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ser ··jnstaurado cont(a. o Deputado Lacerda "'crneck,
4?2. 2. :f.enuncia do· De11utado 011\"1'11':1. Castro e

cOllvoeaçiio do sUl)p1ente Sr. Da\"icl Curlos :.\Tcil,kl<:.c.
- ;~. DireitoS autoraes, premios literarios. f\lll,laçiio dp.
sociedades culturâet." 'i.::,~:~'isição ele ohras "aliosas e
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federath·o. 461; o regionnlil'mn. 4t;:!.~ ol' .s('l:"'~OS de s;a,ud('. instrucção. C"ireulaçào. pl'o(luN;il(l (' conf'umo; 41)3.
systenla!!': df' discriminação das r .. nd:l"'. 41;4; a Constituintf' de lSf'1. 4'}8: o fortalN'im"llt n da União. 41~9;
(discurso do Deputado C:'n-,1"l"(\ <1<' )',"H" ~('tto). -
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470. 4. O pedido de licença. da Justiça Criminal de
São Paulo. para processar o Deputado Lacerda. W~r
neck (discurso do Deputado Lacerda Werneck), 472.
5. Declaração do Sr. Presidente de se acharem sobre
a. mesa requerimentos dos Deputados Clementino LisbOa e Acurcio Torres. 479.
481
1 • .Discriminaçào das rendas (rectificaçào de aI,arte do D,,),)utado )'-Iario Ramos), 482. ::. O imposto
importação (rectificação de apa.rte do Deputado Luiz
Cedro). 482. _. :~. O pedido de licença para ser processado o Deputado Lacerda \Vierneck (rectificação de
apartes do Deputado Guaracy Silyeira). 483. -'- 4.
Votação do requerimento de um voto de pesar pelo
fallecimento do Dl'. r. Serzedello Corrêa, 484.
5.
Votação do requerimento de um yoto de pesar pelo
fallecimento do Dl'. Julio Verissimo da Silva Santos.
484. - ll. A nacionalização da cabotagem e as leis do
trabalho. 484; a nacionalização da Marinha mercante
e o Ministro José Americo de Almeida, 486: o Lloyd
Brasileiro e sua reorganização, (discurso do Deputado
Luiz Tirelli), ... Voto de pesar pelo fallecimento
do ex-Deputado e ex-Ministro da Viaçào, Dr. Carlos
Barbosa Gonça.lves
(discurso
e
requerimento do
Deputado Renato Barbosa), 498. - 8. O Ante-projecto
de Constituição, as ConstituiçOes brasileiras ante·
riores e o trabalho da Constituinte (discurso do Deputado Belmiro de l\Iedeiros), 500. 9. A reorganização do Lloyd Brasileiro e () l\Iinistro José Americo de Almeida (discurso do DePutado 1reneo Joffil,em 1'espo$ta ao Deputado LuLt Tirelli). 506. 10.
O pedido de clemencia ao gi5<'erno allemão em favor
do operaria. Van Der LUhbe (representação do Centro de Academico Affonso Penna, de Bello Horizonté,
lida pelo Deputado Ac,'r Medeiros).! 510.
•

J

"'~lladragesinla ~exta Sessão

;

~ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ..

<'

1. Compromisso e })088e do Deputado David Carlos )Ieinicl;:. 513. ::. Rectificação de aparte do
Deputado Edmar Can"alho ao discurso do Deput.ado
Luiz TirdJi, pelo Deputado Antonio Pennafort, 514.
_ :~, Officios e suggestões recebidos, 5H. 4. Telegramma ela Liga Catholica de Juiz de Fóra, contrario
instituição do divorcio. 515. :;. Votação do requerimento !Jedindo um voto de pesar pelo fallecimento
do Dl'. C<I.1'los Barbosa Gonçalves. 515. - G•. Erros politicos anteriores a 1930 repetidos depois da Re....olução. 515; Tt'trospecto sobre go.....ernos da Republica:
517; o Ante-projecto de Constituição e a eleição dos
presidentes de Estados. ;;27. 7. A Re"'olução de
1930, 530; a Marinha mercante e a situação do Llo}"d
Brasileiro. 531: 80hre as accusações do Deputado Lui",
'Tirelli ao ~Iinistro da Viação, 53~; o Ministro da

'l
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XIlI
Pags.--

Viação e a reducção do pessoal da E. F. C. do Brasil;
537; tentativa de fusão das companhias de nayegação, 538; o l\Unistro da Fazénda e um pedido de recursos do Ministro da Viação para ser apparelhada a
frota do Lloyd, 5~0; a necessidade de homens capazes para. a. direcção e servic;:os do Lloyd, 546 (discurso
do Ministro José Americo de Almeida.). - lS. Representantes dOIi! Estados e representantes da Xs.Ção:
'548; a Constituição de 1891, 549; al?~voluçã.o de 1930,
549; o commercio internacional de São Paulo em
1890, 550; a. Federo.ção, 551; a autonomia dos Estados,
552; li. Federacão no Brasil, 5iH; a Constituição de
18!1, 5ó1, (discurso do Deputado Antonio Coycllo).
- 9. O discurso do Jl<linistro José Amerlco de Almeida
e os políticos de antes da Revolução de 1930 (pedido de
inscripção do Deputado Acurcio Torres), 558. 10. O
discurso do l'rIlnistro .rosê Americo de Almeida e a Assembléa. Constituinte: consIderações do Deputado Henrique Bayma. 558; observações do Deputado Aloysio
Filho, 5(>9; os homens da situação anterior e o ex-Presidente "1ashIngton Luiz, 560; questão de ordem: que,
quando deva. lOer dtLda a palavra a. um Ministro de Estado ln(l.agUG o Presidente !!Iobre quo lI.ssumpto pro'tende fala.r: dIscurso do Deputado, Acureio Torres.
559.
...............

~

..

:-- '"

a,

'l.

..

1. As referencilt3 do Ministro José Americo de Almeida., em seu discurso. ao Deputado Luiz TireUi
(justItleaçã.o de a.parte pelo Deputado Figueiredo Ro-'
drigues), 864. - ~ A renuncia <10 Deputado Domingos
Vella.sce ao cargo de 1'nembro ali. C. Constitucional e
convit!l do St". Presidente ,;. bancada de Goya.z para
que ·indi'1ue lOubstituto. 566. 3. O estabelecimento
prévio doa pontos basico:;; da. nova. COnl.tltuiCã.o, 566; o
r~gimen presideneia.l e a responsabilidade dos MInistros,
ir.\;; a. orde1'n ~onomica. e social, 561; um instituto de
seguro soelal. 568; a industrIa. braslleira e o progt"esso
do Paiz. 570; o custo da. vIda no Brallll relati>",lI.mente
a outros povos, 672 (diilcurso do Deputado Wll.lter &os-,
Jing). 4. Consideracõeil geraes em torno dos prob'emas brasHeiros (discurso do Deputado Matta Machado), i7~ li. Indicação do Deputado Nero de Macedo para substituir o Deputado Domingos Yellasco na
C. ConstItucional. ii7ii. - 6. O pedido de licença para
se. processa.do o Deputado Lacerda 'Wierneck e o General Daltro Filho (considera1;ões do Deputado Gôes
Monteiro), S76. - 7. A Marinha mercante e o arrendamento do LlOyd Brasileiro (discurso do Deputado
Luiz Tirelll a proposIto do dIscurso do MInistro José
Americo de Almeida), 579. - S. O dIscurso do MInistro José Americo de Almel<l.llo e 11.. Assembl~a.Consti
tuint& (discurso do Deputado Irénêo Joffily), 589.
9. O discurso do :MInIstro José Americo de Almeida
e a Assembléa C<.nstItuinte (dIscurso do Deputado
Aloysio Filho), 598. 10. Discurso do Ministro .José
Am.erlco de A.lmeida. e a
Assembléa. Constltuinte
(explicação do Dep~o _"'::\lrcio Torreil), 60í.
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VOLUME V

NACIONAL CONSTITUINTE

33 a Sessão,-em 23 de Dezembro de 1933
Presidl\n.cia do Sr. .tttItôlIÍQ Carlqs. Presidente

I
A.'s 14 boras, comparecem os S1's.:

Antônio Carlos, Pacheco de Oliveira, Cristóvão Barcelos,
Tomaz Lóbo, Fernandes Tãvora, CIementino Lishôa, Valdemál' Mota, Mário Caiado, Cunha Melo, LU.iz Tirelli, Alfredo
da Mata, Veiga Cab~al, MO\ll'u Carvalho, Lino Machado. Magalhães de Almeida, Costa Fernandes, Godofredo Viana,
Pontes Vieira, Xavier de Oliveira, Silva Leal, Mai-tins Véra,;,
Kerginaldo Cava]canti~ Herectiano Zenaide, Pereira Lyra,
Ba;rl'~t() Ca-m-pelo. J Clão Alberto, Agamenoll. de Magalhães, A.rruda Falcão, Mário DomitlgUes, Arruda Camat'a, Arnaldo
Bastos, Augusto Cavalcanti, José de Sã, Góis Monteiro, Valente
de Lima., Guedes ~o!p]ejr~, ..RDdrigues D6ria, J. J. Seab"ra,
Medeiros Neto, Artur Neiva, Edgard Sanches, Alfredo Mascarenhas, Leôncio Galrão, Atil& Amal'al, Homero :Pires,
Fra1l.cisco Rocha, Arnold Silva, LaurQ Passos, Henrique
JDodswortb, Amarttl l?eix.N.s-, SfJ111pajo Corr-ei1$, Leit~o da
Cun1la, Ole~ário ~~ariano, Nilo qe- Alvarenga, Prado Kelly,
Raul, Ferna.ndes, B'ernando Magalhães, Gwyer de Az9vedo,
Soalles Filho, Bual~que de, Nazar~th, Letrlgrubel:' Filho, Bias
Fortes, Mat'tíns S~a'l:es,-.l\.ugustQ de Lima, G.llbríel foI1SS0S,
Augusto Viégas, Mata :Machad\), Delfim MOreira, Vieira
Marques, Clemente Medra.do, João Penido, FUI:'tado d~ Menezes, Cristiano Machado, P.()lica~po Vioti, Dan\el de c::.arvalho, Le'Vin<lQ Coetb.o, Valdomfro Mag-alltiies, C(Jlso MaclJado,
CU1l}poS do Amaral, Bueno Brandão, Alcantal'a Machado,
Barros Pel1teado, Almeida Camargo, Guarací SiIveírq, Lacerda. Wer12eck, C.àrdoso de Melo Neto, José :fl:onoratl:>, Domingos Velasco, ~ero de Macedo, AIÚ'edo Pacheco, Idálio
Sardenberg, Simões Lopes, Carlos MaxiJ::níliano, Assis Brasil,
Anne? Dias, João Simplício, Rel1ato Barbosa, Demétrio Xavier, Vitor RUSSOlJ.?a71D, A~<;l'.J)JliD Tubino, pedro Vergara, Raul
Bittencourt, Adroaldo Costa, Alberto Diniz, CUllha Vasconce-'
los, Ferreira Neto, Gilbert Gabeira, Vasco Toled'? Valdemar
Reikdal, João Vitaca, '!I1ilton Carvalho, R.icardo Machadu.
Pedro Rache, Mário Ri!lmtJS, 'I'ei:;r-eira Leite, Pinheiro :Lima fi:
MOrais Paiva. (117.)
O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o ~oIPpa
recimento de 117 S-rs. Deputados.
Está aberta a sessão.
O Sr. Fernandes Tãvora (2 0 Secretario). procede á lei_ tura da ata· di!l sess3D aZ!u~nf!dente" a qual é posta em dis. cussão.
.

O Sr. Cristóvão Barcelos (Sobre a. Âcta.) - Sr. Presidente,
quando falaya () nobre Deputado pelo Ceará, Sr.; Luiz Suo,
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cupira, a um aparte dadí) pelo ilustre' colega, Sr. Zoroastro
Gouveia, tive ocasião de daI' outro aparte, que assim está
registrado na ata publicada: "As estatísticas devem conter
muitas das belas transigências, como a que fez o nobre
Deputado, Sr. Zoroastro Gouveia".
É possível, Sr. Presidente, que eu tenha dito isso; mac;.
o meu pensamento e a minha convicção são justamente I)
contrário. Eu quís dizer: "As estatísticas devem conter
"algumas" dessas belas transigencias, como a que fez o nobre
Deputado, Sr. Zoroastro Gouveia".
E' a retificação que pretendia pedir a V. Ex.
O Sr. Presidente - A retificação pedida pelQ nobre Deputado será tomada no devido aprêço.
O Sr. Furtado de Menezes (Sôbre a ata) - Sr. President~.
da publicacão, no Diário da A~sembléia., no discurso que, ontem aqui proferi, consta o seguinte trecho: "De 523 localidades do Estado, foram remetidas representações contendo
cêrca de 500 assinaturas, devidamente reconhecidas, ...poiando o memorial ão Centro".
Ha, nêsse tópico, um evidente engano. Sendr., 523 as localidades citadas, é claro que ai; assinaturas não poderiam
ser 500. De fato, eu disse 500 mil. Trata-se de uma emissão
tipográfica, que convém corrigir. E é nêsse sentido que peço·
a V. Ex. faça constar da ata a retificação que solicito.
O Sr. Presidente - O nobre Deputado será atendido.
Em seguida ~ al'rovada a ata da sessão antecedente.
O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do expediente.
O Sr. Tomaz Lôbo (1° Secretário) procede á leitura dI)
seguinte
EXPEDIENTE

2
Ofícios:
Do Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, comunicando que êsse instituto aprovou um vot.o de congratulações a esta Assembléia,. pela sua solene instalação e a
nomeaeão de uma comissão incumbida do estudo do projeto
de Conslitul(;.ão. - Inteirada.
Do mesmo, communicando que, em sessão dê 16 do mês
findo. foi nprovada uma indicação congr~tulatória com o
Sr. Deputado Nogueira Penido, pela atitude qUE: tomou propondo a anist.ia ampla. :- Inteirada.

REQUERIMENTOS

N. 3 -

1933

Exmo. SI" . Presidente da Assembléia Nacional Constituint.e.
'~"
Os Deputados, abaixo assignados, levam á consideração
desLa augusta Assembléia o seguinte:
Con~iderando que estamos na época do N:.<tal, época. em
que o nosso povo, seguindo o exemplo da humanidade cristã.,

-Qcomemora cheio de fé a data do nascimento do Homem cuja
vida e cujos ensinos se eternizaram, permanecendo atuais,
~través dos séculos;
Considerando que as comemorações do Natal são tradicionais nos costumes do povo brasileiro, cujos sentimentos .de
fraternidade, ainda agora postos á prova com as medidas de
clemência tomadas pela Revolutão, relativamente aos emigrados, se firmaram com a acolhida que estão tendo os que
regressam do exílio;
Considerando que a Assembléia Nacional Constituinte,
movida naturalmente pelos mesmos sentimentos que nos animam no momento, pediu ao Presidente de Cuba medida de
clemência para os seus presos polític(ls, pedem sejam soEtadas, por intermédio da· Mesa, ao Exmo. Sr. Chefe do Govêrno Provisório, as necessãrias providências no sentido de
qlle, pelo Natal, sejam postos em liberdade todos os operários, jornalistas, etc. que estiverem sob cust6dia das autoridades policiaes em presídios, por haverem manifcstad:J
suas id(~ias pela palavra escrita ou falada, defendendo ou
pregando qualquer ideologia de ordem doutrinária ou política. - ACY1' Medeiros. - Vasco de Toledo. - Gilbert Gabeira. - Abelardo Marinho. - Alberto Surek. - Waldemar Reikdal. - Antonio Rodrigues de Souza. - João Miguel
Vitaca. por princípio de humanidade e pela conclusão. Eugenio Monteiro de Barros. - Martins e Silva. - Zoroastro Gottveia. - Lacerda \Ye'rneck. - Armando Laydner.
Pela conclusão, por princípio de humanidade. - Edmar dfI
Silva Carvalho. - Soar'es Filho. - Antônio Pennafort. Ferreira Néto. - Guaracy Silveira - Sebastião de Oliveira.
- Osorio Borba, pela c.onc.1usão. - Amaral Peixoto. - Cardoso de Jfelo. - Acurcio Torres.

N. 4 -

1933

Exmo. Sr. Pr~sidente da Assembléia" Naciopal Constituinte.
Tendo chegado ás minhas mãos um documento dirigido
aos membros desta Assembléia, que V. Ex. dignament.e -preside, venho pedir, respeitosamente, juntando-o, que seja publicado no Diário da Assembléia, para que chegue ao conhe-cimento dos Srs. Deputados. (1)
Por ser de justiça.
P. D.
Rio de Janeiro, 22 de Dezembro de 1933. Silveira.

Guaracy

5
N. 5 -:- 1933

Requeremos que a Mesa da Assembléia oficie ao Govêrno solicitando informações sôbre a deportação, para o Uruguai, do Dl'. Arnaldo Faria, residente em Bagé, bem como
(1) Retirado na sessão de 26 de Novembro.
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;sôbre:' as' medidas, que o Govêrno Provisório exige para a
volta; ao.' 'páfs"'déS:-brasileiros ainda exilados.
';"Sal'á;' das '~'essões, "i9de Dezembro de 1. 933. :~ti~tro(;':: ;;Mpriis;,Â~Tqde.
~.

'r (,

" .'
_

_

",'

,.'.'.

I .....

0_.

.'

.'0

.

i

.:

O Sr., .,P,resiâsDté:- ~tá
fjnda a leitura do expediente.
,o."
-

... ,

.'

"

~J

,....

•

:
"

Carlola de

:'T~~h a ;p.~lavr'à

'Ci'ito~

"', ",:' ",'"

. ""6'
';

0.: Sr'.' Soares'~Filho,

,~',

,;

" . ',.

;,

primeiro orador ins-

":,.':0

Si'. ~óare's "i;i1)2o.':": )5,.~ 'Pl'êS,JlJ8JJte, há um mês, desta
:t'ril:l~Il;~;, ~ui~os.'~~'i,~str:e,!?,:<lepu.tadostêm-se dirigido á As-

semblel'a e' á Nacaona ,defesa de emenda:s apresentadas ou
para' sustentar do'ufrinas'constituciónais, 'assumindo os debates .61"3: I ci ·,,~.sP~to
d~ '. uma' iices~ "péieJ~ ~ntre esgrimistas
'da 'palavra,ol'á a sel'enidade'dasdiss'erta~ões eruditas, não
'séildo.'rarós ps lampejos dâ "éloquênc'i~;os,'d.ardos de ironia,
'as' rnani1estacões 'da, cultura-e sémpre' as 'eS(prtlssões radiosas
~.~·Ufn: pa~r,i~i~~~q"'Vfgg~p.~e',·~"~ú~Ci~rite.:
.. ,,-',, '
.'. '.," De" ~l sW.·te ~e, ~~net~li.~~raIi?-, .as,; di~c'tissõe~, tais rutrlos
QI~w~J~ram . ' qs\);1.~?ates, t~o ~ ,~p}os ..e,PtR~l.lIlgo~se .tornatam .
o e,stu,do, e jl anahse.dos prlIl.cíplOsmstltl;lc,ionals que nos de~err:.. ~eg~r",.q\le,~Çip.'· cQ..I;lciên,cia, de" .qé,sernPen,har ,um dever,
J.u.stlfl~and,o,~p, .e:r.n~lldas q~e :aprep~Il..te\,-.e,!!a defesa, das,. te,se~ @e as, ~\,QI'veJll",\,-m~ faz;; ..n'l:ll;,te ,m...om~nto; ocupat _ a

vivo

trIbuna.

,''''\' .

.

Não pretendo, Sr. Presitlente, nas palavras que' vou l)rôferir, pairar 1.10 domfnio dae. ~bstracões, m.uito embora o estabelecimento do seu sistema' possa, gerar, com a fixacãC) de
utn pensamen.to filos6fíc.o, as linhas nítidas de uma atitude
positiva, em face das i"éàlitlades da vida, Seria perder-me
nessa encruzilhada de mil caminhos, na :procura da verctade
'cuja 'flarnn: ritêfiante 'sé;'(jéulta';consó'ànté' a'· expÍ'essãõ ~làp'idar
,de um dos l1C)ssos mais ser~nos espír.ítos ~ "no tumulto' d6
tantas ?:oI~ia~..e·t (i\e t#nlos;:;sis~mas ·.que s~U~ou:tradiz-em e se
entrechocamí· ,não :raramente .t~nt;l.m~ conCiliar-se,., :que, tlassa~ ;~. ,repassam., ei :por', v.ezes, "l?&;-parec~m .com; hriLho novo,
:par~ ·I'enov.a.d9.~' mel,an:cóhc()"cr~pusçJ.llo .',":1,.

I:

'.;:.-:

Quando Se assiste á dil;cussão, :de :te'rnas'oConstituciOllais,
torna-se útil e necessário perquirir até que ponto as instituições influem sôbre 05 destinos dos {lavas Ou são paZ' {:les inf~uen(;iadas. Quanto I?ais me, aprofunpP,A«;J, e~l\uÕ:9.. e.IW, ,a~~
hse dos textos das leiS orgamcas dos chalhadosPovos CIvIlIzados, mais me convenço éiue o direito constitucional é IDen05
,~p\ ,,~pDjUE:tO 4~.: regt,as)~~a,~~:.p:ü ~\l~'~' e~::r;~r;são;.nat~ral ,da
VIda publIca, que nasce da fõrca das IdéiaS, do choque.qo~ lllterêsses, do calor das paixõc~ na arena das lutas políticas.
A Inglaterra nos Dá o exemplo clássico dessa afirmativa
'Porquê, lã, os precedent~sHçostunIes., combinações, comprolnissos'e praxes formam a liase ãõ seu direito constitucional.
",t""rI!'~o ,lfl<:\9.Jl)p'or~~l}t1?!i~dJL~1;jd!~~~~o pq~",i~HffiR~l,:],..~.s.crito,
.há um d;llijtIto, ,~~Hl~V,~cIial::'X~~p. ~~,!-f?~'f!p:d~0.~~!;,~~:r,;;suR
~~r;~n~~e~t;.e~~-af.~~yes,,~) ,P;-ax~~,",.~cl.m~I!-~~~~Ivaê.'

o-q.,

P~J:J~

mentares, as' ml.erpretaçoes 'JudICIaIS" as InnuênClas do mero
social e polític,at.b:jaJlS,~ox:m~Ddp. a..:lJ3~slacã'?:, ..e . Mnprimindolhe, com o cunho"de"'í-ealiàadê
n'âclónal:ó"espII"ÍCÓ 'do telllpo.
,
.

-7-

É.justamente nêsse equilíbrio da realidade com as fórmulas que poderemos evitar a revolta dos fatos contra os
códigos, como pondera Gaston Morin,-uma revolta dos fatos contra as velhas concepções da política e da economia, que
servem de alicerce ás instituições do Estado moderno.
Examinando a elaboração constitucional, por êsse prisma, não se pode deixar de aceitar, embora sem o caráter- de
uma imposição absoluta, o conceito de Hauriou, - a realidade política não pode ser influenciada pelas definições da
~iência jurídica..
Por isso. Sr. Presidente, sem despresarmos os ensinamentos alheios, devemos, baseados na experiência de setenta
anos de Império e quarenta de República, procurar realizar
um regime IlróIlrio, brasileiro, que eSDelhe. as con'dngências
da nossa vida política. do nosso meio social, as realidades do
presente, as nossas virtudes e as nossas falhas, não só as
claridades dos dias aurorais da nacionalidade, mas também
as sombras das nossas deficiências.
.
Na Monarquia tivemos, Sr. Presidente, o jôgo dos partidos políticos na execução de um sistema parlamentar fictício, por faltar-lhe a vigilancia de uma opinião pública
organizada e pela ilegitimidade da representação tão bem
caracterizada no sorite de Nabuco de Araújo; as emissões de
papel inconversível e o regime centralizador unitário despertando as violentas reações autonomistas; a vida material do Pais e a produção repousando no braço escravo, aS
vergonhas do tráfego, extinto tardiamente sob a influência
de fatores estranhos; as campanhas da abolição, geradas nos
ambientes cálidos dos centros univel'sitflriú\'., fazendo uma
marcha lenta por mais de duas décadas, dominando os comícios populares e invadindo. o parlamento, até as chamas da
e1'plosão final que abalou o trono; ti educação meramente
teórica, rudimentar e d.ecorativa; as demasiaS do poder moderador, formando tudo uma s(lmula de errOs e de acertos
cujo exame precisa ser feito para orientnc:ão da hora presente e aproveitamento das experiõncias verificadas, durante
êsse largo período de nosso. história. Na República, fi lll':iliea
presidencialista se caraterizou, sobretudo. pela hipertrofia
do Poder Executivo, avassalador c Liranico, dominando, subju~ando, desmoralizando e praticamente anulando os outros
poderes, por falta dessa tão necessária e imprescindível opinião pública que continúa ainda quasi totalmente desorganizada. não podendo assim -efetivar, pela sua influência decisiva: a l'Eõsponsabilidade dos govel'na:ntes.
Por outro lado, Sr. Presidente a ilegitimidade de mandatos tirava ao Poder Legislativo, em face àe um poder forte
e do Judiciário que não soube compreender' à sua função,
a autoridade para o desempenho do dever que lhe era atri. buido -pela antiga Consti,tuição republicama. Ainda assim, Sr.
Presidente, documentam a obra administrativa republicana,
entre outros fatos, a solução das pendências fronteiriças, o
saneamento e o remodelamento da capital do Pais, a solução,
em grande parte, dos problemas· dos portos e das obras do
nordéste.
.
Do ponto _de vista da legitimidad~ da reIlresenta~ão, o
código eleitoral permitiu, embora num ambiente. aquecido
pelas paixões das lutas armadas, a "efetivação dessa antiga.
aspiração demoérática, graças á impecável atitude do Go~no Prpvis6rlo, que "firmou assim um marco impereeivel
de nosso progresso, na rota da civilização brasileira ..:

-8Nessa mesma ordem de idéias, que servem de base para
as conclusões a que pretendo atingir, é ainda de iniludíve~
necessidade e de uljJidaíle manifesta o exame das opiniões
de brasileiros eruditos, cuja autoridade intelectual se encontra enobrecida pela meditação patriótica e d-esinteressado esfôrço em prol da grandeza nacional.
Bem ao alvol'€cer da regime dep8.ra.mos a pa.lavra sincera do Sr. Assis Brasil, cujas idéias proclamadas há quarenta anos, no tocante a organização da nossa melhor forma
de govêrno, não envelheceram, antes ganharam" algumas
maior atualidade e vigor, porque a experiência do regime
adotado em 1891, veio demonstrar, com o apontar as pró~
. prias falhas e deficiências, a sua alta sabedoria e a sua aplicabilidade ao nosso meio social e político.
Já ne.5Sa época, Sr. Pr,esidente, propunha o eminente.
cidadão: a escolha do chefe de Estado pela Assembléia, a
eleição pelo sistema proporcional com o voto secreto; a nomenção dos MinistrQs De. Estado pejo P1'l~sidente, mas com
a faculdade de comparecerem á Camara para prestarem esclarecimenlos aos interpeladores, e até ocuparem a tribuna
em defesa de seus projetos de lei, mas sem voto; privilégio
da. iniciativa das leis orçamentárias canferida aos Ministros; a
unidade rninistel.'ial sob a pl'elSidência de um Ministro indicado pelo Presidente. São teses, Sr. Presidente, pelo menos
algumas, que mecerecr1l.o, estou certo, a aprovação dos Srs.
CO!lsLiLuiutes.
Outro brasileiro ilustre, Alberto Tôrres, no seu longo
apostolado pela vitória de uma política de caráter profundamenLe organico e nll.cjonal.. defendeu cinco pontos capitais na elaboração COJ:l.stitucional <iC) Brasil: man.dáLo do
Presidente ampliado pn.ra oito anos; eleicão do PI~esidente
por um corpo :selecionado de eleitores; o ~ellado C(\m re-

p:('esentaI1tes da.~ cliversas clas!Ses e à~s àiversas corz.entes de

opiniflo, eleilos pelo ct'itério corporativo 0\1 de classe; esclarecim~nLos das dubiedades do art. 60 da antiga. constiLttição, nUm sentido favorável á União; o Poder CooI:'denadot'.
Peça nOVa que visa completa!' o apatelllO constitucional.
O Sl'. Oliveira Viana, cujos Lrabaihos :são um fecundo
n-Itlnallcilll de ensinamenLos e exempl<;ls para os que estudam
o nosso meio, ao referir-se ao problema central revisionista,
enLendeu que uma das nossas necessidades maiores era :4
ampliação, aLé -o máximo das nossas possibilidades, da fôrça
e da autonomia do Poder:' JUdiciário, Lornando-oe)(clusivamellte Federal; -

ou criar-se um quarto poder, tal como

o antigo Poder Moderador que, sendo ju<iiciário também, tenha, entretanto, o direito de iniciativa, que c Poder Judiciário não tem, O ,erudito Sr. Pontes de Miranda admite,
em obediência á lei da dila.tação e integração aos cor-pos so.ciais, que um problema, embora, da órbita constitucional
do Estado ou do Municipio, Possa ser atribuído ou resolvido;.
pela União, dêsde que três quartos dos votos .do congresso
assiin determinem, ou seja a quasi totalidade do Poder Legislativo, o que, dado o seu caráter de representantes dos Estados, só, torna possivel, 3. medida, quando realmente consultar aos superiores interêsses nacionais. Aconselha, ainda;
o Sr.. Pontes d~ Miranda, uma polítiea tendente ao máXimo <ie
administração, de solução, e ac; mínimo de despotismo e de
predomíri.io e afirma qU,e as form'as pur~. - presidencialismo e parlame12tarismo._ feàeralismo e unitarismo, . são
apriorismos políticos qu~ut~"
enquadrar a realidade,
\,
\1
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que é heterogênea. em formas abstratas, concluindo pela
necessidade da discussão sem preferência prévia, para criar
a morfologia nacional, a solução brasileira."
Gilberto Amado. que é um valor real e indiscutivel, não
se ilude, entretanto, SI' . Presidente, com a realidade do
nosso estado social, e preconiza as medidas de saneamento
e educação necessárias á sua melhoria, para que a Constituição sofrendo as alterações que o tempo lhe deva imprimir, possa vir a exercer, em todO o país. não uma influência nominal apenas, mas uma ação real' e construtiva.
Mais recentement.e, depois de ponderar que a quasi tot.alidade das opiniões no Brasil está convencida de que devem ser corrigidos os defeitos da Const.ituição de 24 de Fovereiro, tornando-a mais capaz de corresponder ás realidad('s (ia
Brasil, reclama, para obter uma representação legítima, a
formação dos partidos, que mau grado as suas imperfeições são" entre nós, o único meio de cultura social e política, que podemos pôr em prática para elevar as massas
brasileiras á compreensão dos destinos nacionais.
Amoroso Lima, apela para a influência das fôrças vivas
da espir-itüalidade e afirma que "a República é a resultante
de duas fôrças contraditórias: o cesarismo e o caudilhismo.
De um lado, a autoridade central cada vez mais absorvente;
de outro, as fôrças latentes ou patent.es de oposição cada vez
mais dissolventes. Entre as duas, o país indiferente, a
grande fôrça obscura de trabalho, de inteligência, de egoismo e de sacrifício, que tece surdamente a vida da nação e
em cujo nome as furças contraditórias se degladiam. Politic::noent.e, port.anto, a solução que o tempo e o bom senso
cItaS trarão será a assi.milação das fôrç;.as vivas das nacionalidades americanas. por natureza anárquicas' e incultas,
pelas fôrças vivas da espiritual idade, tantas vezes desviadas
pela paixão do poder, mas, afinal, cultivadas pelo idealismo
e pela experiência do ocidente cristão."
O SR. ALDE S~\l"IPAIO
Com relação a essa última
idéia d.e Amoroso Lima teria a dizer que a democracia se
estabeleceu em bases mai!'; sólidas na América do que na
Europa.
.
O SR. SOARES FILHO - O aparte de y. Ex. não contradita as afirmações do Sr. AmorOSGccLima que, consoant6
o pensamento do trecho que acabei de ler, entende que a .
solução será a assimilação das fÔrças vivas das nacion:l!l
{Jades americanas, por sua natureza anárquicas e incultas,
.
pelas fôrçt'.s vivas da espiritualidade.
Longe, muito longe me levaria, Sr. Presidente, esta
análise do que têm escrito os nossos ensaístas, sociólogos,
pensadores, juristas e políticos sôbre os problemas nacionais; - estudos que são, entretanto, do conhecimento I:.
Srs. Constituintes, corno por exemplo, os do Sr. Levi Carneiro, cujas orações sôbre o presidencialismo e o judiciarismo têm prendido a at.enção da Assembléia.
Percorrido êstes rumos se verifica, Sr. Presidente. que
há, em todos, preocupação absorvente e fixa de chamar ~ a
a~enção para os estudos que ·,p.os levem á compreensão e ao
exame da nossa vida, dos nossos costumes, do nosso. meio
e da nossa história para, daí,: inferir () conhecimento dos
fatos políticos que determinam a elaboração das leis, que
devem reger os destinos dos povos.
Por outro lado, Sr. Presidente, o exame dos programas das campanhas políticas é também um subsídio indis-
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pensável á elucidação dos trabalhos constitucionais, em
curso nesta Casa. Depois de muitos anos de marasmo po!ftico, Ruy Barbosa, abalou a Nação com a sua formidavel
campanha, a campanha civilista, na qual não se sabe o que
mais admirar, se a grandeza do tribuno, a sinceridade do
patriota, a pugnacidade do apóstolo, a sabedoria do estadista ou a serenidade do combatente, forjando, póde-se dizer, por entre raios e sacrifícios, a golpes de gênio, os moldes da própria estátua. (Muito bem; muito bem.)
Propôs o grande brasileiro, na sua admirável plataforma, lida na Baía, os seguintes tópicos revisionistas:
Unidade do processo e unidªde de magistratura, ou pelo
menos concentração no Supremo Tribunal de toda a jurisprudência do país, mediante recursos das sentenças estaduais, em matéria de direito civil, penal e mercantil; escolha, processo e suspensão dos magistrados pelos tribunais
superiores e definição dos princípios constitucionais que
cabe aos Estados respeitar; independência das magistraturas estaduais, mediante fixação de normas que regulem a
irredutIbilidade de vencimentos, insuspensibilidade e vitaliciedade; competência federal pará intervir nos conflitos
econômicos entre os Estados; restrição para os empréstimos
estaduais e municipais; proibição ao Congresso de inserir,
nas leis anuas, disposições estranhas ao serviço geral d{,
administração, ou a consignação de meios para observação
das leis anteriores; e, a autorização ao Govêrno de vetar
parcialmente, o orçamento da despesa, onde colidir com essa
regra proibitiva.
O anteprojeto, Sr. Presidente, inclue, em vários de seus
capítulos, tópicos que consubstanciam medidas salutares, já
vitoriosas, porque a sua. não aceitação, anos atrás, determinou prejuizos incalculáveis á vida pública do Brasil.
Depois dessa fOl'midavel campanha outras se feriram,
de ambito regional e todas na defesa da autonomia dos Estados, contra as investidas intervencionistas do pod~r central. Os _tópicos revisionistas se alargaram, pouco depois,
com o programa que orientou a fundação do Partido Republicano Liberal.
.
A Reação Republicana defrontou uma situação do povo
afastado dos negócios públicos e o vício de origem dos mandatos levado ao extrêmo. Visando acudir, com o aproveitamento dos recursos naturais, aos problemas das diferentes regiões, procurava evitar o desequilíbrio econômico, seguido das desharmonias políticas para garantir assim, com
o desenvolvimento dos Estados pequeno_s. o equilíbrio da
Federação.
Esta foi, Sr. Presidente, a orientação dessa luta que
tanto empolgou a alma nacional. Vencida a reação republicana. . . :f.'
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Vencida, não; esmagada. (Muito bem.)
O SR. SOARES FILHO ... esmagada pela fôrça e
pela prepotência a inolvidavel campanha, surgiram as revoltas de 1922 e 1924, dignificadas pelo sangue de seus.
mártires e pelo idealismo das bandeiras que desfraldaram.
É dessa época o manifesto da Aliança Libertadora, assinado
pelo Sr. Assis Brasil, proclamado chefe civil da revolução,
no qual aparece, como sfll.ot~se do programma, o binômio Representação e Justiça. ~,-
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A .Aliança Liberal veio reivindicar, principalmente, o
direito da escolha do .chefe supremo da Nação, pelo Povo,
e defender o. princípio de que não é lícito aos homens que
administram indicar, escolher e, menos impor, os seu!;
substitutos, inS0revendo também .no seu programa, com as
garantias da liberdade individual e política, os fundamentos da reforma eleitoral, com a adoção do sistema· proporcional e do voto secreto.' É de ontem a campanha, são de
ontem as suas idéias, o que me dispensa rememorá-las,
neste instante, porque estão ainda vivas no conhecimento
de todos os que me ouvem. O país inteiro, de Norte a Sul,
ardeu na mesma chama de civismo e respondeu, com a
vitória da Revolucão de Outubro, ás irritantes prepotências
e aos gestos absolutistas dos que governavam o Brasil.
Do seio da Revolução de Outubro, Sr. Presidente, surgiu uma corrente denominada esquerdista e que propugna:
por uma República Federativa, composta de Estados autônomos, devendo, porém, ser a administração centralizada,
no tocante ás grandes medidas técnicas que possam afetar
os interêsses supremos da Nac·ão, respeitada a atual divisão em Estados e Municípios; Poder Judiciário, uno, independente e intangível. Poder. Legislativo constituído de
duas Camaras, uma representativa das fôrças políticas e
,o_utra das associacões profissionais, culturais e fõrcas morais. Poder Executivo tripartido e investido de funcões
unicamente administrativas. A vontade do cidadão expressa, no distrito municipal, será apurada por um síst'3ma
de, eleição indireta, por meio do voto secreto, respeitados
0!5 direitos das minorias. O voto assim exercitado será considerado quantitat.ivamente. comO oriundo de um membro
compoht:nte da organização política nacional, e qualitativamente como emanado de um membro constituinte, de uma
associação profissional, de instituições culturais ou de fôrcas morais.
É bem o momento, Sr. Presidente, para o exame, embora
rápido, dêsse antagonismo de programas, surgido do mesmo
movimento revolucionário. Entendo. Sr. Presidente, que
o programa da Re~olução só pode se basear nas linhas mestras das idéias que agitaram a opinião e que permitiram a
sua vitória, muito embora possa avançar em certos problemas, para melhor aproveitar a oportunidade da inexistência da ordem legal, e os ensiri~ment05 da experiência contemporanea, e organizar o "Br-asil em bases sólidas e definitivas. Como sustentar, Sr. Presidente, idéias centralizadoras, quando todas as campanhas, que empolgaram a opinião e obtiveram a aàesão àos brasileiros, se basearam na
defesa das franquias autonomistas e da liberdade individual e política?
Se, -de um lado, houve mártires e heróis que enob!'cce.ram suas vidas, no sacrificio patriótico, do outro, no C:J.nJpo
da política e do jornalismo se registaram igualmente, durante longos anos de luta, o heroismo obscuro de muitos,
os sacrifícios de todos, -e o martírio dos que tombaram ..
«Muito bem.)
-i ')-J Grandes revoluções não podem ter logar na vida dos
ett8V~s ~e não houver urna necessidade urgente delas.-

so o roib- se pode fazer uma revolucão verdadeira, de açãc
profunda, se o povo não' clamar intimamente por essa re8\ftJTti~ê§é9'l:le.terminadas cir_cur:.stanc~s não o _impC\lirem
rof.t~Ífi~Blê 'tfà.lfh. essa revolu(.'lao, sao expressoes de um
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homem que orientou e realizou uma das maiores revGlu~ões da história Adolfo Hitler.
É tempo, Sr. Presidente, de
enfeixar em conclusões,
que serão em regra a média dos programas dos partidos representados nesta Assembléia, - 'ÚS resultados destas considerações.
As idéias centralista~. são apresentadas como asseguradoras da unidade nacional; mas, a experiência prochma
que a federação, nos móldes atuais, resolvados os pontos
condenados pela prática de 40 anos, não atenta contra
essa unidade, porquê, em .seu favôr, militam tambem fatõres
de outra ordem.
A terra do Brasil (~ um pensamento luminoso de Graça Aranha), ferida para ser fecundada, permanece a eterna
desejada do homem e há, seguramente, um am,}r físico hntre o brasileiro e a natureza de sua pátria - que é a ~'aiz
inconcienle do seu patriotismo. A unidade nacional, Sr.
Presidente, é mantida porquê os brasileiros, deste ou daquele rincão, não .permitem que 'Ú patrimônio das suas 1,radiç·ões comuns, vivificadas pela religião e pela lingua, seja
desfalcado dos mot.ivos de orgulho regional e querem tê-los
sempre aliado aos padrões das glórias nacionais. A unidade
é mantida ainda na teia invisivel tecida pela ação e pela
atividade dos brasileiros que, esquecidos de códigos e 'constituições, realizam a grandeza nadonal, numa migraOão e
imigral}ão constante de Estado para Estado; a unidade nacional resulta, portanto, póde-se dizer, de uma imposição
do ambiente moral do Brasil. (Muito bem. Palmas.)
Basta 'que não se perturbe, que se mantenha esse ambiente pela educação, pela propaganda, 'pela cátedra, pela
tribuna e pela imprensa, para que a unidade nacional esteja
assegurada, porquê as autonomias regionais não colidem
com essa aspiração máxima, antes a protegem e preservam.
Basta que o imposto de exportação, que tantos ólJices
tem criado á vida nacional,' possa. com uma lei sábia e bem
úrienlada, de;:mr de dividir o Brasil em vinte e uma pequenas pátz'ias e que isso seja feito dentro também da realidade nacional e não como quer o anteprojeto, porquê
a retirada dêssc imposto rep~ntinamente, como se propugna,
acarretará a impossibilidade de govêrno e de administração em todos os Estados do Brasil: (Muito bem.)
No Estado do. Rio, dó acôrdo -com o anteprojeto, haverá
. uma diferença superior a treze mil contos porquê, para suprir a retirada do imposto de exportação, o Estado receberá
apenas, - o imposto cedular de renda, cuja arrecadação (l ano
passado atingiu menos de 320 contos, naquela unidade da
Federacão.
O SR. TEIXEIRA LEITE - A mesma cousa se dará em Pernambuco.
O SR. KERGINALDO ,CAVALCANTI Aliás, o Deputado
Prado Kelly :.:lpresentou uma emenda muito interessante a
respeito do imposto de exportação.
O SR. SOARES FILHO - É realmente um estudo digno
de toda a atenção; e, só motivo de satisfação terei, se a aceitaÇe'io da emenda do ilustre deputaid-o fluminense, Sr. 'Prado
Kelly. viér resolver êsse problema tão sério -e delicado da
distribuição das rendas.
O tSR.· PRADO KELLY - Sou muito grato ipelas amáveis
palavras de V. Ex. á minha pessõa e pelo meu trabalho •.

o SR.. SOARES FILHO - Não preciso me alongar ria
conclusão que 3ifirma a necessidade de ser mantido o presidencialismo, com os freios que impevam as suas exorbitancias e consequente responsabilidade dos governantes; de ser
procurada a independência ou autonomia do Poder Judiciário, firmadas nítidamente as suas garantias no têxto constitucional; da inclusão das linhas gerais da organização da
justiça eleitoral no mesmo texto; da continuação do atual
regime eleitoral e uma distribuição de' rendas que assegure,
aos Estados e aos Municípios, uma administração eficaz; da
criação de uma legislação de trabalho baseada na dignidade
do .proietario c sua proteção legal, assegurada a defesa e
a assistência das classes trabal.hadoras inspiradas DrL justiç~. sOCIal e firmadc, ú coftCeIto moderno de propriedade, 'i,eus
direitos e deveres sociais; do estabelecimento de um plano ,
federal de ensino primário, técnico profissional, notadamente agr'ieola.
Muitos outros assuntos, Sr. Prrsi:dente, deveriam ser
examinados; mas. a5 exigencias da hora mandam que conclua estas considerações.
A primeira constituinte bt'asileira teve de, como m:!:'são
principal, organizar:a nação indepenrlente. A segunda, a de
1891 - estabelecer as nórmas para a vida do regime republicano. entre nós. Encontraram, ambas. modelos e exemplos na5 d8mais nações americanas. cuja independência política e aceitação do regime republicano-democrático datava jã de muitos anos.
A atual constituinte iniciou os seus trabalhos, e se nntrcgú aos estudos e debates da eln.boracão constituoional,
numa (-poea em que as quesLões sociais.e econümicas transbordam os leit.os nacionais e invadem todos os países, determinando a desorganização das estrul,uras polítICas melhor argamassadas e impondo sacrificiõs inenarráveis á humanidade que vive uma vida torturada de inquifltações. que
se tornam menos suportáveis. por não se vislumbrar. no I1cll'izonte. o acenQ siqlle r ' dn uma. esperan(;a. na terminação
'Próxima dêsse martírio, - monstro de mil cabeças.
As >consequGncias dessa desórdem repontam de toda a
parte com o furtl!' dos cataclismas e as soluções para cvi'álas ou resolve-las se repetem, na expel'imenLação dos programas partidários mais diferentes. na ação dos homens
mais corajosos e eminentes c no 'apêlo ao:; remédios mais
heróicos - sem alcançar - entretanto, resultados apreciáveis.
:Diante desse panorama social e econômico, diante dessa mquieta(;,ãoque é o mal contemporaneCl mais torturanV:. diantl' da falência fragorosa de tantas doutrinM e programas que se sucedem c se repetem, deixando eomo resuI·tado, quasi sempre, apenas a gloria dos esforços e dás tentat.ivas, não podemos. senhores constituintes, elaborUl'
uma constituição minuciosa e rígida que se tornaria impraticável e sim, com a lição da experiência e o sens.) objetivo das nossas realidades, um código, simples e flexivel na~ _
suas nórmas, de ,fórma a permitir a evolução da nossa vida
política, econümica e social, sem abalos nem tFopeços, assegurando assim, quant.o possível, a felicidade dos brasileiros
e realizando, com fi; e patriotismo, um~ obra de alta sabedoria. poiíf.ica. (l'l!Uit(. bem., muito bem. Palmas. O orador
é cumpj·i1nentado.)
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o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Alcantara Machado, segundo orador inscrito.
O Sr. Alcantara Machado - Sr. Presidente, dentre os
muitos e complexos problemas com que se defronta a Assembléia Nacional Constituinte; nenhum existe de gravidade
e dignidade tamanhas como o que se refere á discriminação
das rendas entre a União, os Estados e os Municípios.
De fato, a autonômia. àêstes úJtimos, a soberania daquela - seriam de todo em todo ilusórias e precárias si, a
futura carta constitucional, não lhes ouaorgasse os mp.ios
necessários para que pudessem realizar os fins que lhes são
" peculiares e desempenhar as funções que lhes são própria').
Na discussão da matéria adotarei, Sr. Presidente, processo completamente diverso daquêle que seguiu a douta e
nobre Comissão organizadora do projeto constitucional.
Ao que se infere dos debate~ publicados,· ela se deixou
impressionar vivamente pelo exemplo argentino, pelos ensinamentos dos tratadistas e, especialmente, pelas lições de
Gaston Geze e de Francesco Nitti. Absorvida, naturalmente,
Dor êsst:! exerr.plo e POr essas autoridades forasteiras, a ilustre Comissão desdenhou de consultar os nossos relatório'> nos quadros da arrecadação dos tributos que llertencem á nos.

sa União, aos :nossos .:E:'siarlDs e aos nossos Muni cí])l os.
Mais at.ento do que ela á!;l famig~radas ~ decantadas rea-

lidades brasileiras, farei abstração de toda e qualquer preocupação doutrinária, de toda e qualquer inspiração livresca.
Proponho-me a.

r~a}izar

um estl.ldo méz:oamente objetivo,

:sem invocar nenhuma autoridade que não seja a dos alg;a:rismos 1:\ nenhu.m argum~nto C}ue não seja de fato cC)ntroveI'so
e controvertido.
--Limitar-me-ei a expor, assim, CQm a maior si01plicidad~
possível, a situacão a.tual, creada sob o r~gime da Consti-tuição de 2.1 de Fever~iro e a situaç5.o a qu~ ficarhí subordinado e sujeito o país, a prevalecerem as disposiçõe:s com que
_pretendem felicitá-lo.
Manda a lealdade esclarecer, desde logo, -que Os elem~n
tos de que m~ vou servir foram fornecidos, em ~ua maior
parte. pelo Dl'. Clovil:; Ribeiro. secretário da Associacão Comercial de São Paulo e consultor técnico da bancada paulista, o qual POI' sua vez. se inspirou, largamente, nos trabalhos do Sr. Valentim Bouças. e em outros documentos ofi:",,~_é
ciais.

Sabe V. Ex., Sr. Presidente, e sabe a Casa qne, nos Primeiros anos do regime republicano, havia a convicção generalizada de que os Estados tinham sido grandemente favorecidos com a. discl'iminaçãa de rendas estabelecida7:l na Constituição, em detrimento dos cofres federais. Os fatos e o tempo incumbiratn-se de demonstrar, exatamente: o contrário.
É que, de uma parte, a União se reservou o mais produtivo
dos impostos - o imposto de importação. ~ste, s6 êste, produziu, em 1931, com os respectivos adicionais, 651.975 contos, isto é, pouco menos do que re~resenta a arrecadação dos
impostos de todos os Estados, arrecadação que foi orçnda,
para 1932, em 754.268 contos. É que, de outra parte, o poder
federal se utilizou, largamente, do dispositivo do artigo H,
segundo creio, da Constituição de 1891, para crear, sem descontinuidade e em proveito seu, grandes, copiosas, abundantes fontes de receita.

---_

.. ----_._.•. ,-_.-..
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Dessa forma, .os impostos de consumo sóbre mercadorias e sôbre. energia elétrica foram orçados, para 1933, em
457.400 contos, isto é, quantia superior á da arrecadação
prevista, no mesmo ano, para o Estado de São Paulo, que
é de 447.760 contos; assim também o imposto de transporte, a taxa de viação, o imposto sôbre operações a têrmo, o
imposto sôbre vales para brindes, o imposto sôbre a renda:
eedular e global, a abranger, também, os premios de seguros,
os lucros fortuitos e os valores sorteados. De maneira que
chegamos á situação de que dá conta êste trabalho, cujos tópicos principais peço licença á Camarapara incorporar á
minha singela e despretencicsa oração:
"A renda da União, proveniente de impostos, foi., em
1931, de 1.379.363 contos, papel, exclusive os impostos de
natureza local, arrecadados no Distrito Federal, que elevavaram aquele total a 1.398.789 contos. A arrecadação dos
Estados, proveniente da mesma fonte, foi orçada, em 1932,
em 754.268 conLos, ou seja um pouco mais da metade que
cabe á União.

o Sr. Presidente - Advirto ao nobre orador que está
finda a hora do expediente.
o Sr. Alcantara Machado - Neste caso, reserv:tr-me-ei
para prosseguir em explicação pessoal. (Muito bem; muito
bem.)

o Sr. Presidente - Oportunamente, darei a palavra ao
ilustre Deputado. (Pausa.)
Vai se passar á Ordem do dia (Pausa.)
Comparecem mais os Srs.:
Alvaro Maia, Múrio Chermont, LeandroJ>inheiro, Joaquim Magalhães, Rodrigues Moreira, .Carlos· Reif'õ, Adolfo
Soares, Agenor Monte, Hugo Napoleão, Pires Gaioso, Luiz
Sucupira, Valdemar Falcão, José Borba, Leão Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Ferreira de ,Souza, Velo'zo ~()rges, Odon
Bezerra, Irinêo Joffily, Souto Filho, Luiz Cedro, Solano da
Cunha, Alde Sampaio, Simões Barbosa, Osorio Borba, Humberto Moura, Izidro Vasconcelos, Leandro Maciel, Deodato
Maia, Marques dos Reis, Clemente Mariani, Magalhães Neto,
Arlindo Leoni, Manoel Novaes, (Hleno Amado, Aloisio Filho,
Paulo Filho, Carlos Lindenberg, Jones Rocha, Henrique Dodsworth, Rui Santiago, Miguel Couto, César Tinoco, Acúrcio
Tôrres, José Eduardo, ITá.rdoso de Melo, Melo Franco, José
Braz, Odilon Braga, Raul Sá, João Beraldo, Belmiro de M~
deiros, Licurgo Leite, Jaques Montandon, Teotônio Monteiro
de Barros, J'Üsé Carlos, Rodrigues Alves, Jl,Jorais Andrade,
Vergueiro César, Zoroastro Gouveia, Cincinato Braga, Generoso Ponce, João Vilasbôas, Francisco Vilanova, Plinio Tourinho, Lacerda Pinto," Antônio Jorge, Maurício Cardoso,
Fr~derico Wolfenlluttei; Argemiro Dorneles,· Acir Medeiros,
Antônio Rodrigues de Souza, Antônio Pennafort, Sebastião de
Oliveira, Alberto Surek, Armando Laydner, Eugênio Monteiro de Barros, Edrnar Carvalho, Válter James Gosling, August.o Corsino, João Pinheiro, Alexandre Siciliano Junior,
Euvaldo Lodi, Pacheco e Silva, Rocha Faria, Gastão de Brito,
Oliveira Passos, Oliveira Castro, Levi Carneiro e Abelardo
Marinho. (90).
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Abel Chermont, Jeová Mata, Alberto Roselli, Sampaio
Antônio Machado, Augusto l,eite, Prisco Paraiso, Negreiros Falcão, Fernando de Abreu, Pereira Carneiro, João
<1lJirnnl'ães, Alípio Costallat, Oscar "\Veinschenck, Fábio
SlJdré, Ribeiro Junqueira, Adélio Maciel, Pandiá Calógeras,
Pl'fh'o Aleixo, Negrão de Lima, José Alkmim, Simão da Cunha,
Alcixo Paraguassú, Carneiro de R.ezende, Plínio Corrêa de
Oliveira, Mário Whately, Hipólito do Rêgo, José Ulpiano,
Carlola de Queiroz, Abreu Sodré, Antônio Covello, Morais
Leme, Henrique Baima, Fanfa Ribas, Martins e Silva, Francisco Moura, Ewald Possolo, Guilherme Plaster, Mário Manhães, Horácio Lafer e Roberto Simonsen. (40).
CO~f.ll,

ORDEM DO DIA

o Sr. Presidente - A lista de presença acusa o eompa,'('cimcnto de 207 Srs. Deputados.
8
Discussão única do requerim.ento n. 2, de
1933. do Sr. Morais Paiva, sugerindo a decretação
de anistia ampla.

o Sr.
o Sr.
o Sr.

Presidente -

Entra em discussão o requerimento.

Raul Bittencourt Presidente -

Peço a palavra.

Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Raul Bittencourt - Sr. Presidente, Srs. Constituintcs: antes de pronunciar-me, como pretendo, acêrca do reql\f'l'imento, ora em discussão, desejo, afim de mais avivt>ntal' a memória sôbre o respectivo texto, para mim e para os
presentes, que vão deliberar, proceder á leitura do mesmo.
O requerimento assinado pelo Sr. Deputado Morais
Paiva diz:

"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 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,
como verdade, proferido, na noite de Natal, a frase
sugestiva da religião dos nossos maiores: "Glória a
Deus nas" aI turas e Paz na terra aos homens de boa
vontade. "Sr. Presidente•. 8rs_Constituintes: Todos sabem. exis"tirem certas palavras mágicas; que têm o condão de nos sensibilizar. Quem quer que fale em liberdade, em. fraternidade, em. pátria, em humanidade, logo encontrará um éco
no fundo dos corações humanos.
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o

SR. GUAHACÍ SILVEIRA -

Em justiça, também.
O SR. RAUL BITTENCOURT - E' em muitas outras
palavras que demasiado longo fOra enumerar.
.
Assim também estão, neste momenLo para o Brasil a
palavra e a idéia de anistia.; Quem não ~ente um cerLo 'alvoroço íntimo, com êste apêlo de fraternidade com êste
enúncio d.e r~con?iliação! Por isso, é pem fácil cómpl'ecnder,
que a prImeIra Impressao despertâda pelo requerÍmento do
Sr. Deputado Morais Paiva seja, inquestionavelmente a da
simpatia.
'
Digo-.9 com franqueza;. não. apenas por impressão pessoal, senuo Lambem, e mUI .prmcipalmente, porque, representando o Partido Republicano Liberal do Rio Grande do
Sul, cabe aqui lembrar que o G-eneral F1Dres da Cunha é
uma das figuras mais aI tas que propugnam pelo advento da
anistia. (Muito bem.)
AIguem já quis dizer, até, com o laivo de ironia mas
traçando, talvez sem esta intenção, o louvor moral 'dêsse
ilustre cidadão brasileiro, que êle era o "'campeão da
anistia" .
A Assembléia Nacional Cousli.Luinle porém, S~nhores.
não é unJamultirlão movida por exaltações sentimentais; é
uma Assembléia reflexiva, ordenada, meditadora. Não havemos de agir aquí tão somente pelos incitamentos da nossa
sensibilidade, ainda que sej'3. acariciante para os nossos
prazeres afetivos e para a nossa inclinação patriótica e huInana.
Devemos pensar, friamente, na finalidade desta Casa.
R.eunimo-nos, fomos eleitos, fomos diplomaCIas, fomos reco.:.
nhecidos pelos Tribun~is competentes; congregamo-nos, disoutimos, deliberamos, votamos, nada mais, - e isto é tudo
- a nova Carta Constitucional da nepública,~essé é o nosso
objetivo, essa a nossa finalidade, êsse o nosso propósito.
Já em comêço do funcionamento da Assembléa. a moção Medeiros Neto, aprovada por esta Casa, ratificou 9.0
Sr. Chefe do Govêrno Provisório os 'Poder~s - dizia. a.
moção ~ que, em armas, a Nação lhe conferira e que estavam juridicamente cristalizados na Lei o.rganica de Novembro de 1930, que deu forma á dit.adura.
Sen.hores, como se cOmpl'eeIl<le agOl'a que, a ......ssembléia Nacional_Constituinto, pretenda resolver acêrca de
anistia. quando--todo o poder legislativo ordinário continúa,
pela própri& ratificação desta Casa, nas atribuições do Go~
vêrno Provisório? (.Muito bem.)
Não parece crível que a Assembléia Nacional Constituinte pretenda, um mês apó;;, por uma indicação ocasional,
abdicar, renunciar á orient.ação, solenemente proclamada, de
ratificação dos poderes do Gov{~rno Provisório, ratificação
dos poderes, aliás, discricionários,_ que abrangem, o Póder
Executivo e o Poder Legislativo ordinário. E, tanto é assim
que, o ilustre signatário do requerimento não pro-põe
que a Assembléia decrete sôbre anistia, porque o I!róprio
signatário, percebe-se, confessa,· num alto reconheCImento
das atribuições precípuas a esta Casa, que a ela não cabe
legislar de tal forma. O signatário -pro'Põe que a. Casa sugira ao Govêrne a decretação da anistia. Reconhe~e, portanto em primeiro lugar, que a decretação da anistIa compete ~o Govêr~o Provis6.rio, e reconhece, então, que a ún~ca
maneira de um pronunC1a-mento da Casa, em iavor da amstia, seria a da "suges~ .
Cc
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Não tenho· simpatia porêsse poder de sugestão; estamos aquí no exercício de um poder tão alto, de um poder
tão incontrastável, de um poder de tal forma soberano, que
não parece razoável saiamos do pinaculo, em que nos encontramos, de dar nova estrutura, sob a orientação revolucionária, á República brasileira, que se renova, que se ergue em nova fase, para descer a êste quasi periclitante, senão de todo periclitante, poder de sugerir, poder de opinar,
poder de insinuar.
Si eu, ou qualquer dos ilustres Deputados, sentir que é
impositiva, nesta hora, a decretação da anistia, o caminho é
franco: pela imprensa, ou pessoalmente, qualquer de nós
terá entrada no Palacio do Govêrno Provisór:o e declarará,
de motu proprio: meu consellío de· cidadão ao Govêrno Provisório é que seja útil a decretação da anistia. (Muito bem.)
Foi assim que, figuras eminentes do Brasil contemporaneo,
já se pronunciar-amo
Mas, que esta Assembléia congregada, esta Assembléia
como entidade, esta Assembléia como poder, esta Assembléia
juridicamente limitada no seu mandato, venha agora apresentar sugestões ao Govêrno Provisório, seria contradição,' e
até diria quasi amesquinhamento.
O SR. MORAIS PAIVA - Não apoiado. O requerimento
inspirou-s0 no mais elevado pensamento de bem servir o
país e traduz os sentimentos do povo brasileiro.
(Muito
bem.)

O SR. RAUL BITTENCOURT - Certamente que o 1'equerimento foi inspirado nessa alta atitude patriótica.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Aliás, o nobre Deputado, sendo contrário á sugestão, está nos sugestionando ...
O SR. RAUL BITTENCOURT - Quero apenas declarar
que, a despeito de inspirado no patriotismo, a forma, o veículo, o conduto com que êle se apresenta é inadmissível para
nós.
O SR. GUARACi SILVEIRA - Então, V. Ex. entende que
dirigir-se a Assembléia respeitosamente ao Chefe do Govêr-·
no Provisôrio, para faZer· tão elevada sugestão, constitue
amesquinhamento?
O SR. FERNANDO MAGALH.:\ES - Tanto mais quanto se
trata de uma aspiração nacional.
O SR. RAUL BITTENCOURT - Digo apenas que fõra
perder a alt.itude em que nos encontramos, de poder soberano para organizar a Carta Constitucional da República, querermos agir nas minúcias da vida nacional; sugerindo providências ao Govêrno Provisório, em contradição com a propria moção Medeiros Neto, aprovada nesta. Casa e que ratificou os poderes dêsse mesmo Govêrno.
UM SR~ DEPUTADO - A anistia não é minúcia da vida
nacional; mas ponto fundar:nental da atualidade brasileira.
O SR. ViTOR RUSSO:\IANO - Mas escapa á atribuição da
Assembléia.
UM SR. DEPUTADO - Aí está a interpretação verdadeira
da Moção Medeiros Neto.
O SR. RAUL BITTENCC}1JRT - Sr. Presidente, Srs.
Deputado!): nos têrmos, pois, em que· procurei· localizar a
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q"Ú!3stão, limitei-me a pronunciar-me ácêrca da forma por que
fói apresentado o requerimento do Deputado Morais Paiva.
O SR. MEDEIROS NETO - V. Ex. aborda perfeitamente
a questão sob o aspecto jurídico, que é o que nos intere5~a.
O SR. RAUL BITTENCOUR'l' - Creio, pois, que esta
mesma Assembléia, que, há pOUCO mais de um mês, votou
a moção Medeiros Nelo, não lerá dúvidas em pronunciar-se
ácêrca do requerimento ora em discussão. (Muito bem.)
Tenhamos sempre presente que não estamos a diseutir
o mérito da anistia (.4.poiodos); tenhamos sempre present~
que, preliminarmente, estamos a debater e a votar do cabi. menta de uma sugestão ao Govêrno Provisório sôbre qualquer assunto. (Muito úem.) Tais são os termos da questão.
Que a anistia fique provisoriamente entregue ao poder
do Govêrno Provisório, por delegação já expressa da Assembléia Nacional Constituinte, não parece nenhum perigo nacional,
Pois se, atualmente, as portas da nação rstão abertas
aos exilados; e se, contra o consirangimento da suspensão
de direitos políticos, já desta mesma Mesa da Assembléia,
lendo uma mensagem na hora de instalação de nossos t.ralhos, o próprio Sr. Chefe do Govêrno Próvisorio manifestou a sua inclinar.ão, que receio há de que continue ela sob
a tutela do Govêrno Provisório. que há trê~ anos, vem expressando a vonlade nacional sob os signos da renovação
revolucionária?
O SR. DE:.\IÉTRIO XAViER Praticamente, a anistia
existe.
O SR: RAUL BI'l"EENCOnItT - O Govêrno Pl'ovisório,
exercendo a ditadura - não é demais que se diga, - o tem
feito com elevação e clemência. Parece, em muitos passos
da nOssa vida nos três últimos anos, que nos encontranJO~,
não em período ditatorial, mas constitucional, onde, ás vezes,
até há mais garantias do que em certos instantes do regime
decaído. (il!nilo bem.)
U:.\f SR. DEPUTADO - Parece, diz V. Ex.
O SR, RAUL BITTENCOURT - Parece, porque não
estamos, juridicamente em regime constitucional; estamos,
sim,. em ditadur'a. A maneira pela qual vivemos, porém, é
como se estivéssemos em período constitucional.
.
Nilo é demais dizer, Sr. Presidente ..:- e o faço com a
mais alta isenção de animo, não por' educaç.ão própria ou
por ter o espírito cle rebeldia dos meus pagos e já o hábito
de ser revolucionário, mas por ser brasileiro, pela inspiração do vosso conyívio - eu tenho a alma bastante emancipada para não estar cortejando o Govêrno Provisório.
Digo-o, apenas, por sentimento de justiça, porque parece
que se harmoniza com o sentir da maioria desta Ca::--2_ DFzendo assim só raLifico os poderes provisórios do GOVQ~O
Provisório,
Em tais têrmos, focalizando a questão qmtllto ao àspecto de veículação dessas sugestões, alvitro á Casa "que o requerimento apresentrdo pelo Sr. Deputado Morais Paiva
seja rejeitado, sómente por êsse aspecto, de forma: para
que possamos ser coerentes com a moção -Mede.iros Neto,
por nós aprovada.
.
O SR. ALMEIDA CA:.\fARGO - Entende, então, V. Ex. que
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a Assembléia. votando pela aprovação do requerimento <;io·
Sr. Acúrcio Í'ôrres, cometeu ato de mesquinharia?
O SR ... ViTOR RUSSOMA.. .''lO - É forçar os argumentos.
O SR. RAUL BITTENCOURT-Ato de mesquinharia...
Não posso dizer que é ato de mesquinharia senão enquanto
estou discutindo. Quando, porém, a Assembléia se pronuncia, eu a t.enho em tão alta consideração, tão reverente
sou á soberania desta colenda Assembléia, que respeito o
que ela promulga e decreta, como augusto e sagrado.
O SR. MEDEIROS NETO'- V. Ex. aborda a questão sob
o aspecto jurídico, que é o que nos interessa.
O SR. ALOíSIO FILHO - O Sr. ministro da Fazenda declarou, nesta Casa, que a Assembléia é soberana para tratar
de qualquer a~stInto.
O SIto DEMÉTRIü XAVIER - Ninguem contesta a soberania da Assembléia.
O SR. RAUL BITTENCOURT - Peço lIcença para responder o aparte do ilustre Deputado. O Sr. Ministro da
Fazenda declarou ser muito cabível que a Assembléa pedisse informações ao Governo Provisório ...
O SR. ACÚRCIO TÔRR'3;S - O Sr. Ministro da Justi<;;a já
declarou que não mais as prestará á Assembléia.
O SR. RAUL BITTENCOURT - ... mas, sugerir medi.:..'
das legislativas ao Chefe do Govêrno não é pedir informações.
O SR. MortAiS PAIVA - Mas é o único meio para manifestar os anseios da nação.
O SIt. .MORAIS ANDRADE - O nobre orador ainda não
tinha prestado compromisso, não fazia, portanto, parte da
Assembléia Nacional Constituinte, quando, por requerimento m~u, discutindo essa mesma questão da anistia, o Sr.
leader da maioria desta' Casa, Sr. DI'. Osvaldo Aranha, disse
solenemente que se não devia colocar semelhante questão
no Regimento Interno porquê, enquanto a Comissão dos 26
estivesse a estudar o anteprojeto e emendas a êle apresentr~das, esta augusta Assembléia podia discutir e aceitar, ou
l'ejeitar, qualquer projeto de anistia, e não apenas uma
sugestãQ ao Govêrno Provisório. De modo que, V: Ex., negando a justeza e a cabida do aparte do nobre Deputado
pela Baía, SI'. Aloísio Filho, estâ, bfelizmemte, por falta
de informàoões, negando a verdade naquilo que a Assembléia inteirinha sabe, porquê a Assembléia inteirinha ouviu
dos próprios labios do Sr. Osvaldo Aranha.
O SR, RAUL BITTENCOURT - Sr. Deputado, peço então
a V. Ex. que me honre com a conclusão da informação que
se prontificou a dar-me: qual o destino de sua proposta sôbre
a anistia?
O SR. MORAIS ANDRADE - A minha proposta não foi
sôbre anistia. Foi uma emenda ao Regimento Interno, para
que dêle ficasse constando ostensivamente, formalmente, -a
possibilidade de se discutir a anistia imediatamente. E, então, meu caro colega, tive até oportunidade de, nêsse momento, dizer que não queria fazer juizo sôbre a lealdade da
palavra do Govêrno Provisório e da maioria desta Casa, quando afirmava que não era preciso que isso constasse do Regimento. porque era um direito precipuo. Agora, verifico,
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pela· orientação do debate, que infelizmente aquela falta de
lealdade se verificou (Apoiados; não apoiados. Palmas nas
galerias.)

O SR. MEDEIROS NETO - Para conhecer as atribuições
da Assembléia, basta apenas que eu tenha a conciência· dos
meus direitos e os da propria Assembléia. Não preciso que
pessõa alguma me trace normas.
O SR. MORAIS A"DRADE - Ê uma convicção· pe~soal de
V. Ex., mas não importa no momento.
O SR. RAUL BITTENCOURT - Sr. Presidente, prevaleço-me da oportunidade de ainda permanecer na tribuna para
defender a Assembléia da acusação que o Deputado, Sr.
Morais Andrade. acaba de lhe fazer. A Assembléia Nacional
Constituinte - que eu pressinta, que eu palpe, tanto quanto
me é dado julgaI' - ainda se conserva leal á soberania da
Nação (Muito bem); a Assembléia Nacional Constituinte continúa devotad:::mente estudando o anteprojeto, apresentando precioso cabedal de emendas a esse mesmo anteprojeto . .Já está reunida a Comissão dos 26.
O SR. l\IOR,\IS ANDRADE - Não é disto que se trata.
O SR. RAUL BITTENCOURT - Não parece justo, nem
razoavel que esta Assembléia esteja desmerecendo princípios
da lealdade humana.
O SR. MORAIS ANDRADE - Não f~ a acusação que fiz, nem
é disso que se trata. O que disse é que as promessas da maioria desta Casa são desmentidas pelos fatos.
O SR. CARLOS REIS - Não poderia dar-se isso, absolutamente. porque cada um das membros desta .'\ss'3mbléia
tem sua independência. Aqui se têm discutido lodos os assuntos, livremente.
. O SR. DJ<:;\IÉTnJO XAVIER -'A Nação está sendo CQIlsúltada pelos seus representantes, que spmos nós.
O SR. ACÚRCIo TÔRRES - Deus nos livre que assim não
fôsse. Pergunto, porém, ao nohre orador: o Sr'. Osvaldo Aranha é, 011 não, o lCllrle1'. o coordenador, ou que outro nome
tenha, da maioJ'ia da Assembléia? Si é, o que o Sr. Morais
. Andrade quer é apenas que a maioria ratifique o 'que o
Sr. Os....aldo Aranha aqui disse, em nome dessa mesma maioria. O frito, entretanto. é que o Sr. Ministro da Justiça já
desau torizou o mesmo learler. declarando que não dará mais
informações. O Sr. Osvaldo· Aranha afirmou que todas as
informações devem ser dadas, porque a Nação disso necessita.
. : ",:,y'~
O Sr, Presidente - Atenção. Está com a pala....ra o Sr.
Depulado Raul Bi lLencourt.
O SR. RAUL 'BITTENCOURT- Prossigo, Sr. President0.
Si minha prcscn(:a na tribuna se justífica pam exprimil
meu ponto de vista e propôr diretriz á votação ácêl'ca do requerimento do' ilustre Deputado Sr. Morais Paiva, creio qU&
já atingiu seu türmo. por isso que o nobre Deputado paulista, Sr. Morais Andrade, declarou pressentir o pronuncia!nento desfavoravel da Casa.
Assim sendo, confirmando minhas palavras, espero que
o requerimento seja rejeitado, não importando 'isto no desmerecimento do nesso mais elevado respeito ao seu ilustre
signatário.

-
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o SR. MOR.AIS PAIVA - Permita V. Ex. um aparte. Ninguem pode atribuir ao meu requerimento outra intenção
que não ser a de concorrer para a tranquilidade e harmonia
da familia brasileira.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Mas, iRfelizmente, está concorrendo para a desharmonia.
O SR. RAUL BITTENCOURT-Que a intenção do nobre
Deputado seja essa, também o reconheço, mas não colima
o seu fim.
Sr. Presidente, espero que a rejeição deste requerimento seja perfeitamente compreendida, como atitude de
coerência ao mandato, á orientação jurídica desta Casa, em
face da ratificação dos poderes. ao Govêrno Provisório, e que
seja um dos elementos, um dos estímulos, um dos l>cicates
:para que, nas sessões futuras, nenhum outro pensamento excite o nosso espírito, nenhuma outra aspiração agite nossa
conciência, si não a de redigir a Constituição, a de concretizar a obra da Revolução, numa Carta Magna, para que a
Revolução seja uma realidade dentro da Nação Brasileira.
(Muito bem; muito bem. O orador é cumprimentado.)
,~ O Sr. Presidente Tem a' palavra o Sr. Guarací Silveira, primeiro orador que a solicitou. Oportunamente dala-ei ao Sr. Lino MacJado, que também a pediu.

O Sr. Guaraci Silveira Sr. Presidente, 81's. Constituintes, ao ouvir as palavras, em princípio tão generosas,
do ilustre colega que me antecedeu na tribuna, eu julgava
que o seu pensamento coincidia com o meu: aprovar o requerimento sugerindo ao eminente Chefe do Govêl'no Provisório a decretação da anistia.
Quero, Sr. Presidente, frizar o meu ponto de vista.
Estamos aquí em consequência de um regime que podemos dizer - de confiança. Em virtude' desta, fo!Ylos charné'.dos ao alislamento e comparecemos ás urnas, -aguardando
que o Chefe do Govêrno Provisório convocasse, como convocou, a Consl.iluinte que, hoje, elabora a Carta Mágna da
República.
,
Pen' fim, esta confiança ainda se evidênciou com a presença pCi'soul de S . Ex;. a esta Casa, por ocasião da leitura
de sua Mensagem -:. gesto de louvável respeito á soberania
nacional.
Quando, Sr. Presidente, me procuraram para assinar
semelhante requerimento, afim de que, por. nosso intermédio, se dirigisse um upêlo ao chefe de outro govêrno - o de
Cuba - com relac.:ão a determinados presos políticos, pensei
que igual direito nos assistiria: o de, delicada e cortêsmente, fazermos ao Chefe do Govêrno Provisório brasileiro
- em quem confiamos, e que, também, em nós confia um pedido, no sentido de trazer á Assembléia uma palavra
sôbre esta-questão que tanto interessa ao país inteiro.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Não se trata de pedido: mas de simples sugestão.
O SR. GUARACí SILVEIRA.-Não creio que seja descortesia sugerir ao Chefe do Govêrno Provisório uma medida; ao contrario, é gesto de confiança a S. Ex., porque
n6s, homens, só nos dirigimos a pessoas em quem confia-'
mos, quando queremos pedir ou sugerir alguma coisa.
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Não posso, portanto, acp.Uap a apreciação do nobre
Deputado, fazendo crêr. que se trata de uma atitude· de desconfiança, imprópria; menos, ainda, de gesto de mesquinharia por parte desta Assembléia ou daqueles que já. assi- .
naram o requerimento.
Creio, Sr. Presidente, que podemos nos dirigir. ao
Chefe do Govêrno Provisório, sugerindo a anistia: nisto
não vai mesquinharia de espécie alguma.
Antes, como disse, é correspondência á. confiança que
- o Chefe do Govêrno depositou nesla Assembléia, quando
aqui veio trazer sua palavra. Confiamos nele e, por isso,
sugerimos esta medida, de real necessidade para a pátria no
momento que atravessamos.
É isto, Sr. Presidente e 81's. Constituintes, que tenho
a dizer da tribuna. (J.lhâto bem: muito bem. O orador é
clLmprimentado . )

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Lino !\fachado.
O Sr. Lino Machado - Sr. Presidente. S1's. Constituintes, a minha passagem será rápida por esta tribuna. Apenas,
com o desassombro que tem sempre caracterizado os meus
atos e os da bancada que aquí represento, a do Maranhão,
quero dizer á Casa, comunicar á Nação, que voto a favor cio
requerimento em debate. (:Muito bem.)
.
Ouví, com o máximo carinho. a palavra do nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul, como se fora a voz da própria liberdade, afirmando, calegoricamente, que está na cooeiência do País, na conciência de todos os Constituintes. na
conciência do Chefe do Govêrno. a necessidade da anÍstia
ampla a todos os brasileiros.
.
Assim, não vejo por qne nrio se permi.tir a. discussão
dêsse assunto, tão palpitante, da anistia. para aqueles que
,e acham expatriados há mais de um ano, distantes do con'ívio da grande família brasileira, apenas por um gesto de
~beldia, o qual, longe de ser condenado, (leve ser apoiado
VII' todos que têm- amor á liberdade.
.
O SR. GODOFREDO VIANA - V. Ex. pode falar também
. en nome dos representantes da Uniüo Republicana Maranhense.que pensam, no caso, intei.ramente de acõrdo com o nobre
01'3101'.

-

O SR. UNO MACHADO - Agrade(iO o aparte de V. Ex.
POSSl, assim, declarar que falo não s6 em nome do Maranhão novo, como também do Maranhão velho. aqui representa10 pelo Sr. Godofrcdo Viana c seus cqmpanheiros de
banca1a.
O 8R. GODOFREDO VIANA - Sentimo-nos honrados.
O 'iR. LINO MACHADO - Aliás, ao empregar a e:s:pr.essão "M.ranhão velho", não o faço no sentido pejorativo;
refiro-ne, sim, ao Maranhão que vem da velha República.
que se Ülôs á revoluc.ão. E foi, justamente, para most.rar a
nossa un'io nesse ponto de vista, que destaquei o aparte do
::--:: ilustre Mega.
Sr. lt-esidente, quando aquí se discutiu, em uma de
nossas pr:rneiras sessões, um requerimento do Sr. Deputado Aloís) Filho, permitindo que se tratasse, sem P!e-_
juízo da Irttériã-constitucional, da anistia ampla, votel a
seu favor. ,{ão sei 'se comigo votaram todos os representantes do_M.ranhão.
O S~~DOFREDO VIANA - Tratava-se de sub-emenda,
e a emenda .í estava rejeitada.
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Considerando-se prejudicada, deixamos de votá-fa. Não
porquê nos opuséssemos á idéia. V. Ex. me proporcionou
excelente oportunidade para fazer tal declaração.
O SR. UNO MACHADO - O> Maranhão, Sr. Presidente,
que viu, em épocas passadas, o sangue de BeQuimão derramado em seu solo como o próprio sangue da liberdade, não
podia deixar, de maneira alguma, de vir a esta tribuna,
numa atitude desassombrada de conciência e amor á liberdade, voLar a favor do requerimento sObre a anistia.
(Muito bem; muito bern.)
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Nogueira Penido.
O Sr. Nogueira Penido - Sr. Presidente, fui tomado
de verdadeira surpresa, visto como, detido no exame e estudo do anteprojeto consLitucional, não tivera minha atenção
despertada pelo requerimento do nobre Deputado, Sr. Morais
Paivu, sugerindo ao Govêrr..<) a decretação imediata da anistia ampla a todos os brasileiros que se acham com seus direitos políaico5 cassados. Mas, com responsabilidade no caso,
por isso que, em 1926, isto é, em época em que os atuais detentores do poder, e alguns dos que dêle participam nesta
hora, varavam os ínvios sertões brasileiros, no "raid", a qll~
o brilhante vesperLillo curioca, "O Globo" chamava "raid"
flamejante pela justiça, pelo ideal, conduzido pelo "Cavaleiro
da Esperan~:a" Luiz Carlos Prestes, - e tendo á frente de
uma de suas colunas a figura audaz, destemerosa e galharda
de um dos Deputados, quc ora ilustram a Assembléia Constituinte, o Sr. João Alberto; nessa época, o obscuro orador, que
6ra ocupa a vossa atenção, pertencente á maioria da Camara,
escandalizava essa maioria, apresentando um projeto concedendo anistia geral, ampla e absolut.a, a todos os militares
e eivis implicados nas conspirações e movimentos sedlt'-iü~o~
ocorridos durante os anos de 1922 a 1926, assim como ao
processados ou condenados por delito de imprensa. JustW-cava então êsse projeto lembrando ser a anis-tia uma medi,a
de alta sabedoria política, - "núncia de pa:: e conselheira Je
concórdia, que parece antes do céu pru.dente aviso que e:r:'cdienlc de hOl1't':nS". no dizer de .Toão Barbalho.
E, numa série' de considerações, fazendo ver que tal nedida não podf'ria humilhar nem abater os vencido:-. e s6pen-_:
te exaltar e engrandecer os vencedores, - eu concluia, ifir"::::""
mando que :l- anistia geral. naquele momento, consulta-a os
interôsses sllperiore:- rla PúLl'ia c ia ao' encontro dos ust(l."
anseios do PO'!,'o brasileiro, que desejava ardentcmenf~ p....z,
lrarmonia e liberda.de.
.
..
__ Coerente com êsse ponto de vista, Sr. PresideLte, no
mesmo dia em que era instalada, solenemente, sob :5 ~cla
mações da Nação, a atual Assembléia Nacional Consl~umte;
nesse mesmo dia. cOl'rí a deixar sôhre a Mesa um po.leto de
anistia geral, ::unpla, irrestrita a todos os militare- e civis,
envolvidos em acontecimentos políticos, desenroldos em
nosso país, até a presente data.
Entendeu a. Mesa, contra meu modo de penar, que a
Assembléia fôra convocnda pelo Govêrno Provi5cl'io, excll1sivamente com três objetivos, êntre os quais nã, se encontrava o de decretar essa medida de clemência 01 melhor, de
esquecimento, pois, cbmo bem observa o ilustrecriminali~ta~
Degois. - anistiar uma infração, é, da partti doPoder SOCIal,
mais do que perdoar, é declar:ar que êle se nãoiluer lembrar
que a mesma foi cometida.
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O SR. BrAS FORTES - Estou em desacordo COm V. Ex.
Minha opinião é que a Assembléia tem competência Dara examinar e analisar a anistia, desde o momento que estude os
atos do Govêrno Provisório.
O SR. NOGUEIRA PENIDO - Muito agradeço o aparte
com que me i10nra o ilustre Deputado por Minas Gerais.
Em resposta, cabe-me declarar que é essa também a minha
opinião, manifestada até mesmo na própria justificação do
projeto oferecido á consideração desta Assembléia, qúando da
abertura de seus trabalhos. O ilustre leoder desta Casa, porém, membro proeminente do Governo, Sr. Osvaldo Aranha.
respondia, em aparte, ao discurso do nobre Deputado por
São Paulo, Sr. Morais Andrade, - quando êste, na sessão do
dia seguinte, e a propósito de um requerimento de sua autoria sôbre o Rcgimento Interno, diseutia essa mesma questão de anistia. - que a ocasião oportuna para semelhante
medida seritt a da -Pl'omulga«;:,[o da C(msUtui~ão, d~"Vendo incluir~se nas suas Disposü:ões Transitórios.
Não desejando promover agít:l~ão dos espíritos nesta
Casa, no momento em que todas as atenç·ões deveriam volver-se á elaboração, no menor pI'azo possivel. do Novo Estatuto Fundamental, aguardei o instante em que fôsse aberta a fase de recebimento de emendas para. logo no pl'Ímei1'0 dia, como providência imediat3, ainda uma vez propô!' fi.
anistia gera1. ampla, absoluta c, como consequência, a
restatlração dos direitos adquiridOs.
Assim, Sr. Presidente, o fiz, como manifestação de
coer~.ncia, e mai" do q\.'~ i",:;o, com~ m'<.\n\\~"t'àç.'ã~ dI:' ·nma
convicção íntima, profunrl:t. como um dClver de corresponder aOS anelos da população brasileiJ'u.·
Eis senão quando sou, agora._surprccndiclo com um requerimento solicitando ao Govêrnõ a dec.retação da anistia,
como medida de relevante alcance patriót.ico e confrate1'lijzação nacional. Entendo, Srs. Deputados. que U Assembléia.
em qualquer momento, dentro da sua soberania, pode decretar a anistia. (Muito bem.) E, mais ainda. Srs. Deputados, entendo que semelhante medida. reveste presentement.e a forma de uma necessidade social. de uma verdadeira injunção nacional.
.
O SR. :MORAIS PArVA - Foi por assim entender também
que cu apresentei o requerimento. sugerindo ao Sr. Chefe
do Governo Provisório a decretaçúo da anistia.
O SR. NOGUEIRA PENIDO - Sr. Presidente, o cr~lebre
filósofo italiano Yico mostra qnc o progresso e a civilizar;ão
se fazcm per corsi e ricorGi, isto é, a humanidade caminha
em uma certa linha, volvendo, de quando em quando. ao
ponto de partida. É a isso o que se costuma dizer = a História se repete.
_
De fato, Srs. Constituintes, em momento idr~ntico a
êste, em dia do mez de Março de lSô9, por ocasião da inst.alação das Cô'rtes Constituintes em Espanha. o maior orador
de todos os tempos. EmiIio Castelar, declarou que,' o melhor
meio de celebrar aquele faustoso acontecimento, era o de
enxugar lagrimas, cicatrizar feridas, abrir cárceres, disputar desterrados á nostalgia d'l exílio, era, enfim. dccretllr a
anistia; e mostrava que, sendo os delitos lJolíticos apenas
erros, deviam ser esquecidos em bem da pátria. E tal a
eloquência do tribuno, tão avisadas e sábias as suas palavras, que vale a pena mostrar a coincidência das situacões.
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Dizia êle: "Os delitos comuns sofrem o rigor da lei e
o rigor da conciência humana; porém, nos delitos políticos,
o critério muda todos os dias. O justiçado de ontem é o
mártir de amanhã. O eada.fa.lso converte-se em altar, onde
vão as jovens gerações inspirar-se no númen do progresso.
Boje bebemos o licor do pensamento livre no mesmo copo
onde Socrates bebia a cicuta. A cruz, o patíbulo do escravo,
a cruz, O símbolo de todas as ignomínias das antigas sociedades - é hoje a cúspide de todas as virtudes e grandezas
na sociedade moderna."
Assim, 81'S. Const-Hujnt.es, os S1's. João Alberto e Juarez 'fá.vora, com os seus bravos companheiros, eram ontem considerados fóra da lei; eram crucificados, classificados réprobos, como réus de crimes eontra a República; hoje,
estão na cúspide da organização política do país.
É que o delito político, senhores, a ninguem póde im.ltilizar; e, quando coroado pelo vitória, transforma os seus
autores em heróis!
Di?ia Emílio Castelar; que, nas lutas políticas, era :nanifestaCão de hobreza passar uma esponja sôbre o pas!':ado;
mas, que todos viessem comungar pela grandeza da Espanha,. quando se trat<lva de dotal' êsse país de uma nova
Constituição.
E, daqui, me Permito, Srs. Constituintes, dirigir-vos
um apêlo, para que, nesta hora, etn que se vai elaborar ()
Estatuto Supr~mo do BrasíI, não fiquem f6ra dos seus quadros a figura magestosa de Borge~ de Medeiros e o vulto
eminente do ex-Presidente Artur Bernardes; não continu.em
com os seus direitos políticos cassados outros ilu~tres brasIleiros, alg"'Jns dos quais aindá curtindo as agrura~ do exilio.
Srs. Con~t.ituintEls, estamos á véspera da comemorllçãG
do nas(~imenlo de Cristo, dêsse meSmo Cri~to que é, para. todos, o símbolo da SUlna sa1Jedoria,d;z sum<'l bondade, du suma

misericórdia, da suma fraternidad~. Se há necl'lssidade de
perdoar, perdoemo-nos mutuamente as n()ssas culpas ~ OS
vencedores e os vencidos, ~ respectivamente, vencido~ de
ontem e venCedores de nGje .. Que não tenham estes, para
com Os vencidos de agor~., sinão palavr::l.s, não de perdão,
mas de esqu~ciment(), POÍ8 os. queloemos reconciliar a todos
ao seio da .Justiça e no regaço da Pátria! (Muito ôem;
muito bem.)

o

Sr. Presid-ente -

-

Tem a palavra o Sr_ J. J. Seabra.

O Sr. J. J. Seabra (Pela ordem) requer e obtém permissão para falar da bancada.
O Sr. J. J. Seabra - ~r. Presidente, agradeço a generosidade da Assembléia.
Sr. Presidente, 81'S. Deputados: não' posso compreender
que Uma Ass.embléia revolucioná.ria, como esta, vote contra o
requerimento; Assembléia que vem da revolução - que se
fez exatamente porque o Govêl'no não dava anistia e havia
falta de liberdade - pretenda manifestar-se dessa. form::.:.
em relação áqueles que estão exilados.
Sou revolucionário desde 22, e de lá começou o fio
dágua que se tornou imensa catadupa em 1930.
O SR. ACÚRClO TôRRES - V. Ex. foi o grande candidato
á vice-presidência da Reação Republicana.
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o SR. J. J. SEABRA - Precisámente, Senhores, por
causa das medidas de compressão que se tomaram, por causa
da negação sistemática da anistia, nos governos passados, foi
que se avolumou a onda revolucionária que deu em resultado a revolução de 1930. (Muito bem.)
Como é, pois, que uma Assembléia revolucionária pode
deixar de manifestar sua vontade pela anistia áquêles
que estão exilados e com os seus direitos políticos cassados?
- Faço apêlo á ilustre e valente bancada gaúcha: nflo posso compreender como essa bancada se oponha a tal requerimento. Em primeiro lugar, em virtude das declarações positivas do digno Interventor do Estado, partidário da anistia.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Nunca para os políticos profissionais.
O SR. J. J. SEABRA - Sr. Presidente, o honrado Ministro da Fazenda, leader desta Casa. disse aqui. dara e abertamente: "Qual o brasileiro que não deseja a anistia?"
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Todos o são.
O SR. J. J. SEABRA - Pois bem: si todos os brasileiros silo pela anistia, como é que esta Assembléia revolucionária pode vot.ar contra uma manifestação relativa á anistia?
E a bancada gaúcha, essa bancada que vê no exfiio
membros que tanto a ilusLraram - e aqui ainda se ouve o
éco do verbo eloquentc de João Neves, prégando a Revolução ...
UM SR. DEPUTADO - Traindo-a mais tarde.
O SR. J. J. SEABRA .. , aiI;1da sente a intrepidês
de Luzardo ...
O SR. ACÚRCIO TôRRES Não se esqueça V. Ex. do
exílio do grande Borges de Medeiros.
UM SR. DEPUTADO - O Sr. Borges de l\Iedeiros só não
deixa Pernambuco porque não q u e r . O SR. J. J. SEABRA .. , Lintlvlfo Collor e outros
que formavam nessa falange gloriosa, que se chama a bancada do Rio Grande do Sul.
Como' é possível, como é crível, pois, que essa bancada
não t.enha uma palavra de conforfo pam aquelps que aquí
pelejaram nns suas fileiras?
.
O SR. HENIUQUE DODS';\TOR.TH - V. Ex. faz muito 'bem
em exaltar merecidamente a figura de João Neves. (Trocam-se vários apartes.)

-

O SR. J. J. SEABRA - O requerimento não pode ser
l'ecusado, sob pena desta Assembléia esquecer os seus compromissos com a Revolução. :Ele nada obriga; é manifestação
da Assembléia, é manifestação que qualquer cidadão pode
fazer.
Não obriga, repito. Traduz apenas o seguinte: que os
nossos corações palpitam pela volta dos companheiros que
estão lá f6ra, para que venham, em terras da pátria, exercer
os seus direitos.'
.
.
O SR. SIMÕES LOPES Podem voltar quando o entendam.
O SR. J. J. SEABRA - Era, Sr. Presidente, o que desejava dizer e o digo, com o coração transbordando de dôr.
porque a revolução de 1930 foi revolução regeneradora, foi
revolução restauradora de direitos e não pode desmentir, ago-

-
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ra, o seu passado e tradições. E êsse passado e essas tradições são pela liberdade de imprensa e pela anistia. (Mu.ito
bem; muito bem. Palmas.)

o Sr. Presidente galhães.

Tem a palavra o Sr. Fernando Ma-

O Sr. Fernando Magalhães - Sr. Presidente, serei
brévc na justi fica Cão cio mim voto favorável ao requerimento que pede uma sugestão desta Casa ao Sr. Chefe do Govêrno Provisório, em favor da anistia. E o sou, porqnê é
uma peticão de graça, o que não se nega nem ao condenado
á morte.
É preciso encarar debaixo dêsse ponde d~ vista, para
que se compreenda que, com êsse direüo de representação
coletiv:J, a Assembléia Nacional ·Constitu.inte dá -- c no dia
em que dá - uma prova da sua mais ãIla fl·aternidad'3.
O Sr. Chefe do ti'overno Provisório é um homemrnagnanimo. Tivemos, em plano regime constitucional, um ditador sem ditld1ll'a; hoje temos uma ditadura sem ditador.
~; êsse i?spírito magnánimo que não páde deixar de receber a petição Je gra0a. que a Assembléia apresenta a S.
Ex. Ilas vésperas de Natal, no dia em que cada um de nós
sobe és alturas jJara, depojs, sonhar; e o :Sr. Qhafe do Govêrno Pr·ovisório. homem cheio de virtudes domésticas, não
esqueeerá, por certo, na sua casa feliz e tranqui1a, o cari.,,_
nho e o acone h0go dos outros l a r e s . O SR. NOGUEIRA PENIDO Gloria in excelsis Dei et
pax in terra hominib)J.s bonae voluntatis.
O SR. FERNANnO MAGALHÃES - É preciso pensar
- e pensar, cuidadosamente - nessa situação. Mas, .) que
é preciso. ur:ima de tudo, é salvar a Assemblcia da incoerência. Esta Assembl<"ia assinou, votou um ,pedido de graça em
favor dos cubanos ameaçados de prisão e ameaçados de
morte. Então esta Assembléia não assina um pedido de
graça em favor dos brasileiros? Não é possível! (.Muito bem;
muito bem.)

O Sr. Presidente- Tem a palavra o Sr Mauricio Cardoso.
O Sr.: Mauricio' Cardoso (Movimento aeral de atenção.
Palmas.) - Sr. Presidente, ainda há pouco f1 figura veneranda, de Seabl'a -trouxe para êste recinto a lembrança
daquelles que estão no exílio, recordando os homens mais
eminent.es da Frente Única do Rio Grande do Sul.
Perguntava S. Ex. se, na bancada do Rio Grande do Sul,
não se levantaria uma palavra em defesa dos mesmos, ao se
discutir o requerimento apresentado.
Por acaso haverá, igualmente, quem pergunte se no seio
da oposiCão riograndense, representada nesta Casa, também
não se fará ouvir a voz do seu protesto, deante de fatos que
se repetem com a mesma con"tancia d:\s manifestações da
palavra oficial, que anuncia, conclama e promete o respeito
a todos os direitos. diz que as fronteiras estão abertas a todos
e, ao mesmo tempo, desmente tão nobres e genel'osas promessas?
Venho dizer aquí, em-, nome da Frente Única Riograndense, nesta altura dos nossos debates, que nós nos voltamos
para a matéria atinente ao projeto constitucional, certos de
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que de nada vale a anistia, como de nada valem aS mais'
elevadas promessas, enquanto faltarem as garantias fundamentais dos cidadãos. (Muito bem; muito bem.)
O momento não é para ajuste de contas, o momento não
é para apurar responsabilidades e, por isto, do alto desta
tribuna, venho dizer: a Frente Única ri(Jgrand~nse nada pede, a não ser o direito de colaborar na obra de consti tucionalização do Paiz; nada quer, a não ser assumir a responsabilidade dos seus acertos ou dos seus el-ros p.E!fante a concÍência da Nação. (Palmas nas galerias; m-üKo b'q-liL:]
O SR. MEDEIROS NETO - É uma atitude coerente:'c
O SR. MAURÍCIO CARDOSO - Nada aceita CDmo benefício de favor pessoal; não se queixa, não acusn., não defende:
silencia. Silencia, mesmo diante de todas as provocações; silencia, mesmo deante da grosseria dos mais insólitos ataques; silencia, mesmo quando pretendem apresentar aquela
medida sob a égide da clemência ~ da. magnu.nimidade oficiais, quando os seus jOl'llalistas súo deportados do território nacional, quando os seus partidãrios são contrabandiados do território estrangeiro para serem encarcerados nas
penHencÍ"..\l'i::\S da Capital da R.epúbljca. (Muito vem. Palmas
nas galerias.)

Devo dizer que os debates travados não alteram.a diret.riz que nos tra(;amos e, no qtte me diz respeito, cv.be-m€l
afirmar q1.1e persevero na mesmo propósito, porque preponderam ainda as condições superiores que me inspiraram a resolução inicial. Alimento a segurança de que minhas anteriores atitudes mccabriram um crédito, felizmenLe inest.rito,
integral, para cam' os meus correligionários, a ponto de
tornar-se mesmo. dispensável a declaração, que, agora, faço
do alto desta tribuna. (Jluito bem.)
Quando assim não fosse, en.tl'e.tanto, qwando as apal'ên- .
cias falazes conseguissem provocar censur;ls imerecidas;
qu~ndo o modo de encarar as responsabilidades da hora atual
paI' acaso chegassem a coloc:::.r-me em antagonismo com os
desejos e. solicit.a\iões das correntes partidárias que me elegeram, em por isso eu me desviaria da orientação assumida,
certo de que, fossem quais fossem os dissabores dos primei. ros instantes, mais tarde a interpretação exata dos fatos viria proporcionar-me os ben.:ificios de uma reparação inevitável e justa. (Muito bem.)
Sr. Presidente, eram estas as considel'a(;ües que eu desejava fazer.
E ~·Oll. mais longe. Se as manifestações fossem a tal
ponto que exigissem de mim urna atitude diversa. ou a renúncia do meu mandato, eu preferiria renunciá-lo. Jámais
renegaria o dever de servir aos iDJ-eresses do País do modo
por que, neste momento, a ,conéiência me aconselha e, mais
que isso, inapelavclmente, me impõe.
Era esta, áinda assim, Sr. Presidente, a melhor satisfação que eu -poderia -prestar a mim mesmo, mantendo-me fiel
ao pensamento que sempre presidiu á minha modesta vida
de homem público; era esta, ainda assim, a mel,hor homenagem que e11 poderia prestar áqueles que me b,mraram com
os seus sufrágios, indicando-me para uma cadeira na Assembléia Constituinte. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador
é vivamente cumprimentado.)

O Sr. Presidente - Tem a palavra

° Sr. AInaral·Peixoto.

-30-

o Sr. Amaral Peixoto - Sr. Presidente, venho a esta tri- buna para fazer uma declaraçªo de voto contrária á aprovação do requerimento do Deputado Morais Paiva. Faço-a
porque estoucaU\,'errdàa de que não foi o espírito de confraternização, que levou êsse Sr. Deputado a apresentar o
requerimento.
O SR. MORAIS PAIVA - Foi exclusivamente êsse espírito
de confraternização. Amigo do govêrno, outro não podia ser
o rneuobjetivo;e protesto que se lhe pretenda dar outra intenção.
O SR, AMARAL PEIXOTO - Afirmo-o pOrque, para a
confraternização da família brasileira, n.ão é necessário que o
Govêrno de anistia, visando o efeilo da suspensão de direitos
polWcos cassados pela l'evolução brasileira.
Para a confl'aternização da família brasileira, torna-se
indispensavel, esta sim, a anistia para os militares; anistia
para aqueles que se acham afaslados das i'ileiras por um
ideal, porque [al1I.íH [lal:'a. as trincheira.s combater lealmente. Reconheço-o e faço-lhes justiça. Mas, anistia Para políticos qüe, na administração, não tiveram 'Pudôr de zelar
pelos dinheiros públicos? Anistia para aqueles que não soubet'am re~pci(ar a soberania nopula.r? .Anistia para. os políticos prOfissionais, que montaram SUas máquinas Para dominar a tlação? Para ê~ses, nunca! .
O Sll. LE.NO,lWI-<.EB. J?U...H O - O cl)efe da política flum1nense era. um oficial 'lo Exél'CitO, d()s mais digno::; e brilhantes.
O SR. AMARAL PEIXOTO
O fato d~ ser oficial dó
E:'I:él'CitO, ou àa Armad&., não impede que seja também pro·fi~sional da política.
(Trocam-se nmne1'(ISOS e -ueementes apartes. O 81'. Presft/ente (Q::; soar c:o-rrc il'lsistenc'ia os tlmpano...·; pedindo atenção.)

O Sft. AMARAL P~IXOTO - Há tambérn civís, há funcionários ~ltrJ.sl3.dl1S àe- seuS cargos' Por se terem ~nvolvido
na revoh..1ção. l)odem existir ainda trabalhadores e traba.lhadores que se encontram nas prisões. Pura êst~s, quetn
PMiu anistia?
V.\.iuos Slts. DEPü'l.'ADOS - Nós.
O Sn.. AIIIARAL PEIXOTQ - E::>ses cidadãos foram e:squ-ecidos. O requerimento vi~a, única e exclusivamente, a
suspensão de direitos políticos. Como consequência viria,
então, a anistia apenas para Os políticos.
O Sa. Gü:\RAGi SILVEIRA - Assinámos aqui, nesta Assembléia, outro pedida de anistia pa.m todos os revoltosos.
O SFt. Al\lARAL PEIXOTO - Também assinei este requerimento, que se funda em sentimentos de 111Jmanidade.
O SR. ACÚRClO TÔRRES - (Dá 'Um aparte) •
O SR. AMARAL PEIXOTO - Sr. Presidente, quando
falo no passac!o, falo no passado corrupto. :N el11 era criveI
que se pudesse imaginar que nesse passado não llOuvesse
homens dé bem. (Trocam-se 7iUllterosos apartes.)
;(:~

O Sr~ Presidente - Atenção! Está com a palavra o Sr.
Deputado Amaral Pei4 oto.

-
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O SR. AMARAL PEIXOTO...:.... Não ouví, Sr. Presidente,
o aparte do nobre colega, Sr. Acúrcio Tôrres.
O SR. ACÚRCIO TÔRRES - Vou repetf-Io. Eu disse a V.
Ex. que não devíamos, nesta altura dos debates e dos acontecimentos políticos do Brasil, falar nos homens do passado;
porquê, talvez o partido de V. Ex. não tivesse conseguido
trazer para aquí a brilhante representação que trouxe, se
não fosse o apoio decisivo de um político do passado - ~
ex-Deputado Cesário de Melo. (Muito bem. Palmas.).
O SR. AMARAL PEIXOTO - Vou analizar êsse fato.
Irei a êsse ponto por V. Ex. abordado.
O SR. ACÚRCIO TÔRRES - Os jornais assim o contaram c.
até hoje, não houve desmentido de ninguem.
O SR. Al\IARAL PEIXOTO - V. Ex. acredita na liberdade do eleitorado carioca? V. Ex. acredita aue o eleitorado carioca seja livre?
.
O SR. Jo,'\o ALBERTO - O orador teve sempre força
eleitoral própria. l\·ão precisa, por isso, de elementos do
passado.
(Estabelece-se debate nas bancadas. Trocam-se numerosos apal'tes.)
,
O Sr. Presidente - Atenção!! Peço aos nobres Deputados
que não interrompam .') orador.
O SR. AMARAL PEIXOTO - SI'. Presidente, sentirme-ia muito mal com o aparte do nobre DeputarIo si tivesse
eu a pretenção, ou o desejo, de me perpetuar na política,
abandonando os galões que conquistei legitimamente nos
cursos da Escola Naval.
Devo, porém, declarar que aqui estou cumprindo ordem, desempenhando honrosa missão outorgada por meus
companheiros de armas. Foram êles, que me seguiram desde
1924, que comigo curtiram o exílio. que comigo cl'uzáram os
pampas do Rio Grande, que comigo vieram na arrancada
de 3 de Outubro - e que, apesar da minha resistencia,
tevantaram a minha candidatura, obrigando-me, assim a
aceHar. o mandato..
O SR. ACÚRCIO TÔRRES -' Não conlcsto, absolul.amenle
- Deus me livre! - o merito e o prestigio ele V. Ex.,
que sou o primeiro a reconhecer.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Não faço alarde dêsse
prestigiú.
O SR. ACÚRCIO TÔRRES - Bem o sei, c o nobre Deputado
Sr. João Alberto deu testemunho insuspeito do prestígio de
V. Ex. O que quero, porém, dizer é o seguinte: olhe V.
Ex. para a maioria das bancadas e verá que estão presentes
homens que, no passado, aquí também estiveram ...
O Sft. AMARAL PEIXOTO ---"...Quanto à'''';S50, não compete a mim responder. O povo brasileiro foi quem fez SUá
eleicão livro.
(Trocam-se numerosos apartes.)

-

O Sr. Prêsidente - Atenção! Peço aos nobres· Deputadú~
- deixem o orador concluir seu discurso.
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O SR. AMARAL PEIXOTO - Sr. Presidente, não quero
deixar a tribuna sem esclarecer que, desde a vitória da Revolução de 1930, sempre fui favorável e sempre t.rabalhei com
a maior sincecidade peJa anistia, mas trabalhei silenciosamente, sem fazer alarde e, muito menos, sem visar propaganda eleitoral.
O SR. ABELARDO MARINHO - Muito bem. Este é o pontol
O SR. AMARAL PEIXOTO - Este é o ponto, COmo diz
bem o nobre colega,.
A mim não interessa que o eleitorado do Distrito Federal receba com antipatia minhas palavras. Elas são ditadas
pela minha conciencia, que não trairei nem mesmo diante
da própria mórte !
ligara, Se. Presidente, desr,;o iJa tribuna dizendo que
voto contra o requerimento do nobre colega e que, apesar
de t"avoravel á anistia, a que os militares dignos voltem ao
seio do Exército e da Armada, favorável á confraternização da famííia brasileira, sou radicalmente adverso a que
as figuras venais do pa::;sadc, que malbarataram o~dinhei
ros da Nação, que não souberam respeitar a soberania popular, voltem a ter atividade política dentro da minha Pá·
tria. E se, porventura, eras voltarem, então, senhores, para
salvação do Brasil - a"firmo-o solenemente --. retornarei ao
campo da honra, ás trincheiras! (MUito bem; muito bem.
Palmas. O orador é cumprimentado.)
O Sr. Presid.ente -

Tem a palavra o Sr. LeIbgrubel'

Filho.
O Sr. Lemgrl1her Filho (Pela ordem) pede e obt€m permi~são

o

pata falar da bab.cada.

Sr. Presidente, ainda beIll
nfirmação, que não me parece justa, do Sr, Depu~
taclo Amaral Peixoto, tenha DrovocaCio minha Presença,
nel)te momento, n.a tribuna.
PoLítico, que sou, [J<JlWca, que fui, dando, há vinte anos,
toclo meu esfôrço e sacrifício pelo bem do BrnBil e da Repú~
blica, orgulho-m~ de dizer que sou político civil.
O SR .•4.MAR.4I..JlEJ~DTD Talvez não seja profissional~
V. Ex. tem sua advocacia.
, O SR. LEMGRUBER FILHO - Quasi poderia retrucal' a V .. Ex. que, se profissão significa dedicar a maior
parte d'a existência em prol da coletividade, sou político
profissional (MUito bem; apoiados; Palmas), porque os intel'esses da familia e o bem estar pessoal jámais constituiram impecjJho a que eu lutasse pela grandeza do Brasil.
O SR. ACÚRClO TÔl\RES - Dou testemunho disso.
O SR. LEMGRUBER FILHO - Nove Vezes o político
civil esteve na.s solitárjas, sofrendo o crime de pensar livremente ...
O SR. MÁRIO CHER'110NT - Como V. Ex., muitos outros,
em diversos Estados.
O SR. LEMGRUBER FILHO •.. nove vezes sofri as
agruras das perseguições dos governos, conservando sempre
diante de mim a imagem da Pátria, que exigia o meu sacrifício.
.

Sr. Le11lgI'uber Filho

qu~uma
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o SH. ABELAFl.DO MARINHO - V. Ex. terá, por acaso~
enriquecido na política?
O SR. LEMGRUBER FILHO - Sou pobre, porque não
tive tempo bastante para trabalhar na minha profissão de
advogado, até hoje a única que me deu para viver. Sou
bastante pobre, mas ba$tante digno também para declarar
que, quando, na antiga Camara, subi áquela tribuna, foi
para votar pelas homenagens a Siqueira Campos; quando
subí áquela tribuna, foi para reclamar contra os desmandos
do govêrno do Sr. Epitácio Pcssõa e, depois, do Sr. Washington Luis; foi para protestar contra a Drisão do Sr. Macedo Soares,' em Pernambuco, no instante em que o Poder
Legislativo dava as mãos ao Executivo e ao Judiciário, para
encarcerar essa grande mentalidade, êsse grande cidadão
fluminense. Foi ainda, Srs. Deputados, como político civil,
tendo a meu lado outros políticos civis, como entre outros,
Maurício de Lacerda, Moniz Sodré, Candido Pessõa, João
Guimarães e Adolfo Bergamini, que votei, corajosamente,
naquele 4 de Outubl'o inccl'to e impreciso, contra o estado
de sítio pedido' á Camara pelo Sr. \Vashington Luis.
O SR. ARGEMIRO DonNELES - Permita um aparte, para
corroborar a asserção de V. Es.: a 1)1'6pria revoIUl.:.ão armada de 1930, no Rio Grande do Sul, foi feita com a predominancia, quasi, da influência dos politieos civis. (Apoiados.)

O SR. LEMGRUBER FILHO - Foi assim, Sr. Presidente, que exerci meu mandato, foi assim que cumpri o
meu dever. E, quando V. Ex. se pronunciou no sentido de
povo
que os governos deviam fazer a revolução antes que
a fizesse, atendendo a êsse apêlo, declarei a V. Ex. e ao
Sr. João Neves, que duas razões únicas me induziam a cerrar fileiras ao lado da Aliança Liberal: era peIa anistia e
era contra a intervenção do Presidente da República na
escolha do seu sucessor.
Vê-se, por conseguinte, como foi infeliz - digo-o com
a devida vênia - o nobre e ilustre colega ...
O SR. AMARAL PEIXOTO V. E:x. me cómpreendeu
muito mal.
O SR. LEMGRUBER FILHO ... afirmando que a
anistia devia aproveitai" apenas, aos militares.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Não disse isso, meu 0aro colega. Referí-me, únicamente, aos políLicos que estão com
seus direitos cassados, aos políticos pt'ofissionais, cujos direitos a Revolução houve por bem cassar.
O SR. LEMGRUBER FILHO - Em nome do Brasil,
irmanados civis e militares, militares que o digno colega
representa, peço á Assembléia que, numa grande homenagem ao Chefe do Govêrno, ao honrado cidadão Sr. Getúlio
Vargas, permita. chegue esta sugestão a S. Ex., afim de
que sinta que o País inteiro está, hoje, ansioso pela anistia,
não pelos proventos que os anistiados possam ter,,,,mas para
dar, ao mundo, a demonstração de que ,o Brasil quer paz,
quer tranquilidade, quer votar uma Constituicão ..•
O' SR.. AMARAL PEIXOTO - Essa anistia todos nós '<), queremos.
O SR. LEMGRUBER::FILHO - ... num ambi~nte em qu~
se encontrem todos com os mesmos direitos, todos sob c.
VOLUME V
3
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mesmo pálio

grandioso

que cobre a Pátria

(Muito bem; muito bem.
mentado.)

O Sr. Presidente -

Brasileira.

O orador é vivamente cumpri-

Tem a palavra o Sr. Vieira Marques.

O Sr. Vieira Marques (Pela ordem) requer e obtém permissão 1')ara falar da bancada.
. .

O Sr. Vieira Marques - Sr. Presidente
solicitei a
palavra para justificar, ligeiramente, o meu vot~ sôbre o requerimento do digno Deputado classista, Sr. Morais Paiva.
. Sr. Presidente, em tése, em princípio, doutrinariamente
, ninguem seria, ninguem será contra a anistia.
'
Na presente conjuntura, porém, nesta fase em que, por
llssim dizer, vemos ainda iniciar-se a cristalização das aspirações revolucionárias, penso e dou o meu voto de pleno
ncôrdo com os fundamentos desenvolvidos pelo ilustre representante do Rio Grande do Sul, Sr. Raul Bittencourt, fundamentos que considero, no instante, como os que melhor consultam os interesses nacionais.
. Durante a discussão, Sr. Presidente. rascunhei, em rápIdas palavras, G voto que 1')assü a dar sôbre o requerimento
do Sr. Morais Paiva, afim de constar da ata dos nossos trabalhos:

"Recuso meu voto á indicação do digno Deputado
classista, Sr. Morais Paiva, sôbre o momentoso problema da anistia, porque me coloco entre os que opinam devermos restringir a nossa atividade aos assuntos da convocação da Constituinte.
Assim votando estou, entretttnto, seguramente
confiante em que o Chefe do Govêrno Provisório, bem
ponderado o momento político, de que é, irrecusavelmente, o juiz mais habilitado, decretará tempestivamente, sem vacilações, a anistia ampla e irrestrita, que
é a grande medida de pacificação por que a Nação
anceia, bem como suspenderá. toda a censura á imprensa, que precisa ter inteira liberdade para bem
colaborar na elaboração do nOvo Pacto Constitucional
Brasileiro. "
Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Presidente -

mento.

Coótinúa a discussão do requeri-

O Sr. Zoroastro Gouveia -

Peço a palavra.

O Sr. Presidenttl - Tem a palavra o SI'. Deputado Zoroastro Gouveia.
O Sr. Zoroastro Go~veia - Sr. Presidente. o ilustre
Deputado pela Baía. Sr'- José Joaquim Seab'ra, a.o terminar
as considerações que fazia, em derredor a matéria em discussão disse: "A Revolução de 1930 era,~obretudo, Umél
revoluéão levada a efeito em nome da Libel'dade, em nome
do :Povo".
Ora. Sr. Presidente, o que o País está a cada passo verificando é que a revolução de 1930 foi a nossa "journée des
.dupes". Todos sabem da passagem. interessantemente d~a
mática, da História de França: no momento em que, abatIdo
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Richelieu, que representava, graças á calúnia e ao ódio dO:1
seus inimigos, o espírito reacionário e anti-patriótico da
monarquia francêl>a, -:;:~:o- "pendia dos cairéis do ostracismo,
resvalando pela rocha 'l'arpéia, eis que, numa dessas mutações cênicas, de que s6 podem ter o contrôle os monarcas,
os déspotas, os ditadores, era a ráinha, de estirpe dos l\Iedici, quem havia de se exilar; e, com grande espanto dos
próprios companheiros de RiclJelieu. era êste, logo a seguir, o im.'estido, com maior prestígio, na direção geral da
política francêsa.
O povo cada vez mais se compenetra de Que a nr,yolnção de 1930 foi a "journée des dupes" no Brasil. Feita sa~
gazmente pelos políticos, antes que o povo a fizesse, e com
argúch pelos .políticos feita, llara que \) D\}<,'O. aEual. 1,a
posse plena do poder, senão da soberania, que é apenas uma
das {icelles constitucionais dos burgueses. não ditasse a lei
do bem estar, a lei da solidariedade absoluta, tratando da
política do sapato Dara todos, numa 'Lena onde as endemia~
são, em grande p:;trte, devidas á falta do sapato, tratando da
escola primária, como a Rússia, em dezesseis anos, rcalizou
em proporções mais vastas qUê o capitalismo em dois séculos, criando a assistência técnica da nossa civiliz<3.ção e
do nosso progresso, segundo o esfôrço maravilhoso que adjunge 35 mil cientistas, na República dos Sovietes, ás exigências dos que trabalham pela produção coletiva, estimulando
a ejvilizacão, preparando, senhores, a rf~alidade das palavras
do Evangelho: a paz de Deus e a felicidade dO céu aos homens de boa vontade sôbre a terra, e de que foi esta
journée des dllpes feita veIos políticos, "epito, que'-. COr\.l is:"o
deram prova indiscutível da sua sagacidade e da sua invencível capacidade tática, na fito de atalharem o passo á nação, tolherem o impeto <3.0 povo para que, S1's. Deputado::;,
hoje se discutisse. 'i~l>DQ.yal> de ~at,'àl, no selo de uma nar;.ão
que se diz homogênea e macissamente católica, a~' anistia
apenas para os figurões e ricaços, pri'ôlegiados e opressores. anistia para aqueles que têm até, em discursos público:".
em nossos "parlamentos, combatido em si a medida.
E lembraria, neste p<3.sse, as palavras pronunciadas pelo
DI'. Pedro Toledo, chefe da Revolução pseudo constitucicnalista de Siio Paulo, ...
O SR. ABREU SODRÉ
Pseudo. não; constituciona~
listli .
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - '" a: Ftevolu~ão ém
que muitos, como V. Ex., poderiam ter entrado com sinceridade, com lealdade, com denodo, mas que, estudada pelos
nossos critérios positivos, foi promovida unicamente pelos
parasitas da pauta aduaneira, roohili'l.adol> contra os intuitos que a Revolução começava de revelar, compreendendo
os seus verdadeiros destinos, de caçar-Ibes essa fonte abundante de enriquecimento indébito. (Apoiados· e não apoiados ... )

O SR. ABREU SODRÉ pondemos.
(J~etiram-se

V. Ex. sabe que não lhe res-

membros da bancada paulista.)

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA ~ - VV. Exs. só não respondem quando não podem, porque, em todas, as oca~iões
em que pensam levar a melhor, mvestem conLra a ml~ha
pessoa com a ialta de civilidade que todo o Rio de JaneIro
está presenciando.

-
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- Nos meus apartes, nas minhas considerações, quer do
alto desta tribuna, quer do recinto, ,jámais tive a primazia
dos insultos, jámais comecei as retaliações pessoais. Sempre são VV. EEx. os que investem contra minha pe530a ...
(Palmas nas galerio.s.)

O SR. PRESIDENTE - Atenção!
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA ... supondo pode.:
esmagar-me e fazer-me silenciar, quando a verdade é, que
represento a vontade da maior massa do povo paulista
(apoiados e não apoiados), porquanto, se tive apenas 38
mil votos nas urnas, represento 6 milhões de espoliados,
6 milhões de infelizes, mantidos nesta situação
por
SS. EEx ....
O SR. ACIR DE MEDEIROS - Muito bem.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA ... debaixo do tacão da bota, sob o rifle dos seus soldados, no horror dos calabour;úS de S. Paulo, nas geenas da lavoura, na escravidão
do capitalismo.
SI' . Presidente, vede a fôrça maravilhosa da razão, o
poder do direito, a energia incontrastável da verdade: para
não se bater frente a frente com essa fôrca, a bancada da
Chapa Única, seguindo sempre a política adequada dos conciliáhlllos e dos cambalachos, se retira, de esguelha, do
recinto, (palmas), como caminha agora, ás rebatinhas, aos
recllanr;os. de esguelh~ ainda, pelas ruas transversais do
Catete, para os fundos do Palácio governamental, onde vai
ouvir, melindrosa dama... suspeita, as declarações de amor
do ditador, esquecendo a traição que pratica contra seu~
mandanles. Porque se há uma verdade, hoje, na política dp.
São Paulo - e o jornalista Rubens do Amaral acaba de consigná-lo, nobremente, na entrevista concedida, ainda hoje,
aI) Jornal do Brasil' - é a de que o eleitorado da Chapa
única - única no gênero (Riso) •..
O SR. PRESIDENTE ----: Atenção!
O SR. ZOROASTRü GOUVEIA - ... porque é, de fato,
a verdadeira Arca de Noé da faúna politiqueira do passado,
dentro da qual até havia, para honra de S. Paulo, para honra mesmo daiS direitas paulistas, o m.onstro ante-diluviano,
monstro de dignidade, monstro de coerência - o Sr. JorgE;
Americano; se há uma verdade - repito - é a de que ú
eleitorado que trouxe a es.ta 'Assembléia a Chapa única
não era propriamente separatista, pelo menos, a princípio,
não era inimigo do Brasil, mas era ante-getulista, era contrário aos poderes ditatoriais do Sr. Getúlio Vargas.
Volto agora, depois dêsse revide ao gesto plutocrático
com que SS. Exs. não querem tomar conhecimento das minhas palavras, as quais o povo de S. Paulo, entretanto, teDl
ouvido e aplaudido nas praças públicas e no próprIo recmto da Camara estadual (muito bem); depois dessa
risonha e irônica contra-ofensiva ..:.
O SR. MEDEIROS NETO - Não julgue V. Ex. que o silê1lcio da Assembléia representa aplausos ás palavras que está
proferindo, pois todos reconhecem os benefícios prestados
pelos representantes da Chapa única na ob~'a de reconstitucionalízação do país.
'
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - ... na alheta da retirada est:-atégica dos parlamentares de São Paulo, a reentrar
o debat~,> restringindo-me á matéria em discussão.
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o nobre Deputado, Sr. Raul Bittencourt. esteiou as considerações que produziu, aqui, contra a aceitação da sugestão
que a Camara enviaria ao Chefe do Governo Provisório em
argumentos de caráter político e em argumentos de ca;áter
jurídico. Sobretudo nesta última parte, quanto ao critério
jurídico que deveria disciplinar a questão, foi vivamente
apoiado pelo Sr. Medeiros Neto, digno leader da bancada
baiana.
Pois bem. Proponho-me a provar, de maneira indiscutível e irretorquívcl que. de::mte do antecedente da .\~:,;ó?Tr1
bléia, votando a moção Medeiros Neto, outra atitude não lhe
cabe senão a de simples sugestão ao Governo Provisório.
Já não é mais possível tomar em consideração, substancial, substantivamente, a quest.ão. Sómente por via adjetiva,
digamos assim, sómente por meio de uma simple~ sugp:,t.ãü.
é que a Assembléia Constituinte, em casos como esse, tem o
direito, já agora, de se dirigir ao Chefe do Governo Provisório.
O SR. MEDEIROS NETO - Como pedinte?! (I)
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Vejamos si, votando a
moção ~ledeiros Neto, até certo ponto veiu a Assembléia leC'ltimar a situação em que se encontra a Ditadura, ...
O SR. IDAuo SARDE);BERG - Legitimar, não; reconhecer
a situação da Ditadura.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Aceito a retificação ...
. " para com ela estabelecer que, sómente em época
oportuna - após a fatura da Carta Constitucional - I~ que,
na crítica aos atos do Governo Provisório, competirá a esta
Casa largamente discutir a questão da anistia e outras diversas ou conexas. E' evidente que, só ·por uma contradição
in adjecto, por uma conl.radiç.ão comsigo mesma, a Assem-'
bléia poderia fazer outra coisa que não enviar uma simples
sugestão, nessa matéria, ao Governo Provisório.
Eis porque solapo assim o argumento do orador. aliás•.
vibrante que é, o Sr. Raul Bitlencourt. Não ha diminuição
para a Asseinbléia em votar uma moção deste quilate: diminuição alguma, porque é a maneira única que. juridicamente, lhe resta de poder varrer sua testada perante a nação,
quanto á anistia, tão debatida nesta Casa.
O SR. l\IEDEIROS NETO - Si a função não é sua, não
varre testada alguma.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Nada impede que, aceitando projetos de outros, alguem cordialmente possa abundar nas mesmas razões e abraç:.ar a mesma finalidade ... ·
(lHsos.)

O SR. MEDEIROS NETO - A Assembléia não foi feita para
solicitar.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Não foi. mesmo porque não é composta de advogados administrativos (Risos);
mesmo porque, no seu seio ha mais bachareis do que solicitadores e não sei 'si o fato constituirá grande vantagem para
a nacão, uma vez que o direito burguez, através a maioria
dos seus servidores qualificados, não passa de uma vasta esparrela armada á ignorancia e ás necessidades do povo. do
proletariado (Muito bem). Assim, Sr. Presidente, coerente
(I) - V., na 34a Sessão, retificação do Deputado Medeiros Neto.
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com a atitude que tomei nesta Casa, quando se discutiu a
moção Acúrcio Tôrres, digo que, juridicamente, politicamente, não vejo obstáculo algum a que a Assembléia possa
adotar essa medida, a qual, além de conter, em tese, sentimentos da mais fina e da mais delicada elevação. é um
moela, como já disse, da Constituinte declarar. aos olhos de
todo o país, que, in petto, é favorável á anistia, á pacificaçã o, á confraternização geral dos brasileiros.
Coerente, ainda, com as mesmas atitudes tomadas a respeito de questões semelhantes, deixarei de votar a medida
nOf'que representa - como disse um orador, sinão me engano, o valente militar, Deputado Amaral Peixoto - apenas
um rapapé da burguezia negocista a favor dos figurões endinheirados do país, daqueles que, no exílio, não estão sofrendo materialmente ao menos; daqueles que, em terra estrangeira, não estão padecendo o que os pobres operários de
São Paulo padecem nústa hora e na sua própria terra. (?~:l
mas nas aalcl'ias.)

O Sft ::'\OGUEIrtA PEXIDO - V. Ex. dá licença para um
aparIe?
O S!l, ZOROASTRO GOUVEIA - Pois não: para todos
Os npa rtcs.
O SIl. :\'OGL'EIRA PEC-:IDO - Desde que se decrete anistia
geral. ,\I\\pla, ah:-:olnta, a m(,t1ida aproveital'á a Lodos: políticos, militares. civis, operúl'ioi', funcionários públicos.
O SIl. ZOIlOASTRO GOUVEIA - Não, Sr. DepuLado
l'enidll: "j não I iVel'll10S palet'naltllenLe a lH'C"en<:ão elc deiX:1I' 1J'~1il dal'o {Jlle a :llIi,,:ia !;lIn!lóm a[)1'oveitará ao lH'oleLal'i:llht, 1':,Le l'ieal'ú l'xduido. ;\Tai:, uma vez burlareis, mais
11111:1 \"('Z adlllLl'I'al',-,i~ (I ,-,:,píl'ilo da lIledida em favol' da Dil~tdlll'a ;'a\lilali~(a que 1l0~ V'-'tll d'-'~o\,!,~\llizando, inrcliciLnndo
I.'
Clill'lll'!"'t:l'nt!ll. ;lll':IVI~:' da~ pauLas aduaneiras, ultra ])1'0Il'i'iulli:,i::~, I) da :,i.~II'lnúlil~a
c':,el'<lvizur:úo e~])OI1~..doru dos

,:I, ('" i 1'1.1':

IlU,~~os.

O SIlo ?\OGCElI\.~ l>E:"lDU -

V. E.x. dá licença' u;)ru ou-

t ;'11 au:ti"l.~~?

() ~l:. Zí)l\OAS'IltO UOG\·EL\. - l'al'a lodos que deseje.
('slú 1~'~\'l.o. d(~ ;11l\1~ 111:\0, de t1w~ vai e;;lllagar 0<.\1';,;uiI:clllu do e:tpilalisLa. (llisus.)
I) 'I\lll'::j:,\a

li SIlo ~\u,;t;ElH.\ l'E:"mo 11;;La: -e. silI1, 1l1'oicLúrio.
.

Eu me decial'o nüo capil~.,
.
G SIL Zon.OASTnO GOUVEIA - V. Ex. é um dessES
pl'olelúrios que consLitucm a ala de desagl'cgaei:",o do pi'ulc"

-tarialio.

(Risos.)

O SR. ?\OGUEIHA PENIDO - Afirmo a V. Ex. que, da
mesma fôrma que, em 1920, nogovêrno "\.rLur Bermu'des, eU
,lpr'ei'enlava projelo ele anistia geral, ampla e absoluta pala
wdos. civis ou militares, funcionúl'ÍOs ou operários, agol'~
Jescjo a decretação de idêntica medida, abrangendo a todos~
poderosos ou humildes.
O SR. ZOROASTRO GOnVEL\.. - Não é, por6m, o deseill
'Je Y. -Ex. - Lfio respeitável e inócuo - o que se conléd
_Hl n1oe-üo ..

O SR. MORAIS PAlVA - No pensar de V. Ex.
O Sn. X0GT'F;TP..\ PENIDO - Inócuo poraue nflo
~pôio ele \". l~::,

teve

-

39

o SR. MORAIS PAIVA O espírito da medida é êsse·.
abrapger todos os brasileiros.
-O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Tenho medo do espíl.'ito da medida, sobretudo quando nêle pode estar em .ioga
a segurança do capitalismo, no seu direito de explorar, indefinidamente, o brae,o do trabalhador.
O SR. Io.-\LIO SAROENBERG - Y. Ex: dá licença para um
aparte?

O SR. zORoAsrrRo GOUVEIA Pal'a torlos que me
queir:l dar. E não precisa chamar-me de "exceICncia". Pode
fazô-lo ele maneira mais democrática.
O 8ft. In.'\Lro SAftDEl\"BEflG' - V. Ex. 5ú pen;:;ou nas conscqllt~n("ias políticas que podem vir, uma, vez que a ASSCillbléia a):['O\"8. pela sna maioria, essa sug'esião c o Governo
não a alenda?
O SR. ZOR01\STRO GOUVEIA Não haverá consequ0ncins Ilolític<l.S de espécie alguma.
O SIl. CAHLOS REIS - O alcance do poliliqueiro é l:mc.:ar
a m:liol'ia ronlra o Governo.
o sn,. 7.0n.0:\STRO GOUVEIA
Espere V. Ex. um
pouce. e lealmente me confessará que a TJclitiquicc- é ll!.-

V. E~(. (RislJs.!

T,'ma vez (lile o C1ICrc do Gov(~rno PI'()\"iS'·II'io. se não é
tm1 :1'::!'npolincJl'o. se não é um "\rlm- BCI'nal'df's. por el\"emr1lo. df'clal':l que :1,;; }lOrt:ls do ])aí;; esL;lo alwl'ias n. lodos os
bl'asilciros, qlW mal V:I i 11<1 sugesLão de;:;la A;:;sl~rnltl,;ia. jJ~ll'a
OL1~ se ll'[l'ii.in)('. ;;e c-onril:ml', r!f' m:l1wil'a mais sc">lida, es,::a·
(il'r:l;1l',]r;i"iQ? :\ig:t:em n:1o o aCl'cditarú?
..\ ]n'o"'a clt-, qne lenho raziio eslú em cyl1(~ fi SI'. P'll'g'('S d ..
:\TPrll'ir-ns, quI' Ó - c1iF-'o-o. sem desl'c::qll-.illl nlf:"1 111 I. Iln~ "l11acnc:u ve!llo" (Ri,ws) , nuo quel' mel I']' n mun Iw:.:la l"'ill111IC:l,
':l'i,"fI,< qlw o GO\"~l'no Pl'ovi":(Íl'io diz CO 11:': 1 illli:' 1'01'1:1 al'l'l'l.a
lia;'" a vo:I:1 ,( 11')(,:;;0. ',:;Ip n;;o ,::al,e ;;e SPl':í pUl'la nll!:!'f:1 paJ'a
l~m:1 ;;imp!e;; rnlof'il'a ... (lUso.)
Eis, llflhl'PS Deplltadn:3. Pti'fquf' d ..sconrio, ('xll'aorc!inal'ianll'l1;!'. di' iO(!:I;; as nwdida" qne s,} dig-:lm fn\'OI':ín·is :10 II'aba!1,ndor c' niill ,·,.qweil'iql1(·!11 de maneira, ag(II':I, sim, e:l:,nislica all\ a;; g,u',lnlins que lhe S;LO dadas.

O SR. ToM.lo SAnOEl\"BERG - Até porque essa anislia. CJllC;
se quer sugel'il', não suspende os poderes discl'jcionúl'i(I,~ do
GoYêrno: e. podanto, niio !,ode ser ampla e irrestrita, com.1
no I'l:querimcnLo se diz.
O SR.. ZOROASTRO GOUVEIA Se não suspende,
V.,Ex. deve eslar de acúrdo comigo ... .::
O Srr. In..\r.TO S.r.HOE:-\BEllG - Perfeitamente. Quero colaborar com V. Ex.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - ... em que não há. de
fazer mnl nenhum ao Sr. Getúlio Vargas que esses figurões,
aliás interessados com S. Ex., na xfnrnina<:50 exercida· sôbl'c
o prolctariaco nacional, \"enham fIcar ao seu lado. na organiza<:,ão do novo ~Brasil hurguês. a quem a Ditadura, fazendo
socialismo ú" av(íssas, beneficia a ponto de socializar as dívidas aos banqueiros, que todos deverão fraternal e piedosamente pasar com o suor do seu trabalho.
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o SR. IOÁLIO SARDENBERG - Em nenhum Govêrno bra. sileiro foi o proletariado tão bem tratado como no do
DI'. Getulio Vargas.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Mostrarei a V. Ex.
que não é tanto assim.
Sr. Presidente, a revolução - ou antes, não confundamos - os políticos que encamparam a revolução, só se mos- .
h'aram amáveis com o proletariado em ocasiões como esta em que amáv~is estão se mostrando com a Chapa Única de
São Paulo - para se garantirem, para terem uma cortina,
para terem um grupo de cobertura na sua marcha de flanco
rumo á consolidação no poder. Assim deram o direito de representação ao proletariado: - para explorar-lhe (a eterna
exploração capitalista) a ingenuidade e a gratidão, gratidão
postergada, a cada instante, no seio de sua própria família
revolucionária (risos). Ma·s, DO momento em que foram chamados a campo, com luva imaculada lançada á liça, para
provarem a lealdade com que se propunham a encaminhar a
causa do proletariado nacional, entregaram os proletários, de
mãos amarradas, á caça pública que, em São Paulo, estão
sofrendo, mortos pela policia a tiros pelas costas, marcados
pela polícia, a chicote, no ámago dos calabouços - merecendo ainda este banditismo do proconsulado Sales de Oliveira,
em minha terra, os elogios de um jornalista que oDtem era
da Alian(:a Liberal - e que está mostrando bem que acompanha a sua evolução subreptícia - e hoje é o maior defensor dI) integralismo: o jornalista Osvaldo Chateaubriand.
J~:ste. em n.rLigo que constitue uma verdadeira afronta ao sentimento de humanidade em geral, elogia os calombos e coúgulos de sangue com que oPina Manique dêsse D. Miguel
de papelão, que govel'na S. Paulo, apoiado num IcgilirnislI10
que já não existe, porque o eleitorado que elegeu a Chapa
Única é antirre"olucionário e antigetulista, e êle grileiro da.
revolução e proconsul do César fleugmál.ico. avergt1a P. refresca o durso dos trnbalharlorcs. (Pa.lma... .'nru f/aferia.s.)
Eis porquê, Sr. Presidcn te, homelll de ideal e de lu ta
- bem o sabeis. porque, ao lado "OSSO c dos vossos companllCiros, estive nà arrancada de 1930 - l'ccobendo. em nom~
do Partido Democrático, o DI'. Getúlio Vargas, em São Paulo
- minhas palavras eslüo transcrilas nos jornais. da época e danrlo-lhe a!"içarr[s pelas suas promessas de libertador do
tralJalho naeionaJ, de valoriza{}.{)r do homem do lrabalho em
nossa terra; llomem de ideal e de luta, Sr. Presidente, não
posso, como advogado e como jurista, deixar de defender a
tese em que se estriba a moção; e, como político, que quer
tomar intensamenle parte em todas as vibrações humanas
que nos levam para o ideal, para o direito, para a civilização
que só -pode ser, condignamente, expressão da extensibilidade
indefinida dos benefícios da cultura a todos 05 homens, não
posso deixar de protestar mais uma vez contra o escarninho
e sangrento farisaismo da burguesia nesta Casa. (Muito bem;
muito bem. Palmas.)

o Sr. Presidente -

-;.

Continúa a discussão do requerimento.

o

Sr. .Rias Fortes -

o

Sr. Presidente -

Peço a palavra.
Tem a palavra o nobre Deputado.
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O Sr. Bias Fortes (Pela ordem) pede e obtém permis'5ão

para falar da bancada.
O Sr. Bias Fortes - Sr. Presidente, tendo intervido, com
aparte, no debate que se travou em tõrno do requerimento que lembra á Assembléia Nacional Constituinte dirigir-se
ao Chefe do Govêrno Provisório, fazendo a S. Ex. a sugestão de expedir um decreto de anistia, estou no dever de, de
público, declarar á Casa e a V. Ex. que não há disciplina
'partidária, sujeição política, capaz de subjugar a minha conciência na hora em que se houver de decidir o caso da anistia dos políticos exilados da nossa pálria. (Muito bem.) NessEinstante, seguindo as tradições do meu passado, seguindo o
acentuado liberalismo, no qual fui criado e educado, terei de
proferir aquí o meu voto favorável á anistia ampla. E o farei mesmo porque a Assembléia se corúpõe de um grande
número de homens que tambem foram anistiados e, conseguintemente, não pode, na hora oportuna, desde que ela seja
a do congraçamento de todos os brasileiros, para a felicidade
da pátria, cumprindo o dever imperioso do seu patriotismo,
deixar de concitar a todos, afim de que venham colaborar na
obr'a que a revolução teve de implantar no Brasil.
O requerimento atual não mereCe o meu assentimento, o
meu apuio, a minha sulidariedade (Muito bem), porquê coloca u Assembiéia ante êstc dilema: ou o Chefe do GoV4!I'nO aceita a sua sugestão, e nos coloca bem perante a opinião brasileira; ou S. Exa. não a aceita,
que
impor'ta, inqucstionavelmenLe, em desconsideração ao Parlamento. :\lesmo que ~. Exa. aceitasse a idéia, precisamos
indagar se é oportuna, no momento (Jlnito bem.) Porque,
SI'. Pl'C5idente, :-:em garantias constitlcionais. os nossos patrícios. que se acham exilados, não terão a coragem de regTCS.~ar ao Brasil. apenas em vir! ude do decreto de anistia .
• Dispondo a::: autoridades. quer federal, que;;' estactu,ll, de
poll"I'e5' di,.:el'icionários, continuarão aqUeles nossos patrícios :::ujeito::; a todas ai' violências, a todas as diatribes, a todas
ti::; Pl'l'potências do govêrno. Nós que desejamos, sinc('l'a e
. d~finitiv::lmcnte, (} congraçamento de todos os brasileiros.
não devemos, iludibdo a bõa fé daqueles que estão no estrangeirn, trazê-los 11:1ra aquí, afim ele que venham a see
• vítimas de vinditas, de perseguic::,ões.
Votada a Constituição, sou dos que sustentam que não
é vedado ao Congresso, ao qual foi deferida a soberania do
povo, tomar conhecimento e decretar :l. anistia. (Muito bem.)
E não é vedado. porquê, no Regimento que aquí se votou, foi
instituído um dispositivo nos outorgando poderes para analisarmos os atos do Govêrno Provisório. (ZIIuito bem.) Na
analise serena dêsses atos. na apreciação de cada um dos
decretos que ferirem os direitos dos nossos concidadãos, a
Assembléia póde aprová-los ou rejeitá-los. Rejeitando-os,
Sr. Presidente, é a afirmação de que estão restaurados os
seus direitos, restau.I'.ados e amparados, acima d~ tudo. pelo
o que o povo quer, deseja, recl::tma - a Constituição Nacional. (Muito bem.)
No dia em que a Assembléia. em sua alta sabedoria, deliberar - eu o reafirmo, mais uma vez - tomar conhecimento dos atos do Govêrno Provisório, podem ficar certos
Senhores Constituintes, de minha atitude, que é bem a de
todos. Recebo acima de tudo, para o exercício do mandato.
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as inspirações do povo que me elegeu.
ciso que se diga - de norte a s].11 - o
clama, o povo deseja, o povo espera a
tranquilidade do Brasil. (Muito bem;
O orador é c~tmprimentado.)
O Sr. Presidente -

E, na verdade, é prepovo. quer, o povo reanistia, para a paz e
muito bem. Palmas.

Continúa em discussão o requerimen-

to n. 2.
O Sr. Cardoso de Melo Neto O Sr. Presidente -

Peço a palavra.

Tem a palavra o nobre Deputado.

O S17. Canl%c de Mele ~eto (Peta ordem) requer e
obtém permissão para falar da bancada.
O Sr. Cardoso de Melo Neto - Sr. Presidente, a bancada
paulista, eleila sob a legenda "Por São Paulo Unido", e os
cl<lssisLas a ela incorporados, querem, em duas palavras, exprimir os motivos pelos quais voLam a favor do requerimento, apesa,' de cntenderem que a forma nele empregada
é imllI'úpria. !)llli.tO bem.)
A Assc'mh!l~ia l\r~cional ConstituinLe, ([ue encarna a soberania da r'~a\:ão, nfio sLlg(~re, nem pede.'
Pal'a (!Itr> nfio fiquc, entretanto, dúvicln alguma, no espíriln rIr> (!lll':>: q:11'!' que seja, de que nós, como todos, somos
:Jl'i:I <lni:-:! ia, ;! ltrll1cada a que pertenço c pela qual falo, vala
:t j':i'.','l' do :'/'qlll~I'im;'J~to. (Jll1ito bem: 1IHtÜO bem, PaUnas.)

o Sr.
o Sr.
o Sr.

Presidente -

ConLinúa a discussão,

Vasco de Toledo Presidente -

Peço a pahrn'a.

Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Vasco de Tcletlo-Sl', Presidente, S1's. Consliluiu-_
Le,.:._ O,,: l'('pl'eScn la n tc,.: elo proletariado. nesta "\.sscmbléia,
conquanto de acurdo, em parte, tom o l;cCj,uerimento do Sr.
1)(~PII1;:dl! :lilJ!'ai,.: l'ni"a, abstém-se de vaiar. pelo falo de não
:-'('l' 11 rnl'di<!;:, ein sua estrutura, exceJ1siva aos proletários,
:[0": ,iol'n;di,.:las e estudanLes brasileiros que se encontram nos
l!J'(';;idiu,.: do país, lIdo moLivo único de terem, desassombrada e correntemente, manifestado os seus princí9ios
c i(10i:1s. (Jlnilo lWJn: muito bem. pâlmas.)

o Sr. Presidente - Si mais nenhum dos Srs. Deputados
quer üsar da pala\Ta ...

o Sr.

Levi Carneiro -

O Sr. Presidente -

Peço a palavra.

Tem a palavra

(I

nol)re Deputado.

O Sr. Leví Carneiro - Sr. Presidente, estaria.. em rigõr,
dispensado de expor meu voto., porque ele se acha previamente determinado pela atitude que assumi. nesta Assembléia, ao votar-se a moçrio apl'csenlada pelo eminenl e lc(/d'~r
da bancada baiana. cujo noJlle declino com a devida. v4}ni:l.
meu distinto colega e amigo Sr. Depulado Medeiros :'\clo.
Naquela ocasião. desde logo, disse que considerava os poderes desta Assembléia, em virtude do pl>6prio ato de sua ins-
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tituição, restritos, preliminarmente, ao desempenho de sua
grande missão, que cor'l'esponde ao maior, ao mais instante
reclamo da Na{',ão Brasileira-a formação do Pacto Constitucional. Por isso mesmo, invocando o ensinamento de nossa
experiência de 1823, entendia que a Assembléia não deveria
tratar de qualquer outra matéria antes de ultimar a obra
constitucional, tarefa que aquÍ nos trouxera e cuja urgência
todo o Paí;; está sentindo.
Mais tarde, essa minha convic<:;ão se poderia considerar
revigorada pelos têrmos cio Regimento que votámos. Foi, em
virtude de iniciativa minha. encaminhando a votação de
emendas ao Regimento. depois de estabelecido que n!]nhum
assunto esh'anho ao projeto constitucional seria votado. que
a Casa aprovou o disposil.ivoClue nos permite apenas discutir
e tratar de qualquer outro assunto.
Entretanto, a disposi<:;.ão proibitiva de qualquer votação,
a nüo ser ele matéria conslitucionaL subsiste no Regimento.
Por êsse mesmo motivo, Sl'. Presidente, voteL ll{i ponco:; dias,
contra o pedido ele informa<;lies l'dativo á censura de imprensa, não POl'ql1Ô fôsse fa\'ol'ú\'cl a essa censura, mas. <\0
inyés, pOl'que sou c sel'ei scmpre conL!'::! ela, em qualquer
das suas manifestaç.ões. POl' i,:;so mesmo não me interessa. e
creio que ti Assembléia não inLf>ressa. saber como se est.e,j:l
exercendo a censura. O flue ;, :\.sscmb](~ia ha\'eria de fazf'r
era abolir a censura; mas 'a censura, desde que se eXCi',:a, {em
d,' ::iC CXC~'LCl' l'aialrncnl.' airQY,"s de incidenLes como o (J,~
que h:í. dia" f':Jll10S Lesl(~ml1nhas, :\ ccn,:;ura, c pur i"so nw"mo
a cond0no. llunea se 1IOr!C pxelT(';' cnl1l uni fOl'midad() de cl'iV'j'io, pCll'quanfo não (; () AI'canjo S, Gallrif'1 que llaixa ás
oficinas dos jOl'nrti,:;. inspil'iu:U na salt(~doI'ia das in,,1 !'\l<Jir.g
111inisLcl'iais, para COnlll'(~(';' da jnC'o;l\'eni,~n('ia ou do dpstt,corto desta' on daquf'la 11:'11 íd:l. Po;' onll'(\ lario. a C'cn':;lll'a"
há de l'evc;;Lil'-se de um a1:H'manl(~ ('aráL('l' oficial a loelas ü':;
nolícitlS qtl(~· os jOl'nai" ]lullli.'nr1). ]>U;, i:-:sn TlWSl1l0 (; sempl'C
um mal. Pal'a eyilar (~slc mal. :H!lill'-SC o ]'pg"imc ele I'CP1"'SSfto
ndminTstr:lI i\':l. como na I1:ília, pOJ' ,·xempln. nnde niin hú
cCIl:ml'a pl'(;via de impI'f~n~a. "\ l'('pl'es:,ão adll1inisLr~liva
fi pOSlci'iuri (; nm :'tlCpdalli'O d,~ (''-'Il~llI'i1. :\eullllllada ("om U
ccn~l1i'a jwf.\'ia. s,', ]to: I,' d(~llInll:,f ;':11', i IIII";Il1. a insl1 fici'~ncia
ou (I C:1.·"ac(~I'tn da lf('('ljol'ia (~('Ií~llra,
Pai' i~:,o I1w:'mo. n:io 1'1l)"f'n"O ::],01 ir' clc":dn j:i a censura
de imprensa, só podendo mnllif'-~slnI'. como llrna expressão
e um ::n"pjo da opini;"'ill pú]'lica, o li1Cll jwnsamenlo subre
ela, pl'cfcr'í rlr-sinterc·ssar-me de saber como a censura e,,;[:i
ou venha a ser feita.
Ainda agora, em face cio requerimento de anistia do
nosso iluslre coiegn Sr. MOl'ais Paiva, divirjo profundamente dos seus Lermo,:;, POl'quü a anistia nunca poderia súr
l.un presente de graças, não poderia ser um prescnte de
Papai 1\oel. Há dú 5('1' um :110 d,-~ sabedoria do Govel'no.
!la de ser uma decorrência lõgica das suas atitudes, de sua
tolerancia, cle sua elevaç.ão patriótica, de seu empenho na
renliz:,wão da 01)]'[1 constitucional. (Jittito bem.) E' a con.sequência irrecusáveI de outros atos do próprio Govêrno.
~
})or isso mesmo, s6 o Govôrno Provisório é que a pode
decretar, I1m'que se) o Gov(~rno PI'ovi5ório é que lhe pode garantir' os conscl:írios indispensáveis. O eminente representanll:' do Hin (:)',mdp do ~1I1Sl'. :\rauricio Cardoso, e o ilns{ri' D(lflllladn (lO!' :\Tina::; Gl'l':li,:; :::-l'. Bias Fortes, acab:lr:lm
d" a~::;inalnJ' que seriam indi ,:;pcns,~\'cis garantias, que só o
Govêrno pode dar.
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Assim, a própria Assembléia, decretando a anistia, deliberando sôbre ela, não faria senão uma coisa platônica,
porque ficaria dependente das resoluções ulteriores do governo no exercício dos poderes discricionários, de que está e
continua investido.
Que valeria a n055a mera sugestão platônica e amesquinhante, para aqueles que recebessem esta dádiva de
Natal?
Por conseguinte, Sr. Presidente, voto contra o requerimento, coerente com a minha atitude anterior.
Mas, ainda uma vez considero, corno disse da primeira
vez nesta Casa, que a Assembléia Nacional vale como órgão
da opinião pública, a que nenhum governo pode estar desatento, porque dessa fôrça vivem mesmo os governos diLatoriais. E porquê o govêr'no do ilustre Sr. Getúlio Vargas
tem sabido sempre, por honra sua, atender ás sugestões e
as imposições dessa opinião, quero, como órgão da opinião
pública, ainda uma vez, manifestar meus anseios, não só
pela supressão da censura prévia da imprensa, mas pela
anistia, sempre oportuna, sempre bernfazeja e sempre dignificante para os que a recehem e para os que a dão com a
devida elevação patriótica. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado.)

O Sr. Presidente -

Continúa a discussão.

O Sr. Daniel de Carvalho O Sr. Presidente -

Peço a palavra.

Tem a palavra V. Ex.

O Sr. Daniel de Carvalho - Sr. Presidente-, vou proU"ti:.lciar apenas poucas palayras para explicar o voLo dos Deputados que se elegeram sob a gloriosa legenda do Partido Republicano Mineiro.
Na ausência do nobre learler, Sr. Carneiro de Rezende:
os meus colegas de representação deram-me a incumbência
de declarar os motivos por que votamos a favor do requerimento. a-pesar-de não concordar com a fórma por que êla
se apresentou.
.
Embóra não pretendamos sugerir nem implorar a medida, não podemos, absolutamente.. deixar passar esta. oportunidade que se nos oferece para. declarar, de público, o nosso
assentimento a essa grande aspiração nacional, que é a
anbtia..
.
Pouco importa. a. fórnia pela qual a Assembléia se manifeste a favor dela. E' sempre uma manifestação, uma expressão do sentimento nacional.
O SR. MORAIS PAIVA - V. Ex. fala com elevação.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - E com esse sentimento, com esse anseio da opinião popular, está o Partido Republicano Mineiro. que há de. oportunamente, pugnar por ess.a
medida, ciue não é só medida de sabedoria. política, como
também condição indispensável para que possamos fechar o
ciclo de perturbações por que tem passado o país, e iniciar,
com o regime da lei, uma nova éra de prosperidade e grandeza. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Presidente -

-i-

Continúa a discussão.

O Sr. Sampaio Correia -

Peço a palavra.

O Sr. Presidente -
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Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Sampaio Correia (Pela ordem) requer

permissão para falar da bancada.

e

obtém

O Sr. Sampaio Correia (Para encaminhar a votação) _

O requerimento era dispensável, porque pretendo apenas justificar o meu voto, favorável ao requerimento apresentado
pelo ilustre Deputado Sr. Morais Paiva; não pela sugestão.
que nele se contém, não porque implore, mas porque traduz
um anseio da alma nacional. (Muito bem; muito bem. Palmas nas galerias.)
.
O Sr. Presidente - Si mais nenhum dos Srs. Deputados
quer usar da palavra. vou declarar encerrada a discussão do
requerimento n. 2, de 1933.
Está encerrada.
Vou submeter a votos o requerimento.
O Sr. J. J. Seallra (Pela ordem) - Sr. Presidente, consulto á Ca.sa, por intermédio de V. Ex.. sôbre si consente na
votação nominal deste requerimento, que representa um cicro em favor da anistia.
\ ~:~~.

:~:::-

. -, O Sr. Presidente -

Vou submeter a votos o requerimento

do Sr. J. J. Seahra.
~ :. -;"'t ~

'••

Em seguida, é dado como rejeitado o requerimento de votação nominal do Sr. J. J. Seabra.

O Sr. Acúrcio Tôrres (Pela ordem) requer verificação
da votação.
<~':::
Procedendo-se á verifica(~ão de votação, reconhece-se
terem votado a favor 37 Srs. <Deputados e contra 118; total 154.
O Sr. Presidente - O requerimento de votação' nominal
foi rejeitado.
Vou submeter a votos o requerimento n. 2, de 1933.
É dado como rejeitado o requerimento n. 2, de 1933.
O Sr. Morais Paiva (Pela ordem.) requer verificação da
votação do requerimento n. 2, de 1933.
Procedendo-se á verificação de votação, reconhece-se
terem votado a favor 37 Srs. Deputados e contra 118; total 155.
O Sr. Presidente -

O requerimento foi rejeitado.

O Sr. Barreto Campelo (Pela ordem) -

Pedí a palavra

para enviar á Mesa a seguinte
DECL..o\R..-\.Ç.~O DE VOTO

Declaro que votei' a favor do requerimento do Sr. Morais Paiva.
Sala das Sessões, 23 de Dezembro de 1933.
Barreto
Campello.

O Sr. Acúrcio Tôrres -

Peco a palavra.

-

o Sr. Presidente -
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Tem a palavra ocTIobre Deputado.

O Sr. Acúrcio Tôrres (Pela ordem) - Sr. Presidente,
peço que V. Ex. faça consignar, na ata dos trabalhos de hoje,
que votei a favor do requerimeníooferecido á Casa pelo
Sr. Deputado Morais Paiva. Mas, quero que V. Ex., assim
fazendo, consignar também que, de acôrdo com o que disse,
há pouco, o eminente Deputado pelo Districto Federal,
Sr. Sampaio Correia, eu votei êsse requerimento, mbora
me repugne a forma de que se serviu o autor do mesmo,
qual a da sugestão, porque sou partidário, - e mais de uma
vez· o tenho dito, nesta Casa - da completa liberdade de
pensamento, da anistia ampla e irrestrita, a militares e civis,
oficiais e soldados, políticos e operários. Sou partidário,
porém, da anistia, não partida do Catete, como esmola do
Chefe do Govêrno Provisório, ou de qualquer detentor do poder, mas partida desta Casa, onde reside tão sómente a soberania nacional. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Domingos Velasco a seguinte

Sr. Presidente, remeto á Mesa
.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Sou contra o requerimento pelos motivos Ja expressos
na declaração de voto, publicada no Diário da Assembléia de
28 de Novembro último. Estou suficientemente convencido
de que a Assembléia, tendo poderes para apreciar os atos
do Govêrno Provisório, poderá, por consequência. aprovar ou
anular todos êles, inclusive os decretos ou resoluções que, de
qualquer forma, hajam prejudicado a terceiros, unicamente
por suas atit.udes políticas. Nas disposições transitórias da
Constituição, ou quando discutirmos os atos do Govêrno Provisório, eu vot.arei a favor da anistia ampla e irrestrita. Domin(Jos Vellasco.

O Sr. Aloísio Filho - Sr. Presidente. pedi a palavra
\Iara urna declaração de valo que é a seguinte:
DECLARAÇÃO DE VOTO

VoLei a favor do requerimento do Sr. Morais Paiva, não
como uma suge~t.ão ou um pedido aos sentimentos de generosidade do Governo, e que ficasse á mercê do seu silêncio ou
do seu indeferimento. mas como uma oportunidade, a mais,
que se oferece á Assembléia de manifestar o anseio nacional
de anistJa~ampla, e o mais depressa.
O Sr.. Souto Filho -

Sr. Presidente, envio á Mesa a minha

DECLARAÇÃO DE VOTO

Declaro que votei a favor do requerimento do Sr. Deputado Morais Paiva.
Sala das Sessões, 23 de Dezembró de 1933. - Souto

Filho.

'í'

t

Vêm ã Mesa e são lidas as seguintes

-
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DECLARAÇÕES DE VOTOS

Declaro que, tendo votado o requerimento, tive, apenas.
em vista, acentuar a minha opinião favorúvel á concessão
imediata da anistia.
Sala das Sessões, 23 de Dezembro de 1933. - Henrique
Dodswo?'th.

Declaro haver votado a favor do requerimento do Sr.
l\Iorais Paiva, não pela sugestão do pedido que nêle se contém, mas porque revela ser a concessão da anistia um anseio da alma nacional. .
Sala das Sessões, 23 de Dezembro de 1933 - Sampaio
Cm'rêa.
Declaro que votei a favor do requerimento do Deputado
Morais Paiva por entender que, uma vez admitida á discussão
a matéria, a votação deve ser feita de acôrdo com a opinião
pessoal, e nunca com a oportunidade ou não da matéria tratada.
Sala das Sessões, 1933. - Alde Sampaio.
Declaro haver votado contra o requerimento do Deputado Morais Paiva. Não, porém, porque recuse o meu apóio
ú necessária medida de esquecimento, em relação aos que
sofrem, nl) exílio ou fora dêle, as consequências de atitudes
políticas contrárias ao Govêrno Revolucionário.
As divergências dessa ordem são quasi sempre resultantes de sentimenLos paLrióticos, embora muita vez mal
úricn Lados.
Cingi-me, porém, ás atribuic,ões legais desta Assembléia,
que, ao meu ver, nada deve decidir anles de cumprido o seu
principal compromisso com o povo brasileiro - a votação
da Constituição.
Por outro iado, a sua soberania, a fonle limpa de que
promana me parecem desaconselhar paracla a situação de
quem pede: lembra ou opina.
Nós aqui decidimos, deliberamos e entendemos com o
Govêrno Provisório de poder a poder.
Votar sugC$tõcs não cabe na grandeza da nossa função.
Sala das Sessões, 23 de Dezembro de 1933. - J. Ferreira
de SOll:a.

9

o Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, da matéria constante da ordem do dia, dou a palavra, para
explicação pessoal, ao Sr. Alcantara :Machado.
")O Sr. Alcantara Machado (Pela ordem) - Sr. Presi":
dente, em vista do adiantado da hora, peco a V. Ex. me
inscreva para falar no Expediente da primeira sessão.
O Sr. Presidente - Não poderá V. Ex. ter a palavra na
hora do Expediente de terça-feira, porquanto há grande
número de inscrições para essa parte da sessão. Poderá
V. Ex., entretanto, falar em explicação pessoal, porém após
o Sr. Deputado Assis Brasil, que se acha inscrito em primeiro lugar.

-
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o Sr. AIcantara Machado -inscreva em segundo lugar.
O Sr. Presidente -

Nêsse caso, peço a V. Ex. me

V. Ex. será atendido.

10
O Sr. Luiz Sucupira (Para expLicação pessoa~) - Sr.
Presidente, falando nesta Assembléia, os Srs. Deputados
Gwyer de Azevedo e Guarací Silveira, atribuiram a S. E. o
Cardeal D. Sebastião Leme palavras que vinham, segundo
diziam, provar que os católicas estavam desejando a teocrácia, ou pelo menos, a oficialização da Igreja.
S. Eminencia, o Cardeal D. Leme, acaba de fazer declaração per-emptória a respeito, e venho á tribuna apenas
para ler essas declarações, afim de que figurem nos Anais,
como dêles constam as acusações feitas contra o Príncipe
da Igreja Brasileira.

Diz S. Eminencia:
"Leio nos jornais que o Deputado Gwyer de Azevedo, ante-ontem na Camara, cita urna nota. atribuida a
mim sôbre o ensino religioso obrigatório, restabelecimento da religião do Estado, religião oficial, etc.
Não existe nota alguma, nem entrevista, nem declaração minha apregoando tais reivindicações.
Tenho dito sempre que não pleiteamos religião
oficial, ensino religioso obrigatório, etc.
Se o simpático "Diario Popular, de S. Paulo, divulgou coisa diferente, foi iludido em sua bôa fé.
:::::6 os que nunCa me ouviram, ou os que desconhecem inteiramente a minha orientação a respeito
das reivindicações. católicas na futura Constituição,
poderiam acreditar na autenticidade das declaracões
propaladas pelo discurso do Deputado fluminense".
Era só o que tinha a dizer. (MuÚa bem; muito bem.)

11
O Sr. Guarací Silveira (Para exp~icação pessoa~)
Sr. Presidente, no "Diário da Assembléia", de ante-ontem,
não obstante o discurso ter sido revisto por mim, apareceu
urna. resposta minha: ou uma referência ao nobre colega
Sr. ZOl'oastro Gouveia, chamando-o de "comunista", quando, na realidade, conforme foi verificado depois, pelos
originais taquigrafados, eu tinha apenas falado em "marxista". Informaram-me, também, ,que alguns jornais,,~ ou
pelo menos um jornal, do Rio de Janeiro, cujo nome não
me puderam dizer com certeza, noticiaram, ou noticiou, que
eu, dirigindo-me a um dos meus colegas, o acusei de grosseria.
E i.odos quantos aquí estiveram sabem perfeitamente
que esU! palavra não partiu de meus lábios.
I
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Perfeitamente. Concordo
com V. Ex. A expressão até foi minha, em revide a uma
agressão, ~os mesmos termos, feita pelo Deputado citado. '
O SR. GUARACí SIVEIRA - Apenas queria fazer essa
retificação e pedir aos dignos representantes da imprensa
consultarem, seus jornais e fazerem a devida correção, se
houver êsse engano.

-
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o SR. ZOROASTRO GOlJVEIA - V. Ex., com isso, mostra
a mansuetude de sua alma de pastor.
O SR. GUARACí SILVEIRA - Era o que tinha a dizer.
(Muito bem; muito bem. O orador é cumprimentado.)
O Sr. Presidente - Vou levantar a sessão. designando
para terça-feira, 26 do eorrente, a seguinte
.
OHDEM: DO DIA

Discussão única do requerimenlo n. :3. de 1933, do Sr.
Acír Medeiros e outros. pedindo que. em atenção ao "ataI,
sejam postos em liberdade ,jornalistas c operários que estejam detidos em virLude de propaganda de suai" idéias;
Discussão única do rcquerimen Lo n. 4, de 1933, do Sr.
Guarací Silveira, pedindo transcrição, no "Diário da Assúmbléia Nacional", de um documento enviado á Assembléia.
Discussão única do r8qucrimento n. 5. de 1933, da Sra.
CarloLa de Queiroz e oulro. i"olicitando informações sõbre
deportação do Sr. ArnaldoF,il'ia e medidas exigidas para
a volta ao país de brasileiros exilados.
Levanta-se a sessão ás 17 horas e 35 minutos.
Recebimento de emendas.
Vêm á Mesa as emendas de nrs. 1. 02.8 aLi 01.

34" Sessão, em 26 de Dezembro de 1933
Presidência dos Srs. Antônio Carlos, Presidente, e Pacheco
de Oliveira, i" Vice-Presidente

1
A's 14

h~ras,

comparecem os S1's.:

Antônio Carlos, Pacheco de Oliveira, Cristóvão Barcelos, Tomaz Lobo. Fernandes Távora, Clementino Lisboa,
Valdemar lVloLa. Alvaro Maia. Mário Caiado, Cunha 1\1 elo,
Alfredo da Mata, Veiga Cabral, Leandro Pinheiro. Moura
Carvalho, Joaquim Magalhães, Lino Machado. ~fagalhães de
Almeida, Costa Fernandes, Carlos Reis, Adolfo 8c,31'es, Godofredo Viana, Luiz Sucupira, Valdemar Falcão, JoslÍ Borba,
Figueiredo Rodrigue.s, Pontes Vieira, Jeovah Mata, Xavier de
Oliveü'a, Kerginaldo Cavalcanti, Odon Bezerra. Agamenon
Magalhães. Arruda Falcão, Luiz Cedro, José Sá, AlcJe. Sampaio, Humberto Moura, Gói's Monteiro, Valente d~ Lima,
Guedes Nogueira, Leandro Maciel, ROdriguf.:i DÚl';a, J. ~.
Seabra, Medeirps Neto, Alfredo Mascarenhas, L~ôncio Galrão, Atila Amaral, Homero Pires, Gileno Amano, Arnold
Silva, Lauro Passos, Henrique Dodsworth, Amaral Peixoto,
~ampaio Correia; Leitão
da Cunha, Fernan,jl) :\lagalhães,
Gwyer de Aze>:edo, Soares Filho, Buarque NaZ31'eth, Lengrubel' Filho, 'Martins Soares, Augusto de L!ma, Gabriel
Passos, Mala Machado, Delfim Moreira, Glempnte l\tdraqo,
Furtado de Menezes, Cri'stiano Machado, Belmin de Medl~i
r,os, Campos do Amaral, Bueno Brandão, Teolôn:o :'1onteiro
de Barl'os. Rodrigues Alves, Barr'os Penteado, Almeida Camargo. Zoroastro Gouveia, Guarací Silveira, L:lcerda Werneck, Antônio 'Covelo, José Honorato, Domingús Velascc,
Nero de Macedo, Generoso Ponce, João Vilasboas, Alfredo
Pacheco, Lacerda Pinto, Antônio Jorge, Simõ.·\,; Lopes, Carlos Maximiliano. Assis Brasil, Anes Dias, Frederico WulfentuteIl, João Simplício. Ren:ato Barbosa, Demétrio Xavier,
VRor Russomano. Ascanio Tubino, Pedro Vergara. Argemiro
Dorneles. Raul Bittencourt, Adroaldo da Costa, Alberto Diniz,
Cunha Vasconcelos, Acír Medeiros, Ferreira. Neto. Gilbert
Gabeira, VaS{:o Toledo, Antônio Rodrigues ~p. Sousa. Valdemar Reikdal, Martins e Silva. Antônio Penafol'te, João Vitaca, Alberto Surek, Armando Laydner, Edwald P055010, Mário M<tnhãe·s, Ricardo Machado, Augusto Corsinl). Pedro Rache. Alexandre Siciliano. Euvaldo Lodi. Mário Ramos-, Rocha
Faria. Teixeira Leite, Pinheiro Lima, Abelardo Marinho e
Moraes Paiva. (126.)
"
O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o compat'ecimento de 126 Srs. Deputados.
Está aberta a sessão.

-
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Comparece o Sr.

~{inistro

Osvnldo A.ranha.

O Sr. Valdemar Mata (4° Secretário, servindo de 2°),
procede á leitura da ata da sessão antecedente, a qual é
posta em discussão.
O Sr. Leôncio Galrão (Sôb1'e a Ata) - Sr. Presidente,
com surpresa li meu nome entre os signatários da emenda
n. 1.031 ao ar1,. 98, § 2°, do anteprojeto constitucional. Essa
emenda priva ·do voto os de idade inferior a 60 anos que;
não exercerem profissão lucraLiva, salvo os estudantes ·das
escolas superiores e as mulheres, bem assim os religiosos de
ordem monástica, companhias, congrega~ões ou comunidades
de qualquer denominação, sujeitas a voto de obediôncia, regras ou eslatutos que impol'tem renúncia da liberdade individual.
Pelo seu contexto. vê V. Ex., Sr. Presidente, que el.! não
poderia assinar a referida. emenda; e não a assinei. Trata-se,
j.alvez, de defeito de cópia c, por isso, pe~o seja feita a devida Teti l'icaç5.0. (Muito bem; mnito bem.)
O Sr. Presidente -

O nobre Deputado será atendido.

2
O Sr. Carlos Reis (Sôbre a Ata) - Sr. Presidente, pedi
a palavra para uma retificaÇão.
Do Diti1'io da A.~sembléia Nacional consta que, na sessão de
sábado, dei um aparle ao ilustre Deputado Sr. Zoroastro Gouveia, no momento em que discursava sôbre o requerimento do
não menos ilustre colega, Sr. l\!omis Paiva. Isto porquê o
digno "leader" da nossa banp.ada. Sr. Lino l\fachado, já havia
expressamente da. tribuna d(~clarado a atitude dos representantes elo Partido Republicano, no que, aliás, foi apoiado pelos membros da União Republicana Maranhense.
.
O apnl'te que fjgura no órgão oficial não é, absolutamente. rle minha autoria. Nem dei aparte declarando que era
alcance rlo politiqueiro lançar a maioria da Assembléia contra
o GOyel'no. nem o Deputado Zoroasl.ro de Gou\'eia respondeu
que C)'a politiql.lice minha. O aparte é de outro Deputado.
Aliás, á taquigrafia nenhuma culpa cabe no ocorrido,
porque. muitas yezes, nós mesmos, os Deputados. aparteamos sem aten<;.50 ao Regimento, sem pedir licença aos oradores, c da í se clal'em essas confusões, essas troca:::.
Solicito. pois, a V. Ex., Sr. Presidente, se digne mandar fazpr a necessária retificação. (Muito bem.: muito bem.)
O Sr. Presidente -

V. Ex. será tüendido.

O Sr. José de Sá (Sôb1'e a Ata) - Sr. President.e, pedi a
palavra para solicitar deV. Ex. a consignação, em ata, do
voto que pretendo justificar.
Termin:;tda a sessão de sábado passado, uIr! ilust.re Constituinte que nos honra pela sua cultura, pelo -seu talento e
autoridade, interpelou-me cordialmente, sôbre o fato de não
haver a bancada do Partido Social Democrático de Pernambuco, a que me orgulho de pertencer, justificado, claramen-:
te, a atitude que assumira em tôrno da discussão do reque-

-

53-.

rimento. apresentado e votado nesta Casa, sugerindo ao Govêrno Provisório a decretação da anistia ampla e irrestrita.
Sr. Presidente, não quero responder ao gênio da malícia; mas me sinto no dever, como membro da bancada pernambucana, de esclarecer os fundamentos do meu voto pessoal. ..
O SR. AGAMENOX DE MAGALld.ES - E o da ban~ad<1'~
O SR. JOSE' DE SA' - ... e estou certo de que êsse
voto traduz também, a orientar;ãú de minha bancada.
Sr. Presidente, o nobre Deputado Sr. Raul BiLtencourt,
no seu brilhante discurso de sábado, proferido da tribuna da
A-sembléia, ofereceu as razões por que lhe parecia que não
devíamos apoiar o aludido requerimento.
A primeira das razões invocadas pelo digno representante do Hio Grande do ~lll foi a moção Medeiros Neto. rn.tificando a origem dos poderes ditatoriais. A si>gunda, consequênte ú outra, e que eu considero suprema, jurídica e incontestável, procede da ciJ'cnnstancia de se achar o poder legislativo nn.s atribuições rio Govêrno Provisório, em virtude
do decreto institucional de novembro de .1930.
Envolvendo, pois, o requerimento em apreço, matéria de
legislação ordinária, conforme acentuou o ilustre representante gaúcho. só ao poder que encarna e exerce presentemente essa legislação compete decretar a medida da anistia.
Declarei, preliminarmente, que me manifestava, aqui, em
meu nome pessoal. É a minha convicção, o meu sentimento. o
meu patriotismo quem fala no momento. E o faço sem outra
autoridade individual para me pronunciar perante esta Assembléia, senão a que vem das minhas campanhas de jornalista combativo. que, dirigindo uma imprensa revolucionãria, quando no Bl'asil era crime pugnar pela anistia. da tribuna dessa imprensa provinciana nunca deixou de clamar pe1:l
necessidade de serem atendidas, nésse particular, as aspirações naeionais, precisamente ao tempo em que n. providência iie que me ocupo, significava um estímulo e um prêmio
ás virtudes, á capacidade cívica. ao sacrifício e ao idealismo
daquele:; que sonhavam, pelejavám, queriam redimir o Brasil.
Poss'uindo esse passado de lutador modesto e humilde,
expres:;o em atitudes ostensivas e conhecidas, a favor CIo
instituto da anistia, sinto-me à vontade, nesta Casa, investido
do m<lndato de soberania nacional, para declarar que o momento difere da época em que todos nós bradavamos pela
concessão da medida imprecada hoje, em benefício dos brasileiros ainda privados dos direitos políticos.
Se alimento a esperança de ver o País confratern,izado
Dor efeito dessa providência, entendo que ela não depende da
Assembléia ConsLi tuinte, porquê o decreto que a convocou
para deliberar, soberanamente, não lhe outorgou atribuições
para invadir ou sobrepor-se ã esfera do poder discricionário.
Sr. Presidente: sendo uma. aspiração nacional, a anistia
é, por excelência. uma aspiracão pernambucana. Triunfante
a Revolução, verificaram-se em meu Estado dois surtos sub- .
'Versivos, assumindo o último um caráter de gravidade excepcional. Jugulados tais movimentos, o ilústre e abnegado
brasileiro, que é o Sr. Lima Cavalcánti, então e ainda agora
no exercício da Interventoria Federal, dirigia-se ao Govêrno
Provisório parasug~rir: a conveniência de anistiar os brasileiro::: transviados dos seus deveres cívicos, que haviam
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pegado em armas contra o novo regime, implantado em minha terra pela bravura do povo.
A diferença, Sr. Presidente, é clara e evidente. Alí era
um delegado do Govêrno Provisório, funcionário de sua confiança que se permitia dirigir-se ao Chefe da Nação, aconselhando a grande medida de clemência política.
Aqui é diferente. É o poder soberano, que se constituiu
por decreto do Govêrno Provisório, delimitando-lhe as funções, ...
O SR. AGA~m:"oN I)E MAGALHÃES - Aqui, a anistia é a
Consti Luição.
O SR. JOSÉ DE SÁ - .,. aqui, como diz muito bem o
nobre Deputado pernambucano, meu ilustre companheiro,
Sr. Agamenon Magalhães, a anistia é a própria Constituição
que ainda não ,-:;:;tamos.
O SR. AGA::-'J EXON DE MAGALHÃES - Votada ou promulg'ada
a Constituição, restabelecidas estarão todas as garantias.
O SR. JOSÉ DE SÁ - Sr. Presidente, meu voto pessoal
está esclarecido.
Acredito também que representa o pensamento do meu
Partido, ,porquê êste consubstancia, nos seus quadros políticos, as fúrc.:us morais e cívicas que lutaram, em Pernambuco,
antes da Revolução de 1930, contra o poder absoluto que nos
oprimia, ultrajava a República e arruinava o País. Dele
participam as melhores fOrças, as reservas mais puras, vivas
e indomávcb do heroismo humano - glória e traniçãó de
minha t.erra, que lutou de armas nas mãos pela vitória dos
ideai~ revolucionários.
Somos pela anistia. Queremos, Sr. Presidente, em princípio e boa doutrina, que ela seja concedida. Mas oportunamente e pelo poder competente. O que não compreendemos,
dentro do Brasil revolucionirio, é ússe pú<!er de graça. esse
estado de mi;;;ericórdia. que já se invocou aqui. para conceder
a anistia sem a segurança do seu fundamento jurídico e o seu
largo alcance político.
O SR .. ARGEMIHO DORNELLES - Nem os próprios interessados querem. O Sr. Borges de Medeil'os, em Pernambuco,
declarou quP :-() yollal'ú an Rio (;J'ande quando o pos:-a fazer,
trazendo numa das mãos a "valise" e, noutra, a Constituição
que lhe permita a defesa de seLlS direitos.
O SR. JOSE' DE SA' - Honra muito o ero:inente brasileiro, Sr. Borges de Medeiros, essa declaração.
Um dos sentimentos que mais enalteceram os revolucionários militares e civis de 30, foi justamente o não aceitarem
uma anistia que importasse em humilhação ou qualquer restrição de dirl'ítos, em detrimento da nossa democracia republicana.
Sr. Presidente. aproveitando o ensejo desta declaração,
quero também elucidar definitivamente o meu pensamento
sôbre matéria que fala não apenas á minha inteligência, mas,
sobretudo, á minha sensibilidade, ao meu coração, ao sangue do meu sangue. á vida de minha vida - a minha profissão de jornalista. que é o título de que mais me orgulho. Não
fui incoerente quando votei pela rejeição do ~equerimento a
que me reportei há pouco. Nãc fui i~oerente, porque, votando pelo requerimento em que ri nobre Deputado, SrA~úrcio Torre.s, pedia informaçõ~~o Ministério da Justiça
sobre a maneIra por que se estiva exercendo a censura etn
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um dos mais brilhantes e impávidos jornais desta Capital,
considerei que êsse requerimento não determinaria um ato
do Govêrno Provisório, caracteristicamente classificado com
a expressão de ato deliberativo. O Ministro da Justiça, respondendo ao pedido de informações, no exercício de uma
.função elementar do seu Ministério, informava, apenas; e,
informando, não deliberava.
O requerimento que sugeriü ao Govêrno Provisório a decretação da anistia. êsse não sugeria, apenas: nas suas consequências, êle teria de determinar, forçosamente, logicamente, um ato deliberativo perfeito e acabado.
O SR. PRESIDENTE - Em nome do Regimento, lembro ao
nobre Deputado que sôbre a aia só é permitido ao orador falar 10 minutos. V. Ex. ainda dispõe de um minuto para
concluir as suas considerações.
O SR. JOSE' DE SA' - Aceito a ponderação de V. Ex.,
Com muito acatamento, c vou terminar.
Quero ainda declarar á Assembléia que, como jornalista
militante, procurnndo sempre honrar a conciênêia e a dignidade de minha profissão, compreendo, num regime excepcional de poderes, como o atual, as medidas restritivas do GoVerno Provisório relativamente ao livre exercício da imprensa.
A restrição imposta á minha pena, na crítica e análise
dos atos do Govêrno, seja constitucional, seja discricionário,
Se me cria constrangimento, não. concorre, de maneira alguma para aviltar a autoridade do meu jornalismo.
Liberdade de imprensa é uma coisa; licenciosidade, outra. Crítica ampla, honesta e sincera, patriótica e construtiva, é um imperativo de ordem nacional, sobretudo no momento que atravessamos. Licenciosidade. enxovalho, ultrage,
Ou achincalhe aos ór'gãos do Poder, são de cedo coisas muitíssimo diferentes. Isso, ao invés de elevar o exercício profissional, doutrinário ou combativo da imprensa, invés de fo'('talecer-Ihe o· prestígio no seio da opinião pública. deprime
e enfraquece êsse prestígio. Tira-lhe o caráter virtual e indispensável de órgão das necessidades e dos anseios coletivos.
Eu teria vergonha de ser jornalista, se, nesse instante hi;;torico e incomparável da vida brasileira. manejasse a minha
pena com essa finalidade anti-patriotica. pondo-a a serviço
da negação daquilo que constitue as virtudes e as sentimentos, as energias, os ideais e as aspirações mais altas da comunhão nacional. (nfuito bem; muito bem.)
O Sr. João Vilasboas (Sôbre a ata) - Sr. Presidente,
motivos imperiosos afastaram-me dêste recinto, na última
sessão, precisamente no momenLo em que aquí se discutia
e votava o requerimento: do ilustre Deputado classista, Sr.
Morais Palva, para que a Assembléia sugerisse ao Sr. Chefe
do Govêrno Provisório a decretação da anistia em favor dos
brasileiros que tiveram os seus direitos políticos cassados,
afim de que êles, no recesso do lar, festejassem a entrada do
ano novo.
Peço a V. Ex. fazer consignar, na aLa dos nossos trabalhos, que, Se presente me encontrasse naquele instante,
daria meu voto contra o requerimento.
Sr. Presidente, ninguém mais sinceramente partidário
da anistia do que eu, motivo pelo qual, na primeira sessão
ordinária desta Casa,· a que se seguiu a de sua instalação;
submeti á deliberação dos Srs. Constituintes duas indicações,
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uma delas concedendo anistia ampla a todos os exilados políticos, e outra restabelecendo as garantias individuais, com a
proíbição das prisões de caráter Dolítico, com a suspensão
áa censura á imprensa e com no restauração do instituto de
"habeas-corpus", para garantir a todos aqueles que estivessem amea(;ados na sua liberdade.
Essas minhas indical;-õ~;:;, entretanto, não chegaram a ser
submetidas ao conhecimento da Assembléia, porque se tornou
vitorioso, neste recinto, o principio de que tão sómente ao
Chefe do Govêl'no Provisório caberia dizer da conveniência,
da nece51dade ou da oportunidade da medida, uma vez que
esta Assembléia Nacional Constituinte teria suas atribuições
restritas aos fins constantes do decreto de sua convocação.
Ora, Sr. Presidente, se é ao Sr. Chefe do Govêrno Provisório, segundo estã assente, que compete resolver o assunto,
acho inútil qualquer ::ugcstão nesse sentido.
Votaria, ainda, contra o requerimento, porque, não obstante nêle se consignar que a anistia é "3.IN)la, vi que el.'a.
restrita, simplesmente, áqueles brasileiros que tiveram seus
direitos políticos cassados, e viria desacompanhada, justamente, das garantias individuais consignadas no art. 72 da
Gonstiéukã.o, c~Da7.es d~ iml)edü' a repetição de novas vinl<~ncias .
Votaria, finalnJente, contra o requerimento, porque os
moLivos que o justificaram são de todo pueris.
O SR. MOR.<\rs PAIVA - O sentimento de fraternidade é
pueril na pensar de V. Ex.
O JO~'-O VILASBOAS - Só compreendo a anistia com razões de ordem social e política e não como um presente de
Natal que o S1". Chef~ do Govêrno Provisório, transformado
em Papai Noel, trouxesse para os sapatos daqueles que tivessem perdido os seus dir~itos de cidadania.
Dei:x:o, entretanto, consignado que votarei pela anistia,
no momento em que esta Assembléia, compenetrada de que é a
deposítál'Ía da soberania nacional, procurar d,eliberar sôbre
t-Ia, não como üma sugest\i.o, uma insinual)uo ou uma solicitação aO Chefe do Goyerno Provisório, maS como um ato
derivado de suas soberanas atribuições. (Mttito bem; muito

. bem.)
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o Sr. Medeiros Neto (Sôbre a ata) - Sr. Presidente,
quando, na últirrItl. sessáo, falava o Deputado por Sáo Paulo,
Sr. Zoroastro Gouveia, tive ensejo de, na passagem do seu
discurso em que procurava argumentar no sentido de não
poder esta Assembléia, em virtude da' moção que votou no
primeiro dia de seus b:abalhos, cogit~\s de matéria de legislatura ordinária e, consequentemente, de anistia, concluindo
que só lhe restava o direito~l{)=sugestão, fazendo petição
ao Govêrno; tive ensejo de, combatendo essa atitude de pedinte ou de 'Postulante que se queria dar á Assembléia, perguntar, exclamando: "Como pedinte?!" No entanto, as
notas taqúigráficas registraram - Como pedi?" - contrariando, assim, o aparte, da maneira por que foi registrado.
o sentido completo do meu pensamento.
Peço a V. 'Ex;, Sr. Presidente, uma retificação neste
sentido. (Mu:ito bem,: muito bem.) (1)
(1) Rêctificado.
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o Sr. Presidente - Se mais nenhum Sr. Deputado quizer usar da palavra sôbre a ata, da-la-ei por aprovada, ressalvadas as retificaç;ões que acabam de ser feitas pelos Srs.
Deputados que ocuparam a tribuna. (Pausa).
Aprovada.
Vai se proceder á leitura do expediente.
Vou dar a palavra ao primeiro or-ador inscrito na hora do
expediente. Tem a palavra o SI', Deputado Alcantaru Machado.
O Sr. Costa Fernandes - Peço a palavra para explicação
pessoal, afim de apresentar o segninte requerimento, ..
O Sr. Presidente - V. Ex. só poclerú falar em explicaç;5.o
pessoal depois da. Ordem do ãia.
O SR. COSTA FERNANDES - Perfeitamente.
O Sr. Presidente - Não se achando na Casa o Sr. Deputado Alcantara Machado, vou' dar a palavra ao orador imediatamente inscrito. Tem a palavra o Sr. Cardoso de Melo
Neto. (Pausa.)
Também não se encontra na Casa. pelo que dou a palavra ao terceiro orador inscrito, o SI' ~ Deputado Sampaio
Correia.
Passa.-se á leitura do expedien te.

o Sr. Thomaz Lôbo (1 0 Secretário) procede á leitura do
seguinte
EXPEDIENTE

5
Oficiüs:
])0 Centl'o Cal'ioca, enviandQ sug-estüc:, ao projeto de
ConsLi tuição.
-D~1;; Loja:, :\lal:rJnicas "Quintino Bocaiuva" c "Libertas", reme Lendo ;;ngeslõcs ao ante-projeto d(~ Ct):~XiilUil::iO.
- A Cor1i~"lIo ConstiLucional.
Telegrama:
Do,.; prc:,bilerianos rln Tguapc se conl;raf.l1lanrlo com os
bl'asilcil'U:; pcla in,.;la1<lI.:ão tla ,\s5cmbléia :\acional Constituinle.
- Intoiradu.

o Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente.
Tem a palavra o pl'imeiro orador inscrita, o Sr. Alcantara
Machado. (Pausa.)

Não está presente.
.'
Dou a palavra ao segundo orador, o SI". Cardoso fi;:
Melo Nelo. (Pausa.)
Não está presente.
O orador seguinte, na ordem 'de insc.rição, é o Sr. Sampaio Corrêa, a quem dou a palavra. .;.;~.--

o Sr.

Sampaio Correia - Sr. Presidente, em discurso verdadeiramente magistral que, há poucos dias, proferiu aquf_
.0 eminente presidente da Commissão de Constituição, o senh61"-
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Carlos Maximiliano, S. Ex. aventou uma questão preliminar
de tão alta relevancia que sôbre ela devemos, especialmente
os membros dessa Comissão, nos pronunciar desta tribuna.
É a seguinte: Deve a reforrria constitucional inspirar-se na
Constituição de 1891."
.
Foram palavras, estas, Sr. Presidente, aqui proferidas
pelo meu prezado amigo, SI'. Leví Carneiro, no segundo ou
no terceiro p·eríodo do magnífico discurso com que nos encantou a todos, há alguns dias passados, na primeira vez
que subiu a ,esta tribuna; o problema, posto a nós outros na
interrogação formulada por S. Ex., partiu de quem podia
apresentá-lo, de quem estava e está, para tanto, revestido da
quádrupla autoridade que lhe advem de uma alta inteligênci!l, de uma vasta e sólida cultura, da nobilitante função que
entre nós desempenha, como Vice-Presidente da Commissão
Constitucional e, Lnst not Least, do posto eminente, que lhe
foi confiado por seus pares, de Presidente da Ordem dos
Advogados Brasileiros. A interrogação, - a que S. Ex. desde
logo respondeu, ainda que indiretamente, de vez que nela não
quis usar da expressão - nova Constituição - preferinde.dizer - l'cfórma constitucional. - o que lhe traíu a intimidade do pensamento, - S. Ex. afirma a ter inferido de
anterior diseurso do eminente Sr. Carlos Maximiliano, "o
mais cruc!iLo comentador da .Carta de 24 de fevereiro".
São, assim, Sr. Presidente, em número de duas, as altas
autoridades que nos intimam a uma prévia definição de atitudes. AquÍ estou, portanto, para lhes satisfazer á patriótica
curiosidade.
Por isso, nego, dC:5de já, aos meus dois citados mestres o direito de me dizerem o "ne sutor ultra crepidam", de
vez que foram êles que me arrast:n'am a ê",te I)\)sio de sacrifício. Quanto aos demais jurist.as com assento nesta Casa.,
estes teem pleno clireio de me chamarem á ordem quando
entenderem apllc<Í.vcl a célebre aclver!ência do pintor.
E isso, 81'S, Deputados, acontecerá, frequentemente, por
ccrto, porquanto. para cumprir a intimação irei dizer hoje,
aquÍ de matéria pcrtinente ao Direito Público, a que sou p()r
completo estl'anho, não podendo. sequer, - como entre nós
já foi feito,- aliás. pelo meu prezado amigo. Sr. General Cristr'Jvão BarePlos, com referência ás lições de Direio Constitucional por S. Ex. ouvidas na Escola Militar, - apelar para
os conhecimentos porventura adquiridos no meu quinto ano
de engenhal'ia, quando frequentava as aulas da Escola Politécnica em que aquela matéria era professada.
E' que, por maior esfôrço que faça tal curso, apenas
consigo arrancar, do fundo da memória, uma recorda<;ão: '2.
de que colega ,meu de então. - hoje em posto de alta relevancia na Rep_ública Nova, o ,que me obriga a lhe ocultar o
nome, - embora estudante distinto e de altos méritos, mas
porquê jámais lêra. sequer a ConstituiCão Brasileira, como,
áquelle tempo, todos nós aliás, influenci::ldo pelas reiteradas
notícias lidas nos jornais da época reconhecimentos: de poderes no Senado da República, respondeu, em exame, com
profunda convicção que a Camara alta era constituída pelos
ex-governadores dos Estados. (Risos.) E foi aprovàdo plenamente, como todos nós, (risos), porquê, na velha Escola, na.
velha Escola Politécnica,· não era então de praxe atribuir-se
grande importancia ás necessidades de conhecimentos do engenheiro no domínio do direito constitucionaL.. (Risos.)
Não riam os meus honrados colegas. Desta minha única
recordação, poderemos colher, talvez, um ensinamento: é o
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de que, se viermos a adoptar o sistema bi-cameral, como
pleitearei oportunamente, talvez convenha impedir que os
ex-governadores de Estado possam disputar posições na Camara Alta, emquanto não estiver decorrido longo período,
depois do abandono das funções administrativas, afim de
que se evite sejam estas sacrificadas pelas aspirações eleit.orais dos futmos chefes do Executivo das nossas unidades
federativas (Risos).
Vê V. Ex., Sr. Presidente. que as minhas recordações
podem ser úteis <Í causa nacional. e isso bastarii. talvez, para
justificar a presença de um engenheiro neste debate, em que·
pese á opinião contrária e abalisada do eminente Sr. Carlos
l\Iaximil iano. É que, já dizia Grethe, em frase aliús freudiana, as raizes do IJensamento humano encontram-se no subconcienLc, que é para Jung. o depósito da nossa experiência.
Por isso, das camadas recalcadas no meu sub-concicl1te, consigo eX!.l'ai r a observação agora exposta á apreciação dos
meus honrados colegas.
Mas ela não basta, por certo. para justificar a minha
audácia. antes revela a minha proÚrnda ignoranciu em matéria de direito público ....
O SR. LEví CARNEiRO - V. Ex. tem melhores títulos do
que os das aulas que ouviu, não só como membro preeminente da Comis~ão Consti tucional, como pelos relevantes serviços prestados na defesa da Constituição de 1891. (Apoiados)
O SR. SAl\IPAIO CORRf:A - lVluito grato :l V. Ex., pela
gentileza do aparte. mas nem pôr isso deixarú de existir a
minha. referida ignol'ancia, que sou o primeiro a proclama.r,
l~ vt3rdade que o ilustre Sr. Juarez Túvora, a cuja
hones!.idadf>, de pensamento e a cuja sinceridade de propósitos patrióticos rendo, de público,. as homcnagt)!1s do meu
respeito e da minha admiração. - na brilhante oração aquí
proferida hú dias perfilhou o confronto do nosso trabalho de
elaboração de uma carta constitucional com o da construção
de um grande e belo edificio. sob cujo teto protelar pudesse
a Nação pOr largo tempo se abrigar. Assim, os engenheiros,
como eu, poderiam ter, talvez. a sua capacidad€ aproveitada
no serviço. que cJI'a <:\quí nos reune.
Mas'a comparac;ão admitida por S. Ex., em vez de me
animal'. ainda mais me apavora, Sr. Prfl~jdente (Ris-os.)
É que cu ~ei quuO difícil é construir um edifício respeitando todas as regras iniludiveis da arte cla:"sica, que não
pcrmil.e o sncrifício das fúrmas de conveniência, nem das
de solidez, nem, mesmo, das secundárias f6rmas de expressão.
As de cOllyeniencia, pôr exemplo, porquê a ninguem é
dado desprezá-las, quer provenham de uma necessidade d~
óI'dcm naturaL como quando se faz um mercado ou uma
ponte, quer se originem de uma exigência de ordem moral,
nascida de dupla impulsão, a uma tempo física e psíquica,
como quando se quer construir um templo ou um arco de
triunfo. Não fará obra de arte, certamente, aquele que a
desprezar, - as f6rmas de conveniência, - construindo um
mercado em uma mata virgem, ou fazendo uma ponte onde
não haja rio a atrav;essar, ou levantando um templo em um
deserto sem fiéis que o frequen1~.m, ou, ainda ergue!ldo um
arco de triunfo em uma ilha inhabitada, perdida no- meio
c
do oceano. (Muito bem.)
- As fórmas de 'Solidez, por sua vez, não deepndem, ex-

clusivamente, da estrutura, da arcabouço de resistência do
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proprio edificio, senão também. - e muito de perto e diretamente, .:..- da capacidade do terreno, em que vai assentar, para
resistir_lhe a carga ou ao pêso próprio. Assim nos edifícios,
e assim também. Sr.· Presidente, nas Constituições, que não
seriio sólidas e estúveis Se não forem proporcionadas á capacidade de resistencia das tradições nacionais, que formam
as camadas inferiores do terreno sôbre que vão assentar.
Dêsse poulo de vi.st.a, llr~f(~ri.ri.a, tat'lez, laL~r como o ~adre
Antônio Vieira. em a sua elegante comparação de um discurso a uma árvoi'e, pois uma constituil;ão é, em verdade, coma
uma ávore, sob cuja viçosa fronde todos se podem abrigar,
alimentada pela spiva rica, buscada pelas raízes, compridas
e fortes, nas camadas inferiores do sólo, a que está prêsa.
As fórmas de expressão de antro lado, não se compadecem com as decorações luxuriantes, desnecessárias muitas
vezes, por comprometerem o belo, porquê disfarçam, ou ocultam, as verdadeiras linhas da estrutura.
Mas, Sr. Presidente, construindo um edifício ou elaborando uma consti\..ui\:2.o. num como noutro caso, não devemos
jámais tentar a perfeição. Já um filôsofo e legislador grêgo,
_ cujo nome nttO cito, para que me não exijam a leittura do
original como já fizeram, uma feita, aquí, com o ilustre Sr.
Homero Pires, talvez por causa do gra.nde nome de que é S.
EAa. portador, - já um filósofo e legislador grêgo repito,
encarregado de fazer a constituição de sua terra natal, advertiu, zangado, a nm dos seus discípulos, que anunciava a perfeição da 1'utura obra em andamento: - "Livrem-me 011
Deuses da perfeição, mas me permitam fazer a lei mais conveuiênte!
-- E' que, S1's. Constilu\ntes, teremos de ~l'rar sempre e
sempre em todas as nossas construções. A obra perfeita não
é possivel.
O erro é dos homens, f1:ase acaciana que SOu obrigado
a repetir, apenas para poder informar aos meus· coleg..s ser
o erro tão frequente, qUe os matemáticos já conseguÍl;am estabelecer uma "Teoria dos êl'ros", instituída por Gauss, que
os ligou á probahilidade elas causas. desenvolvida mais
tarde por Bertrand, c, afiual, 1'irmada dc1'in'.tivamente por
Henri Poincaré.
.
Estou cm'to de que V. Ex., Sr. Presidente, e assim
também os meus honrados colegas. não leval'lio a mal as citações. que faço, de autores matemáticos: é que a vingança
é dos deuses, e cu deles me quero agora aproximar, mencionando obras nüo existentes, talvez, nas bibliotecas dos' senhores Le"VÍ Carr.eiro e Odilon Braga, ql.1C:> me causaram invejl$
com a lista, aquí citada, dos autores de Direito Público que
enriquecem as respectivas bibliotecas, mas q:ue estão, infelizmente, ausentes d.ll. minha ... (Risos.)
Foi no estudo da Teoria dos Erros que aprendi que êsJes
podem ser de duas espécies: OS sistemáticos c os acidentái.s.
De uma e de ontra classe, formaremos idéia, Sr. Presidente,
com a upresent:J.ção de alguns ex.em~los. SI' quis~rmos medir o cumprimento de uma reta e..para isso, utilizarmos um
metro não aferido, maior ou menor do que o metro eAato,
verdadeiro, cometeremos sempre um êrro sistemático, qualquer qUe seja o número àe operac.:ões que realisarmos; se,
fizermos, porém. ~ mesma otieração, utilizando um meLro
certo, bem aferidCJ, cometer"emos, talvez, um erro, mas, êsse,
acidental, pôrque dependente apenas de nossa maior ou me-
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no!' habilidade, da maior ou menor atenção aplicada á medição em aprer;o. Assim, os erros sistemáticos jamais se anuiam; os acidentais, porém, esses, podem ser compensados,
porque, incertos, ora são positivos, em um sentido, ora negativos, &m sentido opôsto, de modo que, nas médias
de várias operações sucessiv~ls, anulam-se em parte,
permitindo que nos aproximemos da vf~rdade, tanto mais
. quanto mais repetimos as observações. Tanlo importa em dizer, Sr. Presidente, qUe o que cumpl'e, é evitar, quanto possível, a [JI'ática dos êl'I'os sistemáticos. "
E erro sistemálico será, Por cerlo,

°

que há de provir
da cópia que impensadamente i'izermos, na feilura da nossa
lei fundamental, de dispositivos de constituições de outras
nações, ni'io de aC<Jrdo com as nossas tradições e COm as nossas necessidades pl'CsDntf}5 c IvJul'as. BeTão unidades de me-

dida nfto aferida, que nos conduzirão ao erro, fatalmente, inevitavelmente.
A próposito de semelhante pr:itica, lembro-n1e agora,
Sr. Presidente, de um caso l'elatado, há tempos, na antiga
Camara dos Deputados, pelo t'ino espírito que foi Davi(l
Campista. E' o do Filho de Neve. Um soldado foi á guerra e
dela só voUou ao fim de dois anos, encontrando, em casa, a
mülhcl', com um filho de ~eis meses de idade, apenas; estranhando o falo, teve que se conformar com a explü:açã()
de que o pequeno vhh'a á luz do dÍ<l, dqJOis {ILle ~t ::;eIlho!'-:t
vOHeira da. montanha alta, coberta de neve, onue l'ul'<l rezal"
pela vida do marido, h1ai~ próximo c,cIS deuses, ])ar<1. que üste:s
melhor pudessem ouvi-la. Ma.is tarde. quinze 0\1 dezesei~
anos após, volta á nuva guerra o pai' nduLivo à'o Filho da
NQre; c de lá relOl'ml só, pOl'lll?e a{i1'ow}ilára a opuI'Lunidaà(!
para eliminar a vida do pequeno, que o acoUlpanl!i"n-a; e aCl

see illtel'l-leladu pda companhelra, inforrnou que () Filho ri.),
NQve. lendo ido á lu la no pais do sol qnenLI\ esLe O deiTp.,teca ...
É o qUo] i1contecl.~l'á. ccd<llllente. SI'. Presidente. com os
c.i:spositivos das Car'las· COll5tilucionais dos paises frios da
Europa qUe tenlarmo:" aplicar á nossa terra. O nosso sol
abl'azacfol' os dCl'I'e!.cl';i oportuhamente... Serão outros Fi~
. lhos da 1\e\'o ... (Risos.)
Infel izmentD, 81's: Con."Uttlintl's. nilo são em pequeno
ntln1er'l.) o:" di;;posilivos 6e tal gcncro, introduzidos no. ant~
pr·ojet.o enviado ao e~mmc p julgamento desta Casa pelo Gov~rno ProvisóJ'io. (Muito bem.)
Não sou eu quem o afil'm,\, mas o ilustre Sr . .Toão Simplíeio, ,l'lIb-lelltlt'J' n;l m;Jjj)J·j;l rhl ]);mcada gaúcha n""ta Assembléia. que. I'fi seu sincero e honesto discurso,· disse que
') anteprojeto era
" . .. inspirado, ora nas doutl'inas da Democra-'
eia liberal. ora no socialismo, ora no comunismo, ora
no facismo. ora. fintIJm"mte.... na tec.nocracj a."
A declaração de S. Ex. faz-me lembrar agora ocaso d •
arnericauo. que tendo viste. a Repartição competente de sua
terra conceder, successivamente, várias patentes de invençãc
para as diversas peç:·as componentes da maquina a vapor, ora para uma fornalha. capm: de permitiz:' a economia de
vinte Dor cento dp combbustível: ora para uma caldeira. cuja
economia de combustíve1. era assegurada como igual. pelo
menos, a outros vinte por cento; e assim por diante; - re '
quereu privilégio para uma nova maquina a vapor, de sua
invenl]ão, a compor com

0.8

pet;8...i; anteriormente patenteadas,
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250 quilos dêsse combustível.
. 1\1as já vai longo o meu exordio, Sr. Presidente. Preciso, por isso, passar agora á parte narrativa do meu discurso.

o Sr. Presidente - Previno a V. Ex.. de que, para isso,
só dispõe de cinco minutos. (,RiEos.)
O SR. SAMPAIO CORRÊA -"- Já de há muito o admirava, Sr. Presidente, pela sua fina inteligência e, também,
- porque não dizê-lo? - pela malícia com que diz as coisa"
mais simples. (Risos). Para vingar-me, porém, dessa malícia, desde já peco a palavra para uma expljcação pessoal na
ordem do dia.
Senhores Constituintes. Sou capaz (~3 apostar, dobrado
contra singelo, que o Sr. Leví Carneiro não é eleitor no Distrito Federal. Se o fosse, ter-me-ia excetuado da pergunta
que apresentou á nossa meditação: "Deve a reforma constitucional inspirar-se na Constituição de 1891 ?,
Eleitor aqui. teria S. Ex. examinado, antes de formar
a sua chapa, a vida pregressa dos cand'idatos, e teria visto
que eu, de há muito. manifestei publicamente o meu pensament(> sôbre ês1 e ponto.
De fato, disse, em discurso proferido na Universidade
do Rio de Janeiro, a 25 de abril de 1932, que,
"Continuo a ser um p-onservador. para manter o
muito que há de bom na ConstituiCão de 24 de Fevereiro. e um radical para dela eliminar o pouco que
tem de· máu, porque egora. como ao tempo da revisão
que a deformou, prefiro a liberd·ade que nos proporcionava ao liberalismo que nos prometem e porque
anteponho o Direito dos Brasilleiros ao Direito das
Classes. "
Nesse mesmo discurso. acrescentei que as correções a
fazer na Carta de 1891 respeitavam apenas ás suas linhas secundárias. Jámais ás linhas mestras .
.Mas quais são estas linhas mestras?
Assim as caracterizou. há dias entre nós outros. o professor eméri f.(l que é o Sr. Leví Carneiro: O Federalismo. o
Judiciarismo e o Presidencialismo.
O Sr. Presidente _:: Advirto ao nobre orador q:ue está
finda a hora do Expediente.
O SR. SAMPAIO CORRÊA - Obedeço a V. Ex. e, como
já. disse, peço a palavra· para uma explicação pessoal, apó~
a ordem do (',~a. (Muito lie·m.. Palmas no recinto. O orador e
muito cumprimentado.)

6

o Sr. Presidente - Estã· finda a hora destinada ao Expediente.
Vai-se passar á Ordem do dia. (Pausa.)
Comparecerri~~aiS' os Sr5.:
Luiz Tir~1li, Mário ChermonL, Rodrigues Moreir:l, Agenor Monte, Hugo Napoleão, Pires Gnioso, Lpilo Sampaio,

-

63-

Silva Leal, Martins Véras, Ferreira de Sousa, V~los,) Borgcs,
lrineu JOffily, Pereira Lira, Barreto Campelo, João Alberto,
Souto Filho, Solano da Cunha, Mário Domingncs, Arruda
Camara, Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcanti, Sinlões Barbosa, Os6rio Borba, lzidro Vaseoncelos, Sampaio CO:5la, Deodato Maia, Marques dos Reis, Clemente Mal'iani, Magalhiies
Neto, Arlindo Leoni, Artur Neiva, Edgard San hc5, ~lanuel
Novais, Aloísio Filho, Fmneisco Rocha; Paulo Filho, Carlos
Lindenberg, Jones Rocha, Rui Santiago, OlegáLio :Mariano,
Nilo Alvarenga, Prado Kelly, R.aul Fernandes, César Tinoco,
Acúrcio Tôrres, Fábio Sodré, Melo Franco, José Braz, Neg'rão de Lima, Odilon Braga, Raul Sá, João Bem/do, Poli·.
carpo Viotti, Valdomiro Magalhães, Verguelro César, Cip.cinato Braga, Francisco Vilanova, Plínio Tom iuno. Idálio
Sardenberg, Sebastião de Oli~eira, Eugên;c Monteiro de
Barros, Edmar Carvalho, MiUon Carvalho, \Valtt:~ Gnsling,
Gastão de Brito, Oliveira Passos, Oliveira Cast~·o. Leví Carneiro e Nogueira Penido. (69-).
n

Deixam de comparecer os Srs.:
Abel Chermont, Alberto Roselli, Herectiano Zenayde,
A.nlônio Machado, Augusto Leite, Prisco Pa,'aí,,;o, Negreiros
Falcão, E'ernando de Abreu, Miguel Couto, PP.l'~!".1 Carneiro,
João Guimarães, Alípio Costallat, Oscar \Veinsehenck, José
Eduardo, Cardoso de Melo, Bias Fortes, Rib~iro Jllnqueira,
Adélio Maciel, Pandiá Calógeras, Pedro Alei:\:o, Augusto
Viégas, José AII~mim, Vieira Marques, Simão ria Cunha, JoiÍo
Penido, Daniel de Carvalho, Levindo Coelho, Alei:to Par3,guassú, Licurgo Leite, Celso Machado, Carneiro (!e Rezende,
Jaques Montandon, PUnio Correia de Oliv~il':l, A1cantara
Machado, José Carlos, MOl'ais Andrade, Mário \Vl1a(eI!y, Hipólito do Rêgo, José Ulpiario, Carlota Queiroz, Abreu Sodré,
Cardoso de :;\1e1o Neto,. Morais Leme, Henrique Bayrnu, :\laul'ício Ca.rdoso, Fanfa Ribas, Franclscêr Moura. Gui1hp.rllie
PIastE'!" João Pinheiro, Horácio Lafer, Pacheco e Silva e
Roberto Simonsen. (52).

ORDEM DO DIA

o Sr. Presidente - A lista de Pl.'esenr;.a acusa o compal'ecimento de 195 S1's. Deputados.
7
Discussão única do requerimento n. 3, di:
1933, do Sr. Acir Medeiros e outl'os, pedindo que
em atenção ao Natal, sejQm postos e1l1• liberdade
j01'nalistas e operlÍ.rios que estejam detidos em
virtude de p7'opaganda de suas idéias.

o

Sr. Presidente - Entra em discussão o requerimento.
Tem a palavra o Sr. J\Iinistro Osvaldo Aranha.

O Sr. Osvaldo A.canha pede e obtém perrnissão para falar
da bancada.
.
O Sr. Ministro Osvaldo Aranha - Sr. Presidente, encaminhando a discussão única do requerimento oferecido
pelo nobre DeDutado,Sr..ÂcirMedeir_os,e~outros, no sentido
de que, em atenção a.o Na.tal, sejam postos em liberdade jor-
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nalistas e ·operários detidos. por motivo de propaganda de
suas idéias, cumpre-me prestar a V. Ex. e aos Srs. Constituintes alguns esclarecimentos, afim de melhor se orientar o
debate.
Sou partidário, conforme declaração formal feita quando da discussão do requerimento do ilustre Deputado Acúrcio
Torres, de que cabe a esta Casa, podendo haver dúvida, apenas, quanto á oportunidade, in~agar e considerar os atos praticados pelo Governo Provisório, atos passados ou contemporaneos da vida da Assembléia. NG"sse sentido pronuncieime, como Ministro de Estado, desejoso, de prestar, quer as
minhas contas, como as do Governo, ao qual tenho a honra
rle pertencer; não só quando interpelado nesta Casa, mas por
qualquer forma, em todos setores da opinião nacional.
Outra não poderia ser minha atitude, uma vez que venho exercendo, em virtude de um cargo da confiança diréta
do Chefe do Govcrno, minhas funções com os mais amplos
poderes; outra não poderia ser minha atitude de homem
claro e desassombrado em todas as ações de minha vida particular ou pública, senão a de não esperar que se me interpele. antes acorrer em procura de quaisquer dúvidas, para
me explicar perante o País.
Não tenho motivos para modificar essa atitude, mas,
apenas, razões para confirmar que este é, e deve ser, o ponto
de vista de todos quantos querem, nesta hora, assumir responsabilidade. para que o País retorne, de verdade, em um
aml)iente claro e franco, á sua verdadeira e nova organização
institucional.
Devo, entretanto, afirmar que este meu modo de sentir,
ao invez de amparar o requerimento Ora em discussão, é,
por sua natureza. contrário ao que aqui se pede a esta Assembléia. Acho que deve
Govêrno Provisório, através de
seu chefe, c este por interméGlio das autoridades que julgar
indicadas, prestar contas. hoje, amanhã ou quando a Constituinte o deliberar. dos atos praticados; entendo, tambem, em
conseqllr·ncia. corno resultante lógico, que não pode a Assembléia Constituinte estar alvitrando ao Governo Provisório
que pratique êste ou aquêle ato, uma vez que cabe a ela apurar os elo Governo e não lhos sugerir (Muito bem), (J que
faria com que. amanhã. fosse o J)róprio Governo que viesse
pedir contas ti: Assembléia dos próprios atos por ela lem:'
brados. (Apoiados.)
É precisri. Sr. Presidente. que, nesta Casa, em bora de
graves e imensas responsabilidades, por isso que as responsabilidades morais c políticas são bem maiores do que as administ.rativas ou materiais; no instante em que a esta Assembléia cabe fazer e dar ao País uma Constituição, ép1'eciso
que todos nós, reunidos em torno dessa idéia superior e desse maximo e superlativo dos deveres para com o Brasil, afastemos as questiünculas, as pequenas interpelações (Muito
bem). essas nonadas que absorvem, com profunda desilusão
para público. homens de tanto saber e de tanto patriotismo,
como os que se sentam nestas bancadas. Inspirado no alto,
nobre e elevado intuit.o que nos congrega em torno do nosso
dever maximo. asscgl'ro. como representante do Govêrno 4'l
em SNl nome. não s6 prestarei contas dos seus atos, como
acorrerei, solícito. a quaisql1er dúvidas que se levantarem sObre a sua condúta ou da de seus homens. O que posso, porém, deixa.r de afirmar é que causa profunda decepção na
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o seu mandato, ofereça a todos a impressão de que nos estamos querendo transformar de constituintes em poder constituido, para dirigir o País - e isso contra as nossas p~õ
prias decisões, contra as nossas próprias atribuições. (Muito
bem.)

Fazendo estas considerações, afim de encaminhar a votação, quero declarar ainda á Assembléia que, por certo e esta é a minha convicção - ainda quando estivesse dentro" da nossa esfera daqui dirigir o Chefe do Govêrno Provisório, traçando-lhe o que deve e o que não deve fazer, essa
indicacão não poderia produzir nenhum efeito, porqueS.
Ex. não é carcereiro do País, [Jod<>ndo, pelas suas decisões.
sobrepur-se ás do Judiciário e aos imperativos imediatos da
ordem pública, afim de abrir, de um momento para outro,
sob a invocacão mar'avilhosa e suave do dia "de Natal, todos os
carcéres, onde devem se encontrar naturalmente - porque
não é do nosso espírito, nem dos homens do nosso P:.1is, en.,..
carcerar inocentes - aquêles que estão respondendo por males causados á sociedade. (Muito be'ln.)
Assim, Sr. Presidente, encaminhando a discussão dêsse
requerimento, quero dizer que, lógico com as minlias afirmações, aprovaria, se de mim dependesse e voto tivesse, todos os requerimento tendentes a conhecer at.os do Governo
Provisório. porque entendo ser atribuição precípua e1esta Assembléia examiná-los e que só ela - não o Govêrno, não
mais ninguem - poderá dizer quando ou da oportunidade
em que qUl)ira apreciar.
E se é verdade que ela ordenou o seu trabalho por forma a conhecer dos mesmos depois de elaborada a Constituiçuo, nada a impede que comece a julgar dêste ou daquele,
segundo os altos interesses públicos que ditem as suas decisões.
Se é exato que estou disposto a responder a estas interpelações - e, vou mais longe, desejoso, acorrerei a quaisquer
sugesLões, a quaisquer dúvidas para esclarecer os nobres
Deputados OU a Assembléia, ou ainda a opinião do meu País,
- não é menos certo que rpquerimentos como (~:-;se são profundamente perturbadores da boa ordem e do alto sentido
-que devem ter os pronunciamentos desta Casa. (Mttito bem.
JlJttito· bem. Palmas. O orador é cumprimentado.)
O Sr. Presidente -

o Sr.

Contínúa a discussão do requerimento.

Vasco de Toledo -

O Sr. Presidente -

Peço a palavra.

Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Vasco de Toledo - Sr. Presidente. Srs. Constituintes, cumprindo um dever de conciência e" coerente com :1
assinatura que dei ao requerimento ora em discussão, pr~
ciso dizer algumas palavras sôbre o :mesmo.
Quando os representantes proletários, nesta magna Assembléia, tiveram a idéia feliz de lhe oferecer á apreciaCão o requerimento em debate, procederam, a1.ltes de mais
nada, de acôrdo com o precedente estabeieciào por outras
indicações de menos interesse.
O SR. ACIR MEDEIROS - Apoiado.
c_O,SR. ~ASCO DE TOLEDO
Estou de acôrdo com as
palavras do emineriteleader- quàn.do-afirma que, nesta AsVOLUME
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sembléia, somente devem ser discutidas matérias que digam respeito á finalidade precípua de sua convocação.
Penso como o Sr. Osvaldo, Aranha, porque deve ser o
maior anseio do Brasil ingressar no regime da lei, no regime constitucional. Essa vontade, êsse desejo de cooperar
com a Nação foi que aquí nos trouxe, e disso estamos dando
provas com o numero avultado de emendas por nós assinadas e defendidas.
Sr .. Presidente, queria chamar a atenção da Assembléia
Constituinte, e em particular do honrado leader da maioria,
para fato de somenos importarícia, mas que trouxe a esta
Casa verdadeiro tumulto: quando. por meio de requerimento de um nobre Deputado, ao lJreclaro Mmistro da Justiça foram pedidas informações sôbre o caso da suspensão
de um jornal carioca, isso moLivou forte celeuma, tão somente por pertencer êsse órgão de imprensa a eminente revoluclOnftrIo.
Pois bem, o nosso requerimento visa a liberdade de outros tantos jornalistas que, desassombradamente, usaram do
direito que assiste a todo cidadão de, em qualquer que seja
o recanto da pátria, manifestar, alto e bom som, a sua maneira de pensar, jornalistas que foram encarcerados sob a
alegação de perturbarem a ordem. O motivo alegado para
justificar sua prisão não me satisfaz, porque, assim, a Revolução falta ao seu compromisso, desrespeitando direito pelo
qual se bateu.
Se, portanto, Sr. Presidente, nos presídios do Pais se
encontram modestos trabalhadores, encarcerados, ,sob o
mesmo pretexto, e pela mesma razão da confiança no que
essa Revoluçüo lhes prometeu assegurar, Revolução que
prestigiou com o seu sangue generoso, a al,egação ainda não
procede, porque essa insignificante minoria não pode
causar intranquilidade ao País, maximé quando o govêrno
está forte para manter a ordem, como a tem mantido.
Foram essas as razões imperiosas que levaram os representantes do proletariado a pedir a esta augusta Assembléia se interessasse pela liberdade dos companheiros
presos.
~
-.,
Não com preendo, portanto, Srs. Constituintes, a exacerbação demonstrada pelo eminente learler da Assembléia· ao
encaminhar a votaçüo do requerimento.
O SR. ACIR MEDEIROS - Muito bem.
D SR . VASCO DE TOLEDO - Entendo, Sr. Presidente,
que a t.odos nós corre o dever moral de defender, seja onde
fõr, a livre manifestação de pensamento. Sinto-me bem na
defesa do requerimento porque, assim proced~ndo, dou cabal
desempenho ao meu -mandato, eumpro ° meu dever. (Muito
bem; -muito bem. Palmas nas _,galerias. )

O Sr.- Presidente -

Continua a discussão.

O Sr. Acir Medeiros O Sr. Presidente -

Peço a palavra.

Tem a palavra V. Ex.

O Sr._ Acir Medeiros - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
antes de apt'eciar e defender o requerimento apresentado
pela bancadã proletária, devo pedir desculpas se acaso não
me expressar com suficiente clareza para, perante esta Assembléia de doutos, ser bem compreendido.

-
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o ilustre leader mostrou-se assombrado diante do requerimento da bancada proletária, no sentido de pleitear n liberdade de jornalistas e de operários encarcerados pelo único
crime de haverem manifestado suas idéias, pela pal:.tvl'u falada ou escriLa. S. Ex., ent['etanto, quando da yot.ação do
requerimento do nobre Deputado Acúrcio Tôrres, não se precipitou em declarar que tal requerimento contrariava aos
sentimentos, aos anseios da nacionalidade.
Espantalho de todos os governos, o proletariado brasIleiro não dispõe de meios de ação para se libertar da opre:;são de que é alvo, por parte dos detentores do puder, os
quais' visam apenas a comodidade dos f:gurüc:; ela yelha como
da nova República. De fato. a exposição fr'anca, po:;itiva e
clara de suas idéias é considerada como capaz cle Del'turbar
a tranquilidade dos qne goyernam com o desejo de agradar
aos partidos ou a ordens religiosas, mas não com o de obedecer aos senliment os da nacionalidade brasil ~ira, composta,
em sua maioria, dos que trabalham, dos que tudo produzem
e que nada teem. Negam, até, os ,mais comezinhos direitos
áqueles que Ousaram manifestar seu pensamenlo, na presunção de que a Revolução não traíria os pl'incípios suslentados pelos que se bateram nas trincheiras em nome das liberdades públicas. (Palmas nas galerias) •
O proletariado brasileiro não quer subverter a ordem esteja tranqnilo o Govêl'no. O que pretende é justamente. no
terreno das idéias, prégar livremente, sem qualquer coaç.ão
como nós aqui dentro o fazemos. A verdade. porém, é que o
GovGl'110 rilceiu que as idéias pregadas pelo proletariado,
sejam aceitas pela unanimidade da Nação brasileira e então
alguns figurões da República Velha e da República Nova,
que até hoje vêm infelicitando o povo brasileiro, serão afastados da direcão do Brasil.
Talvez, na sinceridade que ponho no cumprimento do
meu dever, me esteja excedendo. Ê que aqui vim, não para
servir a partidos ou a governos, mas para servir au Brasil,
expondo-me embora u sofrer as conseqU!~ncias de um decreto
do Executivo, cassando-me o mandato e mandando-me fazer
companhia áqueles que sofrem no cúrcere e por cuja liberdade venho pugnando. O operaI'ütdo brasileiro. que tem necessidade de dizer francamente o que sente, não rah, preso
ás exigências gramaticais: fala pela alma. fala pelo ccral.:ào.
(J.llnil,) bem). Eis por que, dizendo
que senLe, pode não se
expressar rigorosamente dentro das regras do idioma, valendo-se de frases empoladas e cheias de floreios, não s6 porque
não dispoz do tempo necessário para frequentar escolas, como
ainda porque tem faltado aos nossos governos a visão da necessidade imprescindível da alfabetização dos humildes, a
"
bem de um Brasil próspero e maior.
O requerimento não visa a abertura dos presídios para
os presos de crimes comuns, e sim apenas para aqueles que
ali se encontram por haverem. pela palavra falada ou escrita,
defendido a sua ideologia.
.
Se a maioria da Assembléia negar o seu voto ao requerimento, demonstrará alimentar o receio de que a "canalha das
ruas", em liberdade, venha incomodar a burguezia e os senhores do GovêrÍ1o. Os Srs. Deputados católicos, que, da tribuna, têm defendido com tanto ardor a faculdade do ensino
religioso nas escolas, não podem, sob pena de incoerência,
votar contra o pedido da bancada proletária, pedido que tão
de perto, diz com os principios de humanidade. Da mesma
fórma que se procura facultar o ensino religioso nas escolas,

°
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também deve s~r reconhecido acproletariado brasileiro o direito de manifestar suas idéias, sem qualquer coacção por
parte dos poderes públicos.'
.
O Sr. Ministro da Fazenda apressou-se a encaminhar a
requerimento apresentado a esta Casa, pela bancada pro1etária.
S. Ex., entretanto, não negou que, de fato, existam cidadãos presos pelo crime. pelo delito de haverem manifestado
suas idéias na praça púb'lica. Tácitamente, pois. esta confirmado por S. Ex. que, na realidade, há proletários encarcerados. S. Ex. deu a demonstração cabal de que não mentimos, de que aqui nos encontramos cumprindo o dever
de honrar o mandato recebido dos nossos companheiros de
lutas. Com seu silêncio, deixou evidente que os presídios estão cheios de operários e jornalistas.
Assim, o Govêrno confessa que há presos por questões
de principias doutrinários, por questões de partidarismo, e
nega a necessidade desta Assembléia se pronunciar acerca da

matéria, sob o fundamento de que teremos de nos manifestar em ocasião oportuna, sôbre os atos do Govêrno Provisório.
Até, porém, que Se chegue lã, esses pobres homens estarão amargando no cárcere, com os filhos morrendo li mingua de recursos. Não preciso acentuar que a Revolução é a
maior responsável pelo fato de ter sido o proletariado atirado á miséria, por efeito do decreto instituindo a sindicalização .das classes, que o capitalismo combate, perseguindo os seus propagandistas.
E govêrno que ainda de muletas, que não tem fôrça pal'a
fuzer cumprir suas próprias determinações, não é g0vêrno de
opinião. A sindicalizaç.ão de classes não é cúmprida, como
terei ensejo de provar á Assembléia.
l\-lilhares de operários estão ·em situação de verdadeira
penúria, simplemente porque, tendo acreditado na palavra
. do Govêl'no, procuraram sindicalizar-se, através das organizaçõ9s de classe. Sofrem, portanto, as consequências de haverem confiado nos poderes públicos, uma vez qUb a bul'guezia, m~ldosa e impiedosamente, em represália a essa atitude e em oposição ao próprio Govêrno, atira á rua os infelizes que acreditaram na sinceridade governamental.
O Govêrno, que de tudo tem conhecimento através as rereclamações levadas ao' Ministério do Trabalho, o Govêrno,
que sabe que os patr1)es não cumprem as determinações do
Ministério' da Revolução. não dispõe de fôrça para fazer CUlhprir as próprias determinações!
Um Govêrno que foi instituido pela Revolução, pela vontade unanime do País, deve estar amparado pela Nação, e
não por partidos políticos. Se, portanto, como disse, êle
anda de muleta, porquê hoje se ampara em ulh partido,
amanhã em outro e_ depois em outro, não é Govêrno que esteja, de fato, prestigiado pela nacionalidade, não é Govêrno
de expressão nacional.
.
Se o Sr. Getúlio Vargas, ~qi.lem não faço opOSlçao porquê não sou político, limitando-me a representar aqui a COnciência do proletariado brasileiro, se S. Ex. quér amparar
o operariado da nossa terra,: faça-o definitivamente, claralnent~, positivamente, e não de maneira ficticia ou capciosa,
proceda como o Presidente Roosevelt, nos Estados Unidos,
pois s6mente assim S. Ex. poderá contar com o apoio integral do proletariado brasileiro e se tornará um Govêrno
verdadeiramente forte, capaz de representar Q sentimento da
nacionalidade brasileira.

-
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o SR. NERO MACEDO - V. Ex. está aqui porquê o GoVerno Provisório, em lei benigna, e consultando os interesses
do proletariado, deu a êste o direito de representação na Assembléia Constituinte.
O SR, Jo.:\.o Vl':fACA ~ Com o mandato de que estamos investidos não vimos aquh servir a govcrno~, nem a quem quer
que seja, mas tão sómente ao Pl'ole(ariudobrasileiro. Do conh-ária, mentiriamos á investidura do próprio mandalo.
O SR. NERO MACEDO - A Revolução não tem culpa das
acusações que lhe queiram fazer. O fato é que, em 44 anos
de República, o proletariado não conseguh'a ver realizada
essa aspiração.
O SR. ACIR MEDEIROS - Quer o Sr. Nero Macedo significar que o Govêrno Provisório nos deu a representação
de classes como graça? Nós, porém, recusamos gt'aças, porque
não mendigamos favores nem libe!'dade; e havemos de conquisLú-l:'l em qualquer terreno das idéias Ou dás lutas
porquê nas lrincheiras lamlJém estiveram os proletários brasileiros.
Não estamos aqui para pedir de joelhos, a quem quer que
seja, nos conceda isto JU aquilo. Nada devemos ao Govêrno
Provisório, porquê o que êle fez não foi mais do que o cumprimenlo de seu dever.
E mais, Sr. Presidente; não foi verdadeiramenle a Revoluçiio brasilei ra que nos deu representação de classe.
O SR. OSVALDO ARANHA - Lastimo profundamenle que
minha opinião, em mal('ria de ordem da Assembléia, tenha
provocado azaf,lma dessa proporção. Disse que não era possível á Assembléia indicar ao Governo os atos que o mesmo
devia Pt'aticar. Entre minhas afirmações, não asscverei, em
absoluto, que a sugestão aprescntada fosse ou não justa. Isso
cabe - jú roi uma vez declarado dentro da Assembléia - ao
poder eompeleIlle considcrar, e eslou certo de que vai con!Sideral'. Mas, com minha solidariedade. COm meu aplau!So,
não 1l<í.. não podez-<Í haver, jlimai$, no B1':lSil, homem preso
unicamenle pOl'quô haja emilido sua opinião, sobretudo sendo proletário. Não procuro popularidade, nem vãos apoios.
Minha at'irmaç(io pessoal se tem solJI'eposlo a tudo e a lodos,
quando tenho uma convicção. Sou pela represenLação de
classes; sou PUra que se dê ao proletariadQ brasileiro existência digna; sou para que êle se incorpore á nossa sociedade. Queiram ou nüo, ataquem-me ou não, minha vicia 2
o traço de minhas convicções pairam acima de outros julgamentos. (.Muito bem. Palmas.)
O SR. ACIR MEDEIROS - O proletariado brasileiro
pouco ou quasi nada se preocupa com as pessôas. O proletariado brasileiro ocupa-se do regime que ai eslá. A Revolução disse que se deveria dar ao Povo brasileiro uma r.::pública, um regime melhor; disse que precisávamos lra7.·~r ao
convivio da família brasileira todos aqueles que, por divergência de idéias, se houvessem manifestado, pela palavra falada ou escrita, contrarios áquilo que afirmavam o's' governos anteriores.
Devo também dizer, respondendo aô eminente leader da
maioria desta Casa, ou tentando responder - porque com
meu grau de cultura jámais o pocieria conseguir ..•
O SR. OSVALDO _4..RAJ."'HA Não apoiado.
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O SR. ACIR MEDEIROS - '" devo dizer aS. Ex. que
o proletariado brasileiro reconhece, não in totum, mas em
parte, aquilo que se há feito em beneficio seu.
Mas devo afirmar também que o Chefe do Govêrno ainda
não fez cumprir, até hoje, uma só palavra do que havia prometido nos discursos pronunciados em sua excursão ao Norte do País.
O SR. OSVALDO ARANHA - Vamos fazer esforços para
que tudo seja cumprido.
O SR. ACIR MEDEIROS - Os esforços devem começar
daqui. Deverão estar dentro dos princípios de humanidade.
Não quero indicar normas a V. Ex ...
O Sn. OSVALDO ARANHA - Se V. Ex. me indicar um
proletário preso injustamente, eu me farei, independente de
minhas funções, advogado de sua situação, porquê acho, efetivamente, que é atentatório da cultura e dos foros de civilização do Brasil ter proletários presos, talvez por defenderem seu pão.
O SR. ACIR MEDEIROS - V. Ex. dá licença para uma
interpelação, Sr. Ministro?
O SR. OSVALDO ARANHA - Devo dizer, todavia, que é
contrário á ordem dos serviços da Assembléia o requerimento
do nobre Deputado, se bem que inspirado em sentimentos de
nobreza e princípios de solidariedade humana - solidariedade humana, que é mais do que proletária, porquê atinge a
todos. O requerimento apresentado traria como consequência, amanhã, votar a Assembléia determinadas indicações para
que o Govêrno Provisório praticasse atos que são de sua exclusiva competência. Agora - como disse - se se apresentarem aqui indicações em relação a determinados fatos, citando-se o local onde ocorreu, dizendo-se onde se perseguem
os oper:.írios, serei o primeiro a protestar, porque não coneordo - não há força capaz de me fazer concordar - com
arbJtrariedades contra. humildes trabalhadores.
O SR. ACIR l\1EDEIROS - Permite o noure leader uma
intCl;pelação?
O SR. OSVALDO ARANHA - Pois não.
<

•

O SR. ACIR MEDEIROS - Incomoda a V. Ex. e ao Govêrno que a representação prolef,ária ventile aqui essas questões?
O SR. OSVALDO ARANHA - Ao contrário. Desejo que isso
se dê. Sou autor do capítulo referente á Ordem Social, no
Anteprojecto da Constituição, e lá se acham as mais avançadas conquistas propstas em lei brasileira.
O SR. ACIR MEDEIROS - S. Ex., o Sr. Ministro leader, acaba de afirmar que a bancada proletária nesta Assembléia pode ...
O SR. OSVALDO ARANHA - E deve.
O SR. ACIR MEDEIROS - ... e deve ...
O SR. OSVALDO ARANHA - Muito bem.
O SR. ACIR M:EDEIROS- ~ _ trazer á-tribuna os fatos
que prejudicam á classe.
O Sn. OSVALDO ARANHA - Muito bem.
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o SR. ACIR. :'IiEDEIROS - Dessa atitude, creio, não
saímos nós.
O Sn. MINISTRO OSV.4.I.DO An.-L"l-L1 - Apoiado. S6 tenho
aplausos para a bancada.
O SR. ACIR MEDEIROS -

E se pedimos á Assembléia

votasse o requerimento, afjm de serem postos em liberdade

êsses jornalistas e operários, o fizemos escudados em precedentes por outros já abertos. Aqul nos temos portado com
a maior lisura e discreção.
O SR. l\flNISTRO OSVALDO ARA!\HA - Pois não. Só têm
merecido aplausos.
O SR. ACIR MEDEIROS - Agora, melhor ambientados, e
recebendo as determinações do proletariado brasileiro, viemos á tribuna para avaliar da sinceridade do Govêrno e dos
Srs . Constituintes c verificar se, de fato, merecemos os mesmos diz'citos l'()con)wciàos aos demais Deputados de representação.
.
O SR. MINlsTHO OSVALDO ARANHA - Absolutamente, os
mesmos.
O SR. ACIR. :MEDEIROS - Venho, num desafio á sinceridade do Govêrno, ventilar essas questões. Se há, efetivamente, sinceridnci(\ eSSa será manifestada com a aceitação do
requerimento, não se impedindo, por qualquer medida coercitiva, que os Deputados de classe venham tratar aquí de todas as questões que lhe estão afetas. Permita o nobre "le:zde!''', em todo o [;,~so, que eu faca uma observa~'ão: - o opcl'ária desconfia até de si próprio ...
O SR. NERO DE l\L\CEDO':""- Não ti preci~o, por isso, qu.e
V. Ex. acuse a Revolução.
O SR. ACIft MEDEIROS ~ J'ião acuso a Revolução; sim,
tl homens da R~volução.
Sr.' Presidente. o ilustre "leadcl''' acaba de declarar-se
favorável a que se.iam postos em liberdade todos os proletários presos, injustamente. Prometo apresentar, desta tribuna, a S. Ex. o nom~ de muitos deles, com a indicação clatoa do lugar onde se acham retidos, por maniicstarem os seus
ideais.
O SR. MINISTRO OSVALDO ARANHA - Serei iavorável a
que se interpele o Govêrno.
O SR. ACIR MEDEIROS - O Sr. Osvaldo Aranha não é
apenas "leader" desta Casa. E figura proeminente da Revolu~ão Bra~ileira. S. Ex. tem prestígio bastante para deter-;minar, pelã fôrça de suas convicções, que não se admita, no
Brasil, terra de homens incultos, pode-se dizer, na sua quasi
rnaiol'l~ nó meio IJraletário, aIguem sofr::.. consequências, por
manifestar suas idéias, ou defender um principio ideológico
ou revolucionário. S. Ex. bem sabe que o proletariado brasileiro não é suficientemente culto para fazer com que as
suas idéias medrem. Assim, aquilo que não provoca receio,
que DITO constitue espant3.1ho, não deve incemodar o Govêrno.
Já se alegou que não estamos aqui para tratar dêsses casos.
Or~ seaquLnosach~IIlºs_})ara votar uma Constituição e se
ela ainda não.- entrou em-debate, temos o dever precípuo de
discutir o que se prende á nacionalidade. Se a Constituição
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interessa ao Brasil; tudo o que se opõe aos principios de humanidade deve, sobremodo, interessar ao Povo brasileiro.
O SR. PRADO KELLY - Ante a declaração do Ministro Osvaldo Aranha, Y. Ex. poderia pedir a retirada de seu· requú:·lmento.
O SR. ACIR MEDEIROS - Respondo negativamente, apesar da grande consideração qUE: o nobre Deputado peloEst&(/o do Rio me merece.
Vou terminar, Sr. Presidente, porque já, por tiemnis,
tenho ferido o espírito culto dos Srs. Deputados com a a'3pereza das minhas palavras. Elas, porém, como já disse, partem da alma. do coração, e todos sabemos que o brasileiro
mais se governa 11elo coração do que pelo espírito.
E é assim que esta mesma Assembléia, transpondo fronteiras. foi atf\ Cuha pedir clemência para condenados políticos daquela Nação amiga. Não tenhamos, portanto, ab::.olut.amen\J'., dúvida de qne, por coerência, e1a não irá abandonar êsses pobl'cs brasileiros. homens do trabalho, construtores da grandeza mal~rial do Brasil, que amargam o cárcere
}Jor terem manifeslndo suas idrSias na praça pública, defendendo princípios ide01ógicos,
O SR. SEBASTI,\O DE OLTVEIHA - V. Ex. permite um
aparte? ];; necessário que se saiba que sou um dos que subscreveram o reqllcl'imenl.o. mas o fiz por solidariedade com
meus companheiros de Lrabalho, e não para acompanhar o
ponto de visLa pessoal em que V. Ex. se está colocando.
Estou, incondicionalmente, na defesa dos operários, de todos
os qne estiverem oprimidos no cárcere, para o que der e vier,
pois que também son um trabalhador.
O 8R. ACIR MEDEIROS - Estou falando enJ meu nome
pessoal e não no da bancada proletária, que não me delegou
[;oderes lJara lal. Sei. verfeitamenLe, que sou o mais onscuro
de seus membros. (Não apoiados.)
Para defendê-la, h4 outros mais capazes do que eu.
O SR. SE13AS'I'J.\O DF OLIVEIRA - Y. Ex. não está apenas
defendendo o requel'imento, e, sim, em atitude de oposiCão.
O trahalhudol' não l'ncontra motivo vara assumir idêntica
posi<;.ão.
O SR. ACfR MEDEIROS - V. Ex. o diz. Afirmo, entrcl.<.lnto, qne o operário encontra bastante razão para incriminar atos dos homens da Revolu\<úo.
O SR. SEBASTI,\O DE OLIVEIRA - Não podemos entrar,
agora, Tlessa discussão. Eslou em desacôrdo com V. Ex.
O SR. ACIR MEDEIROS - O Governo, dentro dos princípios da moralidade pública, não deve ter receio de viver.
ás claras, trazendo ao conhecimento da nação tudo C?- que se
passa.
O SR. SEBASTI.\O DE Or.IVEIRA - É preciso que se diga
que os trabalhadores do Brasil não estão em oposição ao
Govêrno: ~les exigirão o respeito aos seus direitos, nos momentos opol'tunôs.
O SR. ACIR MEDEIROS - O nobre ~.0~mtado não quis
entender minhas palavras..Tinha eu razüó quando declarei,
que talvez eu não me pudesse exprimir com suficiente clareza. Já ,afirmei que falo em m~u nome pessoal.
,.,
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o SR. SEBASTI.f\O DE OLIVEIRA - A bancada não pode assumir a responsabilidade de gestos pessoais de V. Ex.
O SR. JOÃO VITACA - Todos sabemos que, na bancada,
as opiniões se dividem.
O SR. ACm MEDEIROS- O ilustre colega. divergindo
de meus pontos de vis la. vem. mais uma vez, dar uma demonstracão aS. Ex., o Sr. Minist.ro da Fazenda, e aos Srs.
Conslituintes que nós sabemos. iiiscui",.iar. no lerreno das
idéias. quaisquer que sejam os princípios que defendamos.
Dent.ro de nossa representação, Sr. Ministro. há absoluta liberdade de pensamenlo; somos homens livres que se batem
por princípios. Cada um de nós defende seus princípios, quer
sejain marxistas. hitleristas ou fascislas.
Onde há um aglomerado de homens é natural que as
idéias diversifiquem. E' dentro dessa orientação que falo,
sem fazer oposi(;ão a quem quer que seja. Não se poderia
compreender que um Deputado que representa o proletariado do Brasil falasse em nome de facções políticas a que
não pertencesse. Não defendo programas de partidos e. sim,
os anseios do proletariado nacional, traduzidos na melhoria
de condições e na liberdade absoluta de pensamento, para
que possa, sem constrangimento, manifestar suas idéias.
O SR. MÁRIO CAIADO - E' preciso que se acentúe que no
Govêrno Provisório as classes dos prolelários tem gosado de
prerrogativas muito mais extensas que no regime decaído.
Sinto-me feliz em estar ao lado dos prolelários.
O SR. ACIR MEDEIROS - Sr. Presidenle. talvez minha
sinceridade e franque;~a incomodem a alguns dos 81'S. Deputados, mas declaro que não poderia desempenhar meu mandato, se traísse a confialll}U de m~us mandatários.
Pessoalmenle declaro que prefiJ'o lidar t::om um Governo
sincel'o. que afirme desde logo ser a que:;liio social no Brasil urncaso de polícia, a lidar com outro que dissesse. apenas, '·sindicalizai-vos". dando-nos, enlretanto. emconsequen6Üt de aceit;lrmos o conselho, a miséria, a fome com os nossos
filhos.
O SR. PR.... DO K-ELLY - V. Ex. vem de um Estado onde o
Govêrno tem aIllpal'a.dó os trabalhadores. l~sse é um p.onto
de honra da administração Arí Parreiras.
O SR. ACIR MEDEIROS - Devo dizer a V. Ex. que só
posso concordar em parte. O Sr. Comandante ArÍ Parreiras,
de fato. tem realizado alguma coisa. Justiça lhe seja feita.
Não venho, porém, aquÍ defendê-lo, porque não tenho procuração para tanto. Minha preccupação é uma s6: defender aqueles que represento.
O SR. GU....RACÍ SILVEIRA - A palavra do Sr. Ministro,
Ceader desta Casa, afirmando que receberá e atenderá qualquer reclamaç,ão pessoal a respeito de alguem que V. Ex.
saiba encarcerado, não sàtisfaz? Poderemos resolver, com
S. Ex" depois, todos os casos em questão.
O SR. SEBASTL:\O DE OLIVEIRA - E, em São Paulo, já temos o caso de um trabalhador que está -para ser eJo..-pulso.
Estamos estudando o assunto, afim de pleitearmos a sua liberdade.
O SR. ACIR MEDEIROS - Respondendo, ainda, ao ilustre
Deputado pelo Estado do Rio. devo dizer que o Sr. Comandante Arí Parreiras, o que dã aos proletários é liberdade de
pensamento. E' só isso. Apenas liberdade de pensamento.

~
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o SR. PRADO KELLY - E que pretende V. Ex. do seu
govêrno, no domínio da competência estadual?
O SR. ACIR MEDEIROS - Desejaria que o Govêrno do
Estado do Rio fizesse cumprir as àeterminações que se contêm no decreto 19.770. Só isso e nada mais.
Posso dizer, quanto ao Interventor no Esta,do do Rio, que
o mais que fizera pelos proletários foi mandar um trem especial, com fôrça, para Itaperuna, afim de expulsar a professora da escola que o sindicato ali mantém. (1).
O SR LENGRUBER FILHO - V. Ex. é que foi á Itaperllna
para perturbar a ordem ali.
.
O SR. ACIR MEDEIROS - Eu?! Lanço um répto a
V. Ex. afim de provar o que acaba de afirmar.
O SR. LENGRUDER FILHO - Aceito o répto. V. Ex. foi
á Itaperuna perturbar a ordem. Não o conhecia no Estado
do Rio de Janeiro, senão agora, depois de eleito. Itaperuna
vivia em ealma, em paz, trabalhando pelo progresso do Estado. V. Ex. é que foi perturbá-Ia.
O SR. ACIR MEDEIROS - Agradeço a V. Ex. dizer que
não me conhecia. E' que sempre lutei nas fileiras anonimamente, sem procurar que o meu nome aparecesse. Nunca aspirei posições; minha eleição decorreu dos serviços que prestei ú causa do proletariado e não da propaganda pessoal do
me'tl nome.
O SR. MIGUEL VITACA - A própria votação do nobre colega representa bem claro o seu valor. Foi o mais votado
dos Deputados proletários. E aqui, nesta Casa. quasi unanimemente, os trabrilhadores lhe consagravam o nome.
O SR. ACIR MEDEIROS - Agradecido.
Devo dizer ao Deput.ado J~f!ngl'uber Filho que não era eu
conh'eeido de falo. Teria sido cu quem agitou Itaperuna, mas
levando ao conllf'cimenlo do pl'oldal'Íado brasileit'o que havia um decrelo assC'gurando o direito clMe se organizar em
associacões de classe.
O SR. LENGRUBEI\ FIUIO - V. Ex. peça ao l'finistro do
Traba.lho qúe fac;.a CUmpI'H' o decrelo.
(Trocam-sc inumcl'os

O SR. PRESIDENTE

apartc,~.)

(fazendo

som'

os

tímpanos)-

Atenção!
O SR. ACIR MEDEIROS -=. Supunhamos que se não
agitassem os trabalhos por coisa tão simples ... , mas o nobre Deputado Sr. Lengruber Filho acusou-me de haver p~rturbado a paz de Itaperuna.
.
Vou fazer declaração sincera: tenho 33 anos de idade,
e há 33 anos labuto em Itaperuna. Há 14 venho procurando
(1)

(36 a ) :

:f:ste trecho foi assim rectificado na sessão de 27

"Passo dizer, quanto ao Interventor do Estado do Rio
que o mais que fizera pelos proletãrios, foi mandar um
trem especial, com fôrça, para Itaperuna, afIm de garantir
o funcionamento de uma escola que o Sindicato ali mantém
no Grupo Escolar "Orlinda Veiga", no 60 Jistrito, ccoidC'
pelo próprio Sr. Comandante Ari Parreiras, contrariando,
assim, ao grupo de fazendeiros adversos á sindica!izal;ão e
ao funcionamento da referida escola."
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organizar a classe a que pertenço naquele município, sem
nunca o haver conseguido, porque tal não permitiam as
leis dos governos anteriores. Veiu a Revolução, e de pronto
dei-lhe minha expontanea adesão. Tenho no bolso a caderneta de reservista, que prova haver eu já recebido o batismo de sangue.
Resolvi, então, escudado nos princípios dêsse decreto,
fundar o sindicato de trabalhadores rUl'ais em Porciuncula.
Daí ° Sr. Prefeito, Sady Sobral Pinto, determinar ao fiscal
do .Distrito que, com um abaixo-assinado, infamante á minha
pessoa, pedisse aos negociantes que o subiicrevessem sob
pena de, na negativa, serem os seus, nomes inscritos no livro negro.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Nós, os socialistas, não nos
devemos preocupar com a opinião dos burguêses.
O SR. ACIR MEDEIROS - Data daí a desorganização
de Itaperuna.
Houve luta entre mím e o Sr. Sadí Sobral, e dísso é
testemunha o aLual Deputado Sr. Capitão Gwyer de Azevedo
que sabe o quanto me esforcei para provar ao Sr. Comandante Arí Parreiras que o Sr. Sadí traía a finalidade de sua
função e os princípios do programa de govêrno de S. Ex. i1
a Revolução Brasileira.
Compreendendo, pelas provas documentadas, e qUI}
eram falsas as acusações a mim assacadas, S. Ex., o senhor ComandanLe Arí Parreiras, determinou ao Sr. Sadl
Sobral que pedisse sua demissão. Nasceu daí a luta de Hapel'una, á qual se refere o honrado Deputado Sr. Lengrubel' Filho.
O SR. LENGRUBER FILHO - Nasceu da desorganizacão
da lavoura, em virtude 'do café haver ficado completamente
desmantelado em todos os ramos da aLividade de Itaperuna,
o maior município produtor de café no Brasil. E V.Ex .•
aproveitando-se dêsse instante, implantou a desorganização
no referido município.
O SR. ACT'R MEDEIROS - ' A organização do trabalhador no Brasil tem rIe trazer, fatalmente, a desorganização do
trabalho, porque os patrões não admitem que o yYlesmo se
organize pum defesa de seus legítimos direitos. Daí o enirecllOque dos interesses.
V. Ex., Sr. Deputado Lengruber Filho, sabe bem, e
deve conhecer mesmo, que a oposição que me movem os fazendeiros no Estado do Rio, não é a expressão da verdade,
e sim a intriga movida pelo choque de interesses, e faço
um apêlo a V. Ex., afim de que çl.iga, em conciência, com
sinceridade, se tal oposição exprime justiça.
O SR. LENGRUBE:R~FILHÓ - Só sei que, no município de
Itaperuna, os fazendeiros, em grande número, se reuniram e
organizaram uma sociedade, Dara evitar que V. Ex .. e o
Sr. Valdir Rocha de Campos fossem para lá incitar os operários contra êles.
O SR. ACIR MEDEIROS - O Sr. Valdir Rocha de CamDos é digno entre os mais dignos.
Sr. Presidente, o Sr. Deputado Lengruber Filho veiu
corresponder ao meu propósito de provar V(3;:"~3des -que
necessitavam ser ditas.
~
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O SR. SOARES FILHO - A organização proletária de lá..
em face da nova organização dos proprietários, s6 pode conduzir á harmonia dessas duas :chtsses, em bem da organização da produção.
'
O SR. AGIR MEDEIROS - Não pode haver harmonia
entre interesses opostos - ' entre o direito postergado do pequenino e o excesso de direitos do grande, do capitalista, que
não quer limitar seus lucros, mas explorar o suor, as lágrimas e o labor do pobre trabalhador, que não tem direito de
pensar livremente, de viver. E a verdade, Sr. 9.residente,
é que o trabalhador do BJ.'asil não vive, vegetal (Palmas nas
(Jalerias) .

O SR. SOARES FU.lIO - Isso será um excesso de defesa.
mas as organizações buscam a harmonia da produção.
O SR. V ALDEl\'!AR REIKDAL - A harmonia é o bem estar
dos trabalhadores.
O ~R. ACfR MEDEIROS - Embora não tenha o desejo
de trazer para aqui questões regionais, devo declarar á Assembléia que, em tempo oportuno, .virei esclarecer, documentadamenle, o caso de Itaperuna, não s6 porque a
minha sinceridade ficou em cheque como, ainda, porque a
isso sou provocado.
O Sn. LE~GRUBER FiLHO - Pretenderá, aliás, provar.
O SR. AGIR MEDEIROS - Não digo isso. Penso que
posso provar cabalmente, se os documentos têm valor. Se
não têm ...
O nobre colega conhece a questão de agora, e não de há
um ano; não a conhece do tempo em que foi demitido o
Sr. Sadí Sobral Pinto, pois, se a conhecesse, formaria melhor juízo, estou certo.
.
Em atenção pessoal aos três ilustres representantes do
Estado do Rio. que me têm honrado com apartes, darei ligeira explica(.~ão.
No município de Itaperuna, existem duas organizações:
uma patronal e outra operária. A primeira está absolutamente em união de vistas com o Sindir.atÕ de Trabalhadores
Rurais. O que está perturbando aquele municipio é a atitude dos fazendeiros, que não se querem sindicalizar e não
querem, lamb(~m, que os trabalhadores se sindicaHzem!
O SR. PnESIDE:'olTE - Lembro ao nobre Deputado que
está ql1asi findO o tempo de que dispunha; pode, entretanto,
continuar com a palavra em explicação pessoal, se assim o
desejar.
O SR. AGIR MEDEIROS - Vou term:'nar, Sr. Presidente.
Como vinha explicando, existem no município de ,Itaperuna duas organizações: uma, o Sindicato dos Agricultores de Itaperuna, e, outra, o Sindicato dos Trabalhadores de
Porciuncula. Uma é ml.tnici.Ilal; outra, distrital. Ambas
mantem as melhores relacões. Os fazendeiros. porém, orientados pelo Sr. Sadí Sobral" Pinto, não aceitam nem o si.ndicato patronal nem o dos agricuIlOl'es, combatendo-os aClr-~
radamcnte.
.
O Sft. LENORUDER E!LHO ~ Não me interessa a pessoa
do SI', Sadi SOQral Pinto. ~
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o SR. ACIR MEDEIROS - Se não interessa a V. Ex.,
muito menos a mim.
Srs. Constituintes, é lamentável, profundamente la....
mentável que sejam trazidas a debate, nesta Casa, questões
regionais.
O SR. SOARES FILHO - Sob êsse aspecto, não. A organização do trabalho rural é um dos· assuntos que mais nos
devem positivamente preocupar, porq1.le dele depende a reorganização da economia nacional, tão perturbada.
O SR. ACIR MEDEIROS - Devo responder ao ilustre
Deputado que me refiro á questão de Itaperuna, questão
de ordem regional.
Vou terminar, Sr. Presidente, esta já longa - desculpem-me a expressão - ""lenga-lenga" (Não apoiados), declarando, entretanto, que se os homens d:l Revolução suportarem as minllas franquezas, nos debates aqui travados, continuarei nesta Casa; se, porém, entenderem que a minha
franqueza fere as suscetibilidades pessoais ou administrativas, o Chefe do Govêrno Provisório, que tem poderes discricionários, que casse o meu diploma, pois prefiro perder a
honra de atuar nos trabalhos constitucionais, a deixar de
cumprir, custe o que custar, dentro de princípios elevados,
com o dever que me foi cometido pelos que para aqui me
mandaram.
Assim, agradeço a atenção que os Srs. Constituintes me
dispensaram, e, se bem que não deseje tomar o tempo dos
meus dígnos colegas com casos de ordem regional, prometo
voltar á tribuna para provar os falos ocorridos em Itaperuna, assim como espero que o SI'. Deputado Lengruber Filho prove que agitei aquele município. (Muito bem; muito
bem. O orador é cumprimentado.)
Duranle o discurso do .Sr. Acir Medeiros, o
SI' . Antônio Carlos, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Pacheco
de Oliveira, 10 Vice-Presidente.
O SI'" Presidente -

Continúa a discussão do requerimento.

O Sr. Edmar Carvalho -

O Sr. Presidente -

Peço a palavra ..

Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Edmar Carvalho - Sr. Presidente, Srs. Deputados: devo começar, pedindo perdão á Assembléia, dada a
falta, natural em mim, de uma cultura que corresponda á
inteligência de todos vós" (Não apoiados.) Lamento profundamente que a primeira vez que tenha de usar da palavra o faça contrariamente ao que pretendia, obrigado
pelas circunstancias, provocado pelo meu nobre colega, Sr.
Acír Medeiros.
O SR. AcíR MEDEIROS - Não provoquei: apenas cumpri o meu dever.
O SR. EDMAR CARVALHO -Sou. da Bancada das
Classes, o mais humilde 'dos representantes (lJáo apoiados),
mas, todas as vezes que tenho de agir em defesa dos com""
panbeiros que me delegaram poderes, que me outorgaram
o mandato, procuro penitenciar-me a mim mesmo, para que
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o faça denLro da razão, do direito e da justiça, coerenLe com
todos os principios da nacionalidade brasileira.
(Muito
bem.)

.

O SR. AciH MEDEIROS - Isto é retórica de V. Ex. O
operariado tem necessidade é de pão e de trabalho.
O SR. EDMAR CARV}.LHO - Não posso admitir, Sr.
Presidenté, que se venha - numa hora magníficá como esta,
que o Brasil atravessa, sob o Govêrno Provisório, único govêrno que se lembrou das classes oprimidas, permitindo a·
nossa presença nesta Assembléia - não posso admitir que
se venha a imitar tristemente os políticos profissionais da
velha República, que recebiam o mandato e, chegados aqui,
traíam os seus mandatários, pai'a expandir apenas a sua
opinião pess':J<ll, mesquinha e cruel. (Muito bem.)
O SR. Jo.:\.O VITAcA - Se esta é a éra de paz, a éra do
trabalhador, V. Ex. se dif"na~'á responder-me :,c as leis sociais são cumpridas no Estado du Rio Grande do Sul.
O SR. EDMAR CARVALHO Se as leis não fossem
cumpridas, ainda assim não caberia a ninguem o direito de
gritar desta tribuna e, sim, ir ao Ministério do Trabalho,
porque a êle é que competem ::lS providencias a tornaI·.
Srs. ConsLituintes, o que me traz a esta tribuna é o desejo
de lançar um protesto so10ne, veemenLe, do operariado brasileiro, contra as explorações que se V~m feito desta tl'ibuqa,
em seu nome. (Milito bem.: rnuÜoúem. Pa.lmas nas (Jalerias. )
O SI'... JOÃo VITACA - Mas V. Ex. não respondeu á pergunta que fiz.
.
O SR. EDMAR CARVALHO - O men nobre colega, Sr.
Acíl' Meúeiro~, falava em nome.. do~ trab,l1hadore:, do
Brasil ...
O SR. Acía i\'IEDEIROS Porque .posso falar. TenhÇl,
para isso, os mesmos direitos que V. Ex.
O SR. EDMAR CARVALHO - V. Ex. não me forçará
a dizer o qu~ não quero, desLa tribunll..
O SR. AcíR MEDEIROS - Pode falar. Desafio a que o
faça. l\"ão tenh~ medo de ameaças.
O SR. EDMAR CARVAJ..HO - Tjma das maiores barbaridades ditas desLa tribuna foi a- de que nada se deve ao
Govêrllo ProvisÓ~·io.
O SR. AciR MEDEIROS Não disse tal. V. Ex. estã
adulterando as minhas palavras.
O SR. EDMAR CARVALHO - Peço licençà paradeclarar á mais alta Camàra do meu país que falo de alma aberta, porque nunca dependi do govêrnno, nunca precisei do
govêrno. E, por isso mesmo, sempre fui acatado em todas
as minhas atitudes, porque sempre respeitei, para poder ser
respeitado.
O SR. ACÍR MEDEIROS - V. Ex. fazia parte de uma.
agremiação política que apoiava o Govêrno.
O SR. EDMAR CARVALHO - Negar-se que o operao riado brasileiro recebeu do Góvêrno
Provisório tudo quanto
êle poude dar, tudo quanto o-~léspotas do passado lhe
haviam sonegauo, é negar que dia f~ dia e noite é noite.

.

=

Srs:. Deputados, o meu nobre colega, Sr. Acír Medel-·
ros ...
O SR. ACÍR MEDEIROS - É bom que V. Ex. vá citando
o meu nome bastantes vezes.
Ú SR., EDMAR CARVALHO ... perdeu a ética, querendo duvidar das· palavras do Sr. Osvaldo Aranha, cujas
atitudes. embora vóto vencido. foram no sentido de se bater
pela justa aspiração do operariado brasileiro.
O SR. AciR MEDEIROS - Devo declarar que duvído da
palavra de todos os políticos.
O SR. EDMAR CARVALHO - Porqtie sabe que a Nação
duvida da palavra de V. Ex.
O homem de honra - já o disse alguem que sabe mai3
do que eu - confía na honra alheia. Essa, a verdade núa
e crúa.
.
O Sr. Constituinte Acír Medeiros atacou de maneira
violenta, contra a qual protésto, os patrões. Pergunto, conJ
muito mais elegancia, se V. Ex. foi pró ou contra os patrões? Nunca eu o soube. (Trocam-se apartes.)
Srs. Constituintes, vir para esta tribuna preparar leis
para a Pátria, procurar construir da fórma pela qual o meu
nobre colega Sr. Acír Medeiros o está fazendo, é, em uma
única palavra. destruir.
Tenho muitas faHas a enumerar; não o farei, porém,
desta tribuna, porque não é o logar apropriado; mas, pelos
canais convenientes, trabalharei para que se atendam aos
justíssimos desejos do proletariado brasileiro.
Por sorfe, Srs. Deputados, o Govi\l'OO Provisório, os
seus ministros e êsto povo magnanimo, que nesta hora
constitue a Assembléia Nacional Consliêuinte, e representa
a vontade nacional ...
O SR. ACIR MEDEIROS - V. Ex. agora é político.
O SR. EDMAR CARVALHO - '"
não vêm na palavra do Sr .. Deputado Acir Medeiros a verdade, nem a justiça, nem o direito. porque, se assin1 não fosse, 81'S. Constituintes, minha função, neste momento, serIa. em vez desta explicação, fazer um apêlo para que os ilustres colegas não
julgassem a representação de classes pela atitude fle.~autorí:'
zada de S. Ex.
.
.
O SR. JoÃo VI'rACA - Desautorizada? Proteslo.
O SR. ACIR MEDEIROS - O orador está servindo aos
interesses dos patrões, eu aos da coletividade brasileira.
8. Ex. defende os patrões, eu os operários.
(Trocam-se numerosos apartes.
O Sr. Presidente, fazendo SOa1· os tímpanos, reclama atenção.)

O SR. EDMAR CARVALHO -Respondo aos apartes
extemporaneos do Sr. Deputado Acir Medeiros, dizendq o seguinte: terminados os trabalhos da Assembléia Nacional
Constituinte, eu convidaria qualquer dos membros desta
Casa a 'que fosse ao Estado do Rio e á minha querida terra,
o Rio Grande do Sul, auscultar a opinião pública, verificar
quem de nós tem cumprido o mandato. (Palmas).
A causa é tão justa, tão nobre e tão grande que os apartes confundem o fio do meu discurso.
81'S. Constituintes, não compreendo que se pret.3nda
trazer discu~'.isões estéreis para· esta tribuna ...
c_

~/,
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o SR.

JOÃO VITÁCA - Como V. Ex, está fazendo'.
O SR. EDMAR CARVALHO - '" á maneira de se defender o direito dos operários.
Não! Precisamos construir desde baixo, porque, nesta
hora - e é o motivo de estar eu na tribuna - é em nome do
operariado brasileiro ...
O SR. JOÃo VITÁCA - Que V. Ex não representa.
O SR. EDMAR CARVALHO - ... que o estou defendendo das acusações crueis que lhe faz o Sr. Deputado
Acir Medeirm, ..
O operariado brasileiro, pela sua representação de classe,
está aqui para construir, para dar á Pátria tudo quanto precisa e, mais :linda, é na fôrça, no braço do operário que se
sente a grandeza da pátria, como deve ser dêsse braço magnanimo que há de partir a fôrça dinamica para essa mesma
pátria.
Julgo, embora de maneira sem brilho, apagada, na altura
de minha fraquíssimo inteligência (Não apoiado) ter dadll
aos meus nobres colegas a explicação que a representação de
classe precisava dar.
O SR. JOÃo VITÁCA - A representação de classe, não,
meu nobre colega. Eu também pertenço á representação de
classe e não autorizei o nobre Deputado.
O SR. EDMAR CARVALHO - V. Ex. se esquece de que,
nesta mesma Casa, no glorioso dia 21 de julho, não f("i apenas um grupo de operários que' lhe deu votos: foram todos
os operarios do Brasil, os quais V. Ex. deve auscultar para
lhes defender as aspirações.
U:-.r SR. DEPUTADO - Pensa o Sr. João Vitáca que os trabalhadores do Brasil estão cindidos. Não estão e nunca estarão: estão unidos.
O SR. Jo.:\o VIT..\CA - Não disse que estivessem cindidos.
O SR. EDMAR CARVALHO .:-.- Há bem poucos dias, teve
V. Ex. uma ati tude que reprovei ...
O SR. JOÃo VIT.-\CA - Não preciso que V. Ex. aprove
minhas atitudes.
O SR. EDMAR CARVALHO - ... quando sugeriu a devoluCão das cartas de sindicalização.
O SR. Jo.:\o VIT,,-CA - Essa resolução foi tomada pelos
sin~icatos do Rio Grande do Sul, que aqui represento.
O SR. EDMAR CARVALHO - Não é verdade.
O SR. JOÃo VIT.-\CA - É verdade, e posso, amanhã ou depois, apresentar documentos a V. Ex.
O SR. EDMAR CARVALHO - V. Ex. trouxe á baila
casos íntimos que houve em nosso Estado. V. Ex. está
traindo o .operariado brasileiro.
O SR. JOÃo VITÁCA - Não estou; quem está é V. Ex.
O SR. EDM.i\.R CARVALHO - Vamos ver, no fim, quem
destrói e quem constrói.
';::"~~::.<-

(Trocam-se numerosos e veementes apartes.)

O Sr. Presidente - Atençãol Está com a palavra o senhor
Edmar Carvalho.

-
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O SR. EDMAR CARVALHO - Dito isto, Sr. Presidente,
entrarei na parte principal da questão.
Declaro aos nobres· colegas, com a franqueza e coragem
que caracterizam todos os atos de minha vida, que assinei o
requerimento, ora em debate, na sexta-feira passada. Quando da última vez, nesta Casa, houve a momentosa discussão
em torno do requerimento do ilustre Deputado Sr. Morais
Paiva, procurei, imediatamente, o Sr. AcÍr Medeiros e disselhe: embora as nossas intenções sejam outras, jámais assinarei um requerimento em que se solicite a liberdade ou o retorno á pátria de políticos profissionais que a arruinaram.
Seria este um ato de impatriotismo. O fim do nosso requerimento, era outro: pedir a soltura dos nossos companheiros e jornalistas que, pela defesa de suas idéias, estivessem,
no território nacional, em prisões simples.
Diante daquelas tremendas discussões da sessão passada, entretanto, alvitrei, sinceramente, que o melhor seria retirar o requerimento, porquê, em última analise, a sua aprovação importaria num acinte a determinado colega de representação de classe.
Não fui, porém, atendido. Ao iniciarem-se os debates em
torno desses requerimentos, quando o "leader" da maioria
desta Casa, o ilustre Sr. ministro da Fazenda, com a franqueza de suas atitudes, com a sinceridade que lhe tem escravisado os melhores dias de sua vida, deu uma explicação sincera e serena, nada mais havia do que aceitá-la in totum. No
dia em que a pátria brasileira não acreditar na palavra sincera de Osvaldo Aranha, terá se precipitado no abismo, porquê não temos outro homem com a mesma capacidade, com
a mesma convicção, com as mesmas atitúdes. Osvaldo Aranha não pleitea interesses para si; mas, sempre que pode, o
faz em benefício das camadas pequeninas e da classe proletál'ia.
O Su. JoÃo VITACA - V. Ex. me permitle: não são camadas pequeninas. São gigantes, são os que constróem. Os
operarias, grándes, altivos e fortes, constituem a estrutura da.
nacionalidade. (Apoiados. )
O SR. EDMAR CARVALHO - Eis a incoerência da a1'gumentaçiio. Ainda há pouco' dizia-se que eram pequeninos
e explJrados; agora, afirma-se que são grandes e fortes I ...
O Sn. JOÃo VITACA - Onde a incoerência? V. Ex, é que
está sendo incoercnte. (Trocam-se nume1'OSOS apartes.)
O SR. PRESIDENTE (fazendo soar os tímpanos) - Atenção! Há um oraàor na tribuna.
~
Ó SR. EDMAR CARVALHO - Sr.-"'Presidente, as minhas
últimas palavras são de apelo á Assembléia, afim de que os
nobres Deputados não julguem a representação de classe
através a linguagem ruim, mã, cruel de AcÍr Medeiros, mas,
sim, pela extensão da nobreza do operariado patrício, o qual,
antes de tudo, acima mesmo de suas:próprias reivindicações,
quér a gra.ndeza do Brasil e de todos nós. (Muito bem; .muito
bem. Palmas.)

O Sr. Presidente Gouveia.

.

Tem a palavra

o

Sr.

Zoroastro

o SI', Zoroastro Gouveia (Palmas nas galerias) - Si'.
Presidente. o Ministro Osvaldo Aranha, com lJ prestígio que
VOLUME v
6
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estéreis, como a que ora se desencadeia det'i·cdor· á mo(:ão
que discutimos.
Peço licença para discordar do grande rcvolucionárioburguês, Ministro Osvaldo Aranha. S. Ex., todos os seus
soldados políticos, os companheiros políticos de S. Ex., todos têm clamado, têm mesmo metalicamente canglorado,
fazendo-se ouvidos por todos os recantos do País imenso qUe,
antes de mais nada, a modo de proêmio constitucional, necessária se faz uma punção por todos os setores da vida 01'ganico. do Brasil, em busca das realidades brasileiras ...
Ora, senhores, como havemos de discutir, com conhecimento de causa, as reivindicações dos trabalhadores nacionais; como havemos de expunglr certas faltas, abraçar
como um mínimo no momento aceitável, idéias contidas no
anteprojeto governamental, da lavra, em parte, do próprio Ministro Osvaldo Aranha, senão instaurando, larga, desassombrada, livremente, um vasto inquerito a respeito do trabalho
e da vida do proletário no Brasil? (Muito bem.)
Já um depoimento, aliás, de subido valor para o Govêrno Provisório - Govêrno que ainda não. é de opinião,
Govêrno que é, sobretudo, baseado na fôrça e nas armas teve entrada, recebida por continencias, no Palácio do Catete: a palavra insuspeita do General Góes Monteiro, insuspeita para o Govêrno, insuspeita para a revolução burguesa. Voltando da excursão ao norte do País, o Exmo. General Góes Monteiro, um dos cabos de guerra em cuja inteligência e valor se esteio., ainda, a ordem da exploração capitalista no estado autoritário-conservador do Brasil, constatava, com seu coração de homem naturalmente sensível ás desgraças da humanidade e de seus concidadãos, ser uma ignomínia o trabalho, nas circunstancias em que está orgmuzado no norte da República; eis que nos caucauais da Baía,
nos canaviais e usinas de Pernambuco, nas fábricas do NOl'deste a exploração do homem pelo homem 'descia a um grau
apto a provocar a repulsa, e a indignação na alma de todos
nós.
Já antes, Sr. Presidente, a palavra inSuspeita para a
maioria desta Casa, senão pelos laços de fraternidade política
imediata, ao men0!2 pelos do darvinismo polítieo, ql'~e é por
assim dizer, a manutenção histórica da hereditariedade espiritual da ação pública. a palavra de um grande jurista e
de um grande tribuno, tão grande jurista que o DI'. Getulio
V::"rgas o foi buscar - aliás, num gesto nobre á Dartagnan
riograndense, .- no campo adverso, para conferir-lhe a tarefa
magna de um dos autorizados orientadores do anteprojeto
constitucional; já antes do General Góes Monteiro, o orador
de escol e eminente jurista baíano, Sr. João Mangabeira, que
mereceu, primeiro político dentro da Revolução, depai:; da
vitória de 1930, os llleus mais ardentes e entusiásticos aplausos, embora humildemente lançados num jornal do interior
de S. Paulo, nesse momento por mim dirigido, conJessou. com
hombridade, usando de um adjetivo que havia de ferir os
melindres de certas melindrosas desta Casa (Risos), de uma
expressão que, talvez, pudesse produzir um choque nas susceptibilidades de certas figuras desta Casa, confessou, repito, que a,-exploração do homem pelo homem no Brasil chegava a ser ignóbill
O professor Antônio Sampaio Dória, insuspeito ainda
para a maioria desta Casa, professor da Academia de Di-
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reito de S. Paulo, que 3 hoje um repositório no lel'1'CI10 da .
juricidade, de todas as tradições as mais conceull'lldl1:o1 do
jurismo imperialista dos romanos, do direito ulilil.lil'iu Iml
defesa da propriedade, esteado no "jus ulendi cl ahull'niJi", o
professor Sampaio Dória, no seu livro, "A questuu :oIucll1l",
. ·ex<Íra isso mesmo, que essa exploração é ig-núlJ il c 1ll'/ol'O PI'J/'lhe úm paradeiro.
Ora, quando se iniciam verdadeiramente lIS uolml,e:ol 1'111
torno das questões fundamentais do pacto basilal' POI' adutar-se, nada mais natural, Sr. Ministro Osvaldo Arunha, Iluda
mais curial, Srs. Deputados, que, aproveitando-nos da O)lUI'tunidade que nos oferece a moção em aprer;o, 1':11;111110,1, 1'111
bora pela rama, aquela investig-ação a respeito uu siluul,;iio
dos trabalhadores no Brasil. Aliás, neste momentu, respondo como socialista ao Sr. Ministro Osvaldo Aranha. Nlio temos necessidade de agitar a Assembléia. nem 1l1eSnlU,· pOl'
forma alguma, esperança de que, em face dos t.UI'lllllhalllhlls
e dos rôlos nacionais, próximos ou futuros, a nos:m idl'oju
possa, só por isso, saír vitoriosa.
Temos um critério de interpretação da histúI'ia, Hl',
Presidente, que é como viãtico, o incentivo a nos J.\'lll'lll1 li t'
através todas as vicissitudes, todas as dificuldades, a IJllI'tllZU
de que não será infecunda a ação nossa nem inúLil, [lUI'\'OI1tura, o martírio.
Tal critério é o da interpretação materialista tll1 hí!'ltória. E, quando vemos uma nação, como ainda ,",11M í 111',,licidade, o Brasil, de cunho generalizadamente colollial, puil'l
lhe falta a vasta concentração capitalista, radicadll llUI'! intoresses raciais e nos largos interesses tradiciulllli:ol, expo:oltu,
portanto, a terra á ação de compensação e dc dt~:;flll'I;1l ti., tudos os parasitas do imperialismo universal, nrlO JlIJIIl!IlIO:ol dl\i:xar de crer, Sr. Presidente, que a contradiçrlO qlll~ l':oIII'Ill,;lLlhn
o organismo burguês, - o modo de produçüo, el'l'SCl'lItlltlWlltu
coletivo, diante do de distribuição, iniquamente indívidunlista, - há de proporcionar, forçosamente, a vil/Iria Ú (l/lUSIt
socialista.
A República Socialista implantar-se-á no BI'a:olil d"nlt'o
de poucos anos, (Palmas nas ·galerias) , porque o lll'n~il começa, mesmo através da balbucie da com:iência de Sl!US homens de govêrno, a compreender' qüeo povo ni'io (lodt~1 I:OlllO
besta de carga, subir as montanhas de Minas Ucrais, rJC"Il:o;sal' as baCias hidrográficas .do Paraná e do Amlll.Olla:o;, levar
até o Planalto, carreando-os, os instrumentos de pl'ndlll'I;:lli.
afim de que todo o lucro, afinal, se extravase pam os bolsos
dos magnatas de Nova York, Londres e de Paris. U 131'a:-;jJ
começa a compreender que não é mais possível esteja 11 (lefesa do produto, em que assenta a economia nacional, o (~aré,
sujeita ás manobras recônditas e subterraneas que a fazem
falhar da noite para o dia, numa palhaçada que ao me.. 1ll1l
tempo é uma tragédia, na tragicomédia da organização inLel'nacional-imperialista, polvo e animal de presa e de sucr;::io
antes que estimulo e reduplicador de energias, embenoficio
de interesses inconfessáveis, de nacionais e estrangeiros.
Assimc é que a obra das valorizações em funçü,o de nosso colonialismo bancário, incapaz de propiciar elementos de ~usteio
que seja aos produtores, importa em trabalhar-se de- norte a
sul, não para felicidade geral da. nação, mas para enriquecimento de meia dúzia de empelicádos que já nasceram dentro
da "bolsa" bancária, fumigados das facilidades de crédito com
as quais se abre no Brasil uma arapuca qualquer, dispensado
qualquer depósito, enquanto se proíbe a concorrência ao na-
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cional nêsse gênero de ladroeira inconfundível! (Apoiados.
Palmas nas galerías) •

Carta de prego. em favor dos corsários estrangeiros! ...
Código Penal para os mazorros piratas indígenas.
De fato, o estrangeiro pode abrir bancos á vontade, declarando que possue cum quibus garantidores, na sua terra,
embora, muitas vezes, não exprimam a verdade.
O nacional, porém, não! Para que tenha o direito de
explorar, é necessário que se alie a um dêsses grandes principes da finança terráquea.
É, positivamente, um exagero capitalista a panacéa financeira da República conservadora, entre nós ...
Por isso é que nos países coloniais, como o Brasil, é farca, é mentira, é expressão de cinismo qualificar de faltos de
patriotismo os homens que capitaneiam o olwl'al'iado dentro
do movimento socialista libertador. Não é claro que a aeão
nossa tem de correr, precipuamente, em defesa brava da
terra, que havemos de conservar unida, para realização poderosa da economia racionalizada de amanhã? (Muito bem.)
O socialísta, antes de tudo, é um homem eficiente. Êle não se
socorre do verbalismo, das imagens pirotécnicas do parlamentarismo burguês, para embair a opinião de quem que...
que seja. Diz, de peito aberto, a que vem; oferece. ministra
os lineamentos gerais da obra que se propõe edificar, e organizada, de início, em 1848, no mundo já começa a dar
cópias materiais da sua eficiência.
Duas maneiras existem para realização das idéias socialista: a maneira catastrófica ~ eversão imediata e bT'utai
de toda a ordem social existente para implantar á outrance,
a ditadura do proletariádo, e a maneira evolutiva, em que se
acredita seja possível por uma pressão crescente da opinEio,
obter a vitória sem martírios exagerados.
Encontraml.'Js hoje, aliás. em vez de duas, três tendencias
na realizibilidade das idéias socialistas: a tendência russa,
a anglo-saxonica, progmática, e a evolutiva dos latinos, ou.
antes, germano-latina da social-democracü.t e do socialismo
internacional democrático.
Na Rússia, aliás, país onde não havia ainda forte concent.ração capitalista, e por isso dormiam e roncavam, socegados,
os burgueses, com os ouvidos fechados aos uivos lancinantes
das geenas proletárias, onde não viçava larga disseminação de
conhecimentos primários, e, sobretudo - talvez, felizmente
para a Rússia - superior e academico, na Rússia, onde nenhuma dessas condições aparentes para. a revolução social
havia, deu-se o fenomeno bolcheviquí'. demonstrando que
por várias modalidades e motivos se pode realizar.
Agora, na Austrália, onde encontramos a raça anglo-saxonia com uma dutilidade política temperada numa longa tradição que o parlamentarismo congenito ofereceu, vemos
aquilo que denomino "socialismo pragmático", aquilo que dois
escritores franceses (CriveUi et Piérre Louvet. en L'Aust.ralie
et lo Pacifique) denominaram socialismo sem programa ideológico. Após uma série de crises muito semelhantes ás que
vêm debilitando e ameaçando o organismo capitalista pa1'asitário do Brasil, os australianos - homens de raça inglesa,
e, portant.o, dóceis á lição da experiência - compreenderam
que o regime de concorrencia desêontrolada, ou de organização
centralizada, na mão de poucos exploradores das fontes de
fortunas, só podia ser uma perpétua causa de desastres, ameaça permanente ao bem estar da nação inteira.
Entrou-se, então, com passo resoluto, se bem que cadenciado, pela marcha moi'osa da democracia inglesa, através

do mundo, a realizar, no Commonwealth Australiano, as idéias
socialistas - e ho.ie, aH, mumeros depoimentos nô-lo provam - o estalão de vida dos proletários é melhor do
que o de muitas classes das chamadas liberais e afortunadas,
no Brasil.
Ainda outra tendencia do socialismo é a dos que. seguindo
o exemplo do grupo comandado por .Géon Blum, não se
recusarão a aproveitar a oportunidade, haverão de ter,
quando essa oportunidade rasgar brutalmente o velário da
pantomima burguesa, homens capazes, eficiehteSi, bravo:>.
como Osvaldo Aranha; como Juarez Távora, como João Alberto o foram na revolução conservadora, e como 'tantos ontros.
para que se possa, mais uma vez, no Brasil, dizer e provar
que não é por falta de homens, por falta de energi.as e de
atividade que perece a Nação. Quanto á revolução social.
Sr. Presidente, é por falta, apenas, de oportunidade, na desorganização persistente da esquerda proletária.
Poderemos empolgar o poder numa ação assim dramatlca
e fulminante. Diz. porém, com muita razão Léon Blum: não
temos o direito de arrastar para sofrimentos e vicissitudes
prováveis e enormes a causa dos desvalídos, a causa dos trabalhadores. Não nos recusaremos ao golpe fulgurante, mas
evitaremos lançar-nos em uma aventura no escuro, assumindo a responsabilidade de uma reorganização nacional, sem
quadros de comando adextrados e possibilidades políticas definidas.
Eis, Sr. Presidente, por que assevero, devemos estudar
com carinho a questão social. para não ficarmos aperreados,
como certas crianças, diante da possibilidade de amanhã não
possuírem muito pão com manteiga... (Risos) quando o excesso de alimentação nas crianças aristocráticas é uma das
fontes de debilidade da espécie, da raça. Digo espécie, senhor
Presidente, porque essa gente feliz, parece. tem horror ao
parentesco com o macaco, ancestral provável, orgulhoso asco
aoparentesÇlo darviniano, com os primatas. Preferem - vejam só quanta contradição no seio da burguezia! - o parentesco com o pot~, a panéla de barro, a moringa e outros animais de tão nobre espécie ... e até peor serventia. (Hilaridade. )
Não quero, porém, Sr. Presidente, alongar-me por mais
tempo nessa digressão a que me forçou o prestígio. o valor
intelectual do 'Ministro Osvaldo Aranha - prestígio intelectual ao qual s6mente neste instante rendo homenagem.
abstraindo por completo da sua investidura política: não
quero por mais tempo fatigar os Srs. Deputados com a mi-.
nha palavra (Nilo apoiados). Entro, assim, no mérito da
questão.
A propósito da afirmação que. em sessão anterior, lancei
da tribuna sôbre a atuação da política governamental em São
Paulo, e sou obrigado a tra:r.er apenas testemunhos referentes
áquele setor da vida nacional, pois que lá, como bem acentuouo Sr. Deputado Lengruber Filho, ainda há pouco. politicamente me fiz, hoje me limitarei a desfiar o rosário dos
documentos.
Desde a revolução de 24, tomei as responsabilidades mais
duras e todo o Estado, inclusive os meus inimigos, poderá
proclamá-lo. Passei apenas pelas fileiras do Partido Democrático, saudando o DI'. Getulio Vargas, como tive ocasião de
dizer, porque via nele, com suas promessas, um ,libertador
do trabalho nacional, afastando-me logo depois dêsse Partido, porque sabem os seus representantes nesta' Casa que
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eu, já então, era tido como bolchevista, comunista e outras
coisas assim horrorosas e feias que podem levar até á perdição da alma um cristão (Risos) e que a mim, homem infeUz,
indicado aos castigos eternos, nenhuma móssa puderam fazer.
Assim é que, quando o então Interventor e hoje nosso colega,
Sr. João Alberto, tent.ou em S. Paulo, a candidatura do senhor Plínio Barreto - e S. Ex., com a hombridade de homem valente,' concordará comigo - falei na praça pública,
combatendo êsse método de indicação e me manifestei em
nome dos ideais socialistas, declarando-me como tal. Essa
atitude valeu-me do conselheiral órgão burguês "O Estado de
S. Paulo", em cuja redação, aliás, nunca puz os pés, nem
mesmo nos tempos em que burguês eu era, para pedir o que
quer que fosse - favor ou noticiasinha amável que me
apontasse para os cargos rendosos da política governamental
ou extragovernamental, com a mesma finalidade e os mesmos
proventos; tal atitude, dizia, valeu-me, dêsse órgão maçudo
de todo tradicionalismo do espírito burguês, a pécha de comunista.
Nunca me dei, Sr. Presidente, ao trabalho de afastar,
com o pé, que fosse, essas aleivosias e licantinas; eis que,
como já tive ocasião de afirmar, homem de combate, mas
também homem de ideal, cl)nfesso com toda a lealdade que
não existe nem pode existir divergência fundamental entre os
socialistas e os comunistas. Nós, socialistas. e os homens que
estão á frente do govêrno soviét.ico na Rússia, desejamos
uma e a mesma coisa: a socialização dos meios de produção,
a extensão dos benefícios de cultura a todos os homens, escoia única, garantida a primária a todos, e a secundária e superior a todas as capacidades, sem distinção de classe nem
de camada social. Nós, socialistas, desejamos a mesma coisa.
Divergimos apenas na _tática da realização. Os comunistas,
prevalecendo-se de oportunidade excepcional da história, puderam dar seu golpe feliz; depois, pela necessidade da defesa
do estado soviético contra a invasão generalizada dos bárbaros
burgueses da Europa, dos remanescentes dos álanos e dos suévos. dos hunos e dos germanos, individualistas, por essa neccss.idacle, procuraram levar o prolcl.:1rindo do resto do mundo
a um estado de incandescência revolucionária com o fim de,
por trás desa tropa de cobertura, ou, an,tes, com esses combates simulados e parciais, mais socegada e abroqueladamente, se organizarem.
.
A pesar de tudo isso, Sr. Presidente, a idlmtidade do crédo é real.
Desliniéres, que não é um marxista, no seu livro "Príncipes d'Économie Socialiste", diz, com a franquesa e segurança de crític.o autorizado: "O homem que é socialista e afasta
de si, aterrado, o rótulo de comunista, não passa de-'um mistificador, quando não seja um ignorante chapado".
Comunistas. socialistas. coletivistas. todos seremos uma e
a mesma cóisa; diferindo, 'portanto, sómente a ação quanto
aos meios empregados para a realizabilidade das idéias.
O SR..PRESIDE:>lTE - Advirto o nobre orador de que estâ
terminado o prazo de que dispunha pára falar.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - V. Ex., Sr. Presidente,
há de permitir que consulte á Casa sôbre se poderei ter mais
15 minutos, para discorrer, trazendo apenas depoimentos
materiais, provas a respeito das minhas afirmações passadas.
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o SR. PRESIDENTE - Declaro ao' nobre Deputado que
S. Ex. não pode, em face do Regimento, requerer a prorrogacão do tempo que lhe é concedido.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - V. Ex., por equidade,
. podia ter-me avisado da aproximação do término qo prazo.
O SR. PRESIDENTE - O que poderei, por tolerancia, fater, é conceder-lhe mais alguns minutos, para que termine
suas consideracões.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Nesse ca."), só me resta
aceitar a concessão, em nome da causa que defendo, buscando
em outra oportunidade desforrar-me dessa escamoteação de
que sou vitima, sem má vontade de V. Ex. (Risos)'.
O SR. PRESIDENTE - .Apenas obedeci ao Regimento.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Todos os oradores são
avisados dez minutos antes da tcr'minação do. prazo.
O SR. PRESIDENTE - Pode V. Ex. continuar por mais
alguns minutos.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Srs. Deputados, quando afirmava que em São Paulo os proletários vinham sofrendo tratos de polé, quando dizia que o consulado do Sr. Armando Sales constituía verdadeiro caso de miguelismo antiproletário, fui taxado - e a Casa toda ouviu - de caluniador miserável.
.
Era tão leviana a afirmativa palaciana, era tão solícito
o paladino em saltar, de viseira erguida, á lica para defender, nvo sua dama, mas seu pal.;'ão político, que não repeli
a afronta.
Eis, porém, as provas que constarão dos Anais da _~s
sembléia. (Lê)
.Da Fõlha da Noite, em 20 do corrente:
"O REGIME A QUE ESTÃO SUB?IETIDOS OS PRESOS pOLíTICOS E~r SÃo PAULq.

Quarenta e quatro advogados requereram a abertnra de
11m inquérito a. ,'espeito, ao .iui: corregedor, que deferiu a

petição.
Quarenta quatro advogados do f0ro da Capital requereram ontem, ao juiz corregedor, a abertura de um inquérito para apurar os fatos relacionados com o regime a que
estão submetidos os operários presos aqui e na ilha dos.
Porcos.
O juíz corregedor despachou favora.velmente a peticão,
que é a seguinte:
"Exmo. Sr. Dl'. corregedor permanente da comarca
da Capital. - Os advogados no fôro desta Capital, abaixo
assinados, vôm representar e requerer a V. Ex. o seguinte: _
Já são de notoriedade pública os processos abusivos de
que lança mãõ a polícia de São Paulo no desempenho de
suas funções. Em particular, são os presos políticos as
maiores vítimas da brutalidade policial. E' a Delegada de
Ordem Social, numa incompreensão completa não s6 de seus
deveres e sua responsabilidade, mas ainda dos mais comezinhos princípios de humanidade, que se tem mais destacado ,nesta obra de renegenação de todos os nossos fóros
de Estado culto e civilizado.

e
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Os suplicantes, entre outros. fatos copcretos da mesma
natureza (e que se repetem diariamente). podem citar, pan
mostrar a V. Ex. a que ponto chegam .as arbitraL'iedades
e a brutalidade verdadeiramente selvagem da referida dplegacia, os seguintes:
Há poucos meses, o operário Roberto Morena, pelo simples fato de ser secretário do Comité Anti-Guerreiro de
São Paulo, foi preso e "condenado" pelo delegado de Ordem
Social a trabalhos forçados. Hoje, êle trabalha na construção da estrada de rodagem ubatuba-Taubaté, sem receber
salário, como "escravo", portanto. Em sua companhia,
t.ambém como forçados, encontram-se o tecelão Fernando
Parras, secretário geral da União dos Trabalhadores P.ro
Fábricas de Tecidos, o metalúrgico Est.eban Lozano e outros.
No Gabinete de Investigações e outras masmorras desta
Capital acham-se detidos innúmeros presos políticos, que
est.ão sendo continuamente espancados e torturados para
confessarem supostas part.icipações em "planos terroristas"
que o delegado de Ordem Social arquiteta a seu bel prazer.
Entre outros, podemos citar Guido Romani e Vitor Garcia.
A lista é interminável.
Outro fato da maior gravidade, de que é responsável a
Delegacia de Or·dem Social, é a suspensão indefinida de
inquéritos policiais, como se deu, por exemplo, no referente
ao a:5sassÍnio do tecelão Vitorino Domingues, em Sorocaba,
por questões sociais: e aqui em São Paulo, no inquérito
sôbre o atentado de que foi vítima. por parte de agentes da
Delegacia de Ordem Social, o operário gráfico Manuel Aristides. Êste fato passou-se em fevereiro do corrente ano e
até esta data o inquérito continúa parado.
Mais ainda. A polícia chega ao cúmulo de se apropriar
sumáriamente de livros (referimo-nos a livros comuns, (,mcontrados públicamente á venda), objétos de uso, at.é móveis
pertencentes ás pessoas· que detem.
Cremos que isto é o bastante.
E' um principio universalmente aceito e acolhido pela
nossa legislação penal que aos criminosos políticos deve ser
reservado um tratamento especial, ditado pela natureza
particular do seu crime. No entanto, é sôbre presos polítit~os
que a polícia de São Paulo desfere seus golpes mais brutais.
Os suplicantes não precisam -recordar o que são os xadrezes do Gabinete de Investigar,:ões, onde a Delegacia de Ordem Social conserva os seus presos. Sôbre êles jã ge manifestou, entre ontros, o próprio Chefe de Polícia atual por
ocasião de sua visita ultimamente realizada. Em cubículos
infectos, de dimensões irrisórias, são amontoadas dezenas
de presos, políticos e comuns. em condições que desafiam a
imaginação mais fértil em inventar horrores. Mas, o que é
pcor, são os tratamentos inflingidos a êstes presos: incomunicabilidade completa com o mundo exterior, mesmo com
advogados e pessoas da sua família, espancamentos e tor'"
turas contínuas. E isto quando não 'são sumáriamente condenados a trabalhos forçados, como se deu nos casos acima
citados.
A Delegacia de Ordem Social de São Paulo é uma reprodução fiel, em pleno seculo XX, do famoso tribunal do
Santo Ofício. E isto passa-se em São Paulo, que se
preza de ser um Estado culto e civilizado. cultura e civilização estas de que a polícia se escarnece.
.
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Ora, tal situação não pode evidentemente continuar. O
descricionário em que nos encontramos não significa
regime de bárbaros. E, uma vez que as autoridades policiais
fazem-se de desentendidas deante destas outra~ acusações
semelhantes que diariamente aparecem na im[Jrensa e que a
opinião pública proclama, é ás portas da justiça que os suplicantes vêm bater.
Competem aos corregedores permanentes, de acordo com
o decreto n. 4.786, de 3 de Dezemhro de 1930, a correição
das cadêias, postos policiais e quaisquer outros rec'olhimentos sujeitos á polícia (art. 13); bem como siTo sujeitos a correição as autoridades policiais (art. 10, n. IIl). Quanto ti
matéria destas cOl'reições especificada no referido decreto,
abrange todos os casos citados e outros da mesma natureza
que poderão ser facilmente apurados no correr de uma correição.
Nestas condições, os suplicantes requerem a V. Ex. nos
têrmos do art. 8° do referido decreto n. 4.786, que se dignf)
determinar uma correição relativa aos procedimentos ilegnis, arbitrários e deshumanos da Delegacia de Ordem Social
no que diz respeito, em particular, aos seguintes pontos:
1°, aplicação do regime particular de presos políticO$
aos seus detidos;
2°, incomunicabilidade;
3°, inquéritos interrompidos;
4°, condições antihigiênic3s c intoleráveis dos xadrezes
aos quais são recolhidos presos políticos; alimentaç50 (leficiente nas prisões, etc.;
5", torturas e espanca.mentos;
6°, confisco de livros, objetos de uso dos deticlos, etc.
Requerem, outrossim, lhes seja permitido acompanhar a
referida correição, primeiro como aclvogndos. parte:;; integrantes, portanto, do aparelhament.o judiciário, dêste Estado
e, por isso, altamente intere:ssados no seu bom funcionamento; e além disso. como articulànles de denúncias gr:lvl~s,
que. a hem do seu <bom nome, precisam scr' compl~tQmcnte
esclarec idas.
P. Deferiment.o.
Caio Prado Junior. - Athos Ribeiro. - .4.ureliano Guimarães. - Lauro Caribé da ~ocha. - Danton Vampré. Miguel Ferrara, - José .4.lvm'o de .4.lvares Ottero. - Cicer.v
Perreira de Abreu. - Gmna Cerqueil'a (professor da Faculdade de Direito). - ;lluUba Pereira Vianna. - Antonio Paduo. Nunes. - En61ls Ferreira.. - José Bonifacio Ferreira.
- Dimas Cesar. - Leal Costa. - Alceu Ribeiro Meirelles. Sylvio Margarido. - Ladeira Marques. - Synesio Rocha. !fl. C. FerTa: de .4.lmeida. - Octaviano de Lima Pereira. !fl artiniono Leonel de Re:;ende. - Franc'isco Grarulino Filho.
- Livio Barreto Xa·vier. - A. B. Velloso Junior. - Noé CeSaro - Eybcr'to ChO'l.'es. - Joviniano R. Cappellano. - lo:
velino Camargo Junior. - Renato Werneck de A.lmeida Avelar. - Paulo Rubião Me'ira. - Tarquinio Giglio. - Lazaro
Maria da Silva. - Mà1'io Coutinho. - Justo Seabra. Luciano Ribeiro Pinto. - P. Collaco Veras. - .4.braltão Blay.
- Ennio Mario Rossi. - Nabor Cayres de Brito. - João B.
P. M. Tolosa. - A. A, Prado. - Ulyss.es Coutinho."
reg~me

Vemos ai como 44 advogados da Capital de meu Estado,
entre os quais alguns como o Dr, Gama Cerqueira, PresÍ-
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dente do Partido Democrático - do mesmo Partido a que
pertence o Sr. Morais Andrade - protestam contra o trat.amento, verdadeiramente vergonhoso, tratamento
tzaresco,
dado aos inimigos do Governo Armando Sales e aos prol~tá
rios de São Paulo.
SI' . Presidente, quando acusei, fi-lo baseado em do,cumentos de alto valor, e, se sou caluniador miserável, pergunto ao Deputado' católico Morais Andrade o que é o ilustre
Dl'. Gama Cerqueira, que assina o documento, e, se o Deputado Morais Andrade não puder responder, provarei a superioridade moral dos socialistas, recusando-me, cristãmente, a descer ao terreno das retaliações e dos sepultamentos
odiosos ...
Contento-me com a justiça que se me faz. Não pretendo,
como certos cristãos burguezes, atassalhar, esmagar, infelicitar, confundir cruelmente os inimigos e os adversários abatidos. . .
_
Sr. Presidente, o "Estado de São Paulo ", orgão poderoso,
a cuja capacidade de penetração e propaganda eleitoral deve,
entre outros motivos extranacionais, a interventoria o senhor
t\l'mando Sales, estampa o seguinte:
"Foram detidos em Araraquara e removidos para
o Gabinete de Investigações, sob a alegação de professarem o comunismo, os seguintes operários da Refinadora Paulista e fazenda Tamoios, daquela localidade: Francisco Salavina, José Junveniko, João Grelhos,
Pedro Velohesks, Oscar Kogno, Borges Grakevich,
Francisco Prantes(mmas, João Pedrausko, Francisco
Genevilckes, Victor Sakaukas, Casemiro Uckus, Pedro
Larskanka, Antônio Grelhas, Felix Ierevick, Vandas
Salakaska, João Valuskas e João Yanisi. (17).
Os operários foram identificados e removidos para
o presidio do Paraíso e dali serão remetidos para a
Ilha dos Porcos.-"
A Ilha dos Porcos, é, pois, a Sibéria do tzar Armando, de
Piratininga!
Sr. Presidente, o advogado Lincoln Feliciano em'iou·-me
um número da "Tribuna" e a certidão junta, mostrando como
vários operúrios dali foram presos, tendo o mesmo fim. O
humilde Deputado socialista, podanto, pode ser tudo, até
inccndiúrio, perturbador da ordem, mas não é, positivamente,
um caluniador nesta Casa. (Lê.)
"AS PRISÕES POR MOTIVOS DE <lRDE..1\1: PÚBL1CA

Representação enviada á Ordem dos Advogados, á favor
dos chamados "presos políticos".
Em data de ontem, o Dl'. Lincoln Felici::mo, advogado
nesta cidade, enviou a representação abaixo á subseccão
local àa Ordem dos Advogados do Brasil, pedindo a interferência desta em favor de umas 200 pessoas, presas sob a
alegação de terem agido procurando subverter a ordem
pública:
"O abaixo assinado, brasileiro, .paulista, advogado, formado pela .Faculdade de Direito de São Paulo. domiciliado
e residente nesta e com escritório á rua 15 de Novembro
n. 166, vem expor a VV. Exs. o seguinte:
Como tem noticiado a impre.nsa, inúmel'assão as levas
de indivíduos, nacionais e estrangeiros, somando talvez uns
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200, que a Polícia de São Paulo e de Santos, sob a alegação
menos verdadeira de serem "presos políticos", para assim
fugir aos efeitos de habea.s-corpus, tem remetido, .por tempo
indeterminado, sem processo e julgamento, para a Ilha dos
Porcos.
S"ernelhante procedimento não se coaduna, absolutamente, com os nossos fóros de civilização, sobretudo partindo
a arbitrariedade da Polícia do ~stado de São Paulo, Estado
que, ainda ultimamente, tantas e tantas vid31S sacrificou
para que se implantasse, no país, imp,srio da lei, quando,
como é sabido, o· próprio Governo Provisório da República
já declarou poderem voltar ao Brasil todos os exilados poiíticos.
.
,Se êsses indivíduos, assim reclusos, são, como propala
a Polícia, Ipelos jornais, para dar umas tintas de inocência
á sua violencia. caHens, punguistas ou malandros, que sejam ·eles proc('ssados I~ julgados e não isolados, por tempo
indefinido, como forçados, trabalhando na lavoura. sem
qualquer- remuneração, para o Estado ou para oficiais da
Fôrça Púb1ica, ali destacados, o que constitue uma inominã-",el violência.
.
Sendo inócuo, para ·0 caso, o remédio do habeas-corpus,
porque a Justil::a estadual Se conforma, comodamente, com
a simples inl'orma(."':io da Polícia, embora desacompanhada
de toda e qualquel' ;prova, o suplicante, ante a exposição
supra, espera :1. interferência dessa Ordem, para a cessação
dessa ilegalidade."
("Tribuna de Santos", 6-12-33).
(Lê) :

"O DI'. Renato Pinho. eSCl'lvao do JUl'i e das Execuções Criminais da Comarca de Santos, etc.:
Certifica que revendo no cartório a seu cargo os autos
de "habeas-corpus" em que é impetrante o DI'. Lincoln
Feliciano e pacientes Armando Martinf'z e Isidoro de Oliveira Pavão, deles a folhas 4 verifiquei constar o ofício do
teôr seguinte: "Armus da República). N" 3.025. ]'~VC. Delegacia Regional de Polícia. Santos, 15 de Dezembr(l J13
1933. Exmo. Sr. DI'. B. de Oliveira Noronha. DD. juiz
substituto da Vara Criminal. Nesl.a - Em resposta ao ofício de V" Ex", em que solicita informações sôbre os motivos aà prisão de AJ'nulndo Martinez e Isidoro de Oliveira
Pavão. a fayOl' de quem foi impetrada uma ordem de "habeas-corpus", cumpre-me informar qne os mesmos n[o se
encontram presos na Cadeia 10raL por onde apenas passaram
em transito, para o presídio político da Ilha dos Porcos.
Renovo a V. Ex" os protestos de elevado aprêço e súbida
consideração. Sfl,úde e Fraternidade. O delegado regional:
Pedro de Alc(J:fLta1'a C. de Oliveira. Despacho: J. á conclusão. Santos, 15 de Dezembro de 1933. - B. O . Noronha." .
Nada mais. Está presente certidão conforme o original e
dou fé. Santos, 20 de Dezembro de 1933.
Ainda temos o Diário da Noite, de São Paulo, de 2Ld~'
Outubro, em que se conta o caso de um proletário ferido a
bala, sem mais nem menos, pela polícia. O fato, em resumo,
é o seguinte: Ás 19;30 do dia 23 de Outubro, diversos inspetores de polícia invadiram a casa de .Tosias Martinho, á rua
HervaI n. 274. Alí, dizendo-lhes a mulher- que não se encontrava êste em casa, voltaram mais tarde, e, tendo p1'o-
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curado José fugir á ação dos esbirros, -foi atingido por uma
bala.
Insere o Diário da Noite, de 7 de Setembro dêste ano, a
seguinte notícia: "As prisões em massa sob pretextos políticos". Nela o DI'. Aureliano Guimarães, uma das mais brilhantes e mais fúlgidas culturas modernas, entre os advogados de São Paulo, com uma compreensão cada vez mais
aguda das raizes sociológicas do direito e da verdadeira
função social dessa disciplina, diz que, de fato, a polícia
está se excedendo, abusando da autoridade para desencadear perseguição aos adversários do regime vigente.
Também o digno e culto publicista Dl'. Mário Pinto
Serva, nobremente se insurge contra essas barbaridades.
Apresentei já uma certidão, em que a -polícia confessa
que Armando Martinez Fortun:üo e Isidoro de Oliveira Paixão passaram pelo presídio de Santos e daí para o presídio
político da Ilha dos Porcos.
Sr. Presidente, há ainda um artigo do Sr. Osvaldo Chateaubriand, em que vemos êsse jornalista, tão brilhante mas,
infelizmente, desgarrado pela garra do capitalismo corruptor (Risos), dizer, entre outras coisas, o seguinte: (Lê):
"Partidos e jornalistas estão assistindo ás escaramuças· do Chefe de Polícia ... "
- Que é um juiz togado, razão pela qual nós, proletários, devemos ter extraordinária confiança nos tribupais,
nas togas e sobretudo no dir~ito excelso que esta gente pri-vilegiada aplica, - como o Dl'. Mário Guimarães, êste an-típoda do presidente Magnaud.
" . " escaramuças do Chefe de Polícia no costado dos comunistas como se a coação da autoridade á
propaganda de uma doutrina" política não valesse pOI'
uma certeira punhalada no coração do· liberalismo."
Ilude-se gravemente o mesureiro camisa-oliva da pena
jOI'nalística: mais que chibata. mais que fome, aplicava aos
adeptos do progr-ama e do idéial socialista a polícia buI'guêsa dos Romanoff, a polícia de Moscou, o Knout e as minas da Sibéria.
.
Agora, o teor de um protesto enviado ao Sr;:-:~~nistro
do Trabalho: (Lê)
"Exmo. Sr. Dl'. Ministro do 'Trabalho: '
Os abaixo assinados, operários da Companhia Mecanica
Importadora de São Paulo, vêm á presença de V. Ex. expOr
e requerer o quanto segue:
No dia 30 de Novembro último. os operários abaixo, pertencentes todos á Companhia Mecanica Importadora de São
Paulo, sem nota de motivos e sem conhecerem quais os motives que determinasse tal gesto, foram dispensados, em número de 42, dos seus empregos. Entre os dispensados há.
operários que trabalham naquelas oficinas há 48 anos e
quasi todos, trabalham na mesma há mais de 1Danos. Depois do fato consumado os operários, corno era natural, dirigiram-se para o Departamento do Trabalho afim de protestar contra tal abuso. Grande foi a surprêsa dos mesmos,
quando os funcionários daquele Departamento Público, em
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um descaso sem par, lhes negaram todos os meios para faze!'
cessar tal abuso, declarando mesmo que êsse era um direito
que assistia á Companhia 1V[ecanica Importadora deS. Paulo.
Departamentos e funcionários dessa ordem Sr. ministro só
poderão fazer demalír toda e qualquer obra de reivindicação social por mínima que seja, que por acaso fôr empreendida por êsse ministério.
.
Sr. Ministro:
Não há. razão de espécie alguma na dispensa dos operários da Companhia Mecanica Importadora de São Paulo e
um ato qU(~ veio tit'ar o pão da família de dezenas de trabalhadores não poderá passar sem um protesto e sem um ato
de justiça quc é mais de humanidade por parte de V. Ex.
Os proletários do Brasil nuo podem continuar a ser massacradoR pelos industriais de São-Paulo que querem, á cusk
de um capricho, diRpor da própria vida de seus empregados.
Vamos fazer aqui uma relação dos opcrários a que nos
referimos acima, afim de demonstrar á V. Ex. a monstruosidade do ato daquela companhia que em hipótese alguma poderá prevalecer.
São êles os seguintes:
Fernando Cacciatore, com 48 anos de serviço; João Cortese com 40 anos de serviço, Francisco Davila com 36 anos
de servi(:.o, João Batista Afonso com 14 anos de serviço, Fernando Cortese com 28 anos de serviço. Angelo Rizzo com 19
anos de serviço, Sílvio Bucchi com 10 anos rle ~el'viç(l, Angelo Fernandes com 12 anos de serviço, Francisco Valente
com 17 anos de serviço, Costantino Gianastasio, com oito
anos de serviço, Antônio Pacchieli com 19 anos de serviço,
Francisco Sperandelli com três anos de serviço, Antônio Rlva corri três anos de serviço, José Cacciatorc com 10 anos de
serviço, Vicente Assante com 13 anos de serviço, Aurélio
Salvatore, com três anos de serviço, João Grecco, com 20
anos de serviço, Angelo Sasant, com 18 1Hl'ses de serviço,
Frederico Afonso, com dois anos de serviço, Guilherme Schileo, com sete anos de serviço, João DiAmbrósio, com· trê~
anos de .serviço, João Batista Auberte, com três anos de serviC,o, Francisco Nivolotli, cinco anos de serviço, Francisco
Rossi, com 20 anos de scC'vico, Antônio Fortunato, com seis
anos de serviço, Alexandre FUrtado, com 40 anos de serviço,
Geraldo Polito com seis meses de serviço, Sebastião Lozano,
com tr~s anos de serviço, Valentim Barbieri, com três anos
de servi(;o, José PinotLi, com 32 anos de serviço, Oscar PinotU. com seis anos de servico, Mateus Lisnecincn. com um
ano de serviço. Jorge Lisnecinco, com dois anos de serviço,
Vicente Lobaro, com 16 anos de serviço, Emfiio Divina, com
três anos de serviço, Francisco Angelotti, com 16 anos de
serviço, Icilio Nardoni, com dois anos e meio de serviço, Lia
Jacob, com dois anos de serviço, Valentim Bragheroli, com 3 .
anos de serviço, João Frigério, com 12 anos de serviço, João
Rizzo, tendo nove anos de serviço e João Pinto Rodrigues,
um ano de serviço.
Exmo. Sr. Ministro.
Como V: Ex. vê além de arbitrário é poràemais 1i~s
bumano o procedimento da Companhia Mecanica Importadllra de São Paulo, tanto mais, quando se considerar que um
dos seus sócios, o Sr. Conde Siciliano Júnior, Deputado á
Constituinte, diz aos quatro ventos, que quer naquela camara
tratar das questões sociais do Brasil, e, em São Paulo nas
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suas oficinas permite que se despeça operários sem motivo
algum de culpa.
É um arreganho da Plutocracia Paulista que não poderá
ser sancionado por V. Ex. como Ministro do Trabalho que é.
Ao Estado, por intermédio de V. Ex., compet.e tomar
as medidas coercitivas necessárias para não permittirem
abusos dos mais fortes contra os mais fracos, mais fracos no
sent.ido material da' palavra, porque de coração, de ação, e,
principalmente de construção, são muito mais fortes do que
os outros, porque é com sua força que constroem a l'iqueza
dêsscs mesmos exploradores que não perdem a menor vasa
para rlesfeI'ir-Ihi;s golpes os mais tremendos.
V. Ex., Sr. ministro, deverá brandir o gládio nivelador
da justiça afim de pôr têrmo a abusos dessa orelem, fazendo
com que trabalhadores que, por um at.o inqualificável viram-se privados do seu ganha-pão, voltem para as oficinas
afim de, continuarem como humanos que são, levar o pão de
cada dia para a sua casa.
E um ato de extrema justiça prat.icará mandando reintegrar todos aquêles operários que sem motivo de espécie alguma, como escrevemos acima foram demitidos da Compapanhia Mecanicn. Importadora de São Paulo.
l::sse ato de justiça, nos atrevemos esperar de V. Ex.
Justiça pois.
São Paulo, 2 de Dezembro de 1933."
Sr. Presidente, acabo de lôr fi protesto de inumcrávl'i;;
operários, os quais, contando algumas dezenas de anos de
serviço, foram, pela Companhia l\Iecanica e Importadora de
São Paulo, postos no "ulho da run.", o qlW causou um movimento grevista que ainda se desenvolyc naquela Capital.
Uma parte deles - segundo me declarou o Conde Siciliano,
nosso ilustre colega, autor de medidas "salvadoras", de emendas redentoras para o proletariado nacional, como havemos
de ver nos debates que se hão de :::ustentar nesta Casa (Risos)
- uma parte deles havia sido reintegrada, e a outra só não
o fôra devido ás convi cções ardentes, de caráter social, quI'
lhes atribuiam.
Tudo quanto avancei. portitnto, do alto desta tribuna.
respeito ús per:::egui(;ões aos proletários. se contém, com de=-talhe,; e minúcia,; nominais. publicano l'm muito,; jorlUu;:
burgueses. Apenas clal1rliqu(~i num ponlo: quando diss~ C!ll{~
a imprensa da burguesia de S1to 1> a1..1 1o, aliada da pseudo 1'evolur:ão con,;lilucional ista - que for vcrdarleirn. revolução p!'ó
tarifas aduaneiras de proteção ás indústrias artificiais, porquanto a,; viáveis não tôm necessidade de proteção indefinida e exager<lda, e a indústria é uma função social para facilitar a aquisição de coisas indispensáveis, naturalmente é!TI
troca de remuneração ao trabalho do industrial, mas não pode
ser transf0rmada em vampiro, em morcego, sugando as ener- .
gias aquisitivas do Povo e do trabalhador brasileiro (11uilo
bem), quando disse que os jornalistas burgueses, aliados
dessa revoluf.:.ão. nem ao menos nos davam o consôlo de noticias. Tão brutais, porém, se foram manifestando os métodos
eompressores do Interventor de São Paulo, o DI'. Armando
SaJes de Oliveira, que está á frente de um instituto de racionalização do trabalho e vemos, taJ"lorista feroz, já não se cor'tenta mais em explorar cronometricamente o trabalho, mas
quer explorá-lo também ritimando o bater dos ponteiros com
ac;; chicot.adas des esbirros policiais; tão acentuadas foram as
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manifestações desse govêrno, na vindita e flagelação dos
partidos da esquerda, dos trabalhadores e adversários políticos que, afinal, a própria imprensa burguesa, de dias pal"'l
cá, e talves nos eiernos cambalachos, jogos escondidos de
mobilizações secretas, temendo que o feitiço pudesse virar
em 'pa'rEe contra o feiticeiro, quando as ambições despeiadas
do grupo que, á frente do jornal burguês "Estado de São Paulo", pretende tornar seu também o Estado que não é jornal
(Riso); tão escandalosa se tornou a ação czarista. a ação d(),~
Rasputines, dos Nicoláus, em São PauI(). que, afinal, a próPria imprensa burguesa, naturalmente ü'atando do seu pêlo,
mais do que do dorso dos proletários, - entrou a protestar.
Ela deve merecer o respeito dos membros da maioria, para
Os quais não pode apresentar· eiva de >-nspeição. Aliás, não
declarci aqui, que venal fosse ou susp(~íta. Disse-o em discurso passado; neste, não, mesmo porquü já não havia nccessidade. (Risos.)
Dado o angusto tempo qUe me rc:;la.compreende a Casa
que não posso entrar em maiores desenvolvimeritos. Os documentos que tl'ago, para neles esteiar minhas acusações, :;erão presentes aos S1'S. Deputados e a toda a Naçãl), pelo DidNo da Assembléia Constituinte, se bem que este não POssa
garantir a publicidade indispensável em debates de tão grande e largo alcance, em que estudamos uma das faces das
chamadas realidades brasileirus. As realidades do mundo
capitalista, do estado autoritário capitalista do Brasil, são
estas.
Sr. Presidente. junto ainda, marcados a lapis, trechos da
entrevista dada pelo Sr. Rubens do Amaral, em que I~ste declara a opressão que existe em São Paulo, por parte da imDrensa paulista, devido ao sentimento de coesão dessa imprensa, expontanea e digo eu, tilintante cG:lciência da neceiS~idade de defender u arca santa dos privilégios da plutocr:t(lia martirizadora ...
O SR. PRESIDENTE - Peço ao nobre D~put:Hb que COI).clúa suas considerações por estar excedido o tempo de que
dispunha para falar.
'
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Sr. Presidente, com
g1'ande mágoa, para mim, e desservi(;o ao proletariado naci()nal, atendo á injunção do Regimentó. n:scrvando-me para.
posteriormente, ad.iungircainrla larga:' provaR e 5ubsid iQ';
p:J.ra a boa int"lrpretacão do momento político em 84(;
Paulo.
O "Diário de São Paulo", de 16 do andante. publica, Sr.
Presidente, o seguinte:
"QUEIXA CON7'R,\

o ESPANC..L\rENTO

DE

u:-.r OPERj,RIO APÓS o CO-

MÍCIO DE ONTE~i

Fomos procurados ontem, á noite, por uma comissão da
Federação Operári:>. de São Paulo que nos veiu trazer o seu
protesto contra a prisão do operário 'metalúrgico Donato Devittis, realizada por a1;~ntes da polícia.
Segundo afirmam os membros dessa .comissão, depois do
comicio que se realizou na Lega Lombardi, Donato Devitlis
passava, com alguns companheiros, pela praça da Sé, quando
foi detido.
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Algum tempo depois, sem que nada justificasse", o agente
Salvador Barbatto investiu contra o prisioneiro, agredindo-o,
no que foi auxiliado, afirmam, por outros policiais.
Registrámos a queixa que nos foi trazida para que as
autoridades policiais a esclarec,am devidamente. "
Quanto ás demissões em massa, eis a doutrina seguida
pelo DI'. Sales, em referência aos delegados, doutrina contra
d qual os jornais de São Paulo se levantavam quando, com
muito maior lógica a esposavam os primeiros governos revolucionários (lê) :
"O Govêrnopode nomear, demitir ou remover as autoridades policiais, livremente. Não há lei alguma que lhes
garanta inamovibilidade ou vitaliciedade no exercíci"o do
cargo. ("Estado de S. Paulo", 10-12-933).
E~ oul~'o SetOl',

o judiciário, o critério parece o mesmo

(lê) :

"o

CASO

DA CENSURA TEATRAL DE

S. PAULO

Um juiz afastado de seu pôs[o por um simples telefonema

S. PAULO, 8 (Especial para o GLOBO) - O DI'. Ismael
de Ulhôa Cintra, juiz substituto da 6 Vara Cível, foi afas~
lado, ontem, do seu põsto pelo secretário da Justiça.
O DI'. Ulhôa Cintra tinha, há três dias, considerado nulo
o ato do Interventor, que extinguiu o Departamento de Censura Teatral e Artística e dispensou todos os seus funcionários.
O DI'. lTlhõà Cintra mandou que todos. êles fossem reintegrados nos seus cargos.
.
O caso da censura teatral de São Paulo tem um fundo
político, pois todos os funcionários demitidos pertencem á
esquerda revolucionária, sendo amigos do general Miguel
Costa, como, por exemplo, o diretor do departamento extinto,
Sr. Vicente Ancona, que era secretário do "Estado de São
Paulo" (j ornaI do Sr. Armando Sales) e que dl~le se desligou
por suas convicções esquerdistas.
A ordem de dispensa foi dada pelo telefone e-partiu da
Secretaria da Justiça."
4

Por tudo isso, se não quiser' estender aos prole,tãrios a
anis Lia, ao menos o Sr. Chefe do Govl}rno Provisório se lembre de que o proletário foi o grupo que se manteve coêso,
foi o único grupo que não se deixou acaudilhar pela falsa
revolução consLitucionalista e ao qual ele tantas promessas
fez. Não dê anis Lia, mas peça, humanamente, esclarecimentos
e diga ao seu proconsul que é impossível conlinue a governar assim a província, sem que os próprios pretorianos se
levantem e casLiguem, com o espículo ou o conto das lànças,
os que abmam do poder imperial. (.Muito ~1n; muito bem.
Palmas prolongadas. O orador é vivamente cumprimentado.)

o Sr.

Presidente -

Tem a palavra o Sr. Cesar Tinoco.

O Sr~ César Tinoco - Sr. Presidente, depois do discurso de Osvaldo Aranha, inútil seria minha presença nesta
tribuna, se não fi;ra o desejo de evitar que E'e projetasse
noufra sessã::> o debate hoje iniciado e que,-co~, ameaças de
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respostas a reptos, procura trazer novamente á liç~ a situaCão do meu E~tado.
Sou insuspeito para falar sôbre o proletariado. O meu
Partido, nascido de um congresso revolucionário. adotou todos os postulados que o Governo Provisório vem realizando,
dando amparo áqueles que sofrem, no Brasil. Temos uma
tal organização que, nos nossos próprios diretórios, funcionam membros dos sindicatos. Nós nos batemos, permanente
e ardorosamente, pela realização de um Brasil melhor, que
queremos, não na palavra e nas idéias, não nas promessas enas fantasias, mas na realidade pura e sucinta, que faz da
liberdade uma verdade, e que equipara todos os homens;
dando a cada um o direito de ser feliz, de ser livre dentro de
sua pátria, sem distinção de credos religiosos, de preocupações bairristas, ou de sentimentos e interesses pessoais.
Com êsse programa amplo, aberto assim, em que o princípio, em nossa organização, é chamar para nosso convívio
aqueles que têm sido, até agora, os filhos espúrios, os que
vivem a t.rabalhar para fazer a riqueza alheia, á custa da
mendicancia do Brasil inteiro, em virtude dessa proteção escandalosa das t.arifas alfandegárias que rouba ao povo,
Que rouba ao trabalho para engrandecer apenas meia duzia
de industriais que se estabelecem, com o dinheiro dos bancos,
aos quais nunca pagam, com indústrias falsas, dando lugar á
exploração do trabalho dos que tenham capitais :çróprios e
respeitem o direito de viver dos que moul'ejam em suas oficinas, - quero apenas dizer que a revolucão em meu Estado,
para felicidade da obra revolucionária, entregou o Govcrno a
um homem que se esforc·a e corresponde a todos os nossos
ideais. É um espírito de honra, de liberdade, de integridade,
de caráter, que realiza aH todas as aspirações do povo fluminense. Não faz a política sectária nem partidária; ampara
e protege o trabalhador.
No caso que foi aqui aventado" o de Itaperuna, de tal
modo se houve, fazendo seguir imediatamente fôrças para
paralizar a luta travada ali entre fazendeiros e lrabalhadol'es.
que um dos primeiros telegramas de' aplauso ás mcdid:B que
tomou, foi assinado pelo digno e operoso pai do Sr. Deputado Acir Medeiros. Dizendo isto, confesso, de antemão, que
houve, em Itaperuna, uma luta de patrões e empregacos.
A SI.. ACII~ MEDEIROS - NãCJ sindicalizado.;;; frandava:rf)
a~ leis de sindicalização.
O SR. CÉSAR TINOCO - De tal modo se houve· o governo do Estado, assegurando a liberdade de representação e
de pensamento, que a luta cessou. É inútil discutir aqui a questão de Itaperuna. É coisa
morta. O Estado permanece em paz, com todas as aspirações
do trabalhador asseguradas e garantidas.
O SR. ACIR MEDEIROS - É exato que os trabalhadores no
Estado do Rio têm ampla liberdade de opinião, mas nãi)
dispõem do apôio de que carecem para ver cumpridas as
leis sociais, que devem ser interpretadas conforme aspira o
- trabalhador no Brasil.
O SR. CÉSAR TINOCO - O caminho para essa reall~
zaoão deve ser, de fato, o das providências seguidas por
aqueles que têm autoridade para realizar a obra já iniciad:t.
Só o que não pôde ser atendido pelo Interventor foi um pe.dido que exorbitou ás normas do respeito ao direito alh8t}o.:
a faculdade, que se pleiteou, do operário armar-se, ao :illesme'17
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tempo em que fosse desarmado o fazendeiro, afim de qut,
á falsa fé, pudesse ser feito um ataque desleal aos que estavam dentro de suas propriedades.
Êste, um e:tcesso que não foi praticado pelo Deputado
Sr. Acir Medeiros. É, como disse, o único pedido não satisfeito pelo Interventor do Estado. Acredito que nenhum operário livre, no Brasil, há de querer que, de fato, seja função
dos administradores desarmar alguns e armar outros, facilitando trucidamentos, com as próprias armas do govêrno,
isto é, da entidade a que compete a garantia do trabalho.
O 81\. ACIR l\fEDEIROS - Pode V. Ex. dar uma informa.ção? Fui eu, que pedi a permissão para nos armarmos?
O SR. CÉSAR TINOCO - Não. Disse que não se trata de
obra do Deputado Acil' I~Iedeil'Gs, mas foi a única recla.mação não atendida pelo int~rventor do Estado.
Dada esta explicação de que a luta que se deu em It.aperuna não tivera o ampáro do Interventor, reputo encerrada a discussuo iniciada aq11í em torno dos operários do
Estado cIo Rio. A primeira vez em que, dentro do rneu par.,.
tido, venha a faltar garantia aos proletários, serei 11m advogado destemeroso, em ,quálJquer terreno, para lhes assegurar
a liberdade, pois que Sempre por êlei!l me bati, antes mesmu
dos sindicatos que lhe dão hoje tanta fôrça, tanta garantia e
tanta independ~ncia.
O ~R. BU.'\RQUE NAZARET~ - Em Itap~runa, como d~
clarou () oradOr', reina complet~ paz. G lnterveJ:ltor tem
tomado todas al; provictências no sentido de garantir a ordeT'll.
O ~R. CÉSAR. TrNOCO -- Foi a informação que dei.
(Muito bem. Muito bem. O orador é c·úmpri'lnentada.)

Presidente - Continúa a diScussão do requerimento.
Se tnais nenhum Cios Srs. Deputados quer usar da palavra vou declarar encetTada a discusào do requerimento número 3, de 1933. (Pau-sa.)
Está encerrada.
V0\1 submeter a votos o requerhnento.
O SI-.

_
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Em semúàa, ~ rejeHaào o l'eferido requeN-

mento n. 3, de 1933, do Sr. Acir l\ledeiros e outros.
O Sr. GUlll"ací Silveira (Pela o7'dem) pedi a palavra para ler: a St"g1J.inte

Sr. Presidente,

DECLARAÇÃO DE 'VOTO

Justifico meu VOto "em favor da moção Acir Medeiros.
Ouví com prazer a declaração do Ministro Osvaldo Aranha sôbre sua cooperação em livrar os que porventura estejam presos por motivo de manifestação do pensamento.
Posso lest.ificar que, levando ao Ministro Antunes Maciel uma
reclamac;ão dessa'· nat.ureza, S. Ex. prontificou-se de boamente a fazer todo o possivel para verificação e libertação
de ta.is encarcerados.

Não tenho dúvidas sObre a boa vontade do Govêrno e
reconheço que o Govêrno Provisório tem procurado garantir
o direito do~trabalhador e ainda mais promete fazer o que
esperamos cOllfia.à8Dlel1t.e.

-
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Ent.retanto, continuando em minha convicção de que
uma sugestão ao digno Chefe do Govêrno Provisório não enceiTa uma falta de respeito, antes é uma prova de confiança,
considerando que estã entre os privilégios do Chefe do Govêrno nté comutação de penas, e considerando que a oportunidade do Natal é uma oportunidade de sugerirmos medidas em favor dos que se acham sub-judice, sem julgar
das intenções e motivos que não sejam as minhas, votei em
favor da moçá.o Acir Medeiros. - Guaracy Silveira.
Vem á Mesa e são, sucessivamente, lidas as
seguintes
DECJ~\RAÇÕES

DE VOTO

Declaramos ter vOlado o requerimento n. 3, de 1933.
VaI' sermos contrários á detenção, em qualquer época, dê

jornalistas, operários, ou de quem quer que seja, por motivo
de propaganda de suas idéias.
Sala das Sess es, 26 de Dezembro de 1933. - Henriql/p'
Dods'W01'th. - J. J. Seabra. - João VillasbÓas. - Aloysio
Filho.
Declaro que me abstive de votar no requerimento do
Deputado Acir Medeiros e que assim, d6ra avante farei
todos os casos semelhantes, por julgal' que a Assembléia
deve levar a deI1Lel'ação, senáCJ a matéria constitucional,
têrrncs dI) regimento.
sala das Sessões, 26 de Dezembro de 1933.-Alde Sampaio.

Sr.
em
não
nos

8
Discussão única do requerimento n. 4, de
1933, do Sr. Guarací Silveira, pedindo transcriçãv
no "D-iário da Asse-:nbléia Nacional" de um documento enviado á Assembléia.

o

Sr. Presidente -

Entra em discussão o requerimento.

Acha-se sôbre a mesa e vou submeter a votos o

seguiritt~

REQUERIMENTO

Exmo. Sr.' Dl'. Presidente da Assembléia l':iacional Cons':'
tituinte:
Devendo, oportunamente, ler'\í. Assembléia o documento
que enviei á Mesa e que consta da Ordem do Dia, rogo ~
V, Ex. retirá-lo de discussão e devolvê-lo ao requerente
para usá-lo em tempo oportuno.
- Sala das Sessões, 26 de Dezembro de 1933. ---.:. Guaracll
Silveira.

o

Sr. Guarací Silveira -

O Sr. Presidente rací Silveira.

Peco a palavra pela Qrdem.

Tem a palavra o Sr. Deputado

Gua~

O Sr. Guaraci Silveira (Pela ordem) - Devo dar unH
explicação á Casa, Sr. PresideI!te, sôbre o requerimento que
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enviei á Mesa e cuja retirada já solicitei. Não se tratava'
de um requerimento á Assembléia, mas á Mesa, para que esta
désse conhecimento aos Srs. Deputados, de um documento
que foi endereçado, não a mim, mas aos Srs. Constituintes.
meu pedido á Mesa ia ser submetido á voComo, porém,
tação, resolvi retirá-lo, para ler da tribuna, em tempo oportuno, o referido documento. (Muito bem; muito bem.)

°

Consultada, a Assembléia permite a retirada do requerimento n. 4, de 1933, do Sr. Guarací Silveira.

9
Discussão única do requerimento n. 5, de
1933, da Sra. Carlota de Queiroz e outro, solicitando informações sôbre a deportação do Sr. Arnaldo Faria e medidas exigidas para a volta ao
País de brasileiros exilados.

o Sr.

Presidente - Entra em discussão o requerimento.

Tem a palavra o SI'

Ministro Osvaldo Aranha.

O Sr. Ministro Osvaldo Aranha requer e obtém permissão
para falar da bancada.
O Sr. Ministro Osvaldo Aranha - Sr. Presidente, em
uma das últimas sessões desta Assembléia, roi lido pelo
ilustre Deputado por São Paulo, DI'. Morais Andrade, e enviado á Mesa, um telegrama dirigido do Rio Grande do Sul
á Deputada Carlota Queiroz, sObre a suspensão do jornal
'"A Reação", na cidade de Bagé, e a, intimação ao DI'. Arnaldo de Faria, para retirar-se do território riograndense.
l'\essa oportunidade, afirrnei áquele nobre Deputado que,
dentro da norma que me tracei, viria dar, apenas recebidas,
as informações por S. Ex. solicitadas.
Vejo agora, Sr. Presidente, que aquela leitura precedera apenas o requerimento ora em discussão. Tal como
havia afirmado, solicitei as informações que venho dar á
Casa,dentro da idéia de que as devemos dar sempre, solici- .
tadas ou apenas sugeridas.
Recebi do secretário do Interior do Rio Grande do Sul,
DI'. .f oão Carlos Machado e do Chefe de Polícia, DI'. Dario
Crespo, o telegrama que passo a lêr:
",A respeito do requerimento da n'eputada Carlota de Queiroz, informamos que o procedimento do
Interventor, em relação ao DI'. Arnaldo de Faria e
seu jornal "Reação", encontra amplo fundamento na
publicação de uma notícia inverídica, tendenciosa,
destinada a agitar os espíritos, favorecendo estímulo
ás tendências para a perturbação da ordem, em que
ainda se mantêm alguns elementos neste Estado. A
atitude do Interventor em face de seus deveres de garantir a ordem pública, a vida e a propriedade dos
nossos concidadãos, não poderia ser outra nem o será,
sempre que qualquer tentativa dessa natureza vier
perturbar o ambiente de serenidade, de confiança, de
que precisam o País e o Rio Grande, para poderem
trabalhar e produzir."
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Acredito, Sr. Presidente, que, dada essa explicação que
eu traria á Casa, indeflendente de requerimento, nos têrmos
da p:r:omessa formal que fizera á interpelação do Deputado
M0.:r:als Andr~de, n~da mais llá que o justifique e o faça
objeto de delJberaçao desta Assembléia.
O Interventor do Rio Grande do Sul agiu por circunstaneia perfeitamente explicável naquele Estado cuias fronteiras estão abertas aos países visinhos, onde' se acham
os exilados políticos, que se mantêm irredutíveis na inUm~~~lO de não' volver ao país e de alimentar a esperança de
novas lutas. Sua atitude não poderia ser diversa da que efetivamente S. Ex. está assumindo sem o que, por certo
(l Rio Grande do Sul seria perturbado· na sua vida, na suá
paz.
Aos que co.nhecem o meu Estado, aos que sabem que a
nossa visinhança com êsses paises não tem solução de continuidade; que apenas com um passo se está num ou noutro país, e que inumeros são os fatos ocorridos de assassinatos, c, a meio metro do prõprio morto, por ter passado
para terrilário estrangeiro, ficar já sob a proteção de outro
país, impune, o próQrio assassino; quem conhece o Rio
Gra11de do Sul sabe que a nossa vida com a da República
do Uruguai é, verdadeiramente, a de vasos comunicantes, em
lodosos sentidos das atividades humanas.
Quem conhece o Rio Grande do Sul sabe que o Interventor daquele Estado, por mais que seja S. Ex., por sem
dúvida, o campeão, não desta anistía, nem da atual confraternização dos brasileiros, mas de todas as anistias com as
'quais se tem procurado resolver os problemas políticos dê~
te (Muito bem); todos sabem que a êle incumbe a dura.
tarefa de vig"ilancia, de sentinel::t avançada na defesa da ordem pública do Brasil (Muito bem) e que seus encargos, por
vezes contrariando os impulsos do seu" coração generoso,
fazem que seja S. Ex. quem se vê na triste, na penosa
contingência de, no resguardo da ordem pública, casUgnr quem sabe com que profunda amargura - seus companheiros, seus amigos, seus patrício!;. (Muito bem.)
A verdade é que foi atingido por êsse ato um ilustrA
ndvog-ado riograndense, meu amigo pessoal, homem por todos os títulos recomendável, mas que, por isso mesmo, na
hora em que o Rio Grande do Sul era, como todos os demais,
Estados, fator da obra que aqui estamos realizando, no sentido de transformar a situação atual numa situação legal,
que corresponda ás aspirações de paz dos brasileiros, mais
do que ninguém um gesto seu, atravé!; do seu jornal, insu-:flando o espírito de desordem, tinha que inCIdir na ação, e
em defesa da ordem pública, pela qual, perante torlqs nós
é responsável o DI'. Flores da Cunha. (Muito bem.)
Tendo. Sr. Presidente, dado a mais ampla, a mais larga,
a mais franca e a mais leal explicação do ato da Interventoría rio-grandense, não vejo como, nem porque, êste requerimento possa seI' objeto de deliberação, uma vez que, aprovado viria trazer as mesmas consequências, as mesmas pal[l.vr~s, as mesmas afirmal;ões. Voltaria eu a esta bancàda,
para reiterar as mesmas informações que venho .de traz~r,
e era firmar, mais uma vez, que no resguardo da ordem publica. no 'dever de assegurar a esta Assembléia a estabilidade
indispensável á· elaboração da .Constituição brasileira; I?-a
contingência criada ao Govêrno, de manter em paz o BraSIl,
os seus homens responsáveis não poderão vacilar, certos de
que essa paz e essa ordem devem estar acima de tudo, como
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cúpola suprema de todos os nossos esforços. (Muito bem;
muito bem. O orador é cumprimentado.)
Durante o discurso do Sr. Ministro Osvaldo
Aranha, o Sr. Pacheco de Oliveira, 10 Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Antôp.io Carlos, Presidente.
O Sr. Presidente -

Continúa a discussão.

O Sr. Adroaldo da Costa O Sr. Presidente -

Peço a palavra.

Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Adroaldo Costa (Par'a encaminhar a votação)
Sr. Presidente, a Frente única do Rio Grande do Sul, pela
palavra autorizada de Maurício Cardoso, já. esclareceu a augusta Assembléia quanto á norma de conduta que ela se imPõe e a que se conservará. fiel até á .reanzacão da finalidade
Precípua que ot'a aqui nos congrega, que é votar, no mais
breve prazo possível, uma Constituição inspirada nas nobres tradições liberais da nação brasileira, assegurando aos
cidadãos a mais ampla liberdade no exercício dos direitos
inalíenáveis do homem.
Reafirmando, assim, êste propósito que há de ser cumprido, embora ;i custa dos mais ingentes sacrifícios, pata
honra nossa e em satisfação aos compromissos assumidos
para com. o Brasil, - não é demais qUe a Frente Única do Ri0
Grande do Sul, pela boca do menor de seus representantes,
(Nã.o apoiados), externe aqui, de pÚblico, a sua simpatia a
manifestações como a cIo venel'ando Joaquim Seabra. tão belamente aquí esplanada na sessão de sábacIo último. como
também ao requerimento de hoje, da Deputada Cl'.rlota clt,
Queiroz, nome quo declino com o mais vivo respeito e cujo
coração, nobre e grande, como o do Povo que a elegeu, lhe
inspirou o requerimento ora(lm debate. (Muito bem.: muito
bem. O orador é cumprimentado.)

O 81.'. Presidente -

Continúa a discussão:"

O 81.'. Lino Machado O 81.'. Presidente -

Tem

Peço a palavra.
Q

palavl'a o nobre Deputado.

O Sr. Lino Machado - Sr. Presidente, 81'S. Constituintes, jornalista provinciano, habituei-me, dentro da minha trincheira - sempre trincheira de oposição - a sofrer
as investidas dos censores da imprensa, quer na velha, quer
na nova República.
Assim, Sr. Presideúte, quaIqu.er requerimento que aqui
surja, amparando o jornalista, defendendo a libel'dade de
pensamento, tel'á o meu voto leal, franco, sincero e dasassombrado, por isso que estamos numa fase preconstitucional, em
que existe já um único poder soberano, provindo do povo, poder que aqui está - a Constituinte.
Assim sendo, Sr. Presidente, no entardecer da ditadUra,
penso que todas as informacões devem ser fornecidas a esta
Casa, maximé em se tratando de informes a respeito de
quaisquer restrições, á liberdade daqueles que têm o direito
e o dever de pensar livremente numa terra grande, nobre e
livre como é o

n03$0

Brasil.
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'

Era o que tinha a declarar. (Muito bem; muito bem.' O
orador é cumprimentado.)

O Sr. Presidente - Se mais nenhum dos 81's. Deputados
quer usar da .palavra vou declarar encerrada a discussão do
requerimento. (Pausa-.-)
Está encerrada.
Vou submeter a votos o requerimento.

Em seguida, é rejeitado o referido requerimento n. 5, de 1933, àa Sra. CarJota Queiroz e
outro.
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria constante da
ordem do dia dou a palavra, para uma explica.ção pessoa.l,
ao Sr. Sampaio Correia.
O Sr. Sampaio Corrêa - Sr. Presidente, depois da proLc:mpestadc, só a ,boD'l,nça. Quero que meus nobres
colegas t'iquem tranquil'os: desisto da palavra.
O Sr. Costa Fernandes requer e obLém permisSão para
falar da bancada.
c~losa

9
O Sr. Costa Fernandes - Sr. Presidente, enviei á Mesa
requerimento pedinào a. AssembJéia bóm'enagem J)nra um
dos vultos de maior relevo do passado, pel:) tr:ms(;urso di.!.
seu centenário.
Trata-se do p,adre José BenMito 110reixa. na~cido no
Alentejo'e qu~, 'depnis de eXercer' ,8 SU'l nobre mis,;;iio. na
China, Japão e lndia, veiu ao Brasil e, aqui, durante 52 anos,
empr·,'gou toda aLivid<1de, esforço ,e inteligl1ncia em beneficio da instrução. Foi assim que, cerca de 25 anos, permaneceu em Petr(ipolis, educando a mocidade e. mais tardf!,
t::tmbém durantf: longa espaço de tempo. se localizou 11a cidnclr. de8antos, onde se dedicou ao dif,'llificante mist.ér de ensino. E' para essa veneranda figura, o padre José Bem~dito
Müreira, que solicito :t homenagem de aue trata o meu requerimento. (Jl'uito bem; muito bem.)·
.
O SI". Presidente - O requerimento do nobre Deputado
será submdido á Assembléia, na primeira hora da sessãovindüur::t.
.
O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar vou le-'
vantar a sessão, designando para amanhã a seguinte
ORDEM DO DIA

Trabalhos de Comissã.o.

Levanta-se a sessão ás 17 horas e 45 minutos.

35" Sessão, em 27 de Dezembro de 1933
Presidência dos, 81's. Antônio Carlos e Pacheco de Oliveira,
1.. Vice-Presidente

1
A's 14 horas, comparecem Os Srs. :
AntôI1ÍCl Carlos, Pacheco de Oliveira, Cristóvão BarceTomaz Lôbo, Fernandes Távora, Clementino Lisb'Ja,
Valdemar Mota, Alvaro Maia, Luiz Tirelli, Alfl.'edo da Mata,
Mál.'io Chermont, Veiga Cabral, Moura Carva.lho, .loaquim
l\1a!;alhães, Lino Machaào, Magalhães de Almeida, Rodrigues
MOI'eira, Costa Fe"nandes, .4.901[0 Soares, GodofredD Viana,
José Borb:J., Leão Sampaio, Pontes Vieil.'a, KerlS"inaldo Cavulcanti, Irenêo Joffily, A!l'amenol) Magalhães, Mário Domingues, Augusto Cavalcanti, Alde Sampaio, Osório Borba, Gõis
Monteiro, Valente de Lima, rziCiro Vasconcelo.s, Guedes XogUeira, Leandro Maciel, liodrigues Dório:!., J. J. Seabra., Marqu~s dos I\.cis, Magalhãrs Neto, Artur Neiva, EOgard Sanchcc;,
Al1'redo Mascarel1.has, Atila Amaral, Gileno A.mado, Aloísio
Filho, Fr3,ncisco Rocha, Arnold Silva, Lauro Passos, fienriqll~ Dod:3\vorth. Miguel Couto, ~aIl1paia Corl'eia. :"ilo dl~ Alval,'cllga, llrado K:elly, R1.tul Fernandes, ACÚl'cic) Torres, FermUldo de Magalhães, G\'\'yer de Azevedo, BUUI'que Nazareth,
Martins Soares, Augusto de Lima, Negruo dc Lima, ~{ata Machado, Odilon Braga, Clemente Medrado, Raul Sá, João Beraldo, Furtado ele Menezes, C~isf,iano Machado. Valdomiro
1'tI:l.galhiie$, Belmi"o àe MoàDirDs. Campos do Amaral, Bueno
Brandão, '"!'eotôni{) Monteiro de 13al'ros, Rodrigues Alves, BarrOl; Penteado, Vergueiro Césal', Guarací Silveira, Lacerda
'Verneck. José Honorato, Domingos Velasco, Generoso P9nce,
PIlnio Tourinl1o, Antônio Jorge, Ga.dos Maximiliano, Assis
Brasil, Anes Dias, Frederico Wolfenbutell, João Sirnplício,
Demélrio Xavier, Vitor Russomano, Ascanio Tubino, Pedro
Vergara, Fanfa Ribas, Alberto Diniz, Cunha Vasconcelo~,
Ferreira Neto, Gilbert Gabeira, Vasco Toledo, Antônio. Rodriges de Sousa. Valdemar Reikdal, Martins e Silva, Sebastiu.o de Oliveira, João Vitaca, Alberto Surek, Armando Laydner, EdwaJd Possolo, Eugênio Monteiro de Barros, Edmar
Carvalho, Ricardo Machado, 'Valter Gosling, Pedro Rache,
Alexandr e Siciliano, Euvaldo Lodi, Mário Ramos, 'l'eixeira
Leite, Pinheiro Lima, Leví Carneiro, Abelardo Marinho, Molos,

rais Pah-a., Nôgueira PenjiJo. (119.)

o

Sr. Presidente -

.

A lista de presença a-cusa o compa'.~
.
Está aberta a sessão.

recimento de .U9 81's. Deputados.

-
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o Sr. Valdemar Mota (4° Secretário, servindo de 2°)
procede á leitura da Ata da sessão antecedente, a qual :3 posta
em discussão.
o Sr.

Buarque Nazareth -

Peço a palavra.

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

Deputado.

O Sr. Buarque Nazareth (S6bre a Ata) - Sr. Presidente,
ontem, quando falava o nosso ilustre colega Sr. César Tinoco, tive ocasião de dar um aparte, informando que a questão
operária não produz qualquer agitação, presentemente, no
Estado do Rio, o qual continúa em plena e completa paz.
Hoje, pela manhã, querendo me certificar melhor, procurei o Interventor, Sr. Ary Parreiras. que não só confirmoll
aquela minha informação, como me forneceu diversos telegramas, pelos quais se prova que a situação em Itaperuna, e
em todo o Estado do Rio, é de maior calma.
Era esta, Sr. Presidente, a informação que pretendia dar,
em complemento ao meu aparte, que confirmo, acrescentando
que o Estado do Rio, dirigido pelo pulso firme de seu Interventor, com a sua proverbial tolerancia e superiorida.de de
vista, cemtinúa a gosa:r da mais completa paz.
Peço permissão para ler os tele~ramas a que me refiro:

Comandante Arf Pnrreíra~, fnterYentor 1?ederal Estado do Rio. Niterói - Hipotecamos inteira '3olidariedade vOSSa excelência. Destacamento chegado
Campos tem pr~stado valiosos serviços em face acontecimentos Porci~ncula. Louvamos atitlJde Tenente G()e~,
hnparciUl na reunião líga destruidorn sindic~ttos. Saudações cordiais" - Belmiro i'tIedeirol;."
"Cornnndan{e Ary Parreiras - Palácio rng~i - lViter6i - Hipoteca êste sindicato int(lira solidariedade
V. Ex. Situação distrHo PorciúnculQ acalmado. LouVamos atitude assumida polícia estndual em face do
conflito motivado elementos reaéionários viQladOres
leis sociais. Saudações cordinis. -- Leandr1J TQl:a,.es
Oliveira, fundador Sindicato Agricultores Itape!"una."
"Comandante l\rs' Pa.rrcira.s-Nilcrói- FwniJja .
Porciunculcnse satisfeita a união tenente Góes. ROA"a
V. Ex. não conceder exoneração pedida pelo mesm'o,
qne vem com imparcialidade mantendo ordem. Porciúncula, 3 de Dezembro de :(933. - locro Silva. lJrnrn Elo1J. - Vieira Lannes. - Galdino Furtado. Antonio Duarte.; - Waldemar S. Vieira. - Carlos
Pinto. - Joaquim B'1'az Soares. - Nelson Siíva. Manoel Furtado. - José Arantes. - Dnrval Gonçal'lJes. - Ivo Gonçalves Vieira. - Nilo Vieira. - Jacob
Furtado de Mendonça. - Antonio Ferreira - Joaquim Junqueira."
Em seguida, é aprovada a Ata da sessão antecedente.
O Sr. Presidente -

Passa-se á leitura do Expediente.

O Sr. CleInentino Lisboa (3 0 Secretário, servindo de 1°)

procede á leitura. do seguinte

:;
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Telegramas:

EXPEDIENTE

Das Lojas Maçônicas Confraternidade de Cantagalo, Deus
Pátria e Amor de Pindorama, Dever e Humanidade, Rocha
Negra, Faról do Norte, EvoluÇão, Fraternidade e Progresso
Goiana, Independência àe Campinas, Obreiros de Nazareth,
Barão de Rio Branco, Fraternidade Luz, Acácia Riograndense,
Luz e Dissenição Capitular de Porto União, Fidelidade Mineira Nordéste do Brasil, Mensageiros do Bem de Garo.nhuns,
União e Progresso de Iratí, pedindo seJ'u mantido o art. 72 da
antiga Constituição. - A Comissão Constitucional.
O Sr. Presidente -

Está finda a leitura do expeditmte.

3

o Capitão Inácio Ronm, .diretor àa Escola de Educar5.r.
Física do Exército, com sede no Forte de S. João, esteve
nesta Casa e convidou, em nome daquela Escola, a Mesa e os
S~s. Depu.tados Dara aSsistirem á cerimônia da entrega dos
dIplomas aos seus aluao~, a se t:etllizar amanhã, quinta-feira,
28, ás 15 horas.
4
Acha-se sôbre a Mesa, e Yl)u
g\J.inte

submeter

a votoSl, o se"

hEQVERIME:NTO

Reqt1eiro q11e, con;ultada a AssElmbléia Naciofml, sej:l
la.nçado fUl ata um voto de homenagem á metrlória d€.\ 1Ionse·n)lOr JoSlj Beneàito ~JD1'ejJ'<'), gl'ande etlueador. cujos serviços
" á instruçuo e á etluca~ão brasil~ira, cOIOemoratlos a 24 do cor"
rElnte, POr ocasiQo da passagem do seu centenário, jtlstifica1ll.
a hO,men:tgem ql.l.e tenhC) a hOlll\a de propor.
Sala das Sessões, 2G de Dezembro de í!!33. - COsta Fel'"
nandes.
Aprovado.

5

O Sr. Presidente - Tem a palavra o primeiro orndor ins_
etilo, Sr. Costa Fernandes.
O Sr. Costa Fernandes - Sr. Presidente, apezar de já. se
haver deb'atido, aqui, a questão do ensino religioso, nem POr
iSlso eu me julgo sem o dever de vir tratar do mesmo assUnto, não s6 porque sou ~'i.éálico, a.postólico e roma.no,
Como também Dorque me acho preso, por compI'omissos,
!lara com o eleitorado maranhense, que sufI'agou nas urnas
o meu nome.
Nenhum homem, bem intencionado, pode negar o valor
do ensino religioso na educacão da mocidade, porque a sua
influência se reflete na formacão da alma, e deve, por isso
c Inesmo, ser considerado um fator de grande importancia na
vida das Nações. Só Os intolel'antes o podem fazer.
Nós não devemos confundir educacão com instrucão,
cujos pI'incípios, aliás, se ass~c.iados, produzem efeito mais
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benéficos. A instruçã'o actua sôbre a inteligência, justapondo sucessivamente conhecimentos, que, pela assimilação
continuada, numa ginástica bem orientada, formam a cultura do homem. A educação propriamente dita tem uma esfera de ação mais elevada, porque concorre para a formação do caráter. A educação, de fato, modela o homem aprimorando-lhe os sentimentos. Não podemos ser indiferentes
á orientação que se deve dar ao ensino, nas escolas primárias e secundárias, pela necessidade que há de se Imidar
também da educação da mocidade, afim de que esta possa
tornar-se digna da Pátria. E, uma vez que os interesse:::
morais da nacionalidade estão em jogo, não pode o assunto
deixar de merecer a atenção desta ilustre Assembléia.
Harrwck disse: "a religião é que dá sentido á vida, pois
a ciência. é disso incapaz".
É necessário o conhecimento dos destinos do homem,
porque, sem êsse idéal, não é possivel comparar os valores
morais.
Plasmar a mocidade sem religião é coisa impraticável.
Eu poderia mostrar a influência maravilhosa que a religião católica exerce nos espíritos; mas, deixo de lado este
assunto, para nua me afastar do meu objetivo principal, não
podendo, entretanto, deixar de referir o que se está passando no Japão, cujo assombroso progresso, nos diversos ramos
da atividade, desperta a admiração em todo o mundo.
Enquanto no·· Brasil, pais de população católica, alguns
espíritos,-sob o preconceito de liberdade de conciência, se
opõem ao ensino religioso nas escolas, no Japão, onde o sentimento de patriotismo atingiu ao :seu ma~s alto grau, OS
seus homens justamente impressionados pelo desenvolvi!bento Drogrcssivo da imoralidade naquele país, pela falta
de disciplina mental das crianças, pela voz do Ministro da
Instrução Pública fiséram o seguinte apêlo ao visitador
apostólico, de Tóquio:
"Até agora a política dêilte ministério orientou-se pelo
mater-ialismo. :É a doutrina da época corrente; mas, todos
devemos confessar os resultados deplorá.veis colIzidos, a dec.adência assustadora da moralidade pública e privada, a
floração do comunismo; e, nos tempos muis recent~s, simtomas graves de rebeldia e de indisciplina social. Chegou
pois a hora de reconhecermos que o en:sino público no
Japão tem de se espiritualizar. Para êste fim, a colaboraCão dos educadores religiosos é-nos absolutamente necessária. :t; essa colaboração, por meio dos missionários, que
eu venho solicitar; Os princípios da religião católica têm
de informar, doravante, a educação da mocidade escolar,
sob pena de abrirmos, de par a par, as portas ao perigo vermelho mais terrível."
Estas palavras do Ministro Japonês devem ser consid~
l'adas insuspeitas; e, todos aqueles que se interessam pelo
bem da Pátria, não podem deixar de refletir sôhre o assunto.
Sr. Presidente, se afastarmos da conciência a idéia de
D~us. "se dei:ltarmos, na sombra, o pensamento eficaz das
sanções inevitáveis d'e além túmulo, destruiremos irremediavelmente toda ordem moral". Sã'o palavras do maior filósofo brasileiro,. do maior teólogo dêste País - o Padre
Franca.
_
Já Leão XIII, na sua. encíclica sôbre a constituicão
cristã do Estado, disse que "as sociedades políticas não po-

-
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_

. dem, sem crime, conduzir-se como se Deus não existisse".
Agora, Sr. Presidente, vou referir a opinião de Tristão de Ataíde, um dos mais belos escritores da moderna
geraCão brasileira, um dos espíritos mais cultos do Brasil
de hoje. Tristão de Ataíde- - que faz parte dessa falange
de denodados patriótas, que deseja impedir a desorganização
da família brasileira; e, pela pena e pela palavra, procura
evitar a disseminação, entre nós, de idéias extremadas.
São de Tristão de Ataíde estas palavras:
"A laicizacão do Estado, isto é, o ateismo prático,
é o caminho necessário para sua matel'ializacão in-

tegral, sinõnimo de perseguição religiosa, de oprcssão de conciência, de deperecimento de toda vida
moral e finalmente de dissolução da Nação e d0 Estado. "
Sr. Presidente, em um país onde existam diversas religiões, não havendo religião oficial, como deve ser encarada
a verdadeira neutralidade do Estado?
O ensino leigo pode ser consIderado uma manifestação
de respeito á liberdade de conciência?
Deixando de lado a influência da fôrça numérica de
uma religião positiva sObre as outras, como entre nós, cuja
população de 40 milhões de habitantes, é católica, na sua
quasi totalidade, estudemos o papel do Estado em face do
problema do ensino religioso.
O Estado deve respeitar os sentimentos religiosos das
famílias. e não deve violentar a conciência de ninguem.
O SR. LINO MACHADQ - É o que V. Ex. encontra na
Constituição de 1891: respeito a toda líberdade de conciência.
O SR. COSTA FERNANDES - É a tese que estou defendendo-.
O -SR. LINO l\1."CH."DO - Meu aparte foi justamente favorecendo o ponto de vista de V. Ex.
O SR. COS'I'A FERNANDES - Ag"l'adeço o aparte' do
nobre colega.
- Estabelecendo a laiciza<:üo do ensino, o Estado quebra
a neutralidade, pois favorece á. corrente que Se opõe á cristianizacão do }lavo, corrente il'religiosa, composta de indifel'cntes, de eepticos, de ateus. todos ligados no mesmo
pensamento, de guerra á religiüo de Ct'isto.
A laicização do ensino seria uma demonstração de parcialidade, de secta.rismo, tanlo mais censurável quanto- se
teria de dar em estabelecimentos públicos, pagos com o dinheiro do Povo, que se nóde conformar com eSSa propaganda irreligiosa.
O SR. LACERDA \VERNECK - Por essa mesma razão é
que a liberdade deve ser ampla.
O SIt. COSTA FERNANDES - Sr. - Presidente, nós
podemos considerar o ensino religioso sob diversos aspectos
- aspecto jurídico, aspecto moral e aspecto pedagógico.
Trato, neste momento, apenas do aspecto jurídico.
Os pais têm o deveI" de trata.r. da educação e da instruCão de seu;; filhos. O menino não é propriedade da Nação;
mas sendo a escola o complemento do lar; o professor deve
ministrar-lhe os mesmos ensinamentós da casa paterna, am:
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pliando-os á luz dos seus conhecimentos, no caráter de representante da confiança do pai. No exercício dessa nobre
e elevada função, o professor concorre, com suas luzes,
para formaçã.o da. educa.ção da discípulo que lbe foi confiado.
q Estado deve velar,' fiscalizar essa educação, fazendo
respeitar, na escola, os ensinamentos "religiosos da casa paterna. Se o Estado fizesse ministrar a dout!'ina cristã a filhos de judeus, a doutrina protestante a filhos de católicos,
praticaria um desacato aos direitos que os pais têm na educação reljgiosa de seus iilhos.
O SFt. LINo MACHADO - A. coacção, qualquer que seja, é
sempre humilhante. V. Ex. está argumentando b~m, sob
êsse ponto de vista.
O SR. COSTA FERNANDES Fico muito grato a
V. Ex.
Quando, em 1879, a laicização do ensino foi feita na
:Bélgica, os bispos advertiram os fiéis da inconveniência
dêsse ensino, considerando-o nocivo, "por se apresentar a
ocasião de perderem Os alunos a fé e os bons costumes" .
:E, em consequência, dos mã-us resultados produzidos, a lei
que estabeleceu o ensino leigo caiu em 1884, iniciando-se
uma fase de verdadeira prosDeridade, com a volta do ensino
religioso aos estabelecimentos escolares na Bélgica.
o ensino leigo produziu, na Ing-Iaterra, máus frutos; e,
algum tempo depois das instruções baixadas pelo episcopado
inglês, em 1894, o ensino religioso voltou a ser ministrado
nas escolas.
"
A binama:t"ca, a Noruega, a SUé(lia, a Á"ustria, o LuxeInburgo, a Hungria, a Grécia, a Irlanda, a ':tcheco-:Slovaquia,
têm o ensino religioso nos Seus p:t"ogramas. Nos Estados
Unidos se ministra o ensinD re]igióso nas escolas públiClas
de 37 Estados sôbrc 4~. A Conslitui~ão alell1ã, no a.rLlgo :146,
parágrafo 2°, garante a instl.'ução religiosa nas escolas, exceto nas aconfessionais.
Na'Baviera e na Prússia se acnam em vigor as garantias do ensino religioso.
O Ministro da Instrução púbEca, da Baviera, estabeleceu
num pl'ograma de ensino:
"que a instrução escolar tem por fim educar
harmonicamente a pct'sonalidade do alunQ nos seI).tiInentos, iàéais inspiradas nos principias da religião,
da moral, da vida nacional e social; que, nas escolas,
Se desenvolva com pat'ticular cuidado e se valorizem
os pontos que oferecem ensejo de formal' 0- aluno
no espírito da própria religião; que, o fim do ensino
t'eligioso, é não só o conhecimento dos dógmas da fé,
mas também os cumprimentos dos deveres morais e
religiosos e a prática da vida cristã, segundo os preceitos da Igreja."
Na Holanda, país modelar sob diversos aspectos, o en-

sino lei~o foi banidD dos estabelecimentos escolares, sendo

substituido pelo religioso facultativo.
Na Rumênia, em conl!equência da concordata de 1927, a
Igreja Católica ficou eom o direito de ministrar, nas escolas
do reino, os ensinamentos religiDsDs aDS alunos católicos.
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Na Polônia, os prüICÍfJúJ:> ar-ferrtados pela Instrução PÚblica, oferecem um exemplo de vigilancia do Estado, pela fiscalização .da formação do caráter da mocidade, no cuidado
pela elevação do seu nível moral, do desenvolvimento da
noção de patriotismo, e dos sentimentos religiosos, pois o enf;ino religioso é obrigatório para todos os alunos nas escolas
do país.
-Quanto á ltalia, devo dizer cheio da maior admiração
pelo estadist.a emérito que orienLa o govêrno daquele país,
que Mussolini, interpretando a defesa da sociedade e da família e com a noção perfeita de um palriolisn10 sadio, procurou consolidar os pl'indp}os em Que aquelas se apoiam,
estabelecendo o ensino religioso obrigatório, por acreditar
na influêne.ia que êle incontestavelmente exerCe na elevucão
mOral das almas, condicão indispensavel para felicidade de
um povo. Êste exemplo, dada Por um dos homens mais notáveis dêstes ultimos tempos, deve impressionar' os povos
que desejam salvar-se dos efeitos do ciclone, Produzido pelo
desequilíbl'io econômico do Mundo, ciclone que procura destrUir a civilização ocidental, que é um<t das mais belas conquistas do Cristianismo.
Apreciando, novamente, a neutralidade do Estado, afirImo, com segurança, que {'la se 'não pOde manifestar com a
laicização do ensino.
Vi'!Jiani, gratide estadista francês, falando da neutralidade escolar, depois da aprovacuo da lei que instituiu a laicização do ensinQ, dec}3{'{,'u ~u~ l)$S;) ))euLralidade era uma
m~ntira, que tinh.a por fim tranquilizar os tímidos, no receio
de que êles se o~uzessern á apl'ovação da referida lei.
Na la.icizaçãCl do ensino, nQo se PMe negar. se vê uma
projeção do soci<ilismo.
Já em 1895, o socialista JUarés, ne) Parlarnento F'rancês,
n~m disC 1lrso qUe se tOl~nou célebre, disse:
"o que importa r~ssafvar antes (ie tudo, o que constj-'
-, tue o bem inestirnavel c()nquistado pelCl homem atra,vé~ de tod.os os Preconceitos, de todos os sofrimentos,
de todos Os comb\l.tes é e1;ta idéi<l,: que 1)ão há verdade
sap;rada. '. é esta idéia que, se Deus em pessóa se
apt'umasse vivo, entre a~ multidões, o primeiro dever
do homem seria recuSal'-lhe obediência e 'tratá-lo
CDmO um igual eom qUem se tliscute, não COmo um
senhor qUe se impõe. Eis o sentido, a grandeza e a
beleza do nossO ensino leigo em seu princípio."
E Bedel, em .188.1, no .Parlamento Alemão, declarou que
o fim do socialismo é combater a religião, e o meio aprÇ).Pl'iado é a laicização do ensino.
Os positivistas também se opõem, com todas as fÔrças
ao ensino ::eligioso nas e~oJas, D que é de estranhar, porqUe o eminente 81'. Teixeira -Mendes, que tão bem encarnou a defesa- dos seus ideaes, dizia:
"o respeito á liberdade espiritual prescreve que se
acate nos filhos as conviccões religiosas de seus pais."
No Jornal do Comércio, de 8 de Junhó de 1904, a propósito de Um vet.o do Prefeit.o do Distrito Federal daqUela época, Tei.:teira Merules disse:
"A educação é impossivel sem culto e sem ~msino
religioso qualquer •.. '"
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o SR. LfNO MACHADO - Veja V. Ex.: "ensino religioso
qualquer" •
O SR.. COSTA FEnN.~.N'D.ES - .Ê como no nosso caso:
ensino religioso facultativo.
O SR. LíNO MACHADO - V. Ex. está defend"'ndo o Estado leigo?
O SR. COSTA FEFtNANDJi;.S - Não; estou defendendo o
ensino religioso facultativo.
Prossigo na leitura:
"Porque não é concebivel educar ninguem sem
inculcar-lhe hábitos dp. moralidade e fornecer-lhes as
noções que explicam êsses hábitos. Ou dá-se essa
cultura moral ou mental ou não se l:duca. embora se
preste o nome de educação a uma deformação metafisica-materialista do cérebro infantil e adolescente...
Seja, porém, qual fôr o septicismo dessas classes (governantes, metafísico-materialistas) os melhores representantes não devem desconhecer que êles
violam a liberdade eSPiritual quando pretendem ilhPor o seu estado moral e mental. Uma criança não
Se achando habilitada para escolher a sua religião e,
muito menos, para rejeitar todas, é claro que :5erne-

lhante escola compete natura.lmente a. seu.s. pais. ,~

O ensino leigo é reclamaqo por uma minoria que se oPõe
li propagacão <tas religiões pOsitivas, formada em suas idéias
fiIosofie,as, e é repelido pela maioria da popl1la<..:iio brasileira

que nele vê um obstaeulo sério ao desenvoivimento das COnvicCões rei igio~as de Reus fil1:)os.Até mesmo, no d()minio da Con~tituiçã() de 1891, algQns
h omens notáveis ~como Pedro Lessa. Felinto Ba.çtos. Pan;l,7á
Cal6g eras e !..rauJo Castro não eI'lcontra\Tam justificativa
para a oposiC~o ao ensino religioso.
Não se pOde ir de encontro aos desejos da D1aioria do
Povo Brasileiro .E. foi pensllndo assim que. o DI'. Antônio
Carlos, atual Presidente desta Casa, no seu diScurso em
Barbacena, achóu que se não devia T)['oíbir o ensinp religioso
nas escolas, uma vez Que haja autoriza~~ão paterrül., e acrescentava. estas palavras memoraveis.

"Um povo, em cujo meiG falte ou desfaleça o es-

pJrito reJigiDsD; ~U.i fadado a vjver sem ideiais, e Por-

tanto a existir sem os únicos moveis que, em Verdade, justificam e nobilitam a vida."

SI'. Presidente, não é possivel deixar esta tribuna Sem
referir a opinião do imorta.l Ruy Barbosa, sôbre o assunto
de que me :;estou ocupando, cujas idéias devem iluminar
áqueles que desejam a felicidade da Pátria.
São daquele gênio incomparável estas palavras proferidas no Colégio Anchieta:
"Não é a soberania do Povo' que salva as Repúblicas. Não são as umas eleitora.is que melbora.m os governos. Não é a liberdade política que engrandece as
na.ções. A soberania constitue apenas uma fôrça, a
grande fôrça moderna. entre as nações emhebidas na_
justa aspíração de se regerex:n a si mesmas. Ma.s essà
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fôrça popular há mister dirigida. por uma alta moralidade social. As eleições mudam os governos, mas
não os reformam. As liberdades políticas não têm
por objéto satisfazer a vaidade do cidadão, entregando-lhes em frações dispersas o ceptra da poder. O
verdadeiro destino destas .liberdades está em revestirem e abroquelarern as liberdades civis, isto é, os direitos da conciência, da família e da propriedade.
Estas três categorias de direito ancoram na pala.vra
divina, a saber na divina constituic~ão do homem.
Mas só os povos religiosos os tem definido e praLicado seriamente, ao menos no que respeHa á conciência
e á família. Só entre êles o santuário é inviOlável.
Só entre ôles a mulher não pára em debil instrumento
de outro sexo... As fôrças políticas são vãs sem o
homom que as anima. É o vigOr individual que faz
as nações robustas. Mas o indivíduo nfio pode ter essa
fibra, êsse equilíbrio, essa energia que compõem
os fortes, sem ser pela conciência do seu destino
mora.l, aSSOciado Pelo r!?Bpejio d(}sse desUno nos seus
semelhantes. Ora, eu não conheç.o nada capaz de
produzir na criat\.lra humana em gern.l êssc estado
interior, senão o influxo religioso. Os descrentes em
geral são ftoacas e pessimistas, resignados ou rebeldes,
agitados ou agitadores. Mas ainda não hasta crer; é
preciso crer definida e ::ttivamente em Deus, isto é,
confessá-lo com firmeza e praticá-lo com perseveranca. "
Sr. Presidente, o Decreto de 30 de Abril de 1\)31. do
Govêrno :ProvisÓt'io. al1~cultan(lo o:; !5entimentos de> Povo
B~lsileiro, veio nbrir al:\ porCa!'; dos esf.abcleoirncntos c,;colarês·· ao ensino religioso facultativo.
Foi u.m ato bem irlspiradCl do Gl)vêrno pelo b(~neffcio
que IJsse ensino vai prCtlJuzjl' na almll da mocidade brasisileira.
A ser,aração da Igrt·ja do Estado não é n10tivo que deteI'mine.o ensino leigo. O ensino religioM facultativo lS ministrado em grande núme!'o de fJilísc~ da. Ellro[Jtl. c rIa América
e neies ninguem se lembrou d(\ consillerá-Io um atentado â
libc.rdalie de. conciência.
.. Anle as considerações que acabo de expor, sou favorável
á aprova<:ão do artigo do anteprojeLo que estabelece o cndno religioso fa.cultativo, e me oponho, por isso mesmo, â
aProvação da emenda que prescreve o ensino leigo, Dor con;sidcréÍ-Jo nocivo ao Pais,
O SR. LUIZ TIRELU - V. Ex. está contra a opinião de
seus eleitores.
O Sr. COSTA FER.i\TAND:ES - E termino estas consideraÇões repetindo as palavras, cheias de esperança, do brilhante escritor Mário Lima que, defendendo com o entusiasmo de um crente, o ensino religioso nas escolas, já min'i.strado em seu Ef"tllàa IUlt.'U, acrooitava que ele se }>ropagaria por todo o Pais. .
O SR. LUIZ TIRELLr - V. Ex. está dêfendendo a tése
Com a teoria. A verdade,
fato, entretanto, ê que, não falta
ao nosso povo, o espírito religioso; mas, me comprometo a
Provar a V. Ex. que o povo católico do Brasil, que está em
maioria, não quer o ensino religioso facultativo.
'VOLUME V
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O SR. COSTA FERNANDES - Não acredito.
O SR. LUIz TlRELLl - Provarei na primeira oportunida.de esta minha

opjJ)jjjo~

O SR. COSTA FERNANDES -

Eu o ouvirei COm a maior
atenção.
O SR. LiNO l\L\CHADO - Mas o nobre orador nela não
acredita.
.
O SR. COS'1'A FERNANDES - São de Mário Lima, o
brilhante eSC1'itor do "Bom Combate" as palllvras com que
te1"mino:

"E, destas montanhas, iluminadas e aquecidas pelo sol
da liberdade, irradia't'-se-á pelo país inteiro, o clarão magnífico dêsse exemplo, tão fecundo em resultado, para a C:bra
ingente da 1'egenera<;ão moral do Brasil." (}luz"t:; bem;
muito bem, Palmas. O orador é vivamente cump1-im<:ntado. )

6

o Sr.

Presidente - Tem a palavra o Sr. Assis Brasil,
O Sr. Assis Brasil {MO'bimento geral de a.tenção) - Sr.
Presidente, o mesmo espírito com que OUsei dirigír-me aos
81'S. Constituintes há ~oucos dias, inspil.'ará ainda as minhas l)alavrars, como inspirQu a minha d~cisão.
As Jl].DSlJ'.!'l." peSSiX)S QUe entenderam Que seria útil trazer o meu depoimCJtto a er:;ta colenda ASsembléia, l)bservaram-lhe que üsse Clepoimnnt.o não tinha. sido t::ompleto e,
de certo mOdo, me deram linhas gerais sobre Qs quailS eu
pod'3r[a

[.1zer-

os

Ji?(WS COJ'?lClltiú'iDS,

sem tomar á Casa de-

xnasiado tempo.
_
:E:nLrarei, lJois, imedial,ame1JtQ na m.atéria, informando
á AS1;embléi:l, ant.e>; de tUdo, do 'programa qu~ tenho em
mãos e que não sei si terei alma e tompo ,pal'a comentar
devidumente: - Parlamentarismo e PreSidencialismo; l1:1eiCão do Presidente, tios GO"ernadot'es e Ptefeitos; Gabinetes,
Conselho SU))l'emo, Senado,
Cl'eil' t.el- dilo, sinão nas pafavras qtle (ive a honra de
expcnr!el' P C l':1l1I.P vú;., 0111 algurn dOI~'m1ento mui lo re -,cente, que, 'infeliz111enle, lhuitas vezes :\s melhores C<l,usas
sofriam pDr seus dHensores ou acnsadores se dHerem mais
em palavras do que em id~ias.
1'01110 que esta quest.ão de pr\lsidencin.lismo e parla'l'nentarislno no BI'asil, poss:\, em grande partel. ser classilficada
nesta cate.goria.

<Sou, Srs .. dos mais antigos comenta.dores da ConstituiCão do Brasil. Em um livro, que já teve leitores, mas que,
neste momento, não os ,tem (lVão apoiad.os) •.•
O SR. ArmoALDo ,COSTA - POr estar a edição exgotad8..
O SR. AlSS1S :BRASIL - '" não tanto, .talvez; pela sua
falta de mÓl'ilo, mas porque á brincadeira de 30 anos, sua
ediçjo está eXf;"o(aa'a, tino intitulado ~'Do. GOvêrno Presidencial na B.epúblic:~ Brasileira", escrito na serenidade do
meu gablUNe, durante. o desempenho de missões diplomáticas, em contacto com grandes espíritos e obras substallciais,
procurei fazer um paralelo entre os dois sistemas.
O SR. AG.\MENO~ MAGALJlÃES - Liv.ro qUe :foi a prlmeh'a -of.ensiva contra a prática do Dresidencialismo no
BraSil.

-H5() 'i:;R. ~~~1.~ ~'?.Í\:<;:,lL _ ~arecia-me, então, como até
hoje me pal'eee, - tenho, entre outros dereíLos, esLe, extraordinário, de mudar muito d:i:ficilmente- parecia-me, e é
preciso, antes de t.udo assentar o verdadeiro sentido dos
tel'mos, que, no rundo, não existI.a a .questão que eu mesmo
me propunha a elucidar. Nc:;sa publicação, de que espero
SE; dê, brevemente, nOVa I~dição, porque se tornou mais opor~
tuna do ,que. nun'la, estabeleci que não existia, de. fato, s~:rle
alguma de governO organiz;>rlo no Mundo, sôbre a qual se
pudesse pôr este rótulo "govéL'no pal'lamenL<1r", neIU série
alguma, silhre aqU<l.l se ·Dudesse Dor, esse outro rótulo "go~
vêrn.o uresiàéncial". As dife.t'cn(::l.-;. s,C\\1 "<c'td'õ.d\:\.'il.m~l\\.e
subtis. Muitas vezes, coisas qLIe seriam vícios, que seriam
defeitos, em çerLos p:lí:<c s , em certas civijizações. siio tolerã·
veis e até aconsel'háveis em outros. É a rolatividade das
coIsas. Assim, o Brasil, 'U'ó. <:})},'?br... 'VD)n'1'ão, cO;1i1e)..cu um
grande crro e continua-o aindt.l, não com tantn intensidade,
felizmente, m<ls, ainda, (lomo ocorre; com tOdoS os crl'Os qUtl
têm raizes profundas, difíceis de desfazer, influindo n~
maiori.a do"" ~'''''lYi;·\\.C)s. ~6s nos t:!squecemos de observar estl:l
fato: que o tipo de govêl'no chll-ffiado "Parlamentarismo" é o
que sc cr~aU expontaneamente na Inglaterra: que o tipo.
denominado "presidencialista", é o que se criou, oode-se
di~~r, talIflncm
expontaneamente nos EsLados UnidOs; tão
eJ..1lontancurnenle, 'que até o cornentadol', talveZ o mais' profundo dos cstrarlG'eir'05 que di%eram sGbre :;lS institu.ições
an1ericanas, ·James Bryce, sustentou que os creadct'es da
cOl1stitUltil1o americana ,aUisel'urJ1 fazer coisa oo·p.iada da iTlguisa e s:liu coisa l)em diferente do que pretendiam. Pois
befll; conservemos esse {aLo prHnordial: :l. Ing'laterra, o tipo
do .par-lan1enta.r-ismo e os Es.l~(lQs. TJ.,I').Tf...l,.....,"" ~ \.\.~\) \\\) l)'te;;\dellcia1ismo.
Ora, 'quem não sabe que as Estado:; Unidos é a nacão
primogenita mais intím:lment.e snida tios co~t.umes, da fndo\~, das \:radiçõe'<-, da hh\'úria, e ate iJo próprio sangue da
nação ingWsa? Si os Estados 'Gnidos não copiaram a sua
miíe pút-ria, é preciso contar. Delo menOs até 1001, :lotes de
qualquer outra nação. sohrctu<JD que n:io sel:l de raça sa._ x.l''>J1icn. qU(' nüo seJa dI? rl1':a alguma, que <'st,eja em plena
forma-r:ão. onde tudo é dllYlr10~D. -poder tratl5formar~se el'rt
defensora da lH.Jreza dE' Um si:'-t(~ma. que n. mais legitima
herdl'il':l ô;~...se mesmo ~isl~m:'t. niio S(\ 1tll~o~.. n:~ ::o.l{,ura. (1(\
repr'oànzi!'. (Jlltifr. bem., I
.
Agora, por outro 1:1(10, é !JE'm natural e Dom comum
que O§ pro[;'l'ni I Ol'es copiem seUS filhos. seus desecndentés,

setnt'l'(:;. qu~ tl"1\u:lm ~\\i:t~ ~ 'I"~t;1)"i'.lN'f(:1tm 'llB1;süS àc~e.nnàen\~s

maiscapt1cidn.de do qne em si ,pr6prios; .é n(l~ural que não
vacilem e, atA com :;r'ande orgnlho, acompanhem a esteira
-daqueles de cuja existência tenham a responsabiLidade. .
Se a lng1::tíerra, com o seu profundo bOnI s;enso, reconhecesse que as instituiç,ões americanas eram a última palavra - se há palavra de supCl'ioridade em matéria de instituições humanas - seguiria certame.nte Q~. Estad~s Ut\.\dos. Não seguiu. e tanto os coment.adores ingleses continuam a dírigir chufas e críticas, mais ou menoS acerbas, ao
sistema americano. como os comentadores norte-americanos a 'fàtet' a mesma ~.oisa em ..zelar,.Ã\~ -.í. lt\.~\.'(\"~n~:. D'õ.i 'Se
cónclue, desde logo. urna verdade, dessa coisa que devia ser
a mais comum e, entretanto, é bastante rara - o senso
comum, vulgarmente cl1amado: nós, brasileiroS, nunca. de-.
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veriamos - parece-me - quebrar lanças nem pela Inglaterra, nem pelos Estados Unidos.
Resumindo, porque tenho muito a dizer: o que eu
propunha é que as questões brasileira.s tivessem soluções
brasileiras; que o Brasil tenha instituições originais e não
as que venha c(}piando porventura servilmente daquí e dalí
(lJ:tuito bem).

Outro fator, que obscurece, Com frequênoia, infelizmente, o campo de nOssas discussões, é êste: temos uma
e~periência negativa a respeito dêste ou daquele sistema de
govêrno.

:tste argumento, Por si mesmo, desaparece. Porque, de
fato, ternos a t::xperiência negativa de 40 anos de presidencialismo e a experiência negativa de 70 anos de parlamental'ismo.

(.4ft/ito UC??J.)

Experiência contra experiência. E, se a preferência é
possível, neste caso, eu diria com imparcialidade, com lealdade, porque não venho aql1í quebrar lanças por nenhuma
doutrina rígiqa. e fnlCItêÍv>W, que a élxperiêr.wia seria em favor da tentallva republir.ana, em faVor do presidencialismo.
O l:lR.

CU~HA

VASCONCELos -

Com justiça.

O l:ln. GU<\RAcí SILVEIRA - Em quarenta anos de RClJública tivemos progrcs1:lQviolento, qUe não se verificou em 70
anos de parlamentarismo.
O SR. A~SIS B~&SIL '- Eu própri(j di.sse isso, Provando-se, mai!; uma vez, que os bon..s espíritos se encontram.
Estou de aCôJ\oocom V. E~,
A nossa experíência d'~ presúienoialismo tOdos sa1)em
como toi feit~, pois é de ontem, e. não Preciso ~star r€'petindo, sobretUdo temendo, Como temo, incorrer !ta vulgq,ridade de ser j~vusto .bara COm aqu€'les que. quizermos jUlgar
pelos <:ttos qu~ prati<:aram ainda h\i pouco, e por fatos <;rue,
em gr\inde pa,rte, n01; inter~ssaram.
F\ilemos da eXPeriênci<:t do P\irlamen..tarismCl. ~ste fOl
exeroÍCio qualldo o lSr&":l' Jhlàa lima dinastia qUe se Sl.:lpunha p~l'pHun, um IIl)peradol.' que <1esde ol> mais tenroS <tuas
tivera educa\:.ão eSlJecial, entreg;ue a grande~ mestres,
a vercladeiros brasil~iros. Com o pl'ivilé~io dos priviléliios,
o de respirar a cíênCia da pr6pria pátria, tinha o monarca o
maior interesse em que tl1do COl~resse ás mil xnaravilhas;
em ql1e, não somente seu govêrno fosse calmo, glorioso e
próspero para a nação, como, por Ser patrióta, e até por conveniência, quando não o fOsse pero coraçüo, em que pudesse
legar aos seus, não apenas 11m nome coberto de louros, mas
uma vida, fácil de ser levada, paralelamente com todas as
grandezas de Ilve 81'.2 ~na sua .pátria.
A nfto ser o !naior dos monstros, o Imperad(lr, que
dispunha, não só dos poderes diretamente conferidos pela
sua própria Carta Constitl1cional, como daqueles implioitos no oàa.rn.~dcJ "J1v~ 1lNx2erat1or"', tinha o maximo interesse em que tudo se praticasse lisamente, em que tudo se
afigurasse Delo melhor, enfim, em que toda a imitação da
Inglaterra fôsse superior ao própriQ modêlo. _.~
O resultado não IJl~l::;o dizéll' qual foi •. ~'T'odos o sabemos. É necessário, simplesmente, voltar ás paginas d~ todos ql1antos escreveram sôbre o assunto; fazer de novos
descerrar os lábios dêsses homens sôbre os quais a sereni-dade da Morte estendeu o manto do respeito e da veneração;

-H7:4illl.'l pnln"ras, seus escritos. Todos, a não ser os
que Unhnm t~l'\I)irito essencialmente áulico foram unanimes
em dcnunciu1' que o mal do parlamentar'ismo foi o ;>oder
pos8onl.
U f/li ~m(II'~'/ltlol' )/)YD~ .;JJf D..'J melhores parlnmentarislulol. II!\ IIlUI~ allvos, os mais inteligenles, os que deixaram
núnw 1l11i.ls bl'Ílhante, a dizer verdadeiros barbarismos, como
0101 q\ll~ 1II'llrl~l'il1 o Senador Cavalvanli, que deve ter paren.;..

"rc\'h'cl'

tes nt'sfa sala. pois em t&\:i's {i\';!."'Je do Brasil Se encontram
del'ccntJt~nlf\S de sua ilustre familia. O Senador Cavalcanti
dissl~

(Il!t' l~nql1anto não se tirasse o COuro a um Ministt'o,
c llilO Sl~ o cstaqueasse 11a prat:a pública, o País não er..di1'ei Lu I'Í 11.

Til'ada:- como essa, que ficariam bem na boca dos mais
arl1ionles rleslt'l1iclores e anarquistas, são comuns vulgares,
nns A nni.., 0;2 ]Uonarl}uia.
'
11lStl, n1CU"; an1igos, para mim o que
pro\'a não é que
se,irL bom 11 governo inglês e mau o americano, ou viceVCI'lla, 11(11) li americano e mau o inglês; o qUe prova é que

o til'lIlo1íl lú~\'e (C1' c ted, IJÚ1~ lX?cCa, unicamente, as instituie;üe,l'\ 11111'1\ a~ quais estiver apto.
A :,ubedoria do legislador, pois --- e não esqu~camos
ql//l lU/li f ,~()1))O;;' Jcgisladol'cS ~ deve Ser essa, a de buscar
a linha til' mmlOr resistên.cia, vel.' quais são as linhas mestras.
qUI,\ IoIlio li ohjeto de nosso trabalho, pOI:'que nãCl viemos aqui
IllLI'a 1't'lwlamclll::tt, coisa algum::t; viemos, apen.as, par\l, estabol/'/'f'l' tJ granâe .2rE;JDDl.l.f..D,- em torno do qual e õen.tro do
qUII!, ~tJ il'ilO levantando a carn!;:, o sangue e l\' pr6pria vida
da l1t1\'a I\íll.1'Ía que qUeJ,'emos edificar.
)Jt'\'mnos, POls, abantlonar todas eS%as idéias prec<:>ncebidaB. r(!llluftciar a êsse vÍGia c.rcre a meu querido amigo, ilustre
j!!\'i.'Í1'1I1\";1\1Io, ]'C\)l'l'sentn,nte do~ advog,-ados bl'asilcirc)s, Sr.
L~v( CIII'rleiro" classificou comc) a tentlencia para in1Portar
mll'll'\lIl1~lL~,

,() Bl"ISil, seIll temor de ser taxado de orglJ.Illoso, oem de
Tll'ol.mlt',ioKO, deve caminhar com suas p~óprias luzes, deve ter
ill\\t.il.lIil;ú~s originais. Originai% não q\1er diz~r que invente
CIIWi//!'I Que nU1)~;l
nií\...guem Ilraticou, mas não é privilégio
1\1~\It"11l rli;wr qu~ tem Um certt} govértlo (priVilégio é -outra
COjl'iI\.I. llllC t.em um pat-Iamento, um delegado de policia e
UI)111 qlHllllidade de outras coisas que t.emos de instituir e
sao corl'enles em t[)lJa. a JI1I.rte.
O 111'l'unjo, Porém, de tudo isso, como o al.'ranjo dos malfl\'iuiíi COm que o arquiteto leVanta Um edifíCio, é qUe é ess(Jncinl; (lom o mesmo tijolo, a mesma pedra, a mesma argamUS:ll1. f'nz-se a Parede lr:mx t%' pramt> ou Ja.z-se alguma coisa •
quo h:"L clt\ desafiar as iras e os assaltos do tempo.
Agol'a, quunlo ás modificaCões que eu propunha á Cons,
tUil:ilo rlt~ 18!)1. que n~o era radicalmente Presidencialista.
quo não era cl.ípía seI'vil na CarIt;tituif}<Ío Ameri.cana, como
tantos de me\lS iluslres colegas aqui Pl.'esenles já têm observado com toda a razão e justiça; o que eu entendia é que se
deviam limar Suas arestas, eliminar tudo quanto tenha de
rígido, de imalcú.vc[, afim a'e que a €:enio brasileiro pudesse
trazer, como um sêr o1'ganico, dentro dessas condições estabelecidas por ela, constituição, e formar um corpo que chamo
original da legislação ideal da República brasileira.
NeSse sentido propus - em livro desconbecido - uma
quantidade de sugestões que vejo, com prazer, estarem agora
homologadas pela opinião pública e, posso dizer, aceitas !leIa

-
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Assembléia, porque contra elas não vi se levantar nenhuma
emenda, dessas que dão a impressão de ter consigo muita
gente. .
Uma delas era acabar com êsse baL'óaI.'Ísmo de obrigar os
Ministros rie Estado a se communicarem por trás da cortina
COm os Tnembro5 rio Parlamento; os Ministros de Estado deviam COmpill'DCei' livremenle, não obrigados, como em certos
pnisGs, mas por sua livre e eSPontanea vontade, não se considerando jamais como agravo ao poder Legislativo o fato de,
POI' molh'05 superiores, deixarem de comparecer quando con....idados.

:!\üo querIa tambr.m que a República Brasileira contiler secretários dispt::rsos, traba1l1ando cada um em
Seu bivaque, em sua gaiuta, sem comunicação com Os ont.ros
e, muitas Fezes, llUnJ/2 .wsjjJjrJa.de Sl1J'ca e, não raro estrl;:pi losa, que o isolamento faz aparecer.
'
:-inda. mais Próprio, para que os homens se estimem, que
fazer qUe ::;e conheçam. E nossos Ministros de Estado, pelo
sist.ema que tcn:\Os, co11fao'o I'I:.lácmeate, mas sem o espírito
- 'conl\(~ço delJisg, porque habitei sete anos nos Estados
J";nidos, c:om OUlos dc "er - S~m o espírito da grande naçã.o
amCl';Giln~,; esses 1\1inistros se isolam até hoje em S~U"tS ballcas de tt'abalho, cada \1m ent~náenáo que tem um departtl.nlento jllteiram~ntc c:'tanquc, no qm\l seria até não SÓ a1):>U1', canja o renslvo, q~lc seus própios colegas penetrasserr•.
ProI:;uIll1a i-s-s'o z?A~se )hT.rIl e proPDnho ainda, te!1do apr~
sentarIa nesse ~entido emendi;).. ao P)'ojecto de ConstituiçiXo
~nviaclo pelo G,)yôrno: que Cl Brasil tenha um Mtnistérli).
() 'Ministério é um or~ão, pÓtie-se dizer, bi{)lógico da org::t. rtizaç:l0 nacioml[.
Dis(~uti.u-s~ por IYlUítO te,mpo, e ainda hoje sE) discut~e,
~i conv~m maIs ao p,)VO ter na culminancia do nadeI' ;;11.oremo um hoDJ.em só ou um conse.lho de 110mens, Ambos
()s métop.os têI? sído Pt'atica~t::ls. De parte a parte M verd a ....
flr). mns'llâo lIa verriade intoma, parccc-me, em nenhuma das
duas Partes .
.Ex])]:ino, rcsumid\lmenle. Espér() que as páginas que se
hão de lêr breVe, inch.lsive a .íllstííieação do. minh4 emenda,
digam 111011101' elo que se podet-ia impt-ovisar com palayras a.rl:ancad::ts de un1a gargQnta qu~ come<.:u a se l"noslrar fatiga<la.
O sislerm2 proPosto lCnl a virtude dos dois ln.dos e não tem. o
vício d~ nenh1.1m dos dois .
. O l}residente da R.epúblicn, o Chefe de ~stado, é o govhno uniDessoal; o Ministério é o govêl.'no coletivo. Um é fr'::io,
hala.nço e eon lralJaJ3l>ç.9 par.a as demasias, para Os excessos
do outro, e, ao mesmo tempo, um apôio ás decisões que devem 5emprc revesLir-se do maior cunhocde sabedoria. O Pr:esidenLe, isolado, adquire hábitos de anacoreta, adquire vicios
que s~ío muitn t'8.cels de e.W',2i.z3:r ]):1 natureza humana, seml)re que as oPOrtunidades se depareUl simpáticas a isso, COmo
todos Os oulros vícios de exclusivismo pessoal, de pretenção,
da sUllerioridade do seu juizo, do seu raciocínio, do seu modo
de pensar. Os Mirristr:1% (jli L~eagem, oa surdamente comeram
a recalcitrar contra a pressão do Presidente único; ou, então,
se submetem absolutamente.
QUero que Presidente da República, cujos atos têm de
ser sempre referenáaci'os {J\Jl' miaistros, decida a maioria das
grandes linhas de sua política, de acôrdo com o conselho de
Ministros, e que êste tenha um posto de 'Verdade nas decisões do Presidente. Para isso. o mecanismo estã tracado na
minha emenda, e eu" o repetirei, aqui, ligeiramente.
nUa::;,.;!' ::t
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Os Ministros-·diz a {J{\j'}é'to gOl"ernamen!al-au:'i:iliarão o Presidente. Eu digo: os ministros assistirão ao Presidente. E entre a.ssistir e auxiliar há alguma diferença, que
deixo á sabedoria dos nobres colegas descobrir. "Os Ministros
assistirão ao Presiàente no maneJo das negócios públicos. O
Presidente nomeará, em Ijrimeiro lugar, o l\1inislro de Estado das Relações Exteriores, ou Chanceler da República".
Ora. preciso deter-me um pouco sôbre essas palavras.
Temos de fazer, sem dúvida. a concess5.o, até dos preconceitos de nossos semelhantes. .
.
EsLabekcp.l'. aqui, 'um Presidente rI !'Conselho. ser i::\, recordar uma. coisa desaeredft8àtl na antiga monarquia, não
spria :::impút ico. l:m Presirtenlc de J\Iinislério. como em Portugal, seria muito "presidente". E já os temos de mais. Há
a tendência ele chamarmos a todos de Presidente. inclusive
os Governallores rios E::: t:l'l'o S. qCfe mIa c[Uerem ser mélis Governadol"'S c cOllrll1iram Dor ~c chamai' Presidente. COnfesso que a minha simpatia ficou Com os modestos govprnadores, que mantiveram a palavra, para mim não só mais própria ao cas·o, como também mais símpática ao ouvido.
Chamo, por isso, Chanceler da República. A palavra já é
cláSsica, estabelecida meSmo entre nós. Sem termos êsse título oficialmenle. h>ôa ,'1 ge.DiD chama o l\linis(j'o da'> Relações Exteriores ~ Cbanceler. Ora. a Constituição não dirá
que êsse ChaTlcelet' da RCDública. o l\linisLro elas Relações Exteriores. (~ o PI'im~iro Ministro. Não o ê. realmente, mas siHl
o nomeado em [Jrimeil'o ~ag.'u·. Sem })l)I~e"'$idadi) de gCJ: referendada a sua nomeação. O Chanceler, MinistrCl das RQlações
EXt.Cl'iol'cs. é quem referendará a nomenr;.ão de todos QS Ministros. Isso que!' dizer que o Fresidente fará as nomeações
atr~~lvés áquele PElrsonag"6,rII. ~Wo <Jaez' dizer que l~le tenba
acção sôbre o Pr{~sidente, para impedill que nomeic iJ.ste ou
. aqllele; altás, terrl de fat,o, pois se não dér seu re[erendo á
noIneacão, não s~ faz e é prel~iso procurar ouLra IlCssoa.
Os Prl'silic'ntcs n;'\o siío <[ss1m (t(o (ivn.'s c independeTlte.'> na
eSColha, CClmo ninguem é tão li"'re, COD).o pens:.'\.. para as coisas comesinhas da vida. Há n~cessidades públicas, há conve1.liências partidárias que obrigam o Chefe eto EstMo a ir
a o.etermillado hClmem. Até o nom senso pOPl.llar, qUe r:Irtlmente :"~ engana, já :'abe. de anlemão, que
SI'. Fulano
vat ser Ministro.
Agora, [JorC{{te as m~nb..'~s ;breferêncins caíram subre o
.
Ministro das Rehl.ções E~teriores?
As r:tzões. são muito simpl~s e pOl' elas não quero quebrar lancas. Sei que, em outro~ p::tíse~ se prefere o J'\1inistro
do Interior, que mrlne.ía, mais tie [Jer:-to, com as coisas da política .iI).terior . Entretanto, para mim, isto é menos uma
objeção do que Um argumento ti favor. O Min1stro das RelaÇÕes Exteriores, paira em altura sU11e1'ior ás paixões dominantes e tem de .ser, necessariamente, um espírito culto, porqUe a própria decência nacional obriga a não pÔr á testa dos
negócios que entendam com as nações do Universo, pessoas
que não tenham baslante cultura, enfim. condições para servir de élo entre os nossos interesses e os dessas nações, sendo,
finalmente, como disse o grande Silveira :Martins, o algodão
entre cristais, para evitar choques, atritos, e até mesmo quebraduras desagradáveis. Por isso, manifestei minha predileção pelo Ministro· das Relações Exteriores. Talvez, também,
pensando um pouco no atual Ministro das Relações Exterio';'
res. É pessoa a quem quero bem e que respeito como bra-

°

-

120-

sileiro representativo, dígno de figurar em Qualquer país civilizado como verdadeiro standard da cultura de sua terra.
Organizado o Ministério por êsse modo, perguntavam-me,
nesse tempo em que havia o perigo de nos atirarem (I labéo
de parlamentarista, por qualquer coisa que não fosse a cópia
rígida dos Estados Unidos, que não fosse a importação direta
de missangas, perguntavam-me se a representação do Ministério não implicava em alguma coisa de parlamentarismo.
. Eis chegado o momento em que é preciso dizer o que é
parlamentarismo.
O Sr. Presidente - O Regimento avisa que a hora do e:s:pediente estã terminada. V. Ex. poderá falar para explicação pessoaL avós a Ordem do Dia, e, como esta' conste de
Trabalhos de Comissão, V. Ex. poderá conLinuar, em explicaç['lo llessoal, desde logo.
muito bem.)

O SR. ASSIS BRASIL -

Perfeitamente. (Muito bem;

muito bem).

O Sr. Presidente pediente.
Passa-se á

Está finda a hora. destinada ao Ex-

7
ORDEM DO DIA
O Sr. Presidente - Constando, a Ordem do Dia, de Trabalhos de Comissão, dou a palavra, para continuar seu discurso, em explicação pessoal, ao Sr. Assis Brasil.
O Sr. Assis Brasil (Para explicação '.Pessoal) - A minha boa estrêla e a bondade do Sr. Presidente, me permitem conclúa mais depressa do que podia parecer, aos temores íntimos da Casa, estas obl?ervações. Dizia que era chegado o momento de precisar bem o que é esta coisa chamada
parlamentarismo. A impressão superficial do vulgo, a nossa
própria impressão superficial, - porquê n6s também somos
vulgo, - participamos daqueles com quem estamos sempre
em contato, nos faz ter idéias e conclusões, as mais dispa··
ratadas, a respeito de uma questão tão interessante como
. esta. Aquí mesmo, nesta Assembléia, já têm passado por
mim distintos colegas que, diante de- alguns discursos que
se estendem um pouco, me dizem candidamente: "'isto não
é parlamentarismo?" Fico quieto, porquê seria muito lüngo
explicar.
Parlamentarismo, desde logo, não quer dizer a existência de algum Parlamento, como a existência de algum dinheiro em nosso bolso, coisa que é uma necessidade, não quer
dizer argentaris-mo. E, assim, por diante.
Deixo á imaginação, dos nobres colegas, fazerem a aplicação dessas idéias a todos os casos em que elas têm aplicação. A existência de um Parlamento, repito, não quer dizer
que haja parlamentarismo.
.
Isto já foi bem explicado, mas é pouco conhecido e pouco
entendido; já i'oi bem dito pelo mais subtil dos historiadores
Boaehot principal panegirista das instituições inglesas, e que deve ser mais traduzido e mais lido, não :.6mente
porque traz idéias finas e perfeitas em tudo· quanto diz,
como tambem porque é verdadeiro modelo de eloquência discreta, é verdade, mas, em todo caso, eloquência, S~m a
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qual não' temos o direito de abrir a boca: ainda que possa
isso vir contra mim, que estou aquí a falar sem eloquencia. (Nãá apoiados. \
O que constitue o parlamentarismo, segundo Bagehot,
para não citar outros, é que o Parlamento. isto é, a representação direta do Povo. uma veZ reunido. não tem outro oficio
senão governar - "Dteslai \}\?,n', 'zker,\)ão - governar;
Ministério, que é uma comissão nomeada pelo Parlamento,
não tem outro ofício senão o de legislar. O parlamentarismo,
pois, é a intromissão recíproca, a penetração mútua do Parlamento no Go,,~\'n() e U() G{)<{'~1'1"'u nO l'ar)umento. com este
resultado: o Parlamento governa e o Ministério, ou o Gabinete, legisla.
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O SR. AGAl\íE!''ON PE M.AG;'..IMJ.~,& E' uma delegação do Parlamento.

L&g1s~a

ou execul:..a.

O SR. ASSIS BRASIL - Legisla. Só executa enqu3.nto
rellresenta o espírito do P.arlamento; de maneira que ê~te, de
certo modo, é executor. Ainda, atualmente, o Parlamento
impõe aO soberano - impõe, no sentido gramaticn.l da palavra - quais são os membrOS do Gabinete que êle tem de
nomear, Na Inglaterra, mesmo, há urna infinidade de casos,
até alguns muito receotes. Com o próprio Gladstone isso se
deu. A Rainha Vitória tinha grande antipatía por 6ladstone
e não queria chamá-lO, quando Q pg..rt.id~ l.,.ine-ra\ ':rl\xn.You
hâ 60 anos, alL
Entfeianto. o político inglês, que foi chamado para dar
o cheque em Gladstone, respondeu respeitos<.tmente á Rainba
que aquilo não tinha nada com êle, lj'loi.., ~ ~hefe do Partido
Liberal triunfante era William Gladstone. E, SU=1 l'Jagestade
Graciosa, a Rainha Vitória, não teve outro remédio senão submeter-se a isto, que era verdadeiramente uma lei, se bem que
não escrita llO-rquê, '1:1.'3. Ing\aV'J.:'l'2., ~vm~ a~)á'$, em todos OS
países do refinaàa civilização, as coisaS não escritas têm tanto
valôr corno as escritas. ou ás vezes mais. O Parlamento nomeia membros óo Gàbinete, que são OS que governam,
Agora, quereis :,abc:r come gO·''C1'S\am es~es membros do
Gabinete? E' assim:
PaI'lamento inglês trabalha todos OS
dias da se.mana, menos aos sábados, o celebrado sábado inglês, que nós niio temos o espSrito de imitar aquí, quando
é l)al':l u\.im 'Uma b()a 'Í.ml\:~l)nl). -:-1?'ITitDUO'S êsses dias da semana s6 há um dia - e êsse é a qual'ta feira - erll que os
membros do ParlamentO. os soberanos representantes da soberania nacional inglesa, têm o direito de oferecer qualquer
iniciativa e apresentar qualquer- projeto de lei. Podem fazer
interpelações. é verdade; são comuníssimas na Inglaterra.
Os Ministros, quasi sempre, vão á Camara para responàer
interpelacões muito rápidas. que o bom sensO inglês decide
em duas D?\aVl'US e meia, e isso sem nriga, o que sobretudo
é o melhor. O=, membros do Parlamento s6 têm a quarta
feira para. a iniciativa de qualquer medida. Mas, êsse dia, é
até uma superfectação, uma verdadeira ilusao, porque as
iniciutivas dos membros do Par1amento só Se discutem, s6 se
põem em discussão, se o Gabinete concoràa. em que elas
sejam postas na ordem do dia.
.
Aí está o que é a iniciativa do Parlamento. E' o caso
de dizer, como a nossa primeira noção de arimética das es,,~.oJas de campanha: noves fóra nada .
.'-'/ 1:sse Parlamento. que não tem iniciativa alguma, que
não legisla, que apenas pode discutir e dizer sim oU ltáo ás
medidas apresentadas pelo Govêrno, êsse Parlame~to
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tem o poder de matar o Ministério. porque é êle quem governa, é êle quem delega nos homerls de sua confiança o poder de dirigir a marcha dos negócios públicos, e guarda sempre essa reserva suprema, êsse salto do gato da história popular, êsse pulo para trás que, de uma hora para out.ra, faz
haqu::<1l' o GuhineLe. Aí está o Parlamento governando e o
l\fini!'tério legislando.
.
Agora, Srs. Constituintes, nós tentamos fazer no Brasil
o par~amentarismo por êsse modo. Recordo-me muito do saudoso amigo, ainda que seu adversário, é verdade, e não possa
magna. compone1'e parva, - como dizia o velho poeta latino,
- ainda me recordo de que Silveira Martins, dentro e fóra
do Pal'lamcnlo explicon, com a maior clareza, porque tinha o
grande dom, não só dl'\ dizer as coisas com uma voz musical
e amável para todos os ouvidos. mas, ao mesmo tempo, com
lógica, pondo os pontos nos ii - o que era o parlamento inglês e o que devia ser no Brasil, onde nnnca poude se realizar. Por que?
Porque nôs não tínhamos condicões para fazer o que a
Inglaterra fez. Nós não somos ingleses; também não o são os
franceses: também não o são os belgas, como não o são os
alemães. Não o são ninguem.
O govêrno parlamentar, em sua pureza, nunca foi bem
execu tado senão na Inglaterra.
O SR. AGAMENON DE l\fAGALH.:\ES - E o pre"ide·ncia.Iismo
em parte nenhuma.
O SR. ASSIS BRASIL Ainda eslou rIo acordo com
V. Ex.: como ainda nenhum outro govêrno. Também não há
homem sem pecado: e cu não votaria aqui para que se enforcasse o nobre Deputado, por êsse motivo ... (Riso).
É preciso' dizer as coisas como são: o presideneialismo,
como o parlamentarismo - e não estou aquí fazendo >1 ôefesa
de nenhum dêles - para mim são palavras sem nexo, sem
sentido. Só entendo brasileirismo. O Brasil necessita lie instituições representativas, porque nüo há outro modo material - já não digo moral - de se exercer a administração,
no sllprcmo govôrno de um povo. senão por meio da represent.ação. l\Ias, êsse governo representativo, há de ser br<.tsileiro, não há de ser missanaa in{Jlesa, nem americana, - perdoa-me o meu ilustre amigo Sr. LevfCarneiro. que abuse da
sua feliz lembrança.
O SR. LEvÍ CARNEIRO - A expressão é do Sr. PUnio
Barreto.
O SR. ASSIS BRASIL - Está muito bem apoiado por
V. Ex. e, com o seu prestígio, cresceu de ponto.
O presidêncialismo' aplicado rigidamente, com esse' simplismo, com essa candidês, fez com que até um grande homem, o Marechal Floriano Peixoto, dissesse em público,
creio, aliás, assinando coisa que algum de seus conselheiros
escreveu - que o presidencialismo tornou o Presidente da
Rf'j)úhlica verdadeiro :Ministro responsável perante o Povo.
É barbarismo, é vergonhoso, é qualquer coisa que talvez ténha sido dita com a solenidade com que acabo de me pronunciar, neste momento. Talvez, mesmo, que o bom senso
popular, a memória dos patriotas do Brasil hajam esquecido
inteiramente; mas a verdade é que já se disse, em nosso
País, pela boca do Presidente da República, que êste era o
verdadeiro l\linistro responsável perante a Nação.
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Êsse presidencialismo não merece, siquer, as honras da
discussão.
Se o fato, porém, de haver um Presidente, dá lugar 11 que
se chame o sistema de presidencialista. como realmente alguns escritores u designam, para distinguir do da Inglaterra
- onde o Govêrno tem um Rei, ao passo que os outros pos-:
suem um Presidente - 8cho, então, que o caso é perfeitamente discutível. O presidencialismo bem entendido poàe ter
todas as virtudes do sistema parlamentar. Êste, iria melhor,
sem dúvida. comum Chefe de Estado permanente. esnécie de
chave de abóboda da nossa ,,-oll1a ConsUtuição monár quica.
O Poder Moderador, chave dos demais da Nação. o qual existiu em todas as outras constituições monárquicas. embora
nflo tenha sido racionalizada, como se diz alllalmf!ule,chave das duas partcs conl:ergentes da grande abóboda nacional, que se une na cúspide - o Poder l\1odcJ'ador conviria
fosse efetivo, tendo interesse constante em que tudo ~mdasse
bem, em que a gloria da nação fosse exaltada ac) mais alto
grau, porque tudo isso refletiria sõbrc a majestade do seu
trono, a tranquilidade e a comodidade da sua prôpria família.
Pergunto: o Brasil é feito para ler uma testa coroada?
Creio que isso 6 coisa que se não discute. A República, a
Democracia. levadas ao seu último e);:trcrlJo, isto é, com a
abolição da' Corôa, é finalidade dêste continente que habitamos, é condiçEio inerente á Con"sWuição do Brtlsil. Nao pode-

ríamos, uinda ql1e o quizessemos, instituir uma monarquia
q1..1C durasse neste llaís.
Mui Los espÍl'ilos sensíveis. patriotas mesmo, desejariam,
pura a sna llútria. a gloria de ter uma família privilegiada,
que respondesse perante a His~ória, perpe~uam~nte, pela:;
vicissitudes reservadas á Nação nos dias amargos fie exis~
tencia, que atingem todos OS povos,
E.ntretanto. uma YOz ínf ima nos (Iiz que i5:"0 sQ!'ia im~
possível. :\. Am6ric::J. f0i feita para a Jlepública. Creio mesn:.o que () mundo inteiro f\ foi. :.\1:15. pelo llIcnos. êSSf) mundo
que habitamos - sejam quais [Ol'om :lS dli/,os íntimas dos
,que têm saudades rio passado - 1~5t." mundo viverá mal, é
. verllade. mas J'lllD.CU i1r1milir'ú qllf!. sob a cúspicle do poder
nac.ional.· se aS:'\enl.c algu('u' ('11m lIma cOl'''la na cabeça.
(.4.poiados. ) .

Sent.imos - ainda que neln lodos o digamos - que fizemos a aprendizagem da nos:Ja -liberdadc, a\eavés de duras
pcna;;; sentimos que estamo:::,. d:~ certo modo, lavraúdo a
nossa própria c);:lliação. afim fIe sacrificarmos a nossa alma
e sermos uma ""ação digna da felicidade e de todos os gozos
honestos. Nós, entretanto - apesar dos martírios por que
pa.ssámos, e des::;:ls colun:ls ue fogo, entre as quais teremos de alraves:;ar para a conquista de direitos,. muitas vezes ilusórios, que nos escapam, como a felicidade da fábula.
quando queremos abraçá-la, - devemos levar a cruz até o
calvário, ser dignos da finalidade da. América, - republicanos com desgl'aças e não monárquicos com felicidade, mais
aparente do que real.
Se a monarquia é incompatível com o Brasii, o sistema _
copiado da Inglaterra jà sofreu um grande "handicap", comodizem os homens das corridas de cavalo.
O SR. AGA:\IENON DE l\IAGA.LH.~S - Mas, a França é republicana assim com a Espanha e a Alemanha.
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o SR. ASSIS BRASIL - A França, não. São os próprios
franceses que o dizem. Aquí mesmo, esteve Clemanceau, que
conversou com muitos homens públicos, entre os quais, o
meu velho e saudoso amigo, Conselheiro Antônio Prado, {\
quem disse:
"A França teria muito que aprender com vocês, brasileiros, sobretudo nisso: de deixar de imitar a Inglaterra, que
é inimitável."
Realmente, eu não acabal'ia mais esta palestra, - que
não desejo considerar um discurso e apenas faço para desempenhar o meu dever, embora contra a conveniência e o
respeito que devo aos ouvidos ilustres do meio - se qUlzesse mostrar os defeito5 de todos os sistemas de govêrno
que têm queri.do imitar a Inglaterra.
O SR. ARRUDA FALC.i\.o - V. Ex., está falando como
sábio e mestre que é.
O SR. ASSIS BR.\SIL - ÊS5c Bagehot, a quem me referi com a admiração que merece, chegou mesmo a dizer e isto vai expressamente dirigido aos meus queridos colegas
de alma católica, no que os invejo - chegou mesmo a dizer.
repito, que o sistema de govêrno inglês, no qual o parlamento governa e os Ministros legislam, é um prodígio. com0
o da Escritura Sagrada, um mistério como o da Santíssima
Trindade: três pessoas distintas e uma só verdadeira. Isso
não é para se discutir, mas para se receber. A verdade:
é que, assim como o mistério da Santíssima Trindade
operou tão magnificamente sôbre uma elite notável da nossa
espécie, da mesma forma naquele país admirável, interessantíssimo, que é a Inglaterra, êsse outro prodígio dá os
1',eU5 resultados, que seriam inteiramente negativos nos seus
'imita~ores superficiais, como seria o Brasil, querendo 'ser
parlamentarista.
Não nos devemos dar - perdoem-me a expressão, um
pouco estudantina, porque todos fomos estudantes e ainda
o somos, eu pelo menos, pretendo ser - não nos devemos
. dar ao desfrute de querer passar por ingleses. Somos bra,sileiros: façamos instituições brasileiras. Não nos queiramos dar também a esse outro ridiculo de pretendermos ser
americanos. Se os próprios ingleses não imitaram os americanos e, :"e OS americanos não iimiLarum os inglesp.s.
por que 'nós, brasileiros, haveremos de o fazer'? A não ser
que queiramos merecer êsse epíteto depreciativo que, em
certo lugar. nos dão de ximieses, animais que imitam, inconcientemente, tudo quanto fazem os seres de inteligência
superior.
O SR. AGAMENON DE l\IAGALI'I.~ES - A opinião de V. Ex.
é que imitamos os Estados Unidos. V. Ex., no seu grande
livro, - "Govêrno Presidencial" - tem até uma expressão 11.
respeito da Constituinte de 1891, dizendo que ela se limitavl'\.
a repetir os princípios constitucionais americanos.
O SR. ASSIS BRASIL Espero que V. Ex., entr p
tantas outras finezas que já lhe dÉwo, me concederá mais
esta: a de lêr, mais tarde, o meu livro.
.
Antes disso será inútil discutí-Io. Posso, porém, afirmar, a V. Ex., que não disse isto. Eu mesmo me julgo surpreendido de, na minha humildade, na minha incapacidade,
na minha ignorancia, (não apoiados gerais), ter, já há 40
anos, dito coisas que agora mesmo não poderia repetir.
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o SR. SOARES FILHO ~ A experiência demonstrou que
eram exatas, para glória de V. Ex.
O SR. ASSIS BR.:isrL - O que poderia de melhor fazer dentro desta Assembléia, abusando da sua bondade e paciência, seria lêr, da primeira até a quadricentésima página, o livro que publiquei em 1896"
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Não tive o prazer d~
ler o livro de V. Ex. Conheço, entretanto, a réplica de Elpídio de Mesquita, que transcreve páginas e páginas dêsse
trabalho de V. Ex.
O SR. ASSIS BRASIL - V. Ex., então, não ouviu a
ouviu o éco. E o éco é sempre defar·mado.
O SR. AGA'ME~oN DE :MAGALlIÃES - Nessas páginas, o autOr Lr:mscreve a opinião de V. Ex. sôbre a Constituint~
de 1891VOZ:

O SR. ASSIS BRASIL Nesse mesmo livro. propunh:l.
e"U a criação do Conselho de Ministros, com a presença dos
mesmos na Camara e coisas que não estão na Constituição
Americana e seriam consideradas abusivas por'que, ainda não
fuz 100 dias, tive o prazer, o bom gosto de rc\"cr aquelc p~is
extraordinário, - os Estados Unidos - onde bebi muitas
d::J.s mais interessanles experiências durante os sete anos em
que lá servi a nossa Pátria, e onde tive o privilégio de
COnversar com os set;s homens mais finos, a comcçar pOI'
ê~se grande estadista, que o Mundo há de admirar, quandQ
elltre o ])resentf! momento e o do seu julgamento. se interPuzerem os anos necessúrios pura purificar o juizo, - o
Presidente Roosevelt.
Com êle mQsmo estive conversando sôbre o livro inter<lssantissimo que publicou - "Looking 'Forward" - c a. re~
Peito das mudanças de que Precisava a Constituição Ame~
ricana. Submetendo-lhe minha opinião, já bpm antiga, do
que era necessátio fazer no Brasil, tive a satisfação de ouvit
do eminent,e estadista: "Voccs lucraram com I) têrmo~
"paved thc 'Way", calçado o eaminho, para passarem por
cima CO~1 a nossa experiência".
Não há necessidade .de imitar a ConstitUição Americana,
que tem coisas' bôas, é verdade, mas que já se operam com
completo dcspr(~zo e esqnecimento do seu texto escrito.
A ConsLituicão Americana não é digna de ser imitada,
nem mesmo pelos Estados Unidos e muito menos do Brasil.
O SR. AGA:\tE::s'O~ DE MAGALHÃES Foi o que V. Ex.
disse no seu livra.

O SR. ASSIS BRASIL - O que eu disse, há quarenta
anos, ou perto disso, eram medidas que estão, agora, no anteprojeto de Constituição. e creio que passarão, porque reconheco nesta Assembléüi, ao' passo que vou sondando todos
Os espíritos, que aquí há uma coisa sôbre todas as outras:
"Uma boa vonlade de convergir para aquilo que seja o melhor
de tudo, porque ainda que nós, na vida diária, nos encontros
que temos com os :J.ossos amigos e adversários, tenhamos
Sensacões muitas vezes hostis, quanto aos nossos semelhantes. no fundo temos a conciência que nos diz não estamos
legislando para nós mesmos - conciência que repete a velha frase da sabedoria latina: hodie mihi, eras tibi.
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o que fazemos hoje não será para nós, mas para as gerações que hão de vir. Levantemo-nos todos á altura da
magnitude dessa grande missflo, que estamos desempenhando.
Confio em que, em nns.sa Constituição, hão de figura..,
não só êstes d6gmas de bom senso. como muitas outras coisas que minha pobre cabel}a não' poderia sugerir e minha
paupérrima lingua não poderia repetir neste momento.
(Não apoiados.)

O SR. AGAME)<nl\ DE l\iAGALH:\ES - V. Ex. está fazendo
uma preleção magistral. Teria, por isso, grande prazer em
que V. Ex. tocasse no -ponto capital, no ponto mais transcendente do presidencialismo - o da sua responsabilidade.
O SR. ASSIS BRASIL - Tinha o propósito de faz c,'
alusão á êssc assunto, e agradeço. :lU, o auxílio que me traz
o nobre colega.
O Sr. AGA:--'!El\ú:'\ DE l\IAG.\LHÃES - K fundamental.
O SR. ASSIS BRASIL - Recordo-me cie que. ;!a primeira vez em que, debaixo desta cúpola sagrada, apertei a
mão do meu velho amigo e atual colega, nobre Deputado
por Pernambuco, S. Ex. fez referência ao assunto e disse
que, cada vez esLa\'a mais amigo da responsabilidade des
governos c, cI'eio. dos MinisLros.
"Responsabilidade" é apenas uma palavra - como todas as coisas são ]lalavras - quando não corresponde a um
fato posit.ivo, substancial, fundamental.
O Ministro que responde perante o .Juri tem I'esponsabilidade. O Ministro que responde perante o Parlamento
também tem respon~abilidade, embora não seja da mesma
natureza. O l)J'(lpl'io Presidente está sujeito á responsabilidade.
.
O SR. AG,\:--IE='ON DE l\iAGALIL\ES - De direito; de fato.
nunca.
O SR. ASSIS BRASIL - Qtw. se chama. no parlamental'ismo, "r~sponsabilidadC'" - e é Iweciso reduzir á. sua expressão mais simples - que se chama. no sisll~ma pnrlamfmtal'. responsabilidade do l\linislro? 1~ o fato rln a Camara poder derrllh~u' n Ministério.
O SIt. A(U2lIE)<()~ DE l\r.-\e~Ar.ll,\ES - Es(;'t dal'o; quandn ('
M inis!"'l'i n rão e(\ITCS!101HJI.' Ú con l"iane:a púhJ ira. ou á maioria da opinião. Esta é que l~ a ]'e,o;ponsabilidade.
O SR. ASSIS BRASIL Não \"arnos tão depressa. qUr~
não sei COl"l'el' em pôlo. (Risos.)
Há muita,:; ilações a tirar; mas o fato:irreduLi\"el é êste: a
resnon,o;alJilidade. no sistema parlament.ar, consiste no fato
da Camara rlos Deputados - nem é o Parlamento - poder
derrubnr
l\Iinistél'io.
Ora, já tivemos Parlamento e sabemos que. ape;;:ar Ui'
tudo isso, estava. ~mplicil.amente entendido na Constitui~-ão ..:...que não tinha o que se chama agora de racionaliz::ll.;ão eslava entendido que os Ministérios 'caíam ou subiam conforme a vontade d::l Camara. Não há, 11a hi:slória, um só caso
de Ministério ter caído depois de urna vota(;ão contrária da
Camara.
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Houve mesmo um caso triste e vergonhoso - hoje atenuado através do tempo, da nossa bondade e também pela
melhor compreensão das coisas e dos fato!:' do mom<:>nto caso que é singular: odo· Barão de Cotegipe, um dos homens
mais representativos da intelectual idade política do Brasil.
Outro fato se passou com uma figura não menos ilustre
e não menos digna de ser apresentada na prjmeira plana dos
nossos homens-modêlo: o do Visconde do Rio Branco.
O Barão de Cotegipe foi alvo, perante a Camara, dp uma
denúncia positiva, dada por um homem que tinha nome prciprio - Cesário Alvim - de ser sócio de uma casa que praticára um conl.rabando de sêda por jlopcline. Eu era menino
e lembro-me do nome da fazenda, que hoje não conheceria
mais. Ficou perfeitamente evidenciado, com doc.umentos,
que a casa, de que ê!e era sócio, tinha l'eito o contrabando.
O Barão de Cotegipe confessou que ,;stava provado o fato,
mas ressalvou não havl'r tomado parte nêle - e parecia.
evidente, porque teve mesmo a defesa. de alguns homens da
monarquia, como Silveira. i\Iartins, bastante intritáw~l em
relação a seus adversários conservadores.
O Ministério, porém, não caiu. Ficou apenas d'~caído na
opinião, cahisbaixo, sem prestígio; ma::;, o Imperador, enl.endeu que não devia derruhá-lo.
O SR. AG.\MEZ\O:\ l\L\OALHÃES - Mas ficou sem prestígio,
decaiu na opinii1o pública. O Parlamenl.o fiscalizou, trouxe a
públieo o ato escandaloso. Aí (5 que está a sua função fiscalizadora.
O SR. ASSIS BRASIL - O Visconde do Rio Branco, S0gundo ficou IJem pro\":1(10 com docul1wn/os fidedignos, Unha
dado a outro gol'ande homem cIo Brasil, que se viu apertado
em su::u; finani.:.as - o Barão de Mauá - a quantia de sete
mil contos, para evitar a descida deste do PodeI'. A quéda.
ent.relant.o, se deu cio mesmo modo, verliginosampnte, como
sempre acontece com as grandes massas que rolam. sem
parar, pela montanha abaixo. O Tesouro fiem}' a descoberto:
Vrovou-se que o grande homem Linha ajudado
::::eu eOIT(\ligionário, ]Jorque l\Iami, casualmenle, tinha passado do Partido Literal para o Consprvaeor. afim de apoiar o l\linistério Rio' Branco. E não caiu; esperou-se. depois, um prel.exto
qualquel' j);)J':1. derrubá-lo.
l\luilas-vczes o l~e\"erso da medalha :-c dava lambém.
A maioria, que acabava ele J'eceber votQ de confian0a das
Camanl~, no dia seguin/c caía por ".imJlles deliberação. do
Impc/'ador, o que faz Cl'cr que essa 1.J:.adição foi um vêl'dadeiro carcôma que destruiu a monarquia e que então existia
realmente um l)oder pessoal. E, e;:.sê poder, se organizou por'que, deixando de operar a máquina parlamentarista, nunc:."!.
haveria mudança de part.idos no Parlamento. O partido que,
fazia eleição. conseguia sempre a unanimidade, quando não
obtinha maioria extraordinária. Era preciso queintcrvicsse
artificialmente uma vontade estranha e. essa vontade, fOl
causa de irritacão constante. que deu em resultado a qu6d:t
da monarquia.
Para que, pois. a regpomabilidade exista realmente nos
Minigtros, não basta possam êles cair por efeito de voto da
Camara. Os '"atos da Camara. entretanto, ·na maioria das
vezes, dão, na própria Inglaterra, e sobretudo, na Franca,
na Belgica, na Alemanha e em todos os países, oportunidade
para os conciliábulos, para os conlúios de interesses subal-

°

-128-

ternos derrubarem os Ministérios. afim de que, passando
a roda da fortuna, por deante dos ambiciosos, possam
alguns deles agarrar-se ás suas asas precárias. (Muito bem).
Essa é a responsabilidade ...
O SR. AGAlVIENON DE MAGALHÃES - Do presidencialismo.
O SR. ASSIS BRASIL '" da monarquia.
Agora, quanto á responsabilidade do presidencialismo,
que póde existir da. parte dos Ministros; realmente, o lado
moral não desaparece, pelo fato de não caírem os Ministros
em con>:equência do voto da Camara. Nós mesmos, em nosso
grosseiro sistema de govêrno, em nossa República de ensaios,
em nosso presidencialismo, não direi caricato, porque tem
sido ma is trágico do que qualquer outra coisa, temos tido
casos de govêrnos e, mesmo, de Chefes da Nação não se poderem aguentar, por se verem desemparados da opnião pública. Nesta se acha a verdadeira responsabilidade. O voto
do Parlamento ajuda, não há dúvida, mas não constitue sentenca definitiva. O que vale, efetivamente, é a opinião. :Esta
é iJ).visível; não se sente, não se apalpa, não tem aroma, não
tem cõr, não tem temperatura; possue, entretanto, mais força
do que todos os outros elementos que conhecemos. É como
certas plantas que, frágeis, na aparência, e de tecido molf',
se infiltram nas ruínas de pedra dos templos abandonados ou
das eidades decaídas através das civilizacões mortas. O viajante que passa, indiferente, vê o arbusto insignificant.e lutando contra o granito, que é duro; mas o granito é morto, e
ela, que é viva, àia a dia, mete mais uma de suas moléculas, insinúa mais uma de suas radículas e, quando menos se espera. a muralha vai por terra e a planta viceja ou morre
com ela. A verdade é que, o invisível, o imponderável, vence
a brutalidade ...
O SR... AGAl\1ENO"," DE MAGALH.~ES - V. Ex. está anatoleando. O órgão da opinião, porém, é o Parlamento.
O SR. ASSIS BRASIL - Sem dúvida, é órgão, e o principal; mas, o Parlamento. >:em apoio da opinião seria como a
arvorç ::::em a terra qpe a sustenta. A realidade está na opinião púbiica; esta, com efeito, se manifesta através do Parlamento. quando o ParlaI!lento é bem eleito; mas espero quP..
no Brasil, o será sempre tanto quanto o presente.
O SR. AGA::'oIEl\'O"," DE l\fAGALH.~ES - Tanto assim que toda
a vida publica' de V. Ex. tem sido no sentido da representação.
"
O SR. ASSIS BRASIL A responsabilidade, que con' ... siste na fore·a da opinião, a única e verdadeira força, essa
a possue qualquer sistema de govêrno democrático, qualquer
sistema de governo representativo; essa a terá o Brasil também, sem imiLar a Inglaterra - com a diferenç.a de que nós,
por semelhante modo, evitaremos os golpes de força, evitaremos as intrigas parlamentares, evitaremos todo trabalho
subterraneo que, de quando em quando, surpreende a mesma
opinião pública com as mutacões de cena inesperadas.
Proponho, enfim, ao cérebro fecundo do nobre colega,
esse pequeno comprimido, que não podia ministrar senão em
poucas palavras, e espero que a digestão será completa.·
A idéia, em que se encontram bons espíritos, de que
um golpe do Parlamento derruba umPresidf'nte, é uma falacia, em certos casos. No Brasil já o foi, continuará a ser e
é preciso evitar que se reproduza.
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Queria, porém, ravidamente passar do presidencialismo
e parlamentarismo, que confes~o ter deixado apenas tocado,
par:1 a questão da eleição ·presidencial.
Nesse velho documento escrito, a que acabo de me referir, sugiro não seja a eleição do Presidente realizada pelo
sufrágio unIversal direto, mas pela Camara legitimamente
eleita. Sempre fui partidário de Camaras legitimamente eleitas e, desde ôsse tempo, prégo o sistema de representação
proporcional- o mesmo que, ouso dizer sem vaidade. temos
agora e que conto a história não esqueça. Tive a honra de
colaborar, muito substancialmente, em tudo quanto se fez,
até em caráter official.
Proponho a elei(;,ão do Presidente pela Camara. E' outro
assunto, que também não me será possivel discutir a fundo.
Deixai-me, porém, dar apenas as linhas mestras dessa grande
concepc:.ão. Começo por negar que o encargo de escolher o
primeiro magistrado da Nação possa ser desempenhado pelo
sufrágio univel'sal. Instituição excelente, é mesmo a maior
<.las necessidaàes de uma verdadeira democracia. Tem. entretanto. suas funções a exercer.. Desde logo, póde fazer leis,
não pode bacharelar ninguem. não pode dar honras sacras a
sacerdotes. Há uma quantidade de coisas que, ao sufrágio
universal, não é dado fazer.
O que, só e exclusivamente, a êsse sufl'ágio incumbe, é
o seguinte. que desejo deixaI' num comprimido: escolher representantes; quer dizer, fazer uma miniatura da Naçii0
trazendo para o areópago nacional a média da opinião tam·
bém nacional, de toda combinação dfl opiniões que cheguem
a certa maturação, que possuam certa pondflração, certa
respeitabilidade, nm suma, o direito. que não lhe póde ser
negado nem iludido, de repI'escntação conveniente e proporcional no seio do Parlamento. Isto é que é representação.
.
Nomear porém, magistrados (' de~empenhar toà?s :0>.:::
outras funções da administração e governo. a que acabo de
me referir ligeiramente. não é I)I"Óprio do sufrágio universal. l\omcar, seja quem fôr. deprmcle de combinações, de
discussões, de transigôncia::;: depenck dfl atender a conv.. . niências e· dep('ndC', aV;, de certa velocidade que ôsse monstro extraordinário. chamado "sufrágio universal". não póde
01'01'('('1'1', porqlH' Sll:t vt"lor>idadc (';:;t:\ na razão inversa dA
~ua m:"lssa t", por r.on:-egllin(C'. ]1fio "C' cnr·oa!:':!.. mllit.as vezes,
em condic.:õf's iit", ('om a prt"st eza nxi;ida p(~los in tf'resses
públicos, decidir dpt('rminadas questães.
Neste ponto, contentar-mo-ia, até, com d:tr uma imagem,
apresentar um simile mllif o caseiro: trata-se do que me
aconteceu com um mecanico de minha especial amizade,
quando era eu menino. Tinha ouvido dizer qlle êsse mecanico fazia "facas" Wo boas que davam para atravessar
um vintém de cobre. Procurei-o e lhe pedi que me fabricasse um instrumento dêsses. Os meninos são mesmo, em
geral "faqui~tas"... E. sin1i.O. os mells amigos pernambucanos, aqui presentes, que o d·igam... (Risos. )
O mecanico, um dinamarquês, que tinha a sabedoria
da idade e era homem de grandes conhecimentos, disse-me: - "Agradeço-lhe o elogio á minha habilidade e vou
preparar a sua encomenda. Parei a "faca" como deseja.
~"isto é,_ com punção para furar um vintém, mas está claro
que não poderá ter duas utiliçiades ao mesmo tempo ..• "
VOLUME V
9
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Pois bem, dou á minha Pátria o sufrágio universal
para pleger seus repres€'ntantes. Não quero, todavia, que
êsse instrumento se aplique senão áquilo para que é próprio ...
Depois, quando mesmo êsse sufrágio elegesse o Presidente da República, não seria caso de eleição no sentido vulgar, e, sim, de nomeação, de escolha. Etimologicamente,
"eleger", "escolher" "nomear" têm a mesma significação;
mas, na linguagem costumeira, "eleger" é uma coisa e "nomear" é outra.
O caso do Presidente ria República - magistrado dos
magistrados. supremo magist.rado, cúspide de toda a organização social e polít.ica - niío póde Sflr decidido por "sim"
ou por "não". único meio que POSSUfl o sufrágio universal
de se pronunciar. Perguntai ao sufrágio universal por uma
coisa qualquer que tenha três respostas: êle só poderá dizer: "sim" ou "não". E' o caso do bandido que, na quebrada
da serra, exige a bolsa ou a vida. Não há opção possivel.
Como sab!:'mos, o sufrágio serve, ainda, para o referendum: quando. por exemplo, votada uma lei, se pretende
saber si a nação a deseja ou não.
Em casos como i!ssf>, admito o sufrágio universal e,
creio mpsmo, qnc há emendas em tal sentido. Agora. para
nomear Pl'esirlenf C5, não.
Como, porém, os extremos se tocam - e o que parece
extremo calor nãú raro é extremo frio e vice-versa - que
acontecia, entre nós, quando dizíamos ao Povo ~rasileiro:
"Elege livremente teu Presidente?" Acontecia sempre que,
não o Povo Brasileiro, mas trinta ou quarenta cidadãos,
cujos nomes talvez se pudessem apontar com o dedo, no
próprio recinto estreito do Rio de Janeiro. se reuniam enl
conciliábulos e decidiam: "O candidato é Fulano." E. muitas vezes, as participações a respeito eram feitas até por
telegrama. Dê5sc--mcdo, o Povo era chamado, apenas, para
sacramentar a escolha, dizendo: sim ou não.
Ora, cu que em nenhuma dessas ocasiões estive de
acOrdo com o único candidato, porque. afinal. não havia
duas o]wraçGes. visto como nem pxistiam partidos, nem
elpições. - ficava anulado. COl11o cidadão brasileiro.
O :-:n. ;\r..\:\lE:-O:- DE ~1:V;:\LlL\ES l~ra Il lIinml) ia pre,;idenci::lbfa "Minas-São Paulo"...
.
O SR. ASSIS BRASIL - Alegam que o Presidente eleito pela Camara resulta de procedimento que pode dar lugar
á fraude ou, pelo menos, á negação da verdadeira vontade
popular, porque as eleições indiretas - eu mesmo já o acentuei - não raro deturpam, deformam essa vontade.
.
Assim, para só ci Lar um caso. recordarei que. nos Estr.dos Unidos, na eleição de mil oitocentos e setenta e tantos, o
candidato Tilden, democrata, alcançou 250 mil votos mai;;
do que o candidato Hayes, republicano; mas os correligionários de Tilden, que eram os democratas, venceram em poucos
círculos por muitos votOb e perderam em muitos círculos
por poucos votos. <;>. que sucedeu foi que, embora o eleitorado primário de Tilden fosse 250 vezes maior do que o de
Hayes, o eleitorado secundário ganhou em mais círculos, e.."ll
mais Estados e em mais circunscrições, de tal sorte que Hayes
obteve a maioria de um e foi o Presidente da República o que, no Brasil, daria lugar a muitos protestos, talvez até
': sangrentos. O bom senso daquele grande povo, entretanto,

fez que todos se curvassem á Lei, esperando que, na primeira
oportunidade, êsse caso havia de ser prevenido.
A eleiç50 indireta é, pois, isto mesmo que salientava ainda agora - hão de pemitir,com a franqueza de amizade intima qae tenho a honra de desfrutar do nôbre Deputado ...
O Sn. AGA),'!E);O); DE MAG:\LH.~ES - A honra é TIl Ínha.
O SR. ASSrS BRAsrL - ., ,uma tl'ansposi<;iio do éco
Pela voz. A eleição indireta não é a voz. Voto tem a mesma
origem etimológica de voz. O voto, poderia dizer, é a voz.
Agora, o voto indireto é o éco e, êste, pode deformar, e quasi
Sempre deforma, a verdadeira voz.
.
Apresso-me, portanto, em explicar aos ilustres Deputados que a escolha do Presidente pela Camara não é caso de
eleição indireta: é, sim, caso de eleição, de eleitorado resumido.
O SR. AGA1\f.E:1\or-; DE MAGALH.~ES - E selecionado.
O SR. ASSIS BRASIL - O fato de haverem os Deputados sido eleitos não significa que o fossem para eleger. O
que se chama "eleição indireta" é aquele fenômeno em que o
cidadão é eleito para eleger e. uma vez elegendo, morre Por
isso mesmo, tal como «5 formigas e outros insetos que, quando desempenham seu grande dever de maternidade, desaparecem da circulação universal. O eleitor secundário desaparece dêsse mesmo modo.
O membro de uma assembléia. legislativa, ao contrário.
é eleito, desde logo, para representar a nação; é miniatura
da opinião nacional. Depois, há infinitas coisas a Seu favot':
pode eleger um, dois ou três presidentes, eonforme o caso;
pode também não eleger nem um: e possível dar-se o caso
de, durante a legislatura, não se eleger PI'esidcnl.e algum.
Isso mesmo del)ende, muito, dos periodos presidenciais, AqUi,
no Brasil, poderia haver ligeira alteração, a que não me oponho: o Presidente servir cinco anos c a Camara quatro. Devemo:-. porém, ser bastante desprendidos para fazer êss~ presente de grego, confesso, ao Presidente da República e ficar·
mos nós com I) 1l0SS0 qun.1.rj(~nio. Trata->;c de allet'aç;ão que
pode ser ~~ita, evidentemente; mas, mesmo Carnal'a P. Prc··
sidente tendo quatro anos, o fato"é que aquela não foi eleita
para eleger êste.
Oll(l'a idéia "implista 'iUe convém varrer do cérebro dos
verdad(~il:OS pen>;adores é a de que, eleito pela C~mara, o
Presidente fica desta dependendo. Isto, porém, é preguiça de
pensar. A verdade mais antiga, não digo da história, mas. da
legenda, é, desgraçadamente, a de que a ·criatura. se r.ebela
contra e.riador .. , O primeiro gesto do entesinho, desde que
se lhe cort;1. o cordão umbilical, é dar meia duzia de coice:. no ventre materna .. , (Risos) O fato ocorre por toda parte
e, os casos no próprio Brasil são tão recentes. e em certo.;;
momentos 1eem sido tão esca.ndalosos, que me poupo ao trabalho de os referir ...
O Presidente, velo fato de ser eleito pela Camara, não
fica, de maneira alguma, dependendo dela; ficaria, se, por
trás do Presidente, houvesse o que os franceses chamam "fieeHe" - um cordãosinho, para que o Chefe do. Estado se
movesse como um titere. Uma vez escolhido, porém, êle nem
tem de agradecer: foi. eleito por um corpo nacional que deve
estar á altura de sua missão e, por conseguinte, não tem de
pedir a paga dos favores qUe acaso faça. Aliás, eleger Presidente não é favor algum: isso, como dizem os ingleses,
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constitue o "fardo do homem branco", que muitas vezes somos ohrigados a carregar, como se se tratasse de tarefa muito
agradável ...
Outra considera(;.ão: sobretudo nas democracias cruas,
eomo é ainda a nossa, torna-se necessário cuidado em evitar
constantes consultas ao corpo eleitoral, principalmente em
assuntos estranhos ás suas funções.
Real izar as eleições presidenciais - a única coisa de real
que ainda havia no Brasil - pelo sufrágio universal direto,
equivaleria a restabelecer a irritação nacional. Ninguem estava contente com o candidato; ninguem sabia bem o que fazia;
todos, senão abertamente, senão concientemente, ao menos
no fundo de sua conciência, se sentiam humilhados por ter,
numa dessas grandes funções aparentes da cidadania, dizer:
"sim" ou "não", em matéria em que o homem deve ter liberdade para manifestar o que pensa e não para responder automaticamente, a uma disjuntiva destas.
Essa irritação deve desaparecer. A Camara elege da noite
para .() dia. São casos que repito no livro a que tenho feito
mais de uma vez alusão, e dos quais apenas trarei um a esta
Assembléia, ainda que temendo a sua fadiga e abusando da
minha, que é bem sensivel- o do assas inato do Presidcnta
f:arnot. Estava eu em viagem para a Europa, quando cometeram êsse grande crime. Dêle tive conhecimento no dia seguinte ao do meu desembarque, em Lisboa; quando cheguei a
Paris, pejo Sud E.rpl·ess, que vencia 100 quilometros por hora, desci do trem e fui acompanhar os funerais de Carnot,
muito próximo ao próprio Casimir Périer, Presidente eleito.
que levava seu antecessor ú cova. Tudo ocorrera. torno ::t
dizer, rapidamenle, sem abalar a opinião pública francesa..
Senhores, o bom senso perdôa, muita vez, qualquer pequena irl'cf;ularid:lcle, qualquer pequena falta de cerimônia em
que se haja incorrido com a grande soberania nacional, por
amôr ú ordem. ú lr:mquilidade e ú conformidade que tocl05
acabam por ter. pOI'qt~C o bom senso prevalece sempre sõbre
todos ospl'(~conceilos das nações.
A eleiçflo do Presidente da Republica, si a fizermos, como estou COl'to de que. a vamos fazer, pela Camara. representará o passo mais substancialmente interessante para a
paz pública no Brasil, e constituirá, ao mesmo tempo, prova
de que não nos iludimos com infantilidades, com êsse caramelo oferecido ao Povo. dizendo: "Tú farás o teu President.'l.
É ofensa á tua soberania indicar, nomear seja quem fôr para
te substituir".
Em v<'rdaàe, o modo de fazer que o povo não p.scolhesse o seu Presidente era mandar que o elegesse, porque não
dispõe de aptidões para isso e, portanto, não pode desempenhar-se da missão.
A sinceridade, a lealdade, a sabedoria, pois, aconselham
que se suprima essa superfet.ação, essa hipocrisia que até
hoje reinou no Brasil. é quP. é preconceito ainda em muitos
outrospoíses.
O carátl'1' do Pr<'siàentp. da República. já o assinalei.
não é o de rr'lwesent:mte. "Representante",- di-lo o bom senso, é um depositário de opiniões..:: Ora, um Presidente. a nüo
ser que :possua duas, três ou quatro caras. tem de sustentllr
uma só opinião, há de ser representante de seu partido. O
modo, poréw_-dc tirar a preponderancia desa idéia de reprpsentanhAe partido, é exatamente não o fazer eleger pelo sufrágio universal direto. que traria á tona suas paixões, em
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todas as excitacões de que é i;la5sível·o Povo inocente d'3 uma
Nação, por mais educado qu co seja: é precisamente fazer quo'
o Presidente t.enha mais carát.er de magist.rado do que de
representante. Não há proporcionalidade na autoridade única, e, por conseguinte. é absurda a afirmação de que o
Presidente representa opiniões; rcprc:;cnta. sim a l"aeão. t',
no~ momentos supremos, SI; ergue sempre, mesmo contrariando os interesses de seus amIgos. contrariando os interes5~:: de seu partido.
da sua própria pessoa, para defender a Justiça, quando ela aparece. rnagp:,lo:-,a. rk.,-,lumbrando a todos e submetendo ainda os espiritos mais rebeldes.
Eu agora, por extensão, e para ter pretexto de deixar
esta tribuna e libertar os meus queridos colegas desta provu,Ciio, pela, qua,l ~$Iã.o passando; (não apoiados), eu. por analogia, von passar aos Presidentes-mirins, ou dt) bi tola estreita,
que são os dos Estados e Municípios.
Temos um grande preconceito a êsse respeito, preconceito da clas:;e daqueles a que já m~ referi, creio, na primeira
ocasião em que vos falei: de ter a sua oportunidade. O que
vou dizer não proponho que se inclua na Constituição, mesmo porque tenho grande amOr a-minha péle. Estou na certeza de que, se propuzesse, a seI'lO, como medida legislativa,
a minha sugesLão seria lapidada lá fóra, Se bem que, mais
tarde, corno OCorreu com outl'OS que do mesmo modo foram
lapidados, me pudessem erigir uma estátua e dar ao meu
nome auréola especial. Um dos grandes preconceitos da nossa simplicidadCl democráLica é esLe: fazer eleger, sobretudo
por sufl'ágio universal. os Presidentes das Províncias, que ~u
quero se chamem Governadores Eu seria gratíssimo a esta
Assembléia, á qual não desejo incomodar mais com estas
falas. si tivesse o bom spnso -- não digo que o contrário não
o seja, porque me cabe resPeitar a sua majestade e a sua
sahcdol'i:l - de tirar a êssf.'s cavalheiros. que vão dirigir os
Est.ado;;. o nome de Presidentes. Eles são Governador!?s d,)"
Estados. Governador é também um nomE! sonoro, bonito, e
que mrlhor corresponde ao cargo. Foi o nome· histórico.
usado na' propaganda republicana, em que também tomei
parte; foi a primeira denominação empregada em nosso primitivo pro,iccto de constituição de 1891. De~apareceu. apenm~
por um desses sarcasmos das cousas. a que estamos. tão acostumados a assistir: por infhH~ncia de um homAm. que era
um verdadeiro poço de bom senso. - (: Sr. Afonso Pena.
:Êsse ilustre brasileiro, fazendo a Constituição de seu Estado,
Minis Gf:'rais,~e isto ouví da sua própria hôca c, ademnis,
sou contcmporaneo do fato - achou que havia mais dignidade para o Chêfe de um Estado. principalmente como o de
Minas Gerais. quasi uma naÇ'ão, uma das maiores nações da
America do Sul. que o Governador' fosse rhamarlo "Prpsidente" . Foi dada essa denominacão espetaculosa e ornamental ao primeiro magistrado, no Estado de Minas Gerais,
do qual. aliás tenho .a. honra de ser cidadão honorário.
O

SR. ADRoALDO COSTA -

Merecidamente.

O SR. ASSIS BRASIL Não precisar'ia afirmar isto.
mas como tenho o meu diploma, poderei, se quizerem, exibi-lo
a qualquer momento.
Os meus queridos conterraneos de Minas, que, creio. no
momento, estão· ausentes, ..•
. :VARIOS Slts. DEPUTADOS Não apoiado. Estamos presentes e ouvíndo a V. Ex. com ,muito prazer.
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o SR. ASSIS BRASIL - ... devem pensar na possibilidade de se aliarem com O seu concidadão adventício, honorário, ainda que indigno. (Não apoiados) afim de que desfaçamos o...gquívoco em que laborou o grande cidadão, tão
veneravel por inúmeros títulos. Não era preciso conservar
essa minúcia de consagração á sua idéia, como seja a de ter
achado um epíteto que é de todo inconveniente para denominar o chefe de sua pequena nação, e grande ao mesmo tempo.
Chame-se "Governador" ao chefe das unidades estaduais; a
êsses Governadores, e Prefeitos, aos dos munícipios, OU intendentes. A palavra "Prefeito" parece que vai muito bem.
E criada pela revolução agora; é nome clássico que
serve. Quanto a estes não devem ser eleitos pelo sufrágio
universal direto. Ê isso que não ouso propor como emenda,
porque, como disse, tenho mêdo de ser apedrejado. A velhice é medrosa e parece-me que o momento não é oportuno. Ninguém aceitaria agora minha sugestão. Mas, quem
sabe'? O bom senso coletivo faz milagres de que, ás vezes,
ninguém suspeita.
Nunca es'perei viver bastante para ver propor, eom ar
de seriedade e probabilidaue de se transformar em fato real,
a admissão àos Ministros ao Parlamento, a eleição do Presidente pelas 'Camaras e, principalmente, urnas honestas,
num pais que tInha vivido, até então, do embust.e, da mentira, de ~odos os meios capazes de tornar falsidade aquilo
que se al'vorava como um elos maiores princípios na Constitui.;ão: a verdade eleitoral. IsLo tudo, entretanto, se está
vendo. Comecemos pelo princípio. O que é um Prefeito do
Município, eleito pelo sufrágio universal direto? E' o horoem mcnos C'lpaz. de administrar. í:' sempre o che,Ye político mais em evidência nesse Município. E si não é êsse, e
o tel'lius rtf/wtet. Qunnrlo. hrigam dois chefes de igual import.ancia no canlp~,1Dário. Vem um tercriro qne
"o verbo
de (·neiw!'''; 11m terceiro que, quasi semjlre, seguindo a regra
de que a cl'eatura se rebela cont.ra o Criador, mete os pés
naquele rIr> quem pl'o~edeu. O resultado é que n50 há ad'minislI·açii.o.
Precis0 'ir depl'essa, para encerrar estas observações.
Os nohres eoll'!!:;'as cobl'irão o que de lacuna houver no que
vou deixando Dara trá:;,
'0 Govcrnádor da Provincia, ou do Estado é. mutatis
mutanuís, a mesma coisa. O fato capital, o que se' dá sempre. é a l'Ppeth:::o do fenômeno, de que os extremos se
tocam.
Quando se diz "o Povo soberano elegerá C\ Govc\'wl.dm'
do Município. ou o Governndor elo Estado", é como si se dissesse que dois OH três coroneis 011 ca.pitães do campanário
farão o homem que há de tiranizar a sua própria terra. sem
entranhas, e. não três ou quatro homens, mas o cáciquemóI', que estiver no centro de toda a administração, fará o
Governador do Estado,
Quero que alguém me desminta, me diga que não é o
fato dos mais constantes em toda nOSSa experi.ência do sistema a que estou aludindo, êsse: dos Governadores serem
obra do Catete. (Apoiad~s,) E por que? Porque se exigh
do sufrágio universal coisa que não se podia fazer.
:Mandar eleger diretamente era o mesmo que escol'her
o candidato, pois o sufrágio uIIJlv·ersal r~ã(} era remédio;
nada mais fazia senão sacramentar um candidato.
Apesar da escassez do tempo, quero referir outra anedota, b-aslante oportuna num país de amadores de corridas

f'
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de cavalos, como o nosso. Um homem, na França" tinha
vicio, que dizem ser muito comum nos prados de corridas
do Brasil - o de fazer o que se chama "tribofe". Acreditava Il1UItO nos Seus cava.las e; quanào êstes obtinham grande
fama, fazia-os Perder, o que não era difícil, pois é sempre
muito mais fácil fazer perder do que g:lllhar. Assim obtinha
. lucrQs na aquisição de pOllllJs.
Descob~d.:::,ccQ fraude, a Diretoría do ,foçkey Club chamou o referido caval.heiro e disse-lhe - tinha ele estômago
bastante para ouvirest::ts COi5US, como, em geraL o têm todos os jogadores: - "o senhor n5,o pOderú mais fazer correr
os ~eus cavalos, si nlio di:!:t'._ as or,drns ao seu .iockey· díante
de represlmtanLes dn, Direlàô.al:':; si elas não forem executadas rigorosamente, a corrida será anulada e o .iockey castigado". Ele cOll!inllDu o .seu jogo. O homem entendia de
cavalos e tinha animais muito bons. Foz acredilal' muito
um dos cavalos c, quando entendeu que cle devia perdfir,
cham~lU o seu jOctcy e. dinnte dos fiscais ria Diretoria dissclhe: "roce nli g:w}wl' ,l 1;;,'}',l'{'}}'<!. ma3 )JÚ (l" .~I'J' (j,. pr incipio a fim. Não qnero que rc,el) com matungos". O jockey
Pül'tiu e, logo de saída, começou batendo muito no cavalo.
Ora, como toda gente sabe, sair depressa é Perder a
carreira. Foi o que Ocorreu. O cavúlo, cansado, perdeu.
Recomendar que o anin1al ganhasse de principio ao fim era
o mesmo que determinar que perdesse.
Sr. Presidente, a mesma recomenclaçãn com relação ao
Presidente equivaleria a dec1aI'ar Q\le Og Srs. Fulano e
Fulano nomeiariam o Presidente da República. e êst~ os GoVernadores dos Eslados.
Se houve Ou não bons Governos no Brasil, os respons:'tVeis f()I'am <lf' instituições, não os bnmen:,:. Os homens
todos, citados :l,qui, fotam excelente,.; brasil~iros, cheios de
acerto e possuidores da,.; melhores inlcn(;.ües.
Est.e. o lado poJjtjeo negaUvo. Vamos ao lado construtivo.
Os chefes das cil'cunscrições menores. dos Estados e
Illunicípios, não fk'Vem ser político,.;, dl''Vcnl sei' hon1ens capa.zes dÚ:l.iJminislruI" a for.f.1ma púJ)liea do n1l'lhor modo
Possível, Devem dependeI'. 5cm dúvicla, da opinião pública,
Illa,.; nãu t1ireLamenlll, e, sim, vela eléic.:ão honesta, daquelt:s
que tc~m, na ve!'dade, o poder de alargour ou ~ncurla!' a rédea
<la admiIli;:;Lr'aç,(o, daqueles que ~;fí() l'&[!resrmLanle,;; diretos do

povo.
Para ~\ repl'esenlac;ão das comuna.s, das o.ssemb}éias econômicas dos ESlados, deve haver pet'feita liberdade e com.pleta autonomía . .E essas assemL1léias dcvcm-clepen(ler, soberanament.e, do suor e do sangue arrancados a Seus contert'aneos.
. Agora, quanto a quem a aplique, eu me cont.ento, pela
escassês de r,empo e pera fadíga qu~, pela concíência m~is
do que pelos olhos, nolo em todos os que têm a bondade
de me ouvir, em dizer que os vossos exemplos, Os vossos
modelos são dignos se não de jmJ.taç~ servil, pelo menos
da melhor consideração.
,.-~-=-->
Não conh~<)o governos mais li.vres, mais autônomos,
mais eficientes do que os de uma quanticlade das colônias
inglesas - Canadá, Áfricã do Sul, Nova Zelandia, Austrália
~ muitas outras que não brilham com luz igUal, mas que
são dignas de figurar na lista dos povos livres, sobretudo
debaixo dêsse ponto de vista.
Pois bem, estas verdadeiras soberanias dos chamados do-
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rmmos ingleses, que chegam até a dar xeque na própria
mãe pátria, t.ributando artigos que recr,bem dela e fazendo
outras picardias - na opinião dos próprios ingleses - são
toleradas porque há respeito á soberania dessas várias partículas do gl'ande império britanico, Essas comunidades todas não elpgcm seus presidentes, mas têm um comis5ário
geral, mandado pela Inglaterra homem notável, pessoa
acima de toda suspeita, que nada tem com os partidos, que
vai apenas representar a mãe pátria,
O Brasil é maior que a Ingaterra pelo menos, podia
sê-lo. Temos lugar, com a densidade de população média Ç1a
Europa, para mais duzentos milhões de habitantes, c, quando chegarmos á saturação, como a Bélgica, teremos ainda
lugar para mais de mil milhões. O Brasil não legisla para o
momento presente, mas para todo o sempre; e, afinal de
contas, não é tanto o número de habitantes de um país, mas
a sua dignidade que deve influir na opinião do legislador.
O Brasil fi um grande império. não com uma coroa
imperial sôbre a 0abeça de um homem privilegiado, mas com
a imágem da Pátria e a liberdade colocadas no trono sagrado, que nenhurrl filho seu pode desprezar sem tel' imediatamente o castigo dentro de sua própria conciência.
O Brasil é também um grande império. Devemos aspirar a isto: a ter um govêrno verdadeiramente magistral
no centro, representação nas Camaras e Presidente filbo bgftimo dessas Camaras. independentes e eleitos com ,liberdade. Daí deve sair o representante para as várias circun::crirõe:: em quI' se c!ivide o grande império hrasileiro.
Esse representante não irá governar; irá apenas ser o
cordão de ligaf,ão necess:í.rio entre a mãe pátria (\ seus filhos
maiores e, depois, entre ésses filhos maiores e os menores,
qué são os munirfpios. Com isto. maneJaremos aptidões onde
são necessárias. Haverá mudanças oportunas, sem necessidade de irritações ou revoluções, sem necessida!ie, enfim, de
suspender ou entorpecer a vida nacional, criando conflitos
entre a opinião verdadeira da nação e o fato irredutível de
quem está governando impel't.errit,am"nt.e, sem possibilidade
de se modificai: a sif.mlGão.
Êsses representantes do centro dos Estados e dos MunicípiM. 5m'ITo a ligação n,ecessária á harmonia que é precisa, e sor:1O ao mesmo tempo rompimento c·)m o preconceito q',}e temos de faz!'r dc:::ta;; várias entidades, verdadeiros
círculoi; concentricôs. que não SI' toquem e que girem. ]~r
radamenle tem-se jJensado qne sflo inficpendentes umas das
()utr'as, JlIas o qne fazem, a lodo momento, f~ confundir, pel'turhar e inutilizar a vida real.
Essas idéias, eu as deixo como uma espécie de despedida da minha inglória vida pública (neio apoiados), certo
de que elas, que já não ofenderam o animo condescendente
de meus dignos pares nesta nobre Assembléia, hão de fazer
seu caminho através da NaCão. E reconheceremos, um dia,
~'~ainda, que um Povo é tanto mais livre quanto menos C:Q..
deixa guiar por palavras e fórmulas aparentes e tem poder
para penetrar fundo as coisas e resolver de acôrdo com o
qu.e é justo e legítimo, e não com os preconceitos da época
e erros que se arraigam nas instituições, como hervas ruins
DOS campos dos cultores. (:Muito bem; muito. bem. Palma...'1.
O orador é vivamente cumprimentado.) (1) /'
,
-_

./

-

(1) Por ter-se esgotado a hora, o orador deixob."zde ocupar-se
~"-uós itens "Conselho Supremo~ e "Senado", a que se'" referiu nO
comêço de seu discurso.
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Durante o discursa do Sr.' Assis Brasil o
Sr. AnL0nio Carlos, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ooupada pelo Sr. Pacheco
de Oliveira, 1° Vice-Presidente.

7

o

Sr. Presidente - Tem a palavra. para cxplicac;ão
pessoal, o Sr. Sampaio Corrêa.
O Sr. Sampaio Corrêa (Para e':1:plicação pe.Ç.~oal)
Audácia. é esta, a minha, Sr. Presidente, de vir á tribuna.
após o encanl.amcnLo da A~scmbh~ia peIa palavra elo eminente
SI'. Assis Brasil, que acaba de lJl'ofcrit' uma das suas magnificas orações, para gáudio e ensinament.o de todos nós. Mas é
que a audút:;a ~ IJl'óprin. dos nlO~OS, e eu quero .ter a ilusão
da mocidade, ql,C já pas,::o\l,l1sando agóra da palavra, que V.
Ex. tão generosamcnte me concedeu, para que terminasse o
disCL\l'sO ontem aqui iniciado.
~ão de"ejo, por.ém, continuar a exposIção já esbo~,ada. na
sessão anterior, sem apresentar, preliminarmente, a' V. Ex..
e á Casa, uma explicação, que considero indispensável á boa
interpretação dos conceitos que haja de enunciar nesta Assembléia em qua;qucr ocasião. É a seguinte: A~uns dos
meus prezados colegas, da bancada da Imprensa, - única,
nesta Gasa, cuja leadcrança sinceramente disputo, sem embargo de estar agura muito reduzida a sua eficiência, maldo::iament0 limitada pela batuta regencial do meu amigo, S1:'.
R.ibas Carneiro, - disseram, em seus jornai!;, - de envolta
com referências, tão gentis quanto imerecidas, á minha
pessoa e ao meu discurso - exórdio, - que ontem manejei
aqui, pOl' vezes várias, a arl11a da ironia.
ora, Sr. Pr~sidente, jámais tive a inien<;5.o de fazer ironia. nrsiu. como em qualquer outra tribuna. Nem sei mesmo
usar de tão fino e elegante recúrsú, nos debates
que tomo
paril.'.
É vet'dade que costumo frequent..ar assiduamente oS grandes humoristas íng'lescs e americanos, (lt~sde o delicioso BUl'ton, com a sua Drofunda "Anatomia da Melancolia" atú o moderno e lrrevel'ênte l\lark-'I\vain, fazendo, depassagem-;a
rnagnífica: "Viag-~m Sentimental". do delicado Stcl'lle, para
Chp.gar. dssim, á "Feira das Vaidades", do fino observador
que foi Ta('keray.
E foi com Burton que (1)rendi, - para. bem dos meus
alunos, em minha longa vida de professor, e para tranquilidade dos meus ouvintes, nas Assembléias em que tenho tomado parte, - que a melancolia (vá, agora, a preciOsa informação com vistas aos psiquiátras com assento nesta Casa,
Como os Srs. Pach(\co Silva e Xavier de Oliveira), que a melancolia, repito, é. em geral, causada. pelos expositores cacetes. aridi magistri, dlZia o grande humorista ingles, ou pelos
Ajaces flagelliferi, como Burton qualificava os oradores tronitroantes, porquê com razão os comparava ao Ajax furioso,
de Traia, tão bem descrito na tragédia gr{~.ga de Sofocles.
Ora, Sr. Presidente. é a preocupacão, muito louvável.
aliás de evitar as exposil}ÕeS áridas e as oraaões flagelantes, que me conduz, ás vezes, a introduZlr nos meus disclll'!'ias, aquí e ar para repouso .dos que me ouvem uma ou
outra frase mais leve, considerada, por isso,' como reveladora de intent.:·ões ironic~s, que jamais tenho, mas que existem,
talvês, na malícia dos que me honram c9m a sua atençãD.
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Dada esta e:l'!plicação inicial, imprescindível á Ma interpretação daõ pa1::l.vras por mim, ontem aqui proferidas, entro désde já em matéria, evitando, de tal êste, um novo chamado á realidade, como aconteceu na última sessão, com o
. tóque da campaínha que V. 'EiX. sabe manejar, Sr. Presidente,
com lania habilidade, quanLo maestria.
Disse, no discurso, ontem pronunciado, que iria tratar
aquí, sucessivamente, das t.rês linhas' méstras do sistema
consagrado na Constituicão de 1891, as quais já foram perfeita a admiravelmente caracterizadas pelo ilustre Sr. Levi
Carneiro, como sendo o federalismo, o judiciarismo e o presidéncialismo. De cada uma d·estas linhas méstras, cuidarei
em separado. em um trabn.ll1o àe síntese primeira que me
habilite á análise posterior no momento oportuno, á med.ida
que os debates se forem desenvolvendo nesta Casa. Quando
á síntese final, á obra grandiosa da construção, esta correra
por conta das valiosas contribuições dos meus no-bres colegas,
que a farão, por certo, sôb as luzes da sua competência e do
seu patriot.ismo. (Pausa.)
Preliminarmente, cumpre indagar, Sr. Presidente, se o
federalismo é, em verdade, um dos fundamentos ou alicerces
do sistema vigorante no Brasil até 1930, sob a vigencia da
Carta ·de 24 de Fevereiro.
A autoridade in~ontestável do Sr. Leví Carneiro já assim
o afirmou a nós outros, quando declarou. com abundãncia de
provas e de argumentos, que o federalismo nos havia sido
"imposto pelas nossas condiç.ões naturais," havendo, em seguida, assim se manifestado S. Ex.:
"Não mé animo a recordar o que eu mesm,l escreví -:li de mim! - há dezenove anos. em uma tesp.
do Congrl'sso Nacional OP. História sôhre êsse tema.
Report.o-me. f'nf.retant.o. ás brilhantf>S considerações do
nobre DE'putado pela Bafa. Sr. Homf'ro Pires, bem
como ás do ilustre colega pelo Piauí, Sr. Hugo Napoleão rno~t.rando ainda lhlá pouco á Assembl,éia o imperativo (atentai bem. Srs. Deputados! o imperativo)
déssa nórma de nossa formal;:.ão histórica".
A' ~balisada opinião do ilustr(' Presid~nte da Ordem dús
Advogados, devemos jllntar a do honrado Sr..João Simplfcio.
sempre tão conciencioso em todos os seus trabalhos, em cujo
recente discurso, aquí proferido há dias, foram apontado;;,
et>m magua e com protesto, alguns dos números atentados á
Federal)ão, constantes do anteprojeto.
O Sr. Alcantara Machado, por sua v(;z, cujo alto e merecido relêvo entre nós, tanto decórre do seu valor próprio,
quanto do honroso posto de leader da maioria da Bancada
de São Paulo, em brilhante entrevista concedida ao "O Jornal", assim se manifestou com respeito a êsse ponto:
"Tão radicada está a Federação na conciência política do Povo Brasileiro, que os seus poucos udvel.'sirios não se atrevem a atacá-la francamente, de viseira erguida. Assim <>' anteprojeto mantem, aparentemente, a federação, reduzindo, porém, subrepticiamente, os atuais Estados ás condil;:-óes de províncias.
A tendência centralizadora é nêle tão acentuada que,
a prevalecer o anteprojeto, seria preciso, por coerência, suprimir, do art. 1°. a afirma~ão de qUe o
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Brasil mantcm o regime federal. Isso importaria. em
agravar, em vêZ de neutralizar, os fatores permanentes da de;;a~ega~ãD 1)'«t;1ona)."
Que é preciso dizer mais, Srs. Deputados?
São ciul:-o voz.e", \1:0.'0, m'là.s ~fcàorjzadas, a proclamarem,
l1êste recinto, que o federalismo é urna nOrma, um imperatiVo da nossa forma<:ão histórica, já radlCado na conciencia
política. do POVQ Rrasite\'i:\;'. ~~'{J ti=- 'i:)rs. LCYÍ Carneiro e Alcantara Machado, o reprl:'sentante de urna das mais nobres e
Cultas prufis:;ões liberais de nossa terra e () professor q.ue
entre nós traduz os se'(\.t\m~'·.f,,% 1>t>"'.t'i'úcos da mais adiantada
das nossas antigas províncias; é o Sr. Homero Pires, da velha J3ala, bêrç.o de nossa nacionalidade, onde nasceu o gra.nde Ruy Bal'bosa de cU1a", o1;),z'à"b i ass)Uuo ) eãor e melhO!'
discíPulo o ilustre Deputado Baiano; é o Sr. Fugo Napoleão,
quasí do e:<trcmo Norte, do Piauí, que temem S. E:<. um do.;
~nais altas ~ mais ~\lttQS d~\~7~VI'e"s àa sua autonomia: é,
aindll,
ilnstre Sr. João SiJ1lp1ício, do extremo meridioI1al
do Brasil, da antigo Província de S. Pedro do Rio Grande dI)
Sul, sempre ciosa, de~d'C .... ~W&, -Ou \)'neroaoc (1e su<J. própria
administraçào independênt('.
.5ão, portant.o, vozes, Sr. Pre,;ídcnLe. que parteI1l do 15ut
e do norte, de t(,~t~ e ÜB oéBte, de torJos os c:J.ntos, de tooos
os campos, de todas a5 montanha~, de todas tis planices, de
todos os qt1adranti~g dj nossl\. extensa b<ise f'sica, dO nO$1;O
imen~o t.erritório, ~ão ha se1'l7.tO ot;lvl-las e respeitá-las.
Ve mim, Sl'~. Con~LiLuintes, nãc ertei, qt1ando, em setembto último, a() agI'a~Icc('l' II imefecida homenagem 'Prestada ,DOI:' aml'õo~, a ~\es ôec1arci, de público, aO justificar a
lni~htl sinCI'I'<l I'e~:erêneía â obra iI1lperucÍ\'úl do~ fuodadores

°

da RePúhlío:l:

.

"Ilefiro-me :í Federa~5.(l que ílO~ deram, á autonomi:l que reconl1cc(!['am e procJarílararn. <Í. d~sc~n.t:l.'a
n·I.ô.\~1\\) ~()\l\,'lCa c aàminigtI'u/,iva com que nos beneficiuram; ao rcspcilo que assim tiveram pela ~uprerl1a
e sccular nspira(.'Ílo do nosso Povo. :\.sse@;ltl'aran1, de \:\l
~ú\·maj:.. a nDS~:l unidal/e indestru/.h·eJ, porque] não COI1tI'uriam as /.enrlêncins gempre federalistas dos brasilcü'Os, nascidas aindn ao tempo ri:l colônia, desenvoivi.Üt\~ no ~!'lm()1ro lmpêrio. fortalecidas no
Segundo
Remado pelo ALo Adicional. vitoriosas, afinal, deHnj~
tivamenl.f, com :1 pr(lclama~áo da :Repúbli'ca, ~ro. i%S~ ,
Não ,há como con't.rarià-1as. Quem o tentar; levará. o
Brasil á divisão"",

Na mesma oca'Sl'i\o aCTe~entel, - porqtre já estava :mal
impressionado com o rumo dos debates na Sub-comissão
Constitucional, organizada pelo Govêrno Provisório, e com
a frequ~ncla C,(}TI\, <1\11: OUV1U a 'irase mal pensada: - TodO
o poder á União:

.. A. "D~~';)..~ ~~ t\1üo lSSO, sem embargo das lições
da História, aínda há quem hoje pense na centralização política e administrativo, que o País reDe~e
desde ';).. Colônia até \)5 ohJ.s que passam, ininterruptamente, sem desfalecimentos, sem tibiezas, sem tergiversacões. .. Esquecem, Os que assim pensam, que
nós, - homen.1; e ~()elet.r~t:S D'Oma1laS, - somos lí-
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malha de ferro em campo magnético, permanentemente sujeitos á acção de fôrç,as várias, ineliminaveis, que nos arrastam, queiramos ou não, no sentido de resultante inevitavel."
E.~liquei assim, Sr. Presidente, aos meus amigos, o
pensamento conLido no último período, a cuja leitura procedi:

"As furças atávicas, que vos apontei ainda há
pouco; as diferenças étnicas, de que vos não falei; o
faLar geográfico, ,que não ignorais; a diversidade çle
climas e de produção, por igual do vosso conhecimento; as variações inúmeras da conformação geológica do nosso solo: todos, todos êstes elementos de
nossa formação hístórica reivindicam seus direitos.
Não há conl.rariaá-los, senão harmonizá-los, para grandeza do Brasil uno, indivisível e indestrutível."
A minha convicção, quanto a êsLe particular, era, e é,
tão arraigada e tão sincera, que, na mesma ocasião, ao anunciar aos meus amigos a atitude que assumiria nesta Assembléia.. assim me manifestei:
:
"Onde estiver a bandeira da Federação, não incompalivel com as cOI'rcç',ões de que carece, em suas.
linhas secundária:::" o Pacto de 1891, - no sentido de
imppdir que os homens o deturpem e de melhor
adaptá-lo ús aLuais necessidades financeiras, econômicas e sociais ela nossa terra, - onde estiver esta
bandeira <'I'guida. a tremular ao \'ento, aí estarei eu,
porque aí encontrarei o meu povo." (Mui.to bem!
Muito bem/)

Hoje, após as manifestações, a que aludi, dos mestres
que SÔhl'l~ [) mesmu assunLo aquf já se pronunciaram, só
tenh(, motivos para me Jirmal' ainda mais na minha con··
vic~~ão.

Por isso, não darei meu voto, anLes as comb~.terei de
vizeiI'u er'guidu, desassomul'udamente, a todas as medidas
deturpadot'as do princípio federalista, porventur'a encontradas, ás claras ou gubrepUciamentc, como denum:iou o Sr.
Alcantara Machado, no anLepl'ojccto para -aquí enviado.
O ilustre Sr. João Simplício, na serena apreciação com
que nos deliciou há dias, apontou, nesse Anteprojeto, nada
menos de dezoito atentados á forma ou sistema federativo,
vigorante no Brasil há mais de quatro decênios. Eu os contei a todos; e os meus honrados colegas, com certeza, também os contaram, verificando a exatidão dos fundamentos
da condenação com que os fulminou o honrado Constituinte
gaúcho.
Entre os golpes á Federação evidenciados; pelo Sr. João
Simplício, cumpre, porém, pôr em relêvo aquele em que
o ataque chega a resvalar para -a própria autonomia municipal, tão -bem-amparada no art. 68 da. Constituição de Fevc-:
reiro de 1891, artigo de autoria do eminente Sr. Lauro 50dré, cuja ausência desLa Casa profundamente lamento, por
muito confiar em :'I sua ação construtora, ao lado daquela
que aquí irão desenvolver, certamente, os seus antigos companheiros de :1890, os Srs. Assis Brasil e J. J. Seabra .
Esqueceram, .os que assim pretendem ferir de morte a auto-
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nomia municipal. a profunda observação de João Barbalho,
para quem "a História ensina que os países de liberdade
municipal são os de maior resistência á tirania".
E não são apenas os dezoito atentados enumerados pelo
Sr. João Simplício, os únicos introduzidos no anteprojeto.
Há outros. Muitos outros.
O Sr. Alcantara Machado, por exemplo, na mesma entrevista a que já me referi hoje, escreveu o seguinte:
" •.. 0 que
de fica.rem
central, ao
limitatão.
para uma

nos repugna sobremodo é a possibilidade
os Estados á mercê do arbítrio do poder
qual não antepõe o anteprojeto nenhum~
Ao contrário: eSCancara todas as porta~
intervenção indébita na vida política e
8dministz'a.tiva das unidaDe." federativas, sob os mais
fúteis e disparatados pretextos. Basta citar, pal'a
exemplo, o item cio art. 13 (éste não incluído nos
dezoito descoiJert.os pelo Sr. João Simplício, senhores Deputados), que faculta a. intervenção federal,
desde que um municíPio, por mais insignificante q\.le
seja, não destine vinLe por cento da sua renda pal'lt
Os serviços de instrução primária e saúde pública."
:Mas não quero analisar, por enquanto, os pormenores
do anteprojecto. Já disse que, hoje, só me preocupa o trabalho de síntese primeira. A análisQ virá depois, oportunatnente.
Todavia. Creio poder desde já. afirmar que não setá
pequeno o 11.0S80 trabalho, Para extirpar do anteprojeto os
inúmer()s dispositivos, claros ou disfar<:ados. que atentam
contra o sisterna federativo, "ímpo~{o pelns nos,,',lS condi~õP-s naturais", no dizer expressivo C) feliz (lo Sr. Leví Car- c
neiro. (Pausa.)
TãO reiteradas e insisten.tes drclarar:(ie!; rninlHts rm. f~.
Vor do federalismo, talvez deLerminem, Sr. Prl'sillcnte. QIgumas e natur-ais obscrvaçúCls dos que me OUVC!1l1, sllbre ti.
amplih'de que entendo deva ser dada ao ~isll'ma que St\:o.~
tento, por considerá-lo inclisllens:ível á nos~a unidade.
Responderei, desde já, e corrI sincera convÍl'r:ão, que
jamais concort'erei. conscientemente. paroa o enfraquecimente> rIa União e do Poder Centntl. fJara nüo sacrificar, por
forma divel's,l embor«, nquc)ll mesma uniu<tdc naciona.l, que
julgo salutar e indispensáyel ao nosso povo.
Representante, nesta ASsembléia, da Capital da Rep.ublica. onde vivem e tranalham filhos de todos Os Estados
do Brasil, nito confundo, niio [Jasso e não devo confundir,
o regionalismo estreito, que talvez signifique desejo de pl'edominancia de algumas unidades federativas sôbre as demais, com o sadio federalismo, amplo _e liberal, que quer
promover e fazer respeitar a igualdade de direitos de todps
os Estados. (Mtâto bem; muito bem.)
Aliás, Sr. Presidente, Seja dito em \.lm entreparêntesis,
espírito regionalista, estreitamente regionalista, de hã
muito desapareceu do Brasil. Desapareceu com a guerra do
Paraguai, que nos uniu a todos na defesa de um. mesmoideal comum de pátria. ideal que será sempre mantido bem
alto por todos os brasileiros, sem excecão.
Esta observação a que apenas aludo, Sr. Presidente, reiativa á influência que entre nós exerceu, nesse sentido, a
guerra do Paraguai, foi aprt>sentada á nOSsa meditação por
Vicente LicÍnio Cardoso, profunào espírito de sociólogo, tão
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Brasileiros" :
"Depois dPo cinco anos de luta no Paraguai, not,a-se um espírito novo de coesão; sente-se que a nacionalidade está robustecida, após o esforço feito em
comum para dominar aquela causa externa ... Coisa
análoga, aliás, se passou, quer na República Argentina,
quer no Uruguai. O fenômeno social foi o mesmo: a
guera do Paraguai contribuiu, decisivamente, para incrementar o nacionalismo, ao mesmo tempo que enfraqueceu o espírito de regionalismo latente."
Em verdade, S1's. Deputados, após a guerra do Paraguai, cessaram no Brasil as revoluções de tendências separatistas. como as Balaiadas, do preto Cosme, no Maranhão.
em 1832; fi Setembrada, ele Recife, no mesmo ano; asCaba'''-=!latius, de Vinagre, no Pará. em-1837; os Farrapos, no extremo Sul, em 1835; as Sabinadas, ele Rocha Vieira, na Baía, em
1837; e, finalmente, os movimentos de Sorocaba, em 8. Paulo,
e de Santa Luzia, em Minas, por volta de 1842.
Da guerra elo Lopes para cá. até 1930, inclusive, quasi
todas as revoluções havidas resultaram de simples episódios
eleitorais ...
Mas já é tempo de encerrarmos o pa1'êntesis. Fechemo-lo,
pois. (Pausa.. )
Havia pôsto a mim prôprio, ainda há pouco, o seguinte
problema: Como evitar o enfraquecimento da União sem o
sacrifício da idéia federativa? Como harmonizar estes dons
objetivos?
Kão lí difícil a conciliação almejada, de vez que êles
se não eon Irariam .
Pal'a eonsrgui-la. bastará que aos. Estados dê a Carta
Fundamental tudo. mas tudo o que a êles deve compelir. E
isso, será tudo aquilo que ao todo não prejudique.
E o pre.inízo do todo. Sr. Presidente, jámais poderá
decorroI' da dcccntralizal'ão administrativa, desde que á
a ela. tudo. mas tudo o que .fü~
União seja conferida. e
llf~rlinente Ú

só

Defesa ryaciona\. (.lfui/o br:m! Muito bem!)
Refiro-me, ó claro, :í Defesa Nacional ccnsirlerada na

sua máxima amplitude. compreendendo não s(í a Defesa Militar, da honra da nossa gente e da integridarle do slilo pátrio
contra invasões maculadoras, como a própria Defesa Econôndca, de que é a primeira uma precípua função.
Em verdade, 8r. Presidente. não há como subtrair ao
domínio e ú competência do Poder Central a organização e o
aparelhamento eficiente das nossas fôrças de Exército e de
Marinha, até mesmo pela ação integradora que desempenham, em dadas ocasiões, como já aeonteceu, por vezes várias, entrE nós outros, quando estiveram sob a orientação inteligente ~ patriótica de Lima e Silva, de Soares Andréa, de
Mariath e de tantos e tantos outros ,:alorosos patrícios
nossos.
É ql,C, já eu o disse uma feita, 81'S. Deputados, há
cerca de 18 meses decorridos. publicamente, aos meus coleglls
da Univ{~rsidade do Rio de Janeiro:
~,

"Em dados momentos inevitáveis da história de
formação das pátrias, quando caíiSãs ocasionais insuprimíveis enfraquecem, ou adormecem, a ação dos fa-
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uma nacionalidade, - biológicos, uns, como o meio,
a raca e a luta pela existência; sociológicos, outros,
Como o idiõma, a religião, os costumes e a moral, o
direito e a justiça, a educação e a instrução, e, até,
(porque não dizê-lo) a própria política; - sem dúvida cabe, em tais momentos, ás corporações armadas,
desenvolver a sua eficiente ação de fôrça aglutinante,
em substituição ás daqueles fatores outros, até que de
novo despertem ou intensifiquem sua fecunda e continua atividade ... Estas modificações ocasionais, não
há como evitá-las, porque o mundo não evolue segundo uma curva regular e continua. A sua história não
conhece curvas impecáveis."
Mas, o que é certo, também, é que a dupla ação bernfazejá a que aludo, não se poderá desenvolver de modo eficient.e, - seja nos períodos em que é preciso contrariar as
pressões externa.s, sej~ mUIUl~}es em que as corporu!:ões armadas internamente aglutinam, - se a Defesa Militar não
estiver fortemente amparada na Defesa ECOnômica.
POI' isso, e por muitas razões mais, cujo desenvolvimento !leria agora ocioso. é im{J~esci{ldfçel confiemos ao Poder
Central toda a autoridade e t.oda a Cül)acidarJe de qlle carece,
para defender a saúde públic<.l, organizar a instrução em seus
delineamenLos gerais, amparaI' as fontes da economia, fomentar os meios de serví-Ias coft1 eficietlcia eDro tegeC' o trabalho em ~:.las rl)lações com o ~apital. (PausQ.)
A intensidade da vida moderna, a frequência e a velocidade dos meios de t~ansporte hoje util izados no Mundo, flGI'
exemplo, não mais se compadecem (:om as possibilidades de
eficienl,t:l dcl'csa da saúde dos no.~sos patricios, se BrIO a COnfiaT'mo~ ao Porler Central ria União. Uma Stl uniducle fedeI'ativtl /!111) f}e lal pl'DbJ(lJ))n não cuide bem, POderá sacrificar as
demais. como jú aconteceu entre nós. por Clcasião do último
smlo da fehl'f\ amarela no R.io de Janeiro. - dehclado-p~h
encrgiu de CI~mentino Fragt\ (Muito bem!), fortemente. tlatl'Íoticaml'Illc pc·c....Ugiada pe)o Pl'DSiàl'l}!O \.Vasl)ington Luis

e ]wlo 1\1 inisLro Viana do CasLclq, - e em que, segtmdo muitos ar1tni tem, o mosquiLo pOdador do gel'men talvez tivesse
sido t.ran:>])ort.ndo por um do;;; aviões, que eni.ão faziam o Serviço de correios entre Nata1 e c:5la cidade.
O Sn. BAnnETO CAMPELO - Peor (lo que isso foram os
mosquitos de Dakar que os aviões franceses trouxeram.
O SR. SAMPAIO CORR.E.-\. - Tem V. Ex. razão em
lembrar o caso, a que ia agora fazer uma alusão.
Realmente. não os aviões. mas os avisos marítmios rápidos que auxiliam, entre Na.tál e Dakar, em toda a extensão
intercontinental do AUanl.ico, o serviço de comunicações
postais da Europa e da Amel'ica do Sul, foram, de fato, os
portadores. PQra o Brasil, de espécie africQna de anofelina 2.
que se referiu o nebre Depu(ado, que, a.ssim, apresentou mais
um argumento em fa.vor da tese que sustento. (Pausa.)
E que dizer também, Sr. Presidente, dos problemas de
educa~ão e de instrucão? Como confiá-los' á ação 'exclusiva
das unidades federativas, quando eles são a baSe essencial
do regime deI1'locráíico, que defendemos para todo o pais?
A êste respeito, não é recente, de minha P?rle, a maneira
de enxergar tais problemas, acerca dos quais disse, publica-

-144 -

mente, em 25 de Abril de 1932, aos meus colegas daUniversidade do Rio de Janeiro:
"Se é certo. hoje, que a educação popular é
questão de vida ou de morte para as verdadeiras democracias, não é menos pacífico, nos tempos
atuais, que estes s6 se dirigem pela cultura. A essên- cia das democracias é o sistema representativo. Mas
a representação s6 será conciente e construtora, quando as massas forem esclarecidas para a escolha, e
quando os dirigentes forem cultos para a condução.
A ignorancia das primeiras foi muitas vezes, no passado, o recife onde bateram e naufragaram inúmeras
tentativas de democracia; a incultura dos condutores,
de outro lado, por vezes_levou ao sossôbro e ao desaparecimento povos fortes e sadios. Educação e instrução deverão, por isso, constituir o problema máximo,
o problema dos problemas de qualquer govêrno democrático, entre n6s como alhures. "
Não me preocupa, na hora presente, repito, nenhum trabalho de análise. Busco apenas fixar diretivas gerais, em um
trabalho de síntese primeira. Nem por isso, porém, posso,
ou devo, silenciar sôbrl'l alguns pontos capitaIs, que devemos
confiar á ação do Poder Central, por que s6 êste dêles poderá
cuidar com eficiência.
Certo, não terei oportunidade de apontá-los todos agora,
Sr. Presidente, mas lembrarei. de passagem, alguns daqueles
que foram pertinenles ás indústrias básicas, imprescindíveis
á nossa pr6pria Defesa Militar, e ás comunicações de lodo o
gênero na nossa extensa base física. (Pausa).
Assim, no tocante ás comunicações, ao lado da nacionalização da cabotagem, salutar e patri6tica disposição da Carta
de 24 de Fevereiro de 1891,"e que devemos manter, parac,>
indispensavel estendermos, mais do que sob a vigência daquela Lei fundamental, a ação do Poder Central. em matéria de viação férrea e de aviação, sobretudo.
A Constituição de 1891 deixou grande amplitude rie ação
-ás unidades federat.ivas, no domínio das vias férreas, por
exemplo. Seguiu, assim. o rumo qne já vinha sendo impresso
a êste setor da coisa pública no tempo do Império. em qne as
concessões de estradas de ferro, com ou sem garantias de juros, tanto eram da competência do Govêrno Imperiul, quanto
da competência das Províncias. Tanto assim, Sr. Presidente,
que a Lei n. 109, de H de Outubro de 1892, regulamentadora
do dispositivo a tal respeito consignado na Constituição republicana, classificava as estradas de ferro em federais, estaduais e municipais, conforme os territ6rios que" percorressem.
.
Ora, Sr. Presidente, hoje, não mais é aconselhável semelhante distinção: todas as vias férreas, quaisquer que
sejam, são, sempre e sempre, de interesse geral, de interesse
nacional, sem exceção, e, por isso, sôbre todas a União deverá
dispor, privativamente.
.
Em parecer lido á Comissão de Finanças do Senado, em
Dezembro de 1921; a prop6sito da "colcha de retalhos", que
é a atual rêde da Leopoldina Railway, - composta de trechos de vias férreas diversas, de concessão do Govêrno Federal, alguns, de concessão do Estado do Rio, outros, de concessão do Estado de Minas, ainda outros, e de concessão do
Estado do Espírito Santo, outros, finalmente, assim escrevi:
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"Esta situação, tanto a atual como, muito mais
ainda, a que o futuro reserva. dispensa quaisCI,.uer comentários; cumpre modificá-la quanto antes, sem
perda da primeira oportunidade que para tal se ofereça.
Assim, o que é preciso fazer, afim de preparar
terreno resistente s0bre o qual se possa erguer obra
estável e duradoura, é, preliminarmente, antes de qualquer outra providência, dar unidade ás linhas componentes da rede férrea, não só unidade de administração, como unidade de. contrato e de fiscalizaçi!.o, porque, de outra forma, jámais será possível a ação eficiente do poder público. E êste, no caso, só deverá ser
o Govêrno Federal, como, se não impõe de modo expresso, ao menos implicitamente insinua a Constituição da República em seu art. 13 ...
Há país americano hoje em que qualquer linha,
mesmo municipal, periJe ü.';;!e cal·úter, desde que esteja
ligada a outra estr~da, provincitll ou federal, assim
COlho as pinhas provinciais deixam de ser subordinadas
aos governos locais, quando entroncam em outros,- da
União".

o meu ilustre e brilhante colega, Engenheiró Alcides Lins.
recentemente chamado para dirigir a Secrel:ll'ia da Fazenda
no Estado de Minas Gerais, aprccianâo, e ;lpoiando. as con:::id(\rações que acabei de ler. Sr. Presidente, publicou. h:í algl1ns meses. valioso opúsculo si\br(\ a matél'ia. afim de
pleitear a introcillção, na nova f:arta Constitucional. do 513gllinLe dispositivo, que cuidadosamenLc redigitz:
"É da competência (\xclusiva da lTniüo eoneerler e
fiscalizar as vias fórreas, que p~ll'tam dos porte),;: 011 se
destinem ás fron(eiras d'L República. ocr srITam a mais
de um Estado. e linhas. ramais ou prolongamentos que
com eles se entronquem".

Eu próprio já entendi necessária e bastante disposiçli.ú
simil::tr. influenciado, talvez. para assim pensar. pelo comentário de Perfecto Arayo., sübre a antig-a Conslitúic.:üo da República Argentina; também citado pelo Sr. Alcides Lins:
"Las Provincias no ejcl'cen concul'renl.cmenlc. en
ninguIl caso, la policia ·ferroviaria sobre los 1'e1'1'ocarriles autorizados por la Nacion; y ~n cuanto ~ los
concedidos por ellas. la coÍlservan, míenfras no se
transforman en instrumentos deI commercio general,
porque si los dos gobiernos áictaram medirIas simultaneamente podrian obstaculizar uno ó otro el trafico
y ann destruir esa clase de obras".
Hoje, porém, Sr. Presidente, penso que proyidência análoga já não satisfaz ás nossas necessidades, em vista da influência sempre crescente das vias férreas na defesa econômiCa c na defesa militar do país. As questões de bitola~ de
oricnt.aoão dos traoados, das condi&ões técnicas düstes. da padronizat~ão do material rodante e de tracão, da fo1'mac.:ão dos
trens pesados e rápidos, - o que tudo, tando influe para a
eficiên0ia· daquelas defesas, - forçam, obrigam i af:ão do.
Poder Gcntral, de preferência a quaisquer outros.
Do ponto de vista militar, basta considerar· que, nos i-=rrr-_
Dos de guerra, as mobilizações~rápidas e fulminantes, exigem..
VOLUME v
10
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unidade de ação, intercambio de material, trens rápidos, comboios de alta lotação, grandes parques de material, o que tudo
impõe intervenção permanente e ativa da União.
Do ponto de vista econômico, basta lembrar aos técnicos,
Sr. Presidente, a regra fixada pelo grande engenheiro RiU,
e que é a seguinte: "As receitas das estradas de ferro são
proporcionais ás toneladas quilômetro transportadas, ao passo
que as clespêsas são proporcionais ao número de trens quilômetros". Isto quer signHic.ar qUe os fretes Ou preços de
transporte poderão ser tanto mais reduzidos, quanto mais
nesados e mais rápidos puderem Ser os trens. Assim, como
sacrificar um trecho de linha férrea construido de forma' a
satisfazer a todas as condir.:,ões a que aludi, por um outro
trecho que nêle se ent.ronque e <lêle possa ser escoadouro
principal, se foi construido;) sob O regime das estradas de
int,el'es,.;e esLadual apenas, sem haver respeitado, portanto,
áquelas cond ições?
Todas, todas as vias férreas, sem exceção, deverão ser
reguladas pelo Poder Central, dêsde a fase de elaboracão do
projeto inir.ial, até ás de construcão e de tráfego. É que as
estradas de ferro são, sobretudo, de interesse nacional.
Ê esta, aliás. a atual tendência norte-americana, dos Estados Cnidos, que suo, por bem dizer, a pátria do federalismo. e onde as vias férreas eram da competência das unidades
federativas. Alí, dêsde as Grander's-laws, promulgadas entre
1870 e 1880, em defesa do sagrícultorcs do Oest~ contra extorsivas tariras ferroviárias, aLé o Interstate Cornmerce Act,
de 1887, de que resultou a constituição da atu::tl Interstatc
Commerce Commission, e até a inclusão das companhias de
eslradas de fcrro na célebre ante-trllst lei Sherman, de 1890;
ali, Sr. Pre~idc:nLe, nos Estados Unidos, é hoje dou trina quasi
pacífica, já preslighda por vários arestos da SUPrema Curte,
como mosLrarei ()po~·tunamente, que a ação do POder Central,
sobrctuuo no tocante ás tarifas, nüo importa em abrir ferida
na COrpo do sagl'acto princípio federativo.
E que. alí. "as relações econômicas de toda a ordem, proveniente rJe tráfego l'c::-l'Oviário intenso, rcpercutiram tão profundamente nos interesses gerais da Nação, que se veiu a
reconhecer que s6 os órg·[osd{n)odp.r público federal, vendo
fora e acimn. dos interesses regiohai:" as podem considerar
e resolver" (Pausa.).
I:: que o federalismo. como o soc.ialisrno, Ó doutrina que
varia de interprcLação. ou de aplicação. no tempo e no
.
espaço. _ .
Já estou, de novo, Sr. Presldent6. a desc~r a pormenores, quando a mim mesmo me impús um programa de síntese. É que os assuntos nos arrastam, insensivelmente, porque nos dominam; mas devo passar agora a matéria outra,
perUnente ao .iudieiarismu.
._
Não o farei, contudo, sem referir-me a outra questão,·
de relevancia tão alta quanto a anterior, e ainda relativa ás
nossas comunicações internas.
lia tem{)os, creio que em 1922, ao apresentar·"a(J/Sena.do
da República determinado projeto, que tive o Prazer de ver
pela sallcáo transformado em lei, - aliás, seja dito .entre
parentesis, na primeira lei br;:'.sileira sôbre serviços de aviação, - sustentei que os campos de pouso ou instalações ~e
terra deveriam ser construidos e mantidos Dela Gov.êrno
Federal. confiados â guarda das nossas corporaç.ões armadas,
muito embora devessem ser francamente utilizados por quaisquer aviões. de esporte ou de comércic. Mas, infelizmente,
jamais foi posta em execução a lei a que me refiro. Daí
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resultou a aquisição de terrenos próprios a tais instalações,
p-m váriss localidades do nosso território, pelas empresas privadas de aviação, que assim podem dispor de um monopólio de fato, porquanto não sã.o em gmnde númel'O, nas
proximidades de uma cidade, os terrenos que reunem as condições precisas a um bom ponto normal de pouso. :8, o que
é peor, é que, companhias privadas existem, que se encontram sob o conírô{e de governos estrangeiros, que as subvencionam fortemente.
Quem se lembrarIa de fazer o mesmo com os nossos
portos? 1\'ão são, porventura, comparáveis os dois casos?
(Pansa)

.

1\ão prolongarei mais, Sr. Presidente,·a apreciação desses aspectos do problema do federalismo, como eu o compre'~ndo.

Limitar-me-ei, por enquanto, a reafirmar que a minha
orientação aqui será a da defêsa intransigente da autonomia
adminislrativa dos Estados; os possíveis excessos, - já assim
o afirmei urna feita, - de que possam resultar, talvez, as
tendências de predomínio político de uma regíão subre outras, nós os poderemos combal.er e anular, eficientemente,
com as representações nacionais, na Camara baixa, e com
o restabelecimento do sistôma bicameral, com um Senado
constituido de verdadeiros embaixadores das unidades federativas. que se não transforme em uma reunião dos ex·
governadores dos Estados, de acôrdo com a sincera convicção
do meu colega de formatura em engenharia civil, a que ontem me referi. (Risos).
.
Passarei desde já, Sr. Pre!;idente, ao est.udo, á apreciaC·ão da segunda linha mestra do !;istema adotado na Consti,tuh~iit)

de 1891.

Rl'firo-mc ao ,Tudici:)J'i":IllO, ali apontadll lll'ln ~l'. Ll'.... í
Carneiro.
Sou fl'anco partidário de fórmula triangular dos três
poderes: cl'eioainda firmemente, na eficiência dos tres poderes. harmônicos e independentes: o Legislativo, o Executi....o e o Judiciário; confio sinceramente nos benefícios da
,jurisdic::ão consliluciqnal do .Judiciário.
Nem foi por outra razão que, em se lembro último, assim
me dirig-i. publicamente, a amIgos meus:
"Não posso e não devo, condenar o regime que
nos deu. pacificament.e, há mais de quatro decênios,
sem as lulas dcsagl'C'gadoras, verificadns em outros
povo;;, mesmo nos tempos atuaIS, a definitivu separa('fio da Igreja e do Eslado, cujos contínuos conflitos
tanlo e tanto perturbam a livre ascensão do nosso
po....o em passado longínquo; não posso e não devo
- condenar o regime que nos permitiu resolver, sem. os
horrores da guerra, inúmeras questões indeiras com
os· nossos vizmhos, desfazendo bOrrascosas núvens que
o Inmério deixara acumular em nossas fronteiras ter·rcstrês, de extremo norte e extremo sul; não Posso e
não devo condenar o regime que inscreveu em sua lei
fundamental as várias alíneas do art. 72, onde se
asseguram e se afirmam os direitos dos nossos concidadãos; não posso e não devo condenar o regime que
garantiu a indepéndência do judiciário e admitiu a sua
jurisdição constitucional; não posso e não devo condenar o regime que adotou o instituto do haúeascorpus em toda a sua máxima e liberal amplitude;
não posso e não devo condenar () regime que, sem em::;.:==o:

"'L

-148-

bargo de haver colocado bem alto a nossa soberania,
consagrou, em sua Carta magna, o respeito ao arbitramento, muito antes de haverem outras Nações conseguido igual cristalização, em texto de lei escrita,
das supremas e eternas aspirações dos seus povos
nêsse senLido; não posso e não devo condenar o reg'imo que permitiu a elaboração do nosso magnífico
Código Civil; não posso e não devo condenar o regime que proclamou iguais perante a lei todos os
brasileiros, sem di!::tinção de classes, de raças ou de
s!:~ILas, e que a nenhum obrigava a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa, se não em virtude de lei anterior
e na forma por ella prescrita."
Tudo isso conseguimos dentro do sistema dos três poderes; nüo vejo, pois, necessidade de alterá-lo agora, nem
para a experimentação do quarto poder, ultimamente sugerido pelo eminente Sr. Borges de Medeiros, - que nunca
está solitário, de tal modo vive a pensar, continuamente, na
felicidade dos seus patrír.ios, - nem, tampouco, na do Conselho Federal, de que nos falou aqui há dias o ilustre
Sr. Juarez Távora.
Demais, Srs. Constituintes, não são de pôr de lado, antes
de muilo pesá-las, as seguintes sensatas palavras de Burke,
no seu magnífico livl'O "R.eflexões sobre a Revolução Francesa":

"A ciência do Govêrno, sendo por si mesmo de nafm'cza prática e devendo resolver problemas de ordem
igualmente tão lwálica, exigindo mais experiência do
que um homem poúe adquirir durante toda a sua
viela, quaisquer que sejam a sua sagacidade e o seu
podcI' de obs(~l'vação: não é scnfio com pr-ccauçúcs infinilas quc nos deveríamos avcnturar a subverter um
edificio quc, durante séculos, clesempenhou. mais QU
menos convenientemente. os fins gerais de uma sociedade: nu a reconstruir üsse edifício. sem t.er diante
do;; o.ll1os modelos ou exemplos, lendo feito sua prova
C'xperimental. "
Ora, o 'Poder l\Ioderador serú mais um órgão a perlur- ba:: a :l(:ào dos demais, ramo j:i uconl.ecc\J em nossa llI'ópria
casa. Não co!1J'io ('m que l.ossa ::::e1' eficaz.
Quanto ao Conselho Federal, ideiado pelo 81'. Juarez
Távol'<.l, a cllja honestidade de propósitos rendo de púhlico,
repito. as sinceras homenagens da minha admiração, da
complcxidartc dest.e novo apurC'lho, bem poderemos uvaliar,
examinando a forma de apresentação com que o reycstin o
seu creacfol'. E' a seguinte:
"Crea«;ão de um Conselho FederaL ôrg-ão supremo
de supervisão política e administrativa do conjunt<>
~overnamentul do país, com "as missões preeminentes
ete: a) coordenar e garantir o funcionamento autônomo c harmônico dos três poàeres - Executivú. LE::'
gislaLivo c Judiciário - denlro de alçada de le1 feàeral; b) esbbelecer e garantir a cooperação racional
desses tres poderes federaes com os poderes homólogos estaduais. atravéz de soluções gerais p1'eestabelc·cidas. de.' acõrdo com as realidades nacionais; c) asseglll'ar a continuidade de administração pública atra-
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véz da transitoriedade do governo republicano; d) garantir efetivamente o equilíbrio federativo outrora
assegurado peLo Senado ou Camara dos Deputados."
A' prática do regime democrático, nâo é mlster acrescentar mais apareihos. Bastl:!,m aqueles de qUI:: já cuidava
a Carta de Fevereiro de 1891. (Pausa.)
O regime democrático, Sr. Presidente, era afirmado,
como sendo da nossa adoção, na parte preambular da Constituição que o movimento revolucionário de 1930 pôs por
terra; êsse mesmo regime ainda agora é reafirmado, no
preámbulo do anteprojeto a nós enviado pelo GOverno Provisório.
As bases de um regime democrático, - ensinam todos os
autores, Sr. Presidente, - são em número de duas, tão sómente: em primeiro lugar, o concurso do maior número de
pessoas na formação do gnverno; em segundo, o respeito ao
principio, "quasi apriorístico. de que o homem é dotado de
direitos fundamentais e inalienáveis". E é por isso que, nas
democracias, nem o Estado, nem o~ grupos que momentaneament.e o dominem, - escreveu há tempos o ilustre Sr. Eduardo Duvivier, - podem anular aqueles direitos, definidos e
capitulados na lei fundamental; é por isso, ainda, diz o
mesmo autor. que o conceit.o da (Iemocracia se opõe ao do
Estado marxista, do Estado facista, do Estado sindicalista,
do Estado comunista, do Estado das classes, do Estado das
ditaduras de qualquer especie: - militares, científicas, judiciárias. técnicas, religiosa~, etc.
Ora. Srs. Deputados. contra o que reclamavam os revolucionários precursores do movimento de Outubro de
1930? Contra o qu~ hradavam os que a êles se associaram
e se uniram. quando do último pleito presidencial havido em
nossa terra?
Contra o regime d.:mOCI'lHico? Jamais I
Não ha quem possa, ontl'c'n/)s e entre me~, honestamente
responder pela afirmativa a semelhante interrogação.
Reclamavam, sempre e apenas, pela· imprensa e pelas
vozes que se faziam ouvir no pal'lamento nacional, precisamente contm as infl'al:ões daqueles dois apontados fundamentos das democracias: pois bradavam contra o falseamento
das ~lei(~i)l's. desde o processo de alistamento at(~ á fase final de l:econhecimenLo. ciondc o pri01cir'O (3rmo do sintético
binômio do SI'. Assis Brasil - representação; e Drotestavam,
por igual. conLra a falta de garant.ias fios .direitos individuais, donde o segundo termo daquele binômio - justiça.
Alegavam, mais, que tais aLentados aos princípios bá-·
sicos das democracias haviam gerado entre nós a decant.ada
hipertrofia do Executivo, o que não posso contestar, muito
embora houvessem esquer,ido de verificar, no curso de nossa
história republicana, que atentados similares já haviam gerado anteriormente a hipertrofia do Legislativo, aos tempos
das célebres brigadas do General Glicério e das aguerridas
hostes dos P. R., sob o comando enérgico do general Pinheiro Machado.
A luta era travada, portant.o, entre o Executivo e o Legislativo. Ora. o domínio do primeiro sôbre o segundo; ora,
o fenômeno inverso. Um e outro, porém, contrários á pureza
e á essencia do regime àemocrático.
Por que, Srs. Deputados?
Porque havia algo emperrado no nosso mecanismo ou
aparelho governamental, não há duvida. Porque, ao estabe-

-

150-

lecer'mos o sistema dos três poderes, não fizemos um dêl!',:,·
precisamente o Judiciário, - equivalente ou, melhor tal\"f'1..
equivalente aos outros dois, de tal arte que êle nfio plHIf'
i.mr1edir, durante quarenta anos, como, aliás, o sistema o
exigia, o equilíbrio de ação dos outros dois, dando isso lug;lI',
conforme as circunstancias, ora ao domínio de um, ora á supremacia do outro.
Certa vez, Sr. Presidente, estando eu no México em
missão do meu país, em conversa com o ilustre Presidente
Calles e com a Senhora Shefield, aH então embaixatriz nort(~
ame'ricana, dela ouvi um comentário, que jámais esqueci, e
que me obrigou ao estudo da organização judiciária dos
Estados Unidos, de tal forma me impressionara. Ouvi que,
na grande República de Washington, duvidavam todos sôbre
se a maior influência era, ali, a do Presidente da República.
ou a de um Ministro da Suprema Côrte. E compreendi, então,
o sucesso do sistema na maior Nação do nosso continente I
Se não, vejamos, Srs. Constituintes.
O nosso Judiciário, a nossa magistratura, era, e sempre
foi, honrada, d i~ma, independente; sempre pairou alto, em
nível muito, mas muito elevado, confessemos francamente.
Mas, infelizmente, não raro era ineficiente, ineficaz, a.
sua ação honesta.
l'os regimes democráticos, a soberania é do povo. A
iei é um:]. expressão dessa soberania.
Cumpre, pois, assegurar, nas democracias, a supremacia ua lei, principalmente de superlei, da lei magna, da lei
das leis, a que todas as outras, e todos os indivíduos - 1;0vernantes e governados, - devem estar subordinados.
A supremacia das leis é afirmada pelo Legislativo, qU{I
a elabora em nome do povo; é posta em evidência pelo Executivo, que a aplica; é defendida pelo Judiciário, que a' faz
respeitar e cumprir.
Por isso, estes três poderes são os órgãos da soberania
nacional, segundo declarava o artigo 15 da Constituicão do
24 de fevereiro, e agora o confirma o art.igo 11 do Anteprojeto em estudo; por isso, estes três Poderes devem ser equipolentes, como disse ainda há pouco.
Acontece, porém, que o sistema foi desvirtuado na adaptação, em que não fomos felizes, do tipo ou modelo americano ao nosso caso. Afastamo-nos muito, para mal nosso, do
que sabiamente fizeram os grandes homens de Filadelfia.
Nisso assenta, Senhores, o emperramento, a que já hoje me
referi, do nosso aparelhamento governamental.
:l'\o~ Estados Unidos, a mutéria é regulada pelo seguinl.e
disposi tivo da Constituição respectiva:
"O Poder Judiciario dos Estados Unidos é confiado a uma Suprema Côrte e aos tribunais inferiores
que o Congresso pode instituir."
Daí, dêsse dispositivo, resulta: primeiro,- o Congresso
americano jámais permitiu sobrecarga de trabalho na Suprema Côrte, pois pode criar, como de fato tem criado. vários
tribunais inferiores, de descarga, á medida que aumentam os
encargos dos Juizes do aparelho maís elevado; segundo, não
existem juízes singulares no judiciário federal norte-americano.
.
Em verdade, quanto ao primeiro ponto, o Congresso
American0. nor ~::lher rh alf.a mis~fio política ria Suprema
Cõrte no sistema ad0~ado, - missão de órgão oa soberania
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nacional, - para não ,.p.erturbá-la com excesso de julgamentos de questões secundárias pelos respecLivos juízes, aparelhou, sucessivamente, o Judiciario da União Com nove tribunais de apelação de circuito (Circuits Courts of Appeal) ,
nove tr'ibunais de circuito (Circuils Courts) , 68 hoje já 105)
tribunais de distrito (District COtLrts) , 1 Côrte de Reclamações de propriedade priyad~ e uma Curte de Reclamações
(Court
Claims). Al[, a lei de organização dQ Judiciário
Federal data de Setembro de 1879, mas a Côrte de Reclamações foi criada em 1885, e a de Reclamações de Propriedade
Pr'ivada, bem corno as de Apelação dos Tribunais de Circuito,
em 1891.
Ao lado da multiplicidade de órgãos, de que a Suprema
Côrte é a cúpula, o Congresso criava também. á medida qne
as necessidades se apresentavam, vários remédios, Ou institutos, qne pudeSsem gar'anlir efícien (.cmcn Cc os ({il'cilos f'llndümentais e inalienáveis dos indivíduos c das eOl'poraçúes,
como, por exemplo, o habeas-corpus, tão dn nosso conhecimento; o writ 01 mandamus, que é Uma ordem eXPedida de
Um tribunal superior a um inferior, a um l'uncionúrIO, e
Uma corporação ou a qualquer outra cnLif1al.lé; ú quo wnl"rants, que é um processo destinado a contestar a legitimidade
do título tI umq fllnç.iío pública e dela despojar o Ill"U)Hlllt.e
ilegítimo; o cel"tiorari, que é a avocn.r,:ão de um feito, para
decidir sumariamente uma questão de direito, de competcncia ou de nulidQde; e outros, ainda, de que dão conta Firmino Roz e o ilustre Sr. Eduarào Duvivier.
Mas a meu ver, Sr. Presidente, a parte principll.l a considerar, precisamente aquela de que decorro a equipotência
da Suprema Côrte Americana, quando posla em funcionaIbent.o com os <:Ious outros poderes, é a referente aos julg4.Ibentos em· grá<) de recurso.
f:nLJ:'e nós, como lá também, cahem reCursos das decisúes dos tribunais da justiça local, desde que nelas Sl.' invoquem pl'incípio!i; consignados em leis federai!i;. Mas, I:.í, o dil'eito substantivo é da competência dos Estados; e aquí, é a
União quem o elabora e decr~ta.
Daí ressulta, em primeiro luga.r,· notúv(Jl sobreca.rga de
Lrabalho para o nosso Supremo Tribunal Federal, obrigado
a decidir frequentemente matéria estranha ao Dil.'eito P'íblico, pertinenLe ao Direito Civil, ao DireiLo Comercial, etc,;
El, em segundo, as cons~quências do h,ibito de jUlgar com
muito maior frequência, as questões de diteito pl.'ivado do
que as de direito público.
As questões estranhas á matétia de Direito Público
avultam tanto no nosso Supremo Tribunal Federa!, que passamos a prefel.'ir, para as nomeações de jUizes. Os grandes
comercialistas, os notáveis civilistas, etc., ('In geral buscados
nos Tribunais de ReJa('.ões dos Estados, todos homens de notável saber jurídico, é verdade; mas alguns sem aqUele outro
saber, o do filósofo, o do sociólogo, o do homem impregnado
do espírito público, a que evidentemente, quis por certo se
referir a Constituição àe 189j.
E quem o diz não sou eu, Sr. Presidente, mas o ilustre
Sr. Leví Carneiro, que assim se manifestou a nós outros, há
dias:

ar

u. •• os erros do Poder Judiciário, as faltas que
cometeu, provieram, em parte, do próprio Executivo,
não só pela má organização das leis judiciárias, como,
também, pelas más nomea.ções...
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Por maior que sejam essas como tantas outras
provas de isencão dos organizadores do regime republicano entre nós, não será talvez errado atribuir a
tal circunstancia a pérsistência de certo espírito estrictamente judiciário e tradicionalista na orientacão do
Tribunal. Quando a êle comecaram a cbegar os homens públicos (notai bem, Srs. Deputados: os homens públicos) de. alto 'valor, sem o vinco das preocupacões forenses (atfmLai outra vês, senhores Deputados: sem os vincos das preocupacões forenses!) foi
o Tribunal assumindo as funcões polHicas a que era
chamado ... "
E são, precisamente, essas funcões políticas que lhe emprestam a majestade precisa ti um órgão da soberania nacional, capaz de promover o justo equilíbrio entre os outros
dois org"ãos, por ser a êles equipolente, como disse· a princípio.
Não posso, em minha incompetência neste setor, dizer
mais e melhor dü que (I ilustre Sr. Leví Carneiro, para quem
é "grande i1 missão de Direito Público do Supremo Tribunal."
O de que carecemos, portanto, é apenas, tornar o Supremo Tribunal equipolente ao Executivo e ao Legislativo;
arLiculá-lo convenientemente no sistema que preferimos;
dar-lhe a majesLade imprescindível á sua nobre e elevada
missão política.
Que a principal função que lhe é cometida no sistema,
deve ser essencialmente política, não há quem o possa contestar de boa fé.
O Sr. Temístocles Cavalcante, um dos organizadores do
Anteprojeto, e qUe é um revolucionário convencido, assim o
diz, em recente livro publicado e escrito a propósito dêsse
mesmo anteproJeto.
E, áinda, em matéria de estradas de ferro, de' que já
hoje tratei, em Daís em que as vias ferreas, são do dominio das
"Nada justifica, além do mais, a condenacão, in li..
mine, da ampliação da competência do Supremo Tribunal, porque é êste l,.lm tribunal essencialmente político nas snas funções. Político pela própria competência. Político pela repereussão dos seus julgados. Político pela sua natureza de órgão do Estado, supremo
intérprete da ConstituiCão. E se alguma dúvida pudesse haver sôbre esse ponto, neste a história da Suprema Côrte Americana, pródiga em exemplos e ensinamentos nesse sentido, como mostra em seu imenso
~.rabalho de erudição, Rui Barbosa, no "O Direito do
Amazonas".
. ---""cc
E acrei'centa ainda
mesmo ilustre'escritor:
"Entre nós, não faltam exerr.plos para provar que
a ação do Supremo Tribunal tem sido política nas suas
consequências em inúmeros casos, bastando citar
aqueles em que garantiu o exercício de funcões politieas a Assembléias, Presidentes de Estada; conselheiros municipais, etc. Quando mais de uma vez assegur.ou o exercício de direitos individuais nos momentÓs
de comoção interna, quando o pais se achava em estado
dp siLio, contrariando interesses políticos relevantes do
go"crno. Quando resolveu questões de limites entre os
Estados. Quando anulou leis inconstitucionais, notadamente em matéria tributária, e tantas outras."

°
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Será, porventura, de receiar a ação política do Supremo?
Não € não, Srs. Deputados, porque essa "ação política
come(;a e acaba na Constituição"; é limitada, portanto.
Emílio Boutm)", em seus. "Elementos de uma Psicologia
Política do Povo Americano", permite inferir que:
"A Constituição Americana está colocada acima de
todos os poderes. Só o Povo é soberano, e o Poder Judiciário foi instituído paI'a fazer prevalecer a Constif,ui\:üo que emana do Povo, á qual Presidente, Congresso e Suprema Côrte estão submetidos."
outra não é. por igual, a lição de Br}'ce e de Murray
Bul.ler. no sell lino sôhre "The Dnited States of América",
onde se lê:
"De todos os organismos governamentais estabelecidos na Constituição, a Suprema Côrte dos Estados
Unidos é o mais carateristico. Não é de todo certo
dizer que a Côrte Suprema e os seus poderes repousam
inteiramente sôbre as cláusulas da Constituição; êle e
os seus poderes assentam,em grande parte, sôbre os
hábitos de pensamento e de ação, sObre os instintos
de ordem e de progresso que deram origem á própria
Consti tuição."
"Estamos habituados a ver assembléias legislativas dotadas de grandes poderes que se aproximam dos
da Camaradas Comuns. A história dos governos organizados nos tem familiarizado com os soberanos investidos dos poderes exécutivos e legislativos, seja
por um :lcôrdo da côrte, seja por via eleitoral. Mas
um organismo judiciário, coordenado em govêrno com
os órgãos executivos e legislativo, e entretanto independente, é alguma coisa d~ novo."
Ora, Sr. Presidente, e á vista do que tenho aqui exposto,
parece-me que posso concluir, afirmando a necessidade de
reduzir as funções do Supremo Tribunal Federal ás judiciárias próprias dêsse organismo político, tão expressão da soberania nacional, quanto o Legislativo e o Executivo.
Para isso, bast.ará, em primeiro lugar, pôr em prática
efetiva o princípio apenas esboçado no art. 17 do Anteprojeto que assim dispõe:
"O Poder J~ldiciário será exercido ... eo seu órgão supremo terá por missüo especial manter pela jurisprudência a unidade do direito e interpretar conclusivamente a Constituição em todo o território brasileiro."
A União, á qual cabe formular e decretar direito substantivo. cumpre, em verdade, manter, pela jurisprudência, ~
aplicação uniforme dêsse rlireito. Para isso, carece de um
Tribunal Superior, se verd:.deiros os funcionários judiciários
que possa· em grau de recurso, cuidar das questõ'es decididas
nos tribunais dos E~tados, desde que a lei federal e a sua interpretação estejam em causa.
Ao Supremo Tribunal Federal, porém, bomo órgão político, só deverão vir, como nos Estados Unidos, aliás, dua~ ordens de causas, que 'Vilson em seu livro sõbre o "Estado" 'lSsim caracteriza:
__
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Primeiro - Aquelas em que o interesse da União dnmina pelo própria natureza das questões. (Ordem Constitucional) .
Segunda - Aquelas em que o interesse da l~nião domina vela nat.ureza das pessoas €:m causa.
De t.al arte, senhores, já pela descarga de t.rabalho excessiYo, corn a criaç(io dos novos tribunais inferiores, á medida que forem senelo exigidos pelo acúmulo de feitos. já pela
limita(~.flO da órbila de ação elo Supremo Tribunal ás questões mOl'amell le const.i tucionais; de tal arte, repito, os homens dp nol~ísel sahor que a ele vierem t.er. animar:los daquele espír'iio público que permite dar ás leis as interpreLa(:ões dinamieas exigidas pelo próprio dinamismo na vida
moderna, l'ar'fío, de fato e em verdacle, da nossa Corte Suprema. () lírgão da soberania nacional em que pensaram os
Constituintes de 1891.
Qufío elevada será, então, a missão do Supremo Trihunal Federal! Como ôle influirá para equilibar os outros
dois poderes, [lOS qnais ficará equivalendo de fato! Não julgará apenas sef;unrl1l1n lcaem, mas de le(jib1ls, como verdadeiro ürgão de soberania que é, e deve ser.
J:; porque assim acontece nos Estados Unidos, qne a Suprema Côrte Norte-Americana pode até, assim interpretar, em
certos casos, a funr:fío da propriedade, - da propriedade, Srs.
Constiluinles - quando usada em fins de utilidade pública:

"A propriedade veste-se de interesse público,
quando usada cle forma a tornar-se de utilidade pública e a afetar toda a coletividade. Portanto, quando
alguém dedica a sua proprieclade a clestino em que o
público tcm_ interesse, pelo fato dêsse interesse a propriedade tem qne ser controlada pelo público para o
bem comum." (Aresto l\Iuns Bell vs. Illinois.)
"Quem inverte capitais em serviços de utilidade
pública. admite previamente qne suas exigencias para
com o público serão razoúveis." (South \Vestern Bell
vs. Public Sel'vice Commission.)
E. ainda. em matéria de estr'adas de ferro, de que já
hoje tratei, em País em que as vias ferre as são do domínio
das unidades federativas:
"Cabe exclusivamente ao Congresso Federal, e
não aos Estados, prescrever regras e arbitrar tarifas,
mesmo para os transportes internos nos Estados, desde que tais regras ou tarifas possam afetar o comércio
interestadual ou o externo; ..... "
de sorte que, atualmente, de acordo com a interpretação dínamica du Constituição pela Suprema Corte, os poderes relativos dos goyernos federal e estaduais, em matéria ferroviária,
"podem ser resumidos da seguinte forma: 1°) o governo federal tem poderes exclusivos para regulamentar o comércio interestadual; 2°) para obrigar os Estados a suspenderem a execução das tarifas inrestaduais, quando estas se tornarem prejudiciais ao comércio inrestadual; 3°) para controlar o nível do
conjunto das tarifas internas dos Estados, de modo que
tanto o tráfego intraestadual, quanto o interestadual.
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suporte a sua devida e proporcional, no assegurar a
renda lotaI da viu f'~rrea; 4°) Para obrigar os Estados
a elevar determinadas tarifas internas, quando êles
nrlO produzem a rcnda esperada."

J

É vcrd:),c1e, Sr. Presidente, e cumpre declarar com sinceridade. Que a a~~flo do Estado no sentido adotado pela Suprema COrte, sobretudo no tocante aos servíçosde utilidade públicas conduz á socializac:.flo de alguns, em vista da limitação de lucros que dela decorre. Mais isso é hoje uma
tend(~ncili. por assjm dizer universal, que força, seja dito entl'e pal'antésis, a distinção de dois casos diversos na elaboração dos orçamentos de governo. Dos orçamentos, e da fiscalização e registro das despesas.
O Caso em que os Governos, mio os Estados, exercem
o jus imperii, n:io contraindo responsabilidades eivis; e o
caso em que dirigindo indúslrias ou serviços de utilidade
pública. exercem o jus gestionis, como qualquer pessoa civil (utitur pri'OatoruTn) assumindo x'esponsabilidades civis.
No momento oPortuno, mostrarei a imprescindibilidilde desta
distinção, na feitura da nossa Carta Magna.
Já vai longa e fastio'iosa a minha exposição, Srs. Deputados (n.ão apoiados gel'ais) , mas não posso abandonar a
tribuna sem r~zer duas ligeiras referências a outros dOis
pontos capitais da organização judiciária no~ Estados Unidos
u.m e outro também causador(\s do SUcesso da prática. ameriCana nêl>te particular.
O SR. BARRETO CAMPELO - A boca pequena s~ diz q\1e
Cá e lá .más t'aqas há. ..•

O ~R. SAMPAIO CORRI1;A Eslá V, Ex. enganado,
(lm parte, Faltas ()xistElm em todos o~ países, mas s(~ atentarrnos devidamente pa.7-<~ a. l'ehl~üO perMnlual das falhas de lá,
~ para aquelas que aqui se Observam, não levaremos a melhor, infelizmente.
O SR. BARRETO C"\MPELO - Lemos, cOm frequência, crollicas sõbl'e a vida nOrte americana, nas q\1ais encontramos
fatos lá ocorricIos e que nunca se passaram llO Brasil.
O SR. SAMPAIO CORRÊ;A - Não conlesto isso, assim
como V. Ex. não pOQel';i contestar' que fatos outros se observam aqui, e que lá não sQo de contar ...
O SR. BAltRETO CAMPELO - Envolvendo o judicíário?
O SR. SAMPAIO CORREA - Sim. o judiciário. ~[as O
judici;it-io honeslo, levado ao erro, á falta, pelas falhas de
uma ol'g-anização ..ineficiente. É nêsse terreno que discuto.
Para o outro, V. Ex. não conseguirá me conduzir.
Mas, voltando ao que dizia, Sr. Presidente, aos dois pon~
tos capitais a que all1di: um é pertinenle ao falo da não
existência de juízes sing-ulal'es na org-anizacão judiciária federal americana; outro v )'{'JaLivo ao extraordinário e complelo aparelhamento da Procuradoria Geral da República.
Os juízes singulares estão muito mais sujeitos que os
tribunais, ás sedu,-,ões da IH'ópria po1ítica, á ação do meio
político em que vi\'em e s:.i.o obrigados a trabalhar. Entre
nós, chegamos até a fazer de juízes federais candidatos ás
Presidências de Estados, como tertius, não raro com a decretação de leis especiais que tal permitissem. Dai os juizes
políticos ...
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o SR. LEMGRUBER FILHO - Mas sempre havendo recurso para o Supremo Tribunal.
O SR. SAMPAIO CORR:f:A - Quid inde? Será louvável
o fato? A sentença política deixa de ser má, porque foi reformada?
O SR. LEMGRUBER FILHO - Também é uma verdade.
O SR. SAMPAIO CORRl'tA - Já o mesmo não acontece
nos Estados Unidos tão facilmente, porque lá não existem
juízes singulares ...
O SR. ARRUDA FALC.~O - Peço também ao nobre orador
que registre 11m aparte meu ...
O SR. SAMPAIO CORR:f:A - Com o máximo prazer.
O SR. ARRUDA FALc.~o - Os juízes singulares da Justiça
Federal, nos Estados, são os mais altos funcionários que a
República tem tido; são os melfiores distribuidores de justiça
que tem havido no Brasil, quer no Império, quer na República.
O SR . SAMPAIO CORRl'tA - Não contesto a proposiçã.o de ordem geral lançada por V. Ex. Antes me felicito, por
poder com ela co_ncordar. :Mas isso não importa em destruição do que afirmei: do_ púnto de vista psicológico, e não há
quem tenha o direito de o contestar, os juízes singulares são
muito mais sensíveis ás emotividades provocadas pela política nos meios em que trabalham, do que os diversos juízes
de um tribunal, de um corpo coletivo.
O SR. MEDEIROS NETO - Por defeitos de organização, em
regra, os juízes seccionais são envolvidos nas lutas políticas
partidárias dos Estados.
O SR. SAMPAIO CORRl'tA - Agradeço o aparte es.....arecedor de V. Ex.
,Referi-me, ainda há pouco, á organizaç:ão da Procuradoria da República nos Estados Unidos. São. em verdade,
formidávC\is os meios de ação do Genera~ Attorney , que dispõe de um corpo de mais de 400 funcion:ír-i-os, que faz parte
do gabinC\te ministerial do Presidente da República, cujas
informações ao Executivo são obrigatoriamente publicadas,
e que examina, até, antes de serem assinacios. os grandes.
contratos do Poder Público. para que não sejam redigidos de
forma a prejudicarem á União, por não estarem rigorosament.e nos termos das leis em que se fundam e que os autorizam.
Sr. Presidente. Muitas outras considerações poderia
ainda aduzir, mas já disse quanto basta, para 'expressar o
meu modo de pensa.r e para despertar a atenção dos competentes com as minhas despretenciosas observações de ord€lm
pessoal.
Cuidarei em outra ocasião da terceira linha :mestra, do
presidencialismo, para então sofrer os' sérios embates do
meu presado amigo, Sr. Agamenon Magalhães ...
O SR. AGAMENON DE MAGALH.~ES - V. Ex. já o condé·
nou na sua prática.
O SR.'SAMPAIO CORR~A - Assim o di~ V. Ex., mas •..
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Condenou até nos Es·
Lados Unidos. Não estudou a justiça local alí.
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o SR.. SAMPAIO CORREA - Fico a isso emprazado
por V. Ex .. mas posso informar desde já que o exame da
justiça local americana me conduz ainda á mesma opinião
favorável ao pl'esidencialismq. Na. justica local americana,
assim como na Federal, também não existem os juízes singulares, salvo os de pa:', no campo e em alguns Estados. e em
New-Jersey, que é a única exceçrlO, alguns juízes de direito.
o
o

SR..

AGAMENON DE l\LO\GALH;\ES -

Aguardo.

SR. SAMPAIO CORRÊA - Mas. SI', Presidente. co'n
presidencialismo ou sem ele. o que é prcci~o é voI t:ll'mos ao
regime constitucional, tão ceclo quanLo possível. Para isso,
estamos aquí reunidos. Trabalhemos todos com boa vontade,
visando um mesmo jdCEJ, animados de lJma mesma fé inabalável na grandeza do Brasil Uno. indivisível e indestrutível.
(Muito bem; muito beta, Pahtws no recinto, O orador é vit'amenlc CUfIl]ii'ií)/('n1ar1o e 1I1)o,'oçado.)
Compareceram mais os ::;rs.:
l\I:í.rio Cai;)do. Cnnha :\lclo. Leandro l)inhciro. Carlos
Reis. Ag-enor Mon(e. Hugn ::r'~IJale{t(/. Pires Oai050. Luiz ,s!1cupira. ValdeD1\l.r Falcuo. Figueiredn Rodrigues, ,TeGvá Mota,
:Xavier de OliVeira. Silva Leu!. l\Iartins Vel'a;;. Fet'J'eira ci,'
~ousa. 'Veloso Borges, Oelon Bezerra, Hcr~ctiano Zenaidr.
Pereira Lira, l3arreto Gampefo..fo:I() Albeno. Souto Filho,
Arruela Falcão. Luiz Cedro. 80lano da Cunha. An'urla Cl.'\111 ara. ,\rnaldo Bastos, José ~:.í. Simõe::: Ba\'11osa. lIumb"rto
l\Iouru. Sampai() Costa, Dcodato ?laia, Clemente M:Jl'iani. Arlindo Ll'oni. l'Ic·o\pil'l\,< :'\f'!n. :Let'l1cío (;a!"ii.o. 11111l1l'l'll UiJ·('s.
~íal1l1f'.1 Xo\'ni:::, Pa1l11l FilllO. f:al'1o::: Linrlf'nll(~l'go, ,T;,l1l';:: 11.,,t,l:n. RUi Snnli:Ig:Cl. ,\1I!a1'al Pr'ixlllo. l)P1'cil'a Cnl'llf'il'n. LI'ilfio
(la Cunh:l. CI~;::qJ' Tinoco, Alíflio Coslallat. Fábio SOfl1'é. Cardoso d~ Melo, Lemgruber Pilho, ;\Iclo Frttnco. .Tos I'. Br:tz:.
Pandiá Calõg-el'ns. Gahriel P4ssos. Delfim l\lnreira. Policarpo YiotLi. ZõrC\aslro Couveia, Cincinato Braga. Nero de Map.cdo••Joün ·'Vihz..hr>C?3••·1Jfrl',t;1,') PN:])OCD, Franci:;co Vi1:m ova,
L:l('f'l'dn Pinto, Idúlio Sard()l1l)(~I'g. ~imõcs I .. npes. l\rn.ul'ir:io
Carfloso. Renato Barbo:::a. Argcmiro Dnrneles. Ralll BiUencnlll'l, Adroaldf) da CC\sla. ,\rir l\Iedf'iro5, Antônio l)ennafort,
Mltr'io

UanlriCcs.

Miltoorr C.u"·allw.

Al1gusln

COl'sÍJ)o.

Rocha

Faria. Gastão de Brito. Oliveira Castro. eSO).
Deixam

d~

('.0m'parecer os senhores:

Abel Chf::'rmont. Alhcrto Ro:::elli. Antônio Machado. :\11~'u:::f o Leite. PriscI' Paraíso. Negreiros Falcão. Fel'nando dI'
"'~brcl1. Olcgúrio Mariano. .Toão GtlimaJ'1i.e;:;. O:::C:\l' '\Vcin;:;cbl'TIck, .TOSI~ Eduardo, Bias Fortes. Riheiro .TunCl\l('ira. Arlr;-

lio 1\1aci('1. Pedro :\.1 ei:.:::o. Augusto Viégas..Tnsé Albnim: vieira ?iTarfTlleS, 8- i mi'io dn. Cunhn.. João Penido. Daniel dI' Carvalho. Levindo Coelho. Alcixo Paragna::::::ú. T.icll1'g"o Leite,
Celso Machado, Carneiro d(\ Rezende. Jacquc::: :'.Tem!andon.
Plínio Correia de Oliveira, Alcantara Machado. .T(),,{~ CaJ'ln~.
"lfll'ai::: Annrnrl" .\lmf'ida Camargo. Mário '\Vhalell:--. Hipólitn rln Rôgo. .Joo!, T:J;Vi;3J)D. CnrJota Queiroz. . \)11'1'11 f::orI 1''-'. Antônio Coyel1o. Cardosn de :Mf'lo Neto. 1\{ora:" Lemf'.
Henrique BaYma. Frn.ncisco Moura, Guilherme Pla:::tcr. ,Jniio
Pinhl'iro. Horácio Lafer. Pacheco e Silva. Roberto Simonsc'1,
Olil'eir~ P.7SS0S.
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o Sr. Presidente - Tem a palavra, para
soal, o Sr. Acúrcio Torres.

e~plicacão

pes-

o Sr. Acúrcio Tôrres (Para e.'l:plic(u;c1o pessoal) . - Sr.
Presidente, supusesse eu que o eminente Deputado
Sampaio COl'l'pia, com o habitual encantamento de sua palavra, nos prendesse, por tanto tempo, e gostosamente, a atenCfio, cu teria pedido .1l..,Y. Ex. que, para uma explicacão pe'3-'
soaI, tl'an5ferisse minha inscrit.:áo para a sessão de amanhã.
Mas, como prevejo que amanhã outros ventos já soprarão
nesta Ca5:l modificando o seu liberalismo e tocando o
aprcg-oú(lo liberalismo do Governo - ventos, que talvez me
venham impossibilitar de discutir o assunto que (H'a me
traz a esta tribuna, prefiro fazê-lo, desde já, prevalecendome dos últimos minutos de duração dos nossos trabalhos de
hoje.
Rceebi, SI', Presidente, enviado pelo digno 1° Secretário
desla Ca:':l. o ofício dirigido a V. Ex. pelo honrado Sr. Ministro da .Justiça, ofício com que S. Ex. responde ao pedido
de inforlllaçfio que a Assembléia lhe fez, em decorrência de
um requerimento que eu formulara, em uma de nossas úlLimas sessões.
Kiio ClI1CI'O, apenas, tomar dêsse ot'ício simples conhecimento. Pl'eciso, como quero e como devo. reSI)onder a S. Ex.
para moslJ'ar-lhe, não só que o l\Iinistro, ou melhor, que o
Governo nfio responde, apenas. por cortezia respeitosa a esta
Ca:::a, 05 pedidos cie informar;ão que aqui formulam os represent::mLcs da soberania nacional; como também para mostrar a S. Ex. a lamentúvcl confusão que faz, entre o que
seja poder discricionário ilimitado e poder discricionúrlO,
que SI] o ('. por enfeixar, nas mãos ele um s6 homem as funções. exercidas cumulativamente, executivas e legislativas.
Sendo assim, Sr. Presidente, venho agradecer a resposta
do Govêrno, embora dada por simples c01'tesia; mas, consideI'O como um dever preliminar meu, render minhas homenagens ho leoder da maioria pela sua intervenção decisiva
~ brilhante no momento da votação de meu requerimento,
contrihuindo com o seu prestígio para a sua aprovaç~lO.
Ki'io pos:::o deixar. entretanto, de considerar antagônicas
as duas alitlldes: ~ a do MinisLro leadel' - que, dando o seu
allôio ao ]'eqllerimenlo, julgou implicilamenLe da plausibilidade def'sa forma de indaga~.ão ao Govêrno de que faz parte;
t: a do l\1inistl'O interrogado o ilustre titular da Pasta da
.1ustil:a -.que, dando ao requerimento o caráter de uma interpclaf:ilo, frisa que S(l por dever de corlezia respeitosa á
Assemhlóia a êle responde, julgando-se desobrigado de corresponder a outros, até o momento em que os atos do Govêrno sejam submetidos ao exame desta Casa.
Discricionário, ou não, o regime atual de govêrno é o
da responsabilidade exclusiva, única, do respectivo Chefe.
Os Ministros, nos têrmos do decreto que organizou êsse
govêrno-de 11 de Novembro de 1930-não têm autonomia,
como já não tinham; são simples auxiliares e, portanto, a
doutrina, no considerar a possibilidade de pe(jido~ de ·infor.
maçfio partidos desta Assembléia, tem de ser una, inalterada. ind ivisíveI.
~\ dúvida, pois, se estabelece imediatamente, no confroI1to da atitude dos dois Ministros - sôbre qual delas é, real
eautorizadamente, a do Govêrno?
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Um exame serenú da~ circunstuncias Ilão tardará em
mostrar que u boa doulrma. a legítima, dc\'e ser coercnv,mento a esposada pelo ilustre :Ministro Osv,ddo Aranha. Nela
está a cocrpl1cia com a própria revolução. que se fez em
nome de principio.'. liberais, que desde logo importam num
contato frequente entre o govôrno e a Nar.:.ão, por intermédia
no seus rel)l't~sentantcs.
.
l\es;:a c/onfrina - na esposada pelo i\Jinistro da Falen.ia
- está lamb('m a coerencia com a estructura. .iuric/ic:l do
governo alual; porque o govôrno que se instalou em 1930pela ftll'(:a das armas - não foi o de uma dita.dura, reg'imo
que comportaria, talvel.. a extensflo de poderes discricionários na ilimitar.:.[ío que lhes queI' atribuir o atual Ministr-)
da .Tnstic;a,
O CJ:efc do Govêrno Privosório. chegando a esta capital.
dias de])ois da vitória revolucionária. interrogado Dela imprensa 5,"!)1'e Sl~ governaria o Bl'tlsil como ditador, respondeu
textualmente "como ditador. n[ío ; govcrnarei na qualidad~
de Pre"jrlellié, com poderes disc!'icionári os."
Em que consistiam, e em que consistem. esses podel~e:;
discricionários?
Toma-se necessário fazer esta pel'gunta. porque já yt'ri ficamos que nito se Lr'aLa de uma ditadura em que tais
porlores sel'iam ilimitados. mas de uma Presidencia q!1e ~~
apl"cs':::Ol1 em estatuir para o sen regime de vida. norm,1.S
muito precisas no referido decreto de 11 de l\'"ovembro de
1930 - que organizon o Govcrno Provisório.
Ora, Sr. Presidente, esse decreto mostra: 1°, que os ]10deres nfto são ilimitados porque, se o fossem, não havia nece:ssiclane de lhe criar normas de ação como stio as constantes do de'creto; 2°, que o~ podere:; discricionário;; se r[es(i:-tam,
tão sómente. ao exercido cumulativo dos poderes Executivo
e teg i:,lativo.
O decreto se refere expressamente "ás funr.:ões e atribuieões do Poder Executivo e .clo Por!el' Legislativo". Não
se trata de um poder indefinido de cxccnlal' e legislar
mas, tão só dos poderes Executivo e Legishitivo, conforme
estão definidos na Constilui{:iio da República, mantida pelo
artigo 4° desse decreto, com exceção daquelas partes alteradas como decorrencia da forma de governo criada e, expressamente. em decretos desse mesmo Governo.
A difc,cnça, 8,. Presidente, é fundamental. Nenhum
cidadão brasileiro poderá ser, no momento atual, compelido
a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa que não .esteja expressa em atos emanados do Govêrno Provisório com a fôrça
de lei que lhes dá o regime de poderes discricionários, ou
em lei anterior a 1930 c que êsse mesmo governo n[ío ha,ia
revogado.
A vida jurídica do 'país não sofreu interrupção alguma.
Apenas, a revolução outorgou ao Chefe do Govêrno a faculdade de legislar, baixando os atos que bem entenda, e -que
obriguem, então, os cidadãos.
Assim, Sr. Presidente, é que êsse mesmo govêrno, de
pOderes discricionários, que me poderia mandar prender, que
me poderia inclausurar, que me poderia deteI: em custodia 'por suspeito á Ól'dem pública - antes de me haver sido outorgado, pelos meus coestaduanos, o mandato que ora procuro exercitar, êsse mesmo govêrno, com êsses mesmos poderes discricionários, não poderia fazêr- com que os meus
deixassem o lar que ocupam sob a alegação, até, de falta de
pagamento ao respectil'o locadDr, e issD porquê, enquanto os
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poderes discricionários poderiam agir contra mim - POr eStaI'~m . suspensas as garantias individuais não poderiam
chegar aos meus porquê, o direito destes, p.stá garantido pelo
Código Civil, que o próprio Sr. Getúlio Vargas, no decreto
institucional do Govêrno Provisório, declarou ficar de pé, e
que ainda está, por motivo de não haver êsse govêrno revogado êsse instituto jurídico.
O SR. VITOR RUSSOMANO - É' que nós vamos entrando
paulatinamente no regime constitucional. E, pouco a pouco,
a ditadura vai abrindo mão dos seus poderes.
O SR. ACÚRCIO TORRES - V. Ex., meu nobre colega,
membro ilustre da bancada sulriograndense, tendo como
chefe êsse cidadão já tão bem cognominado - o campeão da
anistia, o pioneiro das liberdades públicas, combatente das
boas campanhas em prol ela liberdade de pensamento
como mostrou ainda hoje, no telegrama dirigido ao Presidente desta Casa, - V. Ex., meu colega, vai ver que, antes
de 2!l horas, decorridas deste momento, talvez não estejamos avançando, talvez, nessa alturn, já estejamos retr'ogradando no", primeiros passos de são liberalismo. dados nesta
Casa ainda há pouco, sob a orientação esclarecida do coordenador da maioria, o Sr. Osvaldo Aranha.
O Sn. VITOR Russo:MANO - Profecias ...
O SR. ACúRCIO TORRES Profecias, não. Verdades
quo entristecem, verdades que amanhã estarão aparecendo
aos olhos de V. Ex. e do país. Em face dessa estrutura jurídica do Govêrno Provisório, é que devemos encarar a possibilidade, ou não, dos pedidos de informação feitos por esta
:\sscmbléia, porquê a ratifica(~ão contida na moção Medeiros
Neto - que teve o meu voto - só poderia ter, como a meu
\'('1', por ob.ietivo, aprovaI' o decreto institucional elo Govêrno Pr(},isúri'o, 110 qual se declarava que conLinuavam em
yjgOl' a Con"tituic:ão de 1919 c as demais leis. enquanto não
contraviessem disposi('.ões de decretos e:'\:[Jedidos por êsse
Govêrno.
A mO('.;IO, de reslo, nflO corresponde a nenhuma forma jurídit~:l de !l!i, yalendo, apenas, por uma -dpelara-::ão de ordem
mora!. feita pelos representantes cio [lOyo. que s6 então podiam confirmar o que fl)J'a resultado, até alí. da furça das
arma:'.
.
E~sa nlOl.:ão não poderia valer por uma dilataeão de poder(!;; a II"TIl dos Ii mitos que já desercycmos e que dt~correm
do I('xl n. das circunslancias e das possíV('is interpretações do
eloerelo de 11 de Novcmbro.
8,'. o Sr. ~linislro da Justiea. o honrado Sr. Antunes
Maciel. entende que a esta Assembléia falta competência para
llcdir infornxu::.õcs, ou mesmo para interpelar o Govêrno a
respeito de seus atos - antes que estes lhes sejam suhmetinos ú consideração - é. provavelmente, porque o decreto
de convocaeão da Constituinte, a que S. Ex. se refere, não
dü expressamenLe essa capacidade.
Mas. Sr. Presidente. pergunto eU: - porqu(~. entretant.o, invoca S. Ex. a moção que aqui votamos. ratificnndo o
àecreto de 11 ele Novembro e, atrás. dela. se abriga, para fugir a futuras indagações ou interpelações C!ue não sejam feitas na forma do decreto ele convocaeão. se neste tão pouco se
pode ler qualquer atribui\f."o literal de se votarem moções
ou de se aprovar um decreto que, sendo, como os outros, um
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ato do Govêrno Provisório, terá também de ser julgado depois?
Ú SR. MEDEIROS NETO A pergunta é de fácil resposta. Se o próprio decreto institucional mantém a Constituição, salvo naquilo que fôr alterado por decreto que o Govêrno baixar; se o Govêrno pode baixar decreto contra essa
Constituição, porquê não poderá lançar mão de medidas policiais, que se não recusam tl qualquer gDvêrno, mesmo constitucional, em estado de sitio, para sua manutenção e para
a manutenção da ordem?
O SR. AcúRCIO TORRES-Sr. Presidente, o nobre, culto
c brilhante lea{ie-r da Bancada Baíana. autor da moção qua
volámos e á quc venho de me referir. C'ô-tá deslocando por
complelo a quesLiio em debate. Eu não seria capás de dizer
que o Go'Vêrno Provisório, ou outro qualqnel' govêrno, não
tenha autoridade para lançar mfio de nwc!ic!as extraordinárias pal'a a manutenção ela ordem pública. O que digo,
o que S. Ex., o ilustre leader baiano não p~de contesia~ é
que, ao mesmo t.€mpo que (] Sr. Antunes lIfa<;lel declara quoJ
não tcmos competência para pedir informações antes de
votada a ConsWuição. S. Ex. mi'smO ô-e apéga á moção
Medeiros Neto, esquecido de QUc, essa moção, só poderia se!'
votada, também, coerentemente, depois que esta Casa houvesse votudo a Constituição d::l. República.
O SR. MEDEInos NE'I'o Nest.e caso. o remédio chegaria
depois de mortD o àoentD.

O Sr. ACÚRCIO TORRES Depois de morto, não;
o Sr. Getúlio Vargas, !'Sabe bem V. Ex.. COIn a moção ou
sem ela, emquanto se Durlcsse apoiar nas armas que o levaram ao poder, como até então, irí<l governando até que
se votasse, em Seu último turIlo, a C:lrf.a Constitucional do
país. Essa moção, parece-me, valeu ao Sr. (~ef.úlio Vargas,
tão s6 como UlJ) pronunciamento de ordem moral, porque
n1\.o lhe deu e nem lhe tirou Coisa al~uma.
Como eu ía dizendo, Sr. Presidente, no momento em que
flü honrado com o apart.e do nobre !'epresentante da Baia,

os pedidos de in!ormat:rlO como 0.5 constantes de meu req\.lerimento de há dias, como o do que ainda hoje deixei
Sôbre a Mêsa, acham-se p.strietamcnte incluidos nas nossas
atribuições; estão incluidos nessas atribuições porque:
1,<>, dêles se tiram esclarecimentos indispensá.veis á confecção do novo pacto constitucional, onde devem figurar
Pl'eceilos com respeito á liberflade de pensamento, que' deve
ser assegurada em tona á sua plenitude, em qualquer fáse
da. vida pública do país. pmbôra seJa de caráf.er provis6rio
e excepcional a atual; 2°, com os esclarecimentos do Governo, em resposta a êsses pedidos, ficamos autoriz3dos a
votar com conhecimento de causa, muitas dus matérias sujeitas ao nosso exame, como, por ':Jxemplo, a que diz res- .
Peito á autonOInia do Distrito Federal, da qual não poderemos conhecer sem termos em mão os dados precisos
sôbre as fontes de receHa e as despc!'as com serviços pú. blicos que, sendo dêsse Distrito, são custeadas pelo Tesouro
Federal e que a êle passarão, vitoriosa sua autonomia, com
todos os onus e vantagens; 3°, porque, devendo esta Assembléia julgar os aios do Govêrno Provisório, não se comPreenderia que ela - que tem poderes para julgar, embóra mais tarde - não quizesse conhecer, agora, das razões que poderiam levar o Govêrno a praticá-las.
VOLUME V
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Eu entendo. por exemplo, que nenhuma circunstancia,
a não ser a de notícias militares em período de guerra ou
de comoção inte,'na, ou as de ordem pública, nos períodos
de suspensão das garantias constitucionais, deve criar qualquer resLri0ão á livre manifestação do pensamento.
Em face das respostas dadas, pelo Ministro da Justiçn,
eu me sinto habilitado a nedir á Comissão Constitucional a
inclusão de um texto no- pro.i6to que está a elaborar, de
forma a que júmais possa uma autoridade pur em prática
as instruc0ües que, segundo o Sr. Ministro da Justiça, estiio
orient::udo o serviço tlc c,msl1l'U Ú imprensa.
Não FIra. SI' . Presidente, o adiantado da hora, e cu
pn.ssaria L!. uxaminar, minuciosamente, os sete itens contidos nas instl'lll';õCS expedidas pelo ministro da Justiça' á
"Diretoria de Publ icirjac!c e referentes á censur'a; c, então,
teria a oj)(wtnnirJadc d" Jlwstl'ar á Casa que, se em alguns
di'\les se flj'OCllru IlJ'CSfll'\,<U' a ordem pública e a tr'unquilidado c1o~ hr<lsilf'iros, noutros, ]lÚ l1lerlitlas que apenas podem [ll'o:r'jf'l'
iI1L('I'r~s~r';:; de p:lI'Liculal"'s,
intel'e"ses esses
que, nüo :;"i. :;1' \'1'rJLiJ:ldos, jllJ(Jr',~sem t l'<lZC r, atl'u\'és a imprensa. malOl' ";[,1'\,1\:0 Ú cOlnunhüo nacional. Essas instruções lJl'Oíl"'i!l :!l,; q:w ";1' Cl'iliqw' o Governo, com termos
uCL'jm'):1ll.L";O";, tlua:1do, o prólwio Sr. ministro da Justiça,
ao tt~;n[Ju ,'m l!lJi) eXI'l'cia o jOJ'llall:;i1lo. r;IH tua terra, long-e
de se l'l'l\~I'il' ao ";I'U alual elwl';l, enLúo [ear/er da Assembléia
dos Hept'cs('l1lanlf'S do !tio Grande e ao tempo em que se
:1punw:ulI up ckil,;iil'''; (la última l'e.clei~~flo do eminente
SI'. Borgl"" de l\1"deil'u,,;, em tf~rDlOS acl'imoniosos. S. Ex.
fazia-o, 11:,'<111:1.) JIIC'SmU ;le e:x:pl'cssõc-s fortes e c:m'dentcs. a
que J ,eIlSO n;"io :,c' al!'cv"r,lDl os ,iOl'LlalisL:J,s de hoje nesta
Capital, termos canuI~nlc's i'lstcs, dos quais, creio, está esquecido o honrado SI'. Uetúlio Var;;}s.
Sej:l corno füt" SI'. Presidente. (> indispens:wel IWeyer
que, ,,U Iõall IIi'. no 1'('g'iJllI~ constiLucio:laL dada a li ipóthcse de!
SUSPCIlS;W de:s g<':J'unUas individuais. a autoridade pública
não pu>sa l.'~:('rcel' a Cl'n";1.11'a a imrH'('I1:3<:l por l1lúlodos que
se Ülsl1Íi'cm nas i lIsLrul,,',ões do f'L·. Antunes Maciel.
,
\'f\ jJPrl:llltü; V. Ex., Sr. PI·... sidcnte. que o meu reque'rimenLo di,' Ín l'urmar.:ões ycio esclareceI' á Assembléia sôbre
quesl.ãu d,,' alfa I'devaneia na confecl,,'ão J'~ nosso Código
Pol íLÍ\:().
Ni1u dl'ix:~!'f'i, (llli·(;Ill.lk 11'11 aI' que. f'1II lH~11!1111l1 do,.: 'itens
dcsa.":s il1:~! I·Ut~iil"; ('nennll'l) a d!'!('nnill:ll,::io da j)f'Il:1 d .. ~ns
'J1en,.;fiu quI' roi imposla a um jOl"lwl desLa cidade! (' que motivou 11 1111'11 1·"(JlH'l'jJ1lenlo. Vel'i lico, tamb(~I11,<]ue o Sr. l\1inbl.r(\ da ,: \lsli<;:t l!eclal·:1. q\W n (;nv\\\'nü não Denl~u de vigta
a nf'cl's:dr!;lrl" dI' substituir a lei de imprensa, cujas sanções,
diz S. Ex .. llão lhe con:'>fa se tenham tornado frequente durante ,\,.;11'5 ti'f;S anos de gestüo reyolucionária.
];; evidente que. com uma lal elasticidade nos poderes
de cem:llI';1" a siLllaçiio da imprensa. é muitíssimo poor do
que a qne lhe cn'ár:l a própria lei de imprensa, pois esta,
dracol1j;lJl~ embora, oferece opol'lunidade de defesa em transmiLes lli'(;yiam(lnle determinados.
'
Entrelanl.o. são frequentes as notícias 'oriundas dos .Es'tados. de violências, as mais graves, contra jornais e .}or:nalisl.as. E ainda há mais: as autoridades administrativas
têm continuado ::t servir-se dessa lei para processar jornalis~
-tas POl' puhlicações que escaparam á censura. E s6 pode afir.mar ao país que as sanções dessa lei não se tenham torná,·
do frequentes nestes últimos tempos, quem ignore os proces-
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sos movidos contra o il'qstre Dl'. Calvino Filho, contra o distinto diretor da "A l'aç:....o", Sr. Maciel Filho, contra abrilhante dil'elor do vibrante vespertino "O Globo", Sr. Roberto
Marinho; Só pode fazer essa afirmacão, repito, 'quem ignore
que .se procura \~onseguil' a licença desta Casa para o proceso contra o meu eminente co-estaduano a quem chamo,
com justi<;:a. um principe do nosso jornali;;n1O, Macedo Soares, ilustre c digno representante do Rio de Janeiro, nesta
Casa.
Contra e:o:;;a lei. cont1'a sem; dano50s efeitos. temos tido
a felicidade de en~ontrar a justi!,'.a do Brasil - essa Justiça
.digna. brava, altaneira, incorruptível.
Sr. P l"';;idenlc, ao; in formações do ilusll'(' Sr. Ministro
Antunes Maciel terminam esclarecendo que, se o Goyêrno
ainda nilo ."Ub5LiLuÍu a lei de imprensa. foj porquo dela não
precisa. de vez que "exislindo a censura - diz S. Ex. indispensável aos goyornos de fôrça, a liberdade de pensamento teria de sofrer I imituçõ,'s".
1\'iío deix:"! de SOl' com L1'isLe;:a qUfJ eu leio esta decla.ração - feita 1)01' um membro de um goyêrno surgido de L:.ma
revolução inlit.ulada ele liberal - já porque nela se confessa, como arma de govêrno, a limitação da liberdade de pensament.o. como se o pen,::amcn/'o fosse passível de qqr!lqueI.'
espécie de 1'e~tT'icc.:ão; jú porque. nela o Governo mo;.:;·r:! Óill'
nunca o intE:l'e;;SOll n lei ele imprensa, senão l1clas relações
de ordem llolít ica quc- se possam estabelecer enLre a liberdade de imPl'(~n";ê' c os gOYI\l'nos, escapando, pOl'Lanto, aos seus
cuidados lie govül'no dito libc!'al. os a,.;pectos c as siLuaeões
que c;;sa mesma lei cria nas rl'laçües entre a impren"a e os
particulares qne se julguem por da al ingirloo;; já l)()rque,
finalmento. o gov(~l'no stll'girlo dt~ uma l'evolu(;ito que !H'Ometeu a revogação da lei ele imprensa. não pensa mais ()m revogá-la, mas simple;;mente em sllbsl.ituí-la. govêrno qne.
durante ll'r~s anos. não conseguiu chegat· a uma j'(n'mula qU'3
déssc ao paí;; a ;:;0n;;aç[io de qne o desval'io legal do;; homen"
públicos, quI' ;"O':01'n:1ral11 o Brasil com a mentalidade qUf~
geron essa lei. tc~nha de:;.uparecido.
.
Prefi 1'0. Sr. Presidente, por isso. por ludo isso, pôr do
lado ~s:"a,; infol'n1<1'~Õe5, 1)() qne elas J1n~,.;am ()J'j:,nlal' \1 P""o
a l'csj10Ho da eomp-recn5~O liberal do fão 111'oclamado espirito l'cyolucinn:í.I'io; para fiC:1r. como fico, com as declaraçõ('~
f1'anC'l,". l"aL"'. cOf'l'f'nl.es 'J dc:"a.":"ombr:ltbs do J\Iini.'ót.ro toade?',
do ilu,.:1 I'" ~l'. O,.;yaldo .\1'an11<1. sôbre l\u,ios 11001b1'os recaem
a" 11'1'1111':111:1"; 1'('spon;;ahilirladl';; de tor sido, de fato, o, yerdadpit'(' ('lldl~ da lll'volu!.:ãn dI' Hl:>,O. j'espon,.:abilidadcs ",.:sas <:iu"
I1w dão. ":"i. inqw,:"Uol1<lvelmcnLe, <l autoridade precisa para
falai' ú Nação CI11 n0111r desse govêrno que lhe impuzeram
pelas armas, !'c;;]IonsabilirJurles lo;;sas, espero, farão. sempre,
com que S. Ex. não W'1'mi1n que. com o seu apoio, sejam
vaLadas, aqui, m('dida,; quo. de qualquer forma, flor' qlwlquer modo, l']11hru'accm a nossa fiscalização permanente ao:!
atos do GQYê1'no. CjLli~ o tem como Ministro r como ;:;I~U legítirno representante :Junto á Cas:\. em que reside. nesta hora
que vive a Repüblica. a soberania nacional. (Jf1â({) bem.!
Muito bem! O O1'ad{;f' I: viDam.,mle C1UlI.lil'ill/r:.lItado.)
O Sr. Presidente - EsgoLada a 1101':1. YOU lpYõlnfnt' n sessão, designando pm';l a de amanhã a mesnw
ORDE~I

DO DIA

Trabalhos de Comissão

Levanta-se a sessão ás i8 horas.

36& Sessão, em 28 de Dezembro de 1933
Presidência dos Srs. A.lztdaia C;;U;-las, Presidente e Pacheco
de Oliveira, iO Vice-Presidente

1
A's 14 horas, comparecem os Srs.:
Antônio Carlos, Pacheco de Oliveira, Cristóvão Barcelos, Tomaz Lôbo, Fernandes Tá.vora, Clernentino Lisboa, Valdemar Mota, Álvar'o Maia, i\lário Caiado, Luiz Tirelli, Veiga
Cabral, MOura Cal'valho, Lino l\1achado, Magalhães de A~
meida, Rodrigues l\loreira,. Costa Fernandes. Carlos Reis.
Adolpho Soares, Godofredo Viana, Luiz Suc\lpira, .I?ont~s
Vieira, Xavier de Oliveira, Veloso BOrges, Odon Bezerra,
Pereira Lü'a, Barreto Campelo, .'\gamenon de Magalhães, Solano da Cunlw, .4.1'l'uàa L'..::!m.Jll~a, Arnaldo Bastos, Augusto
Cavalcanti, Osório Borba, Góis Monteiro, Valente de Lima,
Izidro Vasconcelo:s, LeanClro Mac.iel, Rotlrigues Dória, J. J.
Seabra, Marques <:los Rei!:;, Magalhães Neto, Edgard Sanches,
Alf~edo 1HaseaI'cnhas, L<U;i'NÚO OalráD, AJoísio Filho, Carlos Lindenberg, Henrique DodsworLh, Amaral :Peixoto, Sampai\) Correia, Leitão da Cunha, Prado Kelly, Raul Fernandes, Acúrcio Tem'es, FeI'nando Magalh\ies, GWyer de. Azevedo, Cardoso de ~fe[o, ~uarque Na.za.r~th, Lellgl'llbcr Filho,
Ribeiro J1..l.nqueira, José Braz, Martins Soare!:;, Augusto de
Lima, Mata Machado, Delfim r.1oreira, OdilOn Braga, Raul
Sá, João 8Cl'aldo, Furtado de Meneze:s, Cristiano 1Í\ichado,
Campos do Amaral, Bueno Brandão, -:t'cotônio Monteiro dI'
Bal'ros, Ba.rros P~nteado, Lacerla Vcrlleck, Antônio Covello,
JOSé Honorato, Nero de Macedo, Gencl'oso PClUce, JOão Vilasboas. Alfredo Pacheco. IdáHo Sardcnberg, Carlos Maximiliano, A.nes Dias, Frederico WolfenbutteI, Demétrio Xavier, Fanfa Ribas, Argemiro Dornelles, Alberto Dini,z, Ferreira Neto, Vasco Toleclo. Vallemar lteikdal, Sebastião de
Oliveira, Alberto SUl'ek, Armalldo Luydner, Ed\valdo Pos-solo, Guilherme l?laster, Eugênio Monteiro de Barros, Edmar
CUl.'valho, Ricardo l\1achado. \Valter Gosling, Pedro Rache,
Alexandre Siciliano, Euvaldo Lodi, l\1á~io Ramos, Teixeira
Leite, Pinheiro Lima.

U~.)

O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o comparecimento de 105 Srs. Deputados.
Está aberta a sessiio.

O Sr. Clementino Lisboa (3 Secretário, servindo de ~),
procede á leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem
observações, aprovada.
.
Q

O Sr. Presidente -

Passa-Se á leitura do c:qlediente.
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o Sr. Fernandes Távora (2 SeCTetário, servindo de
0

procede á leitura do seguinte

~o),

EXPEDIENTE
Ofícios:
Dos Srs. DellULados Antônio Pennaflwt e Antônio Rodrigues de Sousa, nos seguintes têrmos: "Exmo, Sr. Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte.
HespeiLosas saudações.
Os abaixo assinados vêm, mui respeitosamente, solicitar
a V. Ex. se dígne mandar tornar sem efeito as assinaturas
inseridas na emenda n. 1.1u8, por não concordarem com o
espírito da mesma, em parte.
Sala das Sessões, 27 de Dezembro de 1933. - .1ntonio
Penna[ol't. - Antonio Rodri(Jues de Souza.

2
A Comissão Constitucional.
Da Escola de EdtlCaçI"lQ Fisica do Exército, enviando sugestões ao projeto de Constituição;
Da Organização dos Voluntários da República, enviando
sugesLões ao projeto de Constituir::ã.o;
Do DI'. Nilo C. L. de Vasconcelos, enviando sugestões
ao projet.o de Constituição. ~ A Comissão Constitucional.
Do Centro Academico "Afonso Pena". da Universidade de
Minas Gerais, congratulando-se pela vota·ção do requerimento
relativo aos presos políticos de Cubrt. - Inteirada.
Do Centro Cívico "\Vashington Luiz", de Belo Horizonte,
declarando que se acha tolhido em sua li.bel'dad~.. - Inteirada.
Do 1 r.ongresso dos Trabalhadores de Santa Catarina, pedinlio srjam postos em liberdnde presos políticos. - Inteirada.
-

0

3
Telcgl'amas:
Deputado Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, Pl'('sid(~nte
Assembléia Constituinte - Rio.
N. i. G28 - Tendo tomado conllecimento nela imtlI.·ensa
requerimento pedindo informações Mesa Presidência Assembléia, sôbre determinações meu Governo relativamente jornal "Reação" de Bagé e seu diretor DI'. Arnaldo Faria, recomendei incontinenti Secretário Interior c Chefe Polici<.'\. lyrestassem todas informações necessárias intermédio Ministro
Justiça e leaders maioria e bancada Liberal Riograndense.
Fí-Io pressurosamente pelo desejo que nutro de prestigiar decididamente essa alta corpol'(V:5.o á qu;\l comunico outrossim
que, mesmo sem interferência de quem quer que sej..., estou
disposto, ainda em homenagem Assembléia. revogar medidas
ordenadas e já cumpridas e que s6 tomei pelos deveres que
me cabem de salva~uat'dal' a o1'd~m j)úhlic~ e o Tesj)elto devido aos impessoais interesses coletivos.
Atenciosas saudações. - Flore$ da Cunha.
- Inteirada.
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4
Das Lojas Maçônicas Deus e Humanidade, de Alagoinhas,
Jacques Molay, de Carnnará; Fiffios da Fé, de Natal; 21 de
Març.o, Estrela Caldense, de Fl'iburgo; Assembléia Maçônica
Pernambucana; Filantropia nenl'ique Valadares, Rio Grande;
Emílio Gomes, de Ribeirão Claro; Filhos de Salomão, da
Baía.; Acácia Cuiabana; VieenLe N'eíva, de Pt'udente (/e Morais; Ccsare Batista, de S, Paulo; Fraternidade e PI'ugresso,
de Goiaz; Frei Caneca, de Limoeil'o; Benzo Cavour, de Juiz de
P6ra; ProicI' HUmanitatem.: Acáeia. do NOl'Le. (['l .Tagu:.ll'iava;
Caridade Se;;nnda Oriente, de Terezina; Caridade e .F'irmeza,
_ de Juiz d'<l FLlI'a.; E~Lrcla de .Jl~rusü.l('rn, de Ptll'Lo }degre;
Novo Século, de Faria Lemos; Estrc1a OesLe de 'Minas, de
Divinopo}is; PorJei!;} Unj,ijí\ de Vaiença; Filadélfia, de Teófilo üloni; Capitular da Eslrela, de Antonina, pedindo sej~
mantida na nova Constituição, o arL 72 da de 1891. - A
Comissão ConsLilueional.
O Sr, Presidente - Está finda a leitura do expediente.
Acha-sc sl)bre á :'lesa o seguinte

5.
H.EQüERIl\lE:-;TO

Considel'anqo qne entre a" jnsla;; aSllira~ões da lJaneadn
r;.~'J.1.1';} ;) {lI' ('o))cl'lI('r-:,,0. ampl:t :llIl0110~
rnia a cssa rcgifl.o do vai:", llah1. qHe :3C gOYcrne Como UIl)

()(} J)j.~U·jlo j"l'iJr·)';;).

~stado;

Considerando quc cm lal. autonomia ntio pod(:m fiear
Qpenas as forIl\a[irIaàc~ de invcs(ià(I('a pdo vo[o das alltol'idades municir>ais, m\l.S todas as Pt'ovid(~ncias de ordem
<tctministrativa;
ConsiàL'I':lJJuo Que 11 união.- tem all1alm(\nte a Seu ';ar~o
serviços c rcndas de Curúter I1nmici11aL que devcrão passat,
num regime de autonomia, p<\1'a o pt'újH'io l)isl.ri lo Federal;
Considerando quc cstamos elaborando uma Constitut!;ão, na qual devem SQ1' [Jre~'is(a,-, {l,8 ['endas de cacáter federal, estadual e municipal e cumpre-nos IJrevm' a impossibilidade da decrelaçi'to rle l.1ma merlida, qUe se anule imediatamente pela inviabilidade fina11ccira da unidade federativa que quiscrmos rOl'mar com a autonomia do Distrito Federal,
Requeiro sejam solicitadas ao Govêrno, por intermédio
dós 81'S. Ministros da Fazenda, da Educação e da Justica,
respcctivamente, as segu inLes informações:.
1° - Quanto despende atualmente a União eom os serviços de Polícia Civil c :Militar do Distrito Federal, com os
do Corno de Bombeiros. com os da Justiça. Loca.l, com p. -4.8sistência a Psicópatas, com as Casas de Correção e Detenção,
com o servi.ço de Esgotos, com, o Abastecimento de agua tudo nesle Distrito?
'2° - Qual a receita com a Taxa judiciária, com a renda
da Polícia Civil, com a Assistência a Psicõ'p;llas" com a taxa
de Consumo de agua, com o imposto de Indústrias e Profissões no Dislrito Federa]?
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3° - Qual a receita normal da Prefeitura do Distrito
Federal, segundo a estimativa or'çamentária para 1934,
sem incluir a renda com as eu;;as de jogos e mais diversões
regulamentadas pela Prefeitura?
/LO Qual a despesa normal dessa Prefeitura, com seu:;
servi(.~os permanentes, nestes incluídos os de Assistência, coro
as ampliações ultimamente feitas e que não poderão mais
ser suprimidas?
_
5° - Qual a despesa da Prefeitura, com os serviços ae
empréstimos internos e externos, e quais os que deles estão
suspensos?
6° - Qual o ato ou decreto do Govê['no Prliv i ':01'io, dcrrogando o Código Penal ou autorizando expressamente o
Interventor do Distrito Federal, a fazê-lo, torilanJ.ü permitidos "·s jogos de azar proibidos pelos arts. 3G9 e 370 do
Códigõ Penal, nos têl'mos das "lnstrücões baixadas pela
Diretoria Geral de Fazenda Municipal", em data de 31 de
Ag'ôsto do corrcnte ano e puhlicadas nu jorn::l ofi\~jal d:l
Prefcil.ul'a em 1 de Setembro deste mp.i'mo ano, fl(~ modo a
poder ser compu tada em qualquer cúlculo de receita da Prp.feitura, como uma fonte constante e nOl'mal de renda para
os cofres JIlunicipaes, as provindas de:'sas "Instrw;:õps'''!
Sala elas Sessões, em 26 de Dezembro de 1!l33 . ACU7'cio Torres.

o Sr. Presidente - Na forma do Regimento, fica adiada a
discussão do requerimento por ter sido justificado da tribuna,
na última sessão.
Acha-se sôhre. a Mesa e. de. acôrdo com o Re.gimento vai
á Comissão de Polícia o seguinte
6
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N. 4 -

1933

Concede ri{Jorosa. lJ1'e{ê7'encia. aos oradores que se propuserem t7'atm' dc llwú:ria constituciona!.
(Polícia 13, de 1933)
.
Propomos o seguiIlte projeto de resolução da Assembléia
Nacional,
Acrescente-se, onde convier, ao Regimento Interno:
ArL
Tanto na hora de exprdiente, como Tlil da Ord~ll1
do dia, terão rigorosa preferência os oradores que se propuserem a tratar de matéria constitucional. A Mesa, prl~terirú em
favor dêsse assunto qualquer outro que fór trazido á consideração d:& Assembléia.
§
O dispositivo acima terá observancia desde o dia
em que começa.r a correr o prazo a que se refere o art. 18
do Regimento, até a última votação do projeto c<.:;.l:,1 itucional.
Sala das Sessões, em
de Dezembro de 193J -- Medeiros Neto. - Augusto Simões Lopes. - Arruda Camara. Clernentino Lisbôa. - .T. de Borba. - Fernandes Tavora.
Mello Franco. - Waldemar Falcão. - Góes Monteiro.
- lrêneo loffily. - Cesar Tinoco. - Cunha. V 1.·;concelos.

-169 Cunha .7'liello. João Simplicio. Euvaldo Lodi, Cincinato Braga. Guaracy Silveira. Deodato Maia. Generoso Ponce Filho. - Odilon Bl'aga. Lemgruber Filho. Soares Filho. Hugo Napoleão. - Jones Rocha.
- Levi CarneÍ1'o. - Chrlstovão Bw'cellos. - Agenor Monte.
Mario Caiado. - Joaquim, Magalhães. - AnvJlu.o JOl'ge.

7

o Sr.

Tendo termimtdo a remessa de todos
C-oDsii!ucjODHJ,
Com(~~~ará
correr,
de hoje, o prazo concedido pelo ar'L. 18 do Regimento Interno para a elaboraçuo do parecer relativo ao primeiro
turno do Ante-projecto de ConstituiCão.

os

Presidente -

papeis á Comiss<1o

O Sr. Marques dos :Reis -

O Sr. Presidente Deputado.

Peço a Palavra, pela ordem.

Tem a palavra, pela ordem, o nobre

O Sr. Marques dos Reis (Pela ordem) - Eu tenho a comunicaI' a V. Ex .. Sr'. Presidente, que, até agora, essa remessa nito me foi feita. 1'ú1:0 l'eeefJi absoluta.'ll1enle éls emendas que se rclacionam com o a::.'sunto que rue cabe relatar,
a despeilo de a~ havcr muitas \'czes reclamado.

o Sr. Cunha· Melo Presidente.

o Sr. Presidente
Deputadtl.

~

Peco a palavra, Pela ore/em, SI',
Tem \1. palav['a, pela ordem. o nobre

O Sr. Cunha Melo (Pela o-rdem) -- Também faço minha,
Sr. Presidente, a decl:rração do nobre COleg~l. Sr. I)eputado
l\farques dos Rei~.

o Sr. Presid~nte - :\ competüncin rIa l\lf'sn. da AS::;embléi:l.
vai até ao nOIlta âa remeSSa. ao Pl'esirlPJl!e ';:1 Cnmi:::::iJ.o
ConstitucionaL dos papeis c ~menl1ns rclal.i\'as ú elaboração
<lo !H"ojelo de Con,:tituit:ão. A- distl'ibni(;r.o pelos vários
1)epntad05 que fazem parte da aln'lida Comi:;s:lo cabe ::w
Presidente da mesma.
O SR. MARQUES DOS REIS - :\ palavra de V. Ex. deve
ter e tem. realmente, para mim, tamanho valol', que, havel1do 'V. Ex. declarado qne tinha sido fcilá. 8 remessa aos
membros da Comnüssuo, cu n1C senti na obrigação de fazer
a declaração Ql1C fiz.
O SR. PRESIDENTE - Se foi êsse o meu nlJa',l c1c anunciar, retifico-o, para dizer qUI~ a remessa foi feita pela Mesa
á Comissão de Constituição.
Vou dar a J)ala"1'n ao primeiro orador inscrito na hora
do Expediente

8
Tem a palavra o Sr. Deputado César Tinoco.
O Sr, César Tinoco Sr. Presidente, eu me tinha
inscrito para justificar.. desta tribuna, algumas emendas que
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apresentei <lO projeto constitucional. S6 hoje. no entanto,'
permite o tempo, depois de se acharem as mesmas na ComissrtO, QUe. e.u ocu~~ ~ ~tQ,t;'ly~,\> da A<,<,~;mb\i'la, 'i;<';1J1'~ o trabalho despreLencioso e simples que fiz, fugindo, quanto possível. aos ensinamentos dos mestres de além das nossas fronteiras, para pensar e realizar obra puramente naci·onalista,
dentro rio sc.nUm~;Ç\t.,(} qu~ I,JG'7'\'J'\> 'õ 'à~Y~U)t(} ó'õ'V1\ <,C1' o desta.
Assembléia. qual o de fazcr um;]. Constituição. n1::0 cnkada
em e(ípias.· não calcada em excessos de idealismo de povos
que t(~m educação diferente da nossa, mas baseado apenas ~o
eSl)ixi\.o de \»)'..,<,)\'lóaUI:, J)~Tà. que, óa Constituinte do BrasIl,
sáia uma Constituição para o Brasil.
Dentro (Wsse sentimento, por vezes entendi que o projeto
consti tucional descía a rninucias demasiadas, procurando,
aqui e ali, (1.Ló regular func~ões policiais.
Para qlJcm sente, porem, o impulso da aima nacional e
obsc('vu a difcren(:a que existe entre a cultura nos grandes
centros (~ a ignor:wciQ nGS sR.r1.T1cs, n\\G l)odc -rcbela.r-se contra essa odentação de se fazer a Constituição, que deve ser a
lei das leis, a fôrma e a cópia para que as Constituições dos
Estados e as leis estaduais. se pattl.cm pelo frei') qUI: Pln. eStah~lccc aos im\)ct.os <lo;>. ~\m"2. "J~'V\'0!\'à\.
.
Ainda assim, porém, senti que o Anteprojeto consLitucional, tirando aqui e ali determinados exceSSOs e determinadas
falhaS, corresponde á necessidade 00 Brasil, mesmO com êsses
cxcc::-~\)S () !fl1m.lcia~, que, parecendo embora uma superfetacão, são necessúrio~; para ,I situaçii.u dos 1Jrasileiros de llOje.
,1.ssim, ,ientro desse ponto de vista, e dentro do qUe eu
cnter1clia, como clareza Que não inXDorla tla \1rc.lcnS\\Q de dar
liçõeS, obser'.'o que começavamos confundindo os termos, adotando uma cópia da Constituição de 91. Um êrro que ela
trazia, era O de fazc!' com que a Na<;.ão fosse conslitltlda d.~
tena, fosse constitui da de 1i:süJ.rIQ.\1. ~ua.l\do lodo\1- sabemo!; que
a l\"a<;.iio (; CX[Jrcs~i1o lídill1a do POYO, expressão humana do
vocállulo e óa aplicação.
Senti ql.Ie. o qlW Linha havido era apenas o decalque da
COll!'tilui<:,ão uQ. rai, \)o;>.\,..,~i.~"2,'1 ~, ~na\5 1)y(n;.'lffi(} DOS51'VC\ daquele símbolo de liberdade que é. de fato, a Constituição de
!J1, daquele símbolo de ide;:llismo qne seriu a CÓI,)iu mais perfeita que se pudesse fazer, dentro das modificaçlies e das as\)ira.r:õc" do Bra~i\..
E', porém, apenas uma advel'tência feita por douto~ e
examinada por doutos .
.r\ ConstiLuicão. que vende do estudo dos 2.G l\tmil:<u'~s indicado'> pela Assembléia, há de ter o cuidado de termítlar com
as impropriedades de têrmos, comO a que notei.
A Nar:.~ão só pode ser representada pelos cidadãos brasileiros, e é, l\(n~l;)..n\.o, imDY&v~1'à 'i.. 1.'Bdação dada ao art. 1. o
Vem depois, o art. 2°, com outra impropríedadeque não
emendei, mas para a qual apenas despertei a atenção dos
que estã.o a estudar o Anteprojeto. E' a da irredulibilidade
do ten'itó1.'io 1\"'C1\)}1'à\ "pelos )imi'Les, apenas.
No meu modo de entender, limite é extremo, limite é o
contacto do nosso território com o território estranho. E, se
ficarmos dentro do art. 2 do projeto de Constituic;ão, o território nacional será irredutivel apenas pelas extremidades. podendo nÓs, entretanto, desfalcá-lo no centro, fazendo obra de secessão, ou de independência, sem que o Govêrno Federal possa intervir, Dora.ue a redulíbilidade se deu
não nos extremos do território, nas fronteiras, mas no in0
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terior. Para um país que tem fronteiras marítimas, como
o Brasil, não é de somenos essa impropriedade de definição.
Não posso entender definição que não defina, que não
seja, realmente, a exp.ressão do que se quer dizer.
E' outra observação que não vale como emenda. mas
apenas para despertar a atenção dos doutos, que estão estudando o projeto constitucional do Brasil.
Pareceu-me, também, qne se trancou demais o monopolio
das vias de comunical}ão telegraficas, não permitindo que
ninguem as tenha, ninguem as adote.
Sabemos que a maior parte das comunica~ões para o
exterior são feitas por Companhias estrangeiras. Sabemos
que as estradas de ferro, têm linhas telegr:áfica5 p~'.l·<i seu serviço e em trafego mutuo com o Tclégr;}!"o Nacional. Sabemos
que Estados h:'!. que mantém esse wrvic:o, pnnlll\~ :; 1:1 i:in, não
os d:í. e não é possivel que se restrinja a liberdade de, pelo
menos, o Govêrno Federa!. pcrmilir ;:;(·.ia eonct'(!u;:, !iccr!ça
para o estabelecimento de linhas tdegrúficas ou de Correios.
onde a União. nfto possa m:mLcr esses ;:;Cl'ViÇO,,~)ll ~usLentá-los.
Deve haver, de fato, monopólio da discriminação, deve
compelir exeln~ivamente ú nnião. cS."a capacida,·.:,. n~:u: TI;'')
deve ser trancada a elasticidade pal'a que não possa autorizar a crenção de:::sas vias de comunicação, nos lugares em
que não as possa ter.
E' mais õório, porque tem em si grande projeç[io de sentimento humano.
Propús a snpl'eSS:lO do art. 10, que manda ineorporar á
legisla(Jão nacional, todas as normas c!f', c!il"cito internacional de aceitar:ão universal.
Parece-me, porém, que êsse artigo encerra uma
superfet:H:.ão de ideal, uma projeção ampla cIe mais, embora
se inspire num sentimento que aplaudo pelo humanismo que
possúe, pela universalidade que procura imprimir á lei no
Brasil. ?lIas. Sr. Presidente. se e:xüite em todo
mundo algum po'stulado de direito internacional, aceito universalmente, o Brasil,· que não é país dos mais reLrogrados, já o
terá espontaneamente incorporado ú sua legislação. Assim,
não devemos aceitar no esenl'o, sem saber se ele vem contra
os nossos sentimentos ou conl.r:t o feítio da ot·gani.-:ação de
nos;;;]s lei", um postulado de legislaçflo estrangeira, ignorado,
aventuroso, sem conheeerrnos de sua aplicabilidade ao nosso
meio. E eu não teria cogitado de tal artigo se nflo me parecesse que o qtíe se dá é UIJia improDried:vJe de ling\.1.agem,
quanto á SU~L clcfinil:ão. O que se manrla adotar não é propri3mente o direi lo internacionaL j;i aceito por todas as naciona.lidades e sim a norma do direito. E para mim, norma, Ila
significar;ão técnica usada, é apenas direito adjetivo, é a
fórma de fazer. Não devemos fixar na ·nossa legislação,
modo de fuzer lcgisluçflo estranha. Isso é conLrário aos nossos
sentimentos, á nossa intuição. Se o que se pretende é incluir·
na legislação brasileira tudo quanto diga respeito ·ao sentido
humano. já aceito universalmente e que se condlme com ác;
nossas tendências, nada tenho a impugnar. Ainda assim, pediria outra redação, porque nórma, como disse, não é direito, mas a f6rma de processo, modo de fazer. e nunca foi
um postuiado que s(' pudesse incluir na nossa legislação.
Que iríamos, de futuro, fazer com isso? Estabelecer um
conflito de sentimentos, colocandO'-llos talvez longe da situação que desfrutamos agora. Trasformariamos a legislação
pátria num conflito permanente com a estrangeira, já incorporada, contra o que preceituamos na nossa ConstituiCão.

°
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Ficariamos, assim, pela Constituição, com .J ·jirei to t~::
trangeiro em conflito, dentro do Brasil, com a legislação
brasileira, ú que não me parece possivel, nem aceitável.
Ainda assim, faria restrições a concessões aos estrangeiros que n::io venl1am comungar conosco, perpetuamente,
na vida. Aceito, apenas, como condição a reciprocidade dos
tratados que nos irmanem ou nos façam aceilar e aplicar
aquilo quo ôles aceitam também em nosso favor.
Ora, isso nlfl ]mrcce também superIeLa..:.ão, porque o que
se dá, de verdade. é que o estrangeiro que vem para o Brasil
nunea encontr'ou lImite á sua libel'dade de trabalho, a seu
direito de ser feliz. Damos ao eslrangeiro a igualdade que
nos ,'(ssegul'am as Illis do Bl'asil, desde que queiram trabalhar
conosco e não áqueles - e a ôsLes é que chamn de estrangeiro,., - que vcel!! apenas ao nosso paí;; com (I preocupaç:::o
exclusiva de ser' u tenláculo que suga a nossa l'iqueza, carregando-a para ontr'as tel'ms.
O estnlllgeir'o que trabalha conosco não ]wecisa de proteção de suas leis, dentro do Br~sil. A nossa COlt5lilnit:ã\~,
conC(!I]e a. igualdade de dit'eitos ao,.: que nos procuram como
amigos e não como exploradores contumazes.
Ao al'l. 12 fiz tamlHSm outra observação, que me parece
de mais fácil expressão. Diz o artigo que os Estados c:I~
vem manler seu Governo e a sua Administração. No meu
entender, administração é obra exatamente dü Governo ('
o Govêrno eabe no têrmo odrninislraç((o, o que o artigo preceitua. Devemo;;, portanto. dizer: - manler-se a expensas
pró!)rias, mas manter' a sua administ.ração, e não sua
adminislral;ão e seu govêrno, porque não se pode compreender que se vá fazer separadamente, ou que i) (;úVêcNI.
mantenha, a expensas próprias, sua administral:ão e alguem
de fora vá pa.gar ao Governo. ou este trabalhar gratuitamente, quando sua funç~.o é remunerada.
O Sn. PnADo KELLY - Preferiria a expressão Governo,
porque nela ~c compreendem os lres poderes.
O ~rt. Cl::S:\R TJ1\'OCO Mandei que se suprimissem
as CXJil·cs,.:ões ,'5CU govt~rno e :ma administração", rlizendo-se,
apena5, sua administ.ração. Xão fiz emenda, Despertei a
"atcIH;iío. pal'a que o::: que estão estud:l1lrlo o assunto, com
uma Pl'pocupação mais ampla, não dcixcm eseapar essas
coisa,.: qllro parecem de sônwllos, c, por eerlo, não Ilres despertaria a atl'nção, (I cuidado de ler mais delidamente a forma,
que (~ lalvez () que escape.
Pl'lljJl1Z a ~nrpressi'io das palavras "estrangeil'o 011", do
ar\" 1:~. Pal'pcc-rne que exisle na expressão "i11\'asão estrangeira" um grande perigo á autonomia dos Estados. É dcver
do Governo Federal, repelir a invasão e,.:tl'angein, OT~d'~ que!'
que ela se dê, m:~s C":":<l func::.ão de repelir' nrlO afela, nada
tem a ver com a administra(~ão local. O GOVÔll'!t.) Fedê1'01I,
faz transit.ar as suas fôrças, do Exórcito ou da Marinha, em
qualquer sentido do território naeional. pois que êl~ tem,
exa iamrmte. a soberania dentro do território. Se deixarmos
passar na Constituição, que no momento da inv;"ão üstr:lngeira, o Govêrno, pode fazer a .intervenl;ão no l<;.,;tado, aVllssalando a administrat;ão local, teremos a deposição permanente de todos os governos dos Estados. que ti',T~~em :l infelicidade de ser invadidos por semclhant~s inimigos. Não é
possível que mantenhamos, desde agora, uma impropriedade
tão grande, que faça com que o Governo Federal reconheça
não ser território nacional o Estado que o estrangeiro in-
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vada. Se o Govêrno estadual, pcatuasse com o e:,tr~ngE.'il·o
para facilitar a invasão, já eslaria lambém denlro da Constituição, o remédio. O Governo, já estaria fora da leI, fora lia
lealdade para com a Pátria. já deveria merecer a represália
por outro sentimento do item do artigo que é aquele de ter
o Governo, de manter a integridade nacionàl.
Se um Estado, invadido pelo estrangeiro. não tiver o
apóio do Govêr:no Federal, fará obra de sccessãJ c ~ União,
esUi armana para fazer a intervenção, baseada no item que
manda seja garantida a integridade nacional. :f~ uma superfetação, um perigo que devemos evitar, para que não fique uma ameaça pairando sôbre a conciência dos governos
estaduais que, colhidos na sua boa fé, podem de um dia
para ou tro, ver-se destituídos da adminü;!.ração local, que
nada Wrn com as r~pre5úlias de guerra ou invasão estrangeira. (l.fllilo bem..)
Mandei acrescentar no al'L '17 a palavra "viação". Para
os (IUe legislam apenas dentro do Distrito Federal. que não
tem o imposto de exportação, parecerá de sómenos o acrescimo dessa palavra. Mas a verdade é que a orientação tomada para a Constituição nova. é a de que aC'l,bemüs com
tudo quanto é guerra de 'brasileiros contra brasileiros, estabelecendo a igualdade dos municípios. bem como o da circulação, para os produtos dos divet'sos Esta,d{)~~, dent.;'o do
pa ís. Acabamos. passando para a União, com o imposto de
exporlac,:,ão, que é o imposlo de barreira criado de Estado
par:t Estado. O que o meu Estado produz. do outro lado da
baía, ao entrar para o consllmo do Distrito Fc 1:,,'a,I. ;; .I:r~
vado por um imposto de exportação. que llunca chamei de
cxportar;ão. porq1lC só entendo como exportação aquilo aue
sái r:fetivamentc do país c não o que sái de um Estado para
oulro,
Existe já para o Govêrno Federal. o imposto J,~ tt'ansit'l,
impost.o êsse que () precisa,mentn' o mesmo qlll: i):, Estados,
"balisal'am de "imposto de viaçiio"; é ainda o mesmo imposto
quc os m~micípios criam como barreira, de pnss'1g'GIn de um
para ontro. Se deixarmos apenas como está o nrtigo da
Const.ituição, a União, continual'a a ler o impo;[(1 UE: transit.o e os Estados. o rle viaçã0. Tudo isso não lm:~":a do mesmo imposto a aumenf.ar o de cxporta<;ão e. consequentemente. fazendo encarecer o produto nacional.
Há tamb(~m um acresci mo ao arl. 21, que embora possa
não ser do agrado de muitos dos colegas, sinto que é umaj
exrú'csão de moralidade. uma neccssidade inadiáyel: o que
determina que as prol'rogações do Congresso. não serão, remuneradas. Sentimos, no Brasil, a necessidade de fazer com
que os lugares de Deputados, nãão sejam empre~o:; públicus.
Pela República antiga, com as prorrogações, o CG~1gl'eSSG, :,c
transformava em perpét.uo, a pesar, escandalosa e ruinosamente, sóbre o Tesouro Nacional.
Se quisermos fazer da polít!ca um onus em bem da
pátria e não uma exploração pelos bafejados da fortuna ou
das proteções oficiais, devemos evitar que o Con~l'es~o) funcíone o ano íntl'iro. Procedendo assim, não faremos nada
de absurdo. porque a função ordinária do Congrus;"o. é a ue
·estudar e votar o~ orçamentos e elaborar a legislação de
acÔrdo com as necessidades do país.
Já se dá prazo mais longo, de dois meses, no período de
função da Assembléia Nacional.

-174 Se, com mais dois meses de serviço, o Congre::.::,o. ho,-,.v-~r
trabalhado de verdade, terá dado conta de sua missão; e já
me parece que o jeton estabelecido fará que o trabalho seja
o bast.ante para o período marcado.
Kão' devemos, 51's. Const.ituintes, embora tenhamos de
deixar a~ DorLu.~ ab~l't::l.s ás explorações de amanhã, transformar êsses seis meses de Congresso, em um ano perllJallen~C
de funcão, pesando demasiadamente nos cofres públicos e
determinandu a criação de novos impost.os para o sustento
de assembléias que, na verdade, levam mais tempo discutindo fantasias elo que trabalhando pela confecção de leis novas
para
Brasil.
A outra emenda é ao art. 22, a que acrescento também
um parágrafo. estabelecendo que os representant.es de cla.sse
façam pade dn Assembléin Kacionnl. Sugeri, para a organizacão da Assemb!l~ia, '-Im número de Deputados na proporção de 1 pal'a 100.000 hahitantes, al~ o maxim.o de 2'5.
Senhores, hú necessidade absoluta - necessidade a que
a Revolucão, ainda não atende'L! - de e;;;talJl~kc," C~llili,lJ}:;S
pequenas, íl:~rn facilühde ele administração, e afim de que o
sentimento m.t10nal nüo se,ia sacrificado ao peso bruto dEi
duas ou trcs !Jancada5 . .8, uma \'ez que não há coragem para
secional' tCl'l'ittirios dentro da mesma patria, para desdobraI' municípios nem para reparLir EsLados, é indispensável
uma válvula de escapamento, afim de evitar que o peso bruto
dos acurdos de dois ou LI'cs E:-:i.ados potentado:;, aG;l:·"'~!.I~ a
desgTaç:l dos E:-;tados pequenos, que não têm o .mesmo número de representantes. nem a. mesma fortuna paé'U manter as calld idaLuras que levantem.
O processo dr's5a divisão territorial, por isso mesmo
quI'. jú lJ:l.~>·UI1 o Il'il1]lo (~m que poderia ser realizada, não é
mais o!.jd.{J de, di~\:\\,.;",ã\). Eneal'cmos, portanto, o modo de
i~quililll':ll' as t'l'pl'l'sl.'llla<,:.líri', p:u'a que a As,:,'n.hHi:l, 5e,:<1
de falo Il:lCiOllal enfio f'x])rcssãn apenas desta ~;'l daque!:.l
zOl1a do 1.I'I'l'ilr·ll'io pátrio.
O úllit'(l lI1eio qtW se me afigurou efetivamentc cap:;tz
dI' 1',dalwlPcl'l' :ai N!llliilJl'io, foi fixai' o max:,~l() de 2::;
nl'j)III:.dos, p:::':I c:ltla Eslado I' ('OTiI i,,:,n, uma ,;(1 l1nir!n;j('
ser'ia llÕ'Pjul1ic:lda i\IlIl:l.S Gel':J.is 'Perdendo 12 Depu-

°

Lael os •
:-:.:t' ,('111 Oi', pnrf"om. cnJl10 ô profundo o sf'ntimento naciona! do ll1illPilO; sn]li'rnllS como (.~ sohcrbo o seu ímpeto
111'\:\ l!,'l':\l\lh''':\ tia púll'in p n:lO l;a"~l'ja de :'1'1' ,! g:'fllld,! E.:;f.ndo d<l !ihf'l'dadl', r'l'fúgio I,radie.innal dos perseguidos polítit'w;, que, em f.roca de 12 lugare::: de sua representação,
se "i I'ia OPO!' :í obl':l. de igualdade, de equilíbl'io das fôrças

DolíUca5 do pais.
O Sn. R"\UL SA losofia do morcego, qne
gia Minas Gerais e a
propõe fundo córt(: na

Es:::a filosofia é que lembra a finão nos consola, pois V. Ex. elotradição liberal de sua política e
sua representação.

O SR. CJ~SAR TINOCO V. Ex. falou pela voz - do
egoismo Dessoal.
O Sn. K\UL S.-\ - Defesa própria, defesa de sua, representação, de qu,= tenho a honra de ser parte.
UM S?. DE.PuTADO Por que sómente Minas deveria se~ a excecão?
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o SR. CÉSAR TINOCO - Se, I-mLretanto, Mina5, ~,cltar
que o n~mero de Deputados, pelo meu Estado, é pequeno,
aumenLaremos a sua repre8entacão. O que acho é que não
poderemos ter um Congresso àe mil ou dois mil m'~mbros,
apena'S para 8uLisfazer a vaidade de um ou outro Estado.
O ·Sa. RAUL Si\. Não há vaidade; há expro:;::;ão de
sua população, que lhe dá preeminênci.u numérica de sua
bancada,
O SIt. CÉSAR TINOCO - Há expressão dessa população, porque há injustiça na extensão territorial do Estado ..
O SR. J 0:\0 BERALDO - Então, é i nj usLiça de Deus.
O SR. CÉSAR TINOCO - Deus.nunca desceu ao Bl'a~il
para traçar fronteiras.
O SR. JOÃo BERALDO - Deus não é injusto.
O SR. CJ~SAll TINOCO Mas os homens são injustos.
Se Minas, possue, efetiYam::mtc. gl'ande [JOPUi,l'~flO, ,}
porque dispõe de csLcnsãa territorial superior á dos demais
Estados, que não tiveram padI'inho na hora da divisão do
território naeional.
O SR. llACL SA - Minas, ag'ora, ,~ que precisa de padrinho. pois V. Ex. nãn está querendo fllZi lar a chamada "carneirada"?
O SR. CÉSAR TINOCO - V. Ex .. {. CJUf'1l1 faz Zi classificação. Por mim, direi que, das vezes que: tenho andado
por Minas, precisamente, o único animal que por lá n~.o vi
foi o carne i 1'0.
l':ii.o é disso. pOl'l\m. que se trata, nem a respeito devemos mantor discussão.
O SR. R,u;r. SA - Sabe V. 1':x. qlll' o (':tI'll1'il'v ,; "irllbolo da resign<l\:.ãu, rilas o mUl'líl'io niio vai ao rJonl.o de d(~i
xur eOl'[.ar as [H'cJpl'ias C:U'I1(':O: •••
O SIl. C]~SArt TfXOCO - !\r()('I'l', al.,;. "em bf'lTal' ...
Se os mineiros, como acentuei, fizerem disso f1ut'stão ahsoluta, t.ransigirei de modo a aumenlal' as oull'a" bancadas
propur:'ionalm"nLí' :'t l'()PI'(·"cnl.açiio t1,~ ;\Tjna~,. l'onlalll.o qnc
cheguemos ao c1",.;ejado f'l]uilihrio. O nWII illl.nilo IlflO é diminuil' a 1'('[lI'(''';Plllação dI' qU~d([l!C'I' E~lad(l, ma,.; a1l'allcal' o
equíJilll'io pal'a CjUI.' a 1·C,'PI'(''::l'llt.at.:iiOl ri:. A:;SClllblt;ia. ,::('.:a IH'asilei ;':1. pa t'a (jul' nflo haja aqu i ]0:,::1 ado,:: abandonados, em
beneficiu l'xclu,.;ivo do centro, que vive a exploraI' o sacrifício do sul o do norte.
.
.
O SIl. H.,\CL SA - A tése que V. Ex. está avanl,)ando não
é a ào :wment.o das outras bancadas, mas a da diminuição
da representação mineira.
O SR. C]~SAIt TINOCO - O que digo é que, na
proporção do crescimento da respectiva população, a representação de Minas, pesará talvez r.1;;is do quo u l'l'i'! o da
representação nacional. Assim. não seriamos uma Assembléia Nacional; seriamos uma Assembléia mineira, reunida
na Ca.piLaJ de República.
O SR. RAUL SA - V. Ex. é profundamente injusto, o
argumento não est.á á altura dos seus méritos de parlamentar.
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O SR. CÉSAR TINOCO --:-- Por que?
O SR. RAUL SÁ - Acha V. Ex., que por Minas, ter maior
expressão numérica de Deputados, absorve o resto da representacão? Não. Minas, quer viver bem dentro, dentro de um
Brasil, maior c melhor.
O SR. CÉSAR TINOCO Se fosse assim, com a existência do Senado, não haveria êsse perigo que vejo agora; e,
- vamos-dizer, com sinceridade, -de homem para homem, com
sentimento de brasileiros - na hora em que a bancada mineira se tornasse ainda maior do que atualmente e o Estado
de S _ Paulo adquirisse, na proporção em que cresce a sua
população, a mesma potência da bancada mineira, não saíria
mais nenhum l)residentc da República, a não ser dc S. Paulo
e Minas, no revesamento permanente que já se deu.
Sinto muito; mas, na hora em que tenho de defender as
idéias por que me bato, no sentido de não haver monopólio
do govêrno no Brasil, pouco se me dá que o ferido seja êste
ou aquele.
O SR. VERGUElHO CI~SAR- V. Ex., nãc acha justo qu.e São
Paulo, tenha representação proporcional á sua população? Os
que nll3Cem em S. Paulo, não merecem direitos iguais aos das
demais brasileiros?
O SR. CÉSAR TINOCO - Não contesto. A verdade é a
seguinte: enquanto houver as separacões que existem no
Brasil, as dificuldades de comunicações, a pobreza da maior
parte dos brasileiros - porque os ricos constituem exceção,
podendo-se dizer que o Brasil talvez não possúa dois milionários - de.slwczado o Norte edesl}rezado o Sul, não executaremos a obra reconstrutor;), que nos cabe realizar.
O Sn. VERGUEIRO CÉSAR - Para isso, não é, preciso desprezar ninguem. Pode-se fazer a distribuição com Justiça,
hnrmonicamente.
O SR. CÉSAR TINOCO - ~sse "harmonicamente" de
V. Ex., me faz Icmbr'aI' a pcI'fcidio hnrnana que c()i1~iste em
esquecer o amigo para beneficiar o inimigo; esquecer quem
está perto de nós para ir buscar aquele que não foi lembrado
por ninguem. O nobre cQlega, quet' que se Lenha I) dum de
adivinhar onde existe, no Brasil. o homem capaz de lhe guiar
os destinos. Isso equivaleria a separar do indivíduo a condição humana, quando todog sabemos que Cle age impulsionado mais pelo sentimento afeLivo, do que pela razão.
- Estamos fazendo uma ConaUtui.;:ão, exataI1ler.~(' para
coibir os excessos do ódio e os excessos do amor, para traduzir na lei brasileira O verdadeiro sentimento nacional. :e
em nO"me dêsse princípio que falo, a favor de uma melhor
divisão da representação àos EstadlJs. Se o Brasil. (·(,tá em
condições de ~ust.entar· um Con~,..re:::sú, com dois \la três mil
homens, não diminuamos nenhuma representação, demos á
bancada de Minas, cem Ou cento e cincoenta membros,
mas concedamos igual direito ás outras unidades federativas,
para que haja equilíbrio, porque um Estado, com 25 ou 30
representantes nesta Casa, já terá quem o defenda, quem o
ampare, quem elabore as leis de acôrdo com as suas necessidades.
.
O SR. VERGUEmO CÉSAR. - Por isso, é necessári~ o Senado.
O SR. CÉSAR TINOCO - É a questão -política que a-pai:rona, é a paixão partidária que transfigura os homens. Por
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isso, precisamos fazer, dentro da Constitui~ão, obra impessoal,
digna do Brasil, esquecidos do tamanho dos territórios e do
vulto das populações estaduais, lembrando-nos de qu~ o céu
que nos cobre é banhado pelo m~"mo sol que dá vida ao
Norte e ao Sul.
O SR. CARLOS REIS - É o sentimento que deve prevalecer, para que desapare~a a idéia de Brasil do Centro, do Norte
e do Sul.
O SR. VERGUEmO CÊSAH - O E;.;lado de S. Pau;.), iá foi
desmembrado: dêle saiu o Paraná. Vê, portanto, V. Ex:, que
S. Paulo, já sofreu essa in,iustiçn: e Yl'!ll 50 rl'endo IjU~ ":1. qual
a de. até agora, ter uma representação não propol'cionaI.
V. Ex. acha justo que o brasileiro nascido em S. Paulo,
tenha representação menor do que o nascido em qualquer
outro Estado?
O SR. CÉSAR TINOCO - Toda representa<.~ilo tem limite:
por mais alJasl<:lrla que lcnlla a :1"spen:;:a, V. Ex .. ni'i,) se excederá nas iguarías, porque, de aciJrdo com as leis fisiológicas, o próprio organismo repele o excesso de alimentac}ão.
O que se dá no Brasil, entretanto, é isso: o excesso para
uns e a miséria para outros, a desigualdade. que leva ú ruim).
e que está fomentando o comunismo no mui1do. Vemos filhos
de ricos gastando automóveis de cem contos de réis. enquanto
a própria Assistência Pública, mantida pelo Govêrno, não
dispõe de carros nem de dez contos para transportar os miseráveis que cáem na rua, de fome ou de fébre.
Essa desigualdade humana é, exatamente, o que dcycmos
abolir para fclicidade do Brasil.
Se, porém, quiser'mos apenas continuar a prédica da
rcyolnc:;.üo, qllC não chega0 a ycnL:CI' -- c a ql1'~ riZC';10S,
amanllã, sed pOOl'. uma yez que virú tangida rlela fome e
pelo ódio em reslllfado da clc;:;ignaldade Ilumana - então
poderemos rJ1'ossegu it, ne:;;;a obra. Pl'c!)a.'emo-nos. porém,
para a rCIJ(L/whe. movimento muito mais forle elo que o
outro, levudo a efeilo, por assim dizer, com balas de estalo,
disparadas, com carinho. por mãos de veluclo. por cima da
cabeça dos que lrucidaram os que anceiavam pela liberdad(\ .. _ Em verdade, lCI'cmos, amanhã, a l'evollll;,ão da fome,
eln VeZ de termos, como llo.ic, a revoll1l;ão ~as idéias.
Ou el11!wcendemos aqllí. na realidade, obra de igualdade, oli teremos de nos lJl'ep:J.l'arpara luta maior, fazendo
triunfar, não mais a felicidade. mas a desordem completa.
I~ o descspero da desigualdade, o desespel'ú do excesso
que, se dá a um a superfetação, o esbanjamento, a prodigalidade, dá a outro a miséria, a l'uina, o sofrimenlo, á custa
de todas as vecissill1des. Há necessidade de um freib, e
pouco se me dá o modo por que o yamos aplicar.
Se Minas, nã.o pode sofrer na S~Hl representação,' que se
estabeleça, como fiz, oulra propor'c:i'ib. nfim de qu~ :J F:5tado,
conserve a que presentemente tem ou mesmo a aumente.
Mas que se aumenlem tanibém as representações dos demais Estados, para iJ equilíbrio qu e é indisl)8nsá vi::! f' a que
devemos chegar, um dia, no Brasil, porque, sê"'-e3ta Revolução, não o fizer, outras virão qll~ }Ü1Q de realizar :l oh:'a d(',
igualdade. afim de que todos possam ser, ele um mesmo,
modo, felizes, debaixo de um céu que não tem limites e de,
um território que não conhece fl'onteiras.
Sr. Presidente. lido cúlculo que fiz, são mais trinta
mil habitanles pal'a eada representante, urna vez que a,
ConstiLuicão de 91, dava, como limilp; apena;; sel.é;.!a miL
"OLUJ\lE v
12

-178-

Estabelecendo-se o máximo de 25 Deputados, todos os Estados terão as suas representações aumentadas, inclusive
São Pau10.
O SR. LENGRUBER FILHO - Quantos Deputados dará o
Estado do Rio?
() Sl\. CÉSA.R TINOCO - Vinte. O Estado tem dois
milhões de habitantes; na proporção de cem mil, serão
vinte os representantes.
O SR. J()~O BY.?JU,DO - .b.ce'I'tamOS essa proporção.
O SR. CÉSAR TINOCO - Poder-se-á estabelecer outro
limi te. Meu intuito não é diminuir ou aumentar bancadas.
O que sinto é que, com a sU:9:C~sJi~ do <;;~l\ado, há necessidade imperiosa de estabelecermos igualdade nas representações.
O SR. VERGUElRO CÉSAR - Sem o Senado, V. Ex. não
co~ri~e

a des1gwà.\dade.

O SR. CÉSAR TINOCO - O Senado, era um frt;;;o. Se
êle se orientasse concientemente corrigiria o mal. :Era uma
caroara, igual á outra. A. a<!()ti-l'~, taiamos oe impeüir Que o
Senado, fose uIl1a casa dominada pu!' um só homem ou siIl1plesmente pelo Catete, Seria preciso evitar que OS representantes da nação vielísem para o COngresso, não com o es1)írito de rel)re~enta\{f\í> da SQ'fJBrãTfÍa. nacior1al, maS com o
de cortejar o ~ovêrno central, pelo medo das ataS falsas;
sem contgem p,lra enfrentar ,1S iras governttmentai:s - rár;lS foraíl1 as e;;::ceções - s6 para que pudessem voltar reeleitos, isto devido ao sistema indecoroso de reconhecimento
c~istente na velha RePública ... Hoje, a Itevoluçiia. coscguiu que os reconhecimentos políticos escap(l.ssem ás Camarl1s. Já jwogl'edimos, tendo ainda o voto secreto, com que
nOS livramos da pressão central. Se, amanhã, na Assembléia
dos Dcputarlos, aquí comparecerem rcpl'esentantes j emero50S, submetidos ao poder, então, SI'. Presidente, não haverá
mais reIl1édio.
O mal não será das leis, e sim das élites, das representações. E quando tal ocorre - isso é velho como a Sé de
Braga - é porque o povo' tem o govêrno que merece.
O ~R. RAUL SÁ - 'M,as qual o critério que 'V. Ex. opõe
aO da proporciOIlalidade, que está na Constituição de 91?
Desejaria que V. Ex., com suas luzes, que mmto admiro,
.
m'o explicasse.
O S1\. CÉSAR TmOCO - Aumentei para cem mil a
proporção: estabelecendo, apenas, como limite má:dmo, 25
Deputados.
O SR. RAUL SÁ - D~s.d~ qW~. l>.~.$a ~......e limite, a l)-rl)porcionalidade poderá deixar de existir.
O SR. CÉSAR TINOCO - É um critério proporciona!,
tendo em vista a população atual. É uma base, um -ponto de
partida.
O SIt. RAUL S..\. - A proporcionalidade existiria, se adotado deter-minado número de eleitores para cada Deputado,
não houvess~ limite 1:\0 1:\\lme>:o c'C '2'C"s,w'Csen1:ém\.es~ do contrário, não há critério, e sim, falta. de critério Je !)ropor-.
cionalidade.
O SR. CÉSAR TINOCO - Onde estaria, então, a igualdade de representação?

- rro-

. o ~R. RAUL SÁ proporcIOnalidade.

A igualdade, evidentemente, está na

O SR. CÉSAR TINOCO - O ponto de vista ardoroso em
que V. Ex. se coloca ...
O SR. a.<\UL SA - Ardoroso, não apoiado.
O SR. CÉSAR TINOCO .. , é regional, 'e eu penso
responder ao sentimento nacional.
O SR. RAUL SÁ - V. Ex. acha que o critér'io de proporCionalidade é regional?
O SR. VERGUEmo CÉSAR - ~ nacional; todos os brasileiros terão a mesma representação.
O SR. CÉSAR TINOCO - Se eu sUgerí~se que, ao invés da representação ser proporcional ao número de habitantes o fOsse po!' metro quadrado de territól'io, o ilustre
Deputado mineico, aceitada ítmJJi.'2l:;meníe a idéia. lJorQue
o Estado de Minas é o maior de todos.
O SR. RAUL SA - E o Amazonas? E Mato GrossO?
O SR. CÉ:8A.R TINOC-D- .Estão muito na fronteira.
O SR. RAUL SA - São o coração do Brasil.
O SR. CÉSAR TINOCQ - Minas, é Gos maiores.
O que desejo, Sr. PresiDente, é desperta!', na Assembléia, a PO!ssibilida.de de ChegarmoS a UIll resultado efi~ienle,
nesse sentido. Pouco se me dá que vença o meu pOttto de
vista. O qlJe tenho em mira, é fazer cOm que ttão haJ,\ dentro desta A.ssembl~ia Esta.das es~urios.
O SR. PRESIDeNTE ~ Advir~o ao n()bre arMor qUe está
fin<ia a hOra do ~xpedierlt~.
O SR. CÉSAR TINOt:{) - Peàiria ~ Y • .E:t., Sr. presiden.te, que me COnsiderasse !nscrito p<tra o €!xpedie!lte da
próxima s~ssão, se ainda hoje eu não. Duder Prosseguir.
O SR. PRESIDENTE Na hora do expedtente dil próxiU'la sessão, não será possível ao nobre Deputado continuar
com a palavra,· Dorque há oUttos oradores inscritos. Poderá, porém, ser inscrito para talar ern explicação pessoal,
apôs a OCCiem da dis.
O SR. CÉSAI\ TINOCO - Ãgradecerej, então, a V. Ex.
o Conceder-me, at>ós a Ordem do di;).. a palavra pa.ra eXf..~l
cação pessoal.

(JJuito be1>'1,; mUito bem.)

·0 Sr. Presidente pediente.

Está finda a hora destinada ao ex-o

Vae-se passar á ordem do dia. (P(l'!Lsa.)
Compareceram mais

OS

Srs.:

Mário Caiado, cunha. Melo, Alfredo da Mata, Mário
Chermont, Leandro Pinheiro, Joaquim Magalhães, Agenor
Monte, Hugo Napoleã<>, Pires Gaioso, Valdemar Falcão.•Tosé
Borba, Leão S8.mpaio, Pigueízoeào .Rodrigues, Jeová Mota,
Silva Leal Martins Veras, Kerginaldo Cavalcanti, Ferreira
de Sousa, 'Irenêo Joffily, HerecU~m() Zenaide, Jo'\'o Albarto,
Souto Filho, Arruda Falcão, Luiz Cedro, Mário Domingues,
JOSé Sá, Alde Sampaio, SirnJes Barbosa, HU.DW8!'U> Moura,
Sampaio Costa, Guedes Nogueil'a, Deodato Maia, Clemente
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Mariani, Arlindo Leoni, Medeiros Neto, Artur Neiva, Atila
Amaral, Homero Pires, Manuel Novais, Gileno Amado, Francisco Rocha, Paulo Filho, Arnold Silva, Lauro Passos, J ones
Rocha, Rui Santiago, Miguel Couto, Olegário Mariano, Nilo
de Alvarenga. César Tinoco, Alípio Costallat, Soares Filho,
Bias Fortes, Melo Franco, Negrão de Lima, Gabriel Passos,
Clemente Medrado, Policarpo Viotti, Valdomiro Magalhães,
Belmiro de Medeiros, Rodrigues Alves, Vergueiro César, Zoroastro Gouveia, Guarací Silveira, Cincinato Braga, Domingos Velasco, Francisco Vilanova, Plínio Tourinho, Antônio
Jorge, Simões Lopes, Maurício Cardoso, João Simplicio, Renato Barbüsa, Vitor Russomano, Ascanio Tubino, Pedro Vergara, Raul Bittencourt, Adroaldo da Costa, Acir Medeiros,
Gilbert Gabeira, Antonio Rodrigues de Sousa, Martins e
Silva, Francisco Moura, Antônio Pennafort, João Vitaca, Mário Manhães, Milton Carvalho, Augusto Corsino, Rocha Faria, Gastão de Brito, Oliveira Passos, Oliveira Castro, Leví
Carneiro, Abelardo Marinho, Morais Paiva. Nogueira Penido. (95.)
Deixam de comparecer os Srs.:
Abel Chermont, Alberto Roselli, Antônio Machado, Augusto Leite, Prisco Paraiso, Negreiros Falcão, Fernando de
Abreu, Pereira Carneiro, J-oão Guimarães, Oscar \Veinschenck, José Eduardo, Fábio Sodré, Adélio Maciel, Pandiá
Calógeras, Pedro Aleixo, Augusto Viegas, José Alkmim, Vieira Marques, Simão da Cunha, João Penido, Daniel de Carvalho, Levindo Coelho, Aleixo Paraguassú, Licurgo Leite,
Celso Machado, Carneiro de Rezende, Jacques 1\ionlandon,
Plínio Correia de Oli....eira, Alcantara Machado, José Carlos,
Morais Andrade, Almeida Camargo, Mário \Vhatelly, Hipólito do Rêgo, José Ulpiano, Carlota Queiroz, Abreu Sodré,
Cardoso de Melo Neto, Morais Leme, Henrique Bayma, Lacerda PinLo, Assiz Brasil, Cunha Vasconcelos, Joüc Pinheiro,
Horácio Lafer, Pacheco e Silva, Roberto Simonsen. (47.)
OltDEM DO DIA

o Sr. Presidente - Alista de presença acusa o comparecimento de 200 Srs. Deputados.
Acha-se sübrc a me"a, e Vou submeLer a "uloi',
guinLe
9

ú

-e-

REQUERIMENTO DE URGEi'\CIA

Requeremos urgência para imediata discu;;;"fto e votação elo projelo ele resolução n. 4. de 1933, que man ·iámos
á l\Iesa na sessão de hoje.
Sala das SEssões, em 28. de Dezembro de 193:3. - All(Justo Simões Lopes. - Arruda Camara. - Vitor Russomanno. - Mello Fl'aneo. - Waldemàt Falcao. - Luiz
Sucupira. - Joaquim Magalhães. - Renato Barbosa.Raul Bittencou1't. - Figueiredo Rod,'igues. - Frederico
l11olfenbutell. - Demetrio PC/'eira Xavier.
Medeiros
Netto. J7.cnêo .JoffU1J. PC1'á;-a Lira. Cin~~na.to
Braga. -.Fernando Magalhães. - Cesar Tinoco. - Cunha
Vasconccllos._ - Cunha Mello. - Góes lIIonteiro. - Hugo
Napoleiío. - Soares Filho. - Seraphim Filho. - Alfredo
da Jlatta. Guaracy Silveira.
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a Sr. Fernando Magalhães (Pela ordem) - Sr. Presidente, desejaria uma explicação de V. Ex.: - não constando determiGada matér'ia da O;'dr.'m do dia da sc,::são.
póde-se, sobre ela, desel(, já. solicitar urgênciu pura imediata discussão e yotação?
Não se trata de assnnto que se houvesse trazido ao
conhecimento da Casa. O pro.ieto d,,-: rcsolur:ão, SUI';:':I) l'II;'Spcraclamcnte. Nessas condioÕr.s, - penso - justifica-se
minha consulta. E' pequeno reparo meu.
O SIl. PRESIDEXTE - O Regimento. cstabelcc'3 pro :isamente a urgt~ncia para os casos em que a maLél'ia nflo esteja
na Ordem (lo dia. E;:tando na Ordem do dia. n:i.o 1:a J."lzões
para requerimento de urg(~ncia.
Em tais il~I'mos, de acôrclo com o Regimento. vou tomar os yolos da Assembléia.
O sn, FER:\'ANDO MAGALTL'\BS
Sr. Prc;:idente.
pCl,?·o ,"('nia ;para ponderar o seguinte: é que o assnnto é
aprcsrntarJo hoje. ·Não foi. s{\hl'c l~le. ahel'fa discussão. No
entanto, já se abre votaeão s{jbre sna "Lll'gêllcia.
a Sr. Presidente - A competência que me é dada pelo
R'eg,'im cn~o nüo me permile il' além do que nôle se acha
prescrito. Por seus te')'mos: aprC'scntado um requerimenLo
de urgência, sôhre qua]qUf'I' matél'üt. () dt'vf'll' do Pl'cside1lte.
é submetê-lo ao voto da A!'sembléia. Von, apenas. execuLar
o Regimento, ouvindo 0 plenário sôbre o requerimento de
urgência, apresentado por mais de dez DepuLados.
Os senhores que aprovam a urgência requerida, queiram levantar-se. (Pausa.)
Foi aprovado.

a Sr. João Vitaca (Pela ordem) requer
votal,?ão.

verificaçf~o

da

Procedendo-se á verificar:fio de volnl,?ão. reconhcce-!'c
terem votado a favor 117 81'S. Deputados e conLra !tO;
total 157.

a Sr. Presidente - O requerimento r1e l1rgf~ncià foi aprovado e enf.I'a em discus;;i1o o projeto de reso]ul,?ão.
DisC1ls.~lÍo
11 711 cn
do proJeto rir? rcsolll.çiío
n. .-I. de. 1933, cnnccrlf!1ulo ri(frn'(Jsn prr?{rr/1 nr.in
no,~ orarlm'cs que sc pro]m,;rrcrn. n tra.ta.r ria. ml1.-'
téria constitucional (em virtude de urgencia).

a

Sr. Fernando Magalhães -

Peco a pala'\Ta.

a Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.

a Sr. Fernando Magalhães - Ainda não deve ter passado meio mês, depois que a Assembléia sentiu sôbre si a
ameaca da sua auto-dissolul?ão, quando. num anúncio de
reunião de c-leaders, ficou determinado que, pelo espaço de
um mês. esta Assembléia. não funciona!;se.
Felizmente, a idéia extravagante, antes de chegar á
Assembléia. encontrou por parte de alguns dos le~ders, a
repulsa merecida.
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o SIt. LINO MACHADO - Da maioria absoluta, lembro
a V. Ex.
O 8R. SIMÕES LCH?E.'3. - "E,' "'~~\\'d.d~.
O SR. FERNANDO l\L\.GALH.~S Se não fosse da
rnuiori:l, ela teria vindo até o plenário.
O SR. tINO MACHADO - E.' cr->.~ \[. "Ex. d'lsse: da "parte
de "alguns" dos leaders; daí o meu aparte.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Agora, passada a
borrasca, de novo pesa sôbre a Assembléia, não uma ü.mea~a,
ma" uma descortezia.
O SR. ACIR MEDEIROS - APoiado.
O SR FERNANDO MAGALH.lliS - Estamos convocatios, com um mandato popular, para tratar de assuntos ...
E' melhor lêr o decreto de convocação:
"A Assembléia Nacional. Constituinte, teTa }.'o·
deres para estudar e votar a nova Constituição da
República, devendo trato.r exchJsivamente de assuntos que digam respeito á respectiya elaboração, á
aprovação dos atM. dQ, G<w~~n~ ~l'(),,'1SÓl''1o e á eleição do Presidente da Repúblic8-."
Por conta dêsses requerimentos que se repetiram
Dertubandn a ~U\~tu.t\'" l1t1S l.eadel·s, em maDIfe~t!l ':scililÇão de decisões; por conf,a, just.amente, dessas delibefações, estamOEi, desde esta hora, uma vêz aprovado o
reduerimento-rôllla que se apresenta (muitP bem)! votado·~, tOGOS nós, a não poàermos recel)er êsse mandato, outorgado pelo decreto - o de trat.ar de assuntos que digam
re~peito, llão s6 á elaboração da Coni'it.ituiçãD,
comO aos
atos praticados pelo Govêrno Provis6rio e á elei.ção do
Presiàente da República.
O SR. VITOR RussoMANo - V. :ex. e:::tá generalizando. O Regimento declara: que digam respeito á aptovaçáo
dos c.tos. Não estamos, :.J.';'};Q,'land'0 'à\.~ 'à\gum.
O SR. FERNANDO MAGAT...H,'\.ES - Leio novamente,
para que se veja que o nobr'c D~putado não tem razão:
..... devenào traíar de assuntos que digam respeito á respectiva elaboração, á aprovação dos atos
do Govêrno Provis6rio ......
O ~\\. \Tl'I'On l\USSOJ.\IANO Não estamos aprOvando
coisa alguma.
O SR. FERNANDO MAGAJ..H,'illS
" ... que digam
respeito á aºr()'la~5.Q do... a'L% d~ G\)"~l'l)O ~ro,'is6rio e á
eleição do Presidente da República."
QuandO o Sr. Acúrcio T(jrres trouxe, aqui, um r~que
rimento, para que a Assembléia, fosse informada, de ':)omo
era feita 'd. ~en~u~'d. ua :mlp1"ensa, estava S. Ex. colhendo
desde já subsídios para a oportuna aprovação dos at.os do
Govêrno ...
O SR. VITOR RUSSOrJANO
Não se discutiam êsses
atos.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Mas estavarnos no
direito, pelo decreto de convocacão, de discutir assuntos
como êsse, que \i'acm respeito a tal aprovação.

-

1.83-

Vimos que J~. requerimento de informações do Sr. Acúrcio Tôrres, feito na melhor das oportunidades, provocou,
infelizmente, resposta, não á altura G<t Assembléia e muito
menos á altura do Regimento Interno. S .Ex., o Sr. ministro da Justiça, tem, pelo nosso REgimento, a nbrigaçfio
de compareceI' perante a Assembléia - e não p6de, assim,
dizer que respondeu, mas nunca mais responderá.
Essa discussão, portanto, oportunfssima, o era, tanto
mais quanto, em três Estados da União, não há censura.
Em São Paulo não há censura de imprensa, e, se precisarmos focalizar o problema em Estados, onde a conciência revolucionária. tenha chegado ao seu mais alto grãu ...
O SR. ACIR MEDEIROS - Como no Estado do Rio.
O SR. FERNANDO MAGALH.~S •.. como no Estado do Rio, pela cpinião e decisã:l do Sr. Arí Parreiras
e no Ceará, com o pensamento do Sr. Carneiro de Mendonç~~.
veremos que também não há censura á imprensa em todo
Brasil. E. quando núo bastasse essa disparidade em d~is
pontos do território nacional, tínhamos o modo pelo qual se
reparte essa censura de forma a não permitir qu(' in·i.ividualidades de categoria inferior sejam atacadas pelos jornais, ao passo que o Chefe do GovA1"1~lJ Provisório, nau está
resguardado e a coberto por essa censura; tinhamos o modo
como se distribue desigualmente~pelos membros do Govêrno, essa mesma censura, permitindo ataques a uns ,~ ná.) a
outros, mostrando, por conseguinte, a completa desorganizaCão que a censura tem, pelo menos no Distrito Federal.
Eu perguntaria: que estamos nós fazendo aquÍ? Somos um rebanho, ou somos uma coletividade humana?
O SR. SIMÕES LOPES - Estamos aquí para elaborar
uma Constituição. dentro do mais curto prazo possivel.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES
Estamos aqui
para dar, em conciência, a expressão de nossos votos.
O SR. VITOR RUSSOMAN0 - Estamos aquí representando a votade de el;~itorado, que nos mandou para '35tJ. Ctl.'>a
e ao qual, bem como aos partidos, temos que prestar contas.
O SR. FERNANDO l\fAGALH.:\.ES - Mas o eleitorado
não p6de aplaudir V. Ex. arrolhando a Assembléia . Nem
o meu nem o de V. Ex. (Muito bem.)
V. Ex. está 16ra do mandato.
UM SR. DEPUTADO - Está tão dentro <}uanto V. Ex.
(Trocam-se apartes). -

O SR. FERNANDO MAGALHÃES - O fato é que, depois
que a Assembléia, recusou uma simples expressão voLiva. trazida a esta Casa, sob a !nvocacão do Nat:l1. que se podcda
chamar de coisa mística, sentimental, inutil, mas que não
podia deixar de ser coisa perfeitamente humana, cheia de
piedade cristã, esta mesma Assembléia,· em nome de sua soberania, na frase do orador que condenou a proposta, colocouse em uma grande altura na qual não pode absolutamente tratar desses assuntos. Ou, pOI" outros argumentos: uma Assembléia, que se destina a tomar contas ao Presidente da P.epública e que não pode pedir favorés ao mesmo Presidente
da República, tal será o favor representado, justamente, por
essa sugestão - o têrmo não era perfeito - por êsse voto
de graças, por essa expressão votiva, que não pôde ser
absolutamente aplaudida, nem aceita por esta. Assembléia,
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porque, de um lado, era ela suficientemente alta para não
cuidar dessáscoisas e ao mesmo {r'mpo. intllirumf.lnte Jepenàenle para não desobedecer ao deet'l'l li de Hlla convocação,
nessa disparidade de SiLU:J.(ili(tS, --:inv.w. \1\\\.\ U\n l)uucO foi possível eslender aos jornalislas e no.~ IlJlP/'lÍ/'ios. com delito de
opinião, o mesmo man lu pl'Olf.'lol'. 11 IIwsrna idéia, a mesma
pucificu(.'ão. o mesmo cSCjl1cl,jllwnlfl i:I"lIcado, da mesma fernla, em nome de. UI{\. Iít,:\W~,Í,l/~;,"" ',\\,\ \)m,
Ora, é positivamente incfI/npl'p(,!Isi"c! - f.l peço licença
para dize-lo' con1 a minha illdl'pl'lIdl~lIcja - que se queira,
em uma Assembléia c~llljJj('a, dizl'!' '111·' HIl deu a Ce.5ar, o qne
é dê C(',sar e a D~u~ o ~ln(: -(' dI! r)PllS.
O Cesar, no caso, não cl'a lJl'nJ CI'sar. E núo é possível
comparar o dízimo a IJlanir(~,;I;lI'iill sl'lIl.irnental.
Mas estavam, I1rtturalrnCIlIf', ·I'l'fllll.n.~ oulros requerimentos - não &~1:1a agl'aàáve1 a esla AsselTlbl~ia, superior, a esta
AssemLléia alta, a esta A~semLIII"ia, lilll' lIiio desce ás ly~qUP.
nas coisa8, fi, esta j\.ssemblr}üt Culucllda no mais elevado grau,
não cra possível que a ela :;e fOsse ]Jl!I'tl1l'lmr qun,ndo no exel'~1ci,/ sngrar)O oe sua sobertlnia.
O Sn, "\.cin MEDEIROS - V. ~x. mo rlá liccnC~ !):lra um
aparte?
G ~R. J''E.l\Nh~'D\) '1I1J~ü,\lXI;\1~R - Puis n{to.
O Sn. ACÍR MEOEIROS - - 1'al\'l'l, o l'I'l)ucl'illlcnlo de alguns
membJ'o~ da bancada proletária, lJl'dindo j~l[onwncja ao governo alemão para o operário Van dUl' J.. ulltl<\, ru."",e a ca.u$a do
projl?to de resolução de agora.
O SR. I,EIVIGRUIlER FILt-IO - 1:-1110 1\ oxploração de V. Ex.
O SR. "\.CÍR lvIl':DEIROS - Tunlbl\11l Jllllle ser de V. Ex.,
tan\.o ma\~ Q-U~ não :5t>u po'lWICO (J nno ,,"l'l~lso de eleitorado,
porque não pertenço a nenl"lum pIlI'1 Ido. Jl;i'lfou, aqui, a serviço
do proletariíldo que me m;:tnr!oll 11 1'0111.', .\i'l';I'lIIbl(lia, pallt defender as suas prerrogaLiv[l.s o qllt\ fUI'tll, custe o que cu.star,
dõa '3. quem doer.
O SR. FERNANDO MAGALIUES - J'l'I;O aOS meus nobres cologas que não separem u Assl'nlldflill, em dois se"'')r·~s
porque, de C\.1.Lra ma>;\~;',;·~. '~l:;:,b rm1'll'1) '~I)ll\'lil' com a atenção
daqueles que me fazem o favor dI! ouvl!',
Assim, dizia eu, não posso CCllllIJl'IHmt!fJl' que nesta Casa
venha ser colocado um letreiro - f'sel'lI.os de casa vasia
consnbstal\cia<io ~~~e \~\;1.'~:r0) Tllltrl JlI'oJl'lo de resolução da
Assembléia i'íacional, que comct;:a:
..Acrescenle-se onde convier".
'E~~a 1D-rm-u\a l)"Cli.lCa '(,eve umn nplir.I\r:1io tão perfeita.
Foi elaboraàa para "onde convier" ou molhor para quando
convier. " Nunca ""Vi uma expressüo comum, uma t'xpressão técnica, uma expressão de lei, tor, no me;mo tempo,
'Uma demonstração mais cabal da sua. insinceridade. Onde
convier. " Mas, onde convier, o que? Isto:
"TantoCna hora do expedir-nlf', como na Ord'}f.1 -lo
dia, terã.o ':\.í;()':~""'õ. ~... ~ç'C'!'~lit;1.a O~ oraoores que se propuserem a tratar da matéria constitucional.·'
Eu disse que não vejo inconveniente prático na aprOvação de;::te requerimento, porque amanhã., Qoderei vir tratar,
aqui, do regime penitenciário para dizer desabridamente que
deve ir para a cadeia o Sr. Fulano de Tal, porque é um peculatário; e começar então, a analizar a vida dêsse indivíduo,
para justificar o assunto <tue me trouxe á tribun.a t

185 É, por conseguinte, debaixo dêsse ponto de vista, um luxo
de prepotência. _._.

O SR. ACÍR l\1EDEmos - Apoiado.
O SIl. FERXA:';DO l\L\GALH.\ES - '" que não fica
bem, que não traz vanlagens, que só póde perLurhal' a harmonia deo;La .Assembléia, pOl'que se, porvenlura aqueles que represc'nfam a maioria desla Casa - maioria definiLiva ou
ocasional.. pouco impol'la - vencerem com seus argumentos e
C!QminaJ'em aqueles oulros que, nas necessidades de sua reprcsenl::<l.'ü'o, não podem admitir um embaraç-o, uma pl~ia. um
ob:::l:icl1I0 a essa ·liberdade CJue nos é dacla até mesmo com as
imunidades conferidas Delo c!ecreLo ele convocação (Muito
ÓC 11/.1: r\:\O r1n,,"sn conl]wcendcl' qu~ cs:;<l maioria queira se
compor de unidade diminuídas, porque a adição de unidades
diminuídas tem que ser uma soma insignificante.
Ora. ainda Iiú qlll'.-lfín Inais grave, que 0 a que Si) refere
a esta llul(ll'ga q\H~ se faz ;\. Mesa:
".\ :\Tl',.:n

])l'l'!('t'il'ú.

em favor ... "

Vejam bem - a primeira parte é: "rigorasa -pre.fel'ên.cia pal'a (I;; (ll'adlll'/''; qllt' ';P ]H'opuzerem a tralar da matél'Ía
constitucional". A segunda. parte diz:
".\. ?li e"a lH'clcrirú em favor ... "

Já nüo ma i;;

o~

oradores ...

.. . .. d/~sse assunto, qUl1lquer outro assunto, que
fõr trazido ú consicleraçflO da Assembléia".
A primeira parle, rêpito; trata dos "oradores" e a segunda
dos "assuntos".
:f;::ile assunto prelerirá outro qualquer assunto . Assim,
Já não é mais '"outro qualquer orador". Nüo será preciso
mais Oi.'ndor. Basta ha\'er assunto, para que o ato de prepotencia seja traduzido.· num poderoso instrumento de opressão.
O SR. VíTOJi RCSSO~'fANO - Essa. equação só V. Ex:. poderá resolver.
a SR. FEHl"A~DO l\IAGALH.\ES - Não há equação. Há,
simplesmente, U111(,\ coisa clara.
.
Aí está o grande inconveniente de nos surpreendermos
com a leitura precipitada de um projecto para o qual se requereu urgência.
.
P01' que essa urgência'? Qual o perigo de calamidade pública? Onde e~tá a ordem, amear,ada. ce subversãó ? Ol,rle est:i
o Govêrno, pel'iclitando, para que. (;.:]11'essa, como ;5(,) 'fossE'
conclamnda a f.rjque dell'ombeta a maioria dos representantes
da nação, viesse cerrar fileiras em tôrno da l\Iesa, afim
de que est.a afaste, não mais oradores, mas assuntos, chegando a uma generalidade incomprehensível, que é uma diminuição da dignidade humana?
O SR. SI~rõES LOPES - O que póde periclitar é a ordem
dos trabalhos constitucionais. l~sse, o intuito sincero dos que
defendem o requerimento.
O SR. FEItNANDO MAGAUUES - A ordem dos trabalhos constituciomlís não póde, absolutamente, ser p~rturbada.
O SR. SrMÕES LOPES - P6de. Já temos visto serem interrompidos assuntos constitucionais da mais alta relevãncia,
para se tratar de questões estéries, nesta Assembléia.
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O SR. FERNANDO MAG.:\.I.HÃES - Começou o signatário da propósia, Sr. Medeiros Neto, a infringir o decreto de
convocacão, que não permitia se trouxesse para aqui essa
propósla de outórga e confirmação de poderes ao Presidente
da República.
E, no entanto, S. Ex. a trouxe, cont.ra os dispositívos da
convocação.
O SI'. ViTon RUSSOMANO - A Assembléia aprovoU.
O SR. FBRNANDO MAGALHÃES - Nessa hora, não havia ordem nos debates a ser restabelecida. Nessa hora, tão
pouco era possível infringir o decreto da nossa convocação, e,
com o assentirnento da maioria, por conta de um argumento
ad lwminem, e por conveniencia de momento, a A5s.. Hnbd~·a.
ouviu, silenciosa, essa mesma infracão, que, mais tarde, 'Para
beneficio dos que sofrem e em favor dos perseguidores, esta
Casa, resuscitou, querendo impedir qn<, a voz <;los maiz fracos
pudesse ser ouvida. (.7Jluito bem) .
Ora, estarpos no exercício de uma alta função. Não duvideis . .A nação. acompanha todos o~ sacrifícios daqu~1'\3 que
S'lbem sofrer e' sabem morrer. Não duvideis, também, um
momento, que a nação, esqueça aqueles que seguem de.:;as;;~m
bradamente par::; o revés e aqueles que entregam coro. alegria
a própria vida !
Foram êles que prepararam o nosso advento.
O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - Para fazermos, antes de
tudo, a Constituí~ã\).
O SR. FERNANDO MAGALH.lES - Não é o que diz O
decreto. Pôde ser o desejo de V. Ex., pôde ser o meu de...
sejo.
O Sn. ODILON BRAG.A - Nem se concébe uma Assembléia.
Constituinte, que não tenha como c!P.\'E'l" precípuo o votar a
Constituição.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES ~ Não se con<~ebe Assembléia Const:tuinte, que não Lenha J direito prec:pl.lO de liberdade de pensamento.
Isso é que se não concebe.
O SR. CRISTÓVÃO BAItCELOS - Eu não pertenceri8. a uma
Assembléia, em que não houvesse iibEl'dade.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Nem V. Fs. 'Viria
para ela se não tivesse a certeza de que as suas palavras
seriam escutada!:>.
Mas vivemos, positivamente, na indecisão, por corlta dêsseS processos.
Lá fora nos perguntam: "Que é que há?" (Riso.)
Aqui dentro perguntamo-nos: "Que haverá?" (Riso.)
O SR. CRISTÓ'VÁO BARCELOS - Não por culpa daquéles
que querem a ConstituiCão.
O SR. SOARES FILHO - V. Ex. não pode contestar que lá
fora se pergunta: "Por que tanta discussão inconveniente?"
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - É porque V. Ex.
falou duas vezes. (Riso.)
O SR. SOARES FILHO - E vou falar a terceira. Pe~Q(
a -pala'Vra, Sr. Presidente.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Não se compreende,
Sr. Presidente, que essas manifesL::tções pendulares do pensamento, de um ladú iiara \) outro, num isocronismo _impres-
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sionante, estejam a trazer conclusões, um dia, diferentes da
do dia seguinte.
Que far'iamos nós aqui?
Já disse que, na forja dos "26", com comentários, com
colaborações, com recortes, com ':!nxertos, com doutrina::;, está
se compondo a ler fundamental do país. Mas nós oulro~, que
I1Ú0 temos o direito de lá penetrar ...
O SR. CRISTÓV.:\O BARCELOS - Mas temos essa tribuna.
Assembléia, par·a o paso que vai r!:.u. l',ão estamo::>, absolu·
O SR. FERNANDO MAGALIUES - ... estamos aqul
nos divertindo, numa verdadeira tertúlia. entre o academicismo e os elogios fúnebres, elogios êsses que não constam do decreto da con"\[oca~ão, ma.s ~ue s-?~ feitos, I'elletidar:nente, extenuantemente, nesta Assembléia.
O SR. CRISTÓV.~O BARCELOS - Seria, de nossa parte, um
desprimor impedir essas homenagens fúnebres.
O SR. FERNANDO MAGA.LH.illS - Estamos nesta dolorosa situação. De quando em vez. um telegrama sopra
corno um pampeiro; de outra feita, uma entrevista rumorosa
rufa como um tambor. E assim vivemos, entre sustos e tranq\).iIidades. (Riso.) Por que'! Porque pesa sôbre nós, não
a ameaça, mas o medo da dissolUt;ão .E' a Assembléia, que
se dissolve, é ela que vem votar a sua,nutilida03.e; é ela que
vem sufocar o direito, que todos nós temos, de falar.
O SR. CRISTÓV"\O Bi\RCELOS - De falar sôbre assuntos
constitucionais.
O SR. FERNANDO MAGAL:E:L~ES - Sôbre assuntos conc~~rnentes á convocação da Constituinte.
UM SR. DEPu'rADo - Então, seria ó casCt, na sua opiniãú,
de tratarmos da eleicão presidencial, pedindo, desde já,
contas ao Govêrno?
O SR. FERNANDO MAGALK\.ES - Não podemos, por:J.\.\e ti del."'·eto e:=.tabe\ece 11ma üroem."
O SR. CRISTÓV.~O BARCELOS - E é a essa ordem, justamente, que devemos obedecer.
O SR. FERNANDO MAGALliÃES - V. Ex. não ·me
deixa concluir o pensamento. Está soltando foguetes para
um balão furado.
A Assembléia, terá poderes para estudar e votal" a. nova
ConstltuiCão, devendo tratar exclusivamente de assuntos que
se relacionemcorn a respectiva elaboração, aprovar atos govemamentais e cuidar da eleição do Presidente da República, feito o que se dissolverá.
O SR. CRISTÓV.~O BARCELOS - É a ordem.
O SR. FERNANDO MAGAL!:IÃES - É a ordem das suas
execuções, mas não a dos se,us- tl'ahalhos. São os -assuntos
atinentes a essas três coisas.
UM SR. DEPUTADO - V. Ex. disse que a eleicão do
Presidente, viria no fim. Eis aí a ordem.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - É a ordem de função
àa Assembléia e não de sua atividade.
UJ.f SR. DEPUTADO Faca o nobre orador a discriminal,(ão das Junções._
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O SR. FERNANDO l\1AGALHAES - Função é conse-'
,quência de muitas atividades e uma atividade nunca é função. O nobre Deputado, Ilcrgunl(H.\ o (t,ue era fU'H"ÜO. Estou.
respondendo.
.
.-.
f.gora, não preciso fazer aquela eyocação numéricà, que
rapidamente fiz, lembrando a singularidade dos tres algarismos, porque, nesta hora, {} que me vem á mente é uma
trindade h llrnana que soube. do patíbulo, do cadafalso, desafiar os reis e sondar a .divina emanação da liberdade. Isso
foi também há 111 anos. A ?Ilesa, com outorga desses poderes ~ nas mãos 08 um dos ,1(·sr,enàentes dessa t:'intladc
magnifica. a !\icsa, Lt21'á que agradec('r :J Casa, .j LC~' transmudado êsse "\ndrada, que disse para a "\ssembléia: "Nós
não tcmo~ D1ai~ o que fazer". nCs;:í~ ocllro ;;eu dl~sr:(~nd(~n(e,
.impondo-Ihe a farda do l\finistro de Pedro I, mandando-nos
sair daquí, porque não temos mais que fazer!
O SR. CruSTÓV)::O RUI.CJSLOS - Ele mesmo foi que determinou :í. Assembléia ele enlftl) que dcse.iavu uma imperial
ConsLit.u ição, digna de sua imperial aprovar;ão.
O SR. FERNANDO l\fAGALIl.'\ES - Per;o a atenção da
Assembléia, para o passo que vai dar. l\ilo estamos, arJsúlutamente, resguardados do olhar sc\'éro e da crítica .iusta e
condcnatória da opinião pública. E. no BrasiL há opinião
pública. Se ela não exislisse não teria havido uma revolu(;.flo.
Pensem, pois, na opinião pública e suiham que ela tem
opulenta tradição de bravura cívica.
O SIt. ODILO;\I J31t,\GA - A opinião pública assiste, com
desencanto, ;:tS disc\1sSÜCS e5l\~1'eis, no momento em que apenas se deve tratar da elaboração da Constituição. (Trocamse nn1Jlerosos apartes.)
O SR. FERNANDO l\IAGALHÁES - ~() ano de 1642, um
pregador, notável brasileiro, Antônio Sá, dizia perante as
C{lrtes Portuguesas, numa época de reis absolutos, que o govêrno era uma roda arrebatada a que se atinham os nobres
miseravelmente alegres. E foi a esses nobres, miseravelmente alegres, que o mesmo pregador pôde afirmar que as
posições. os pôstos e os mandos 1';ão subidas cujos degraus
se vencem a quédas. (Muito bem; i'lwito bem. Palmas. O orador é clLmpr'Í1n.entado.)
O Sr. Presidente -

Continúa a discussão.

O Sr. ~edeiros Neto ~ Peço a palavra.
O Sr. Presidente -

Tem a. palavra o nobre Deputado.

O Sr. Medeiros Neto - Sr. Presidente, ouvi, com religiosa atenção, o discurso do brilhante orador, que me precedeu, e tanto maíor a minha admiração pela sua inteligência,
tant maior a convicção em que fiquei da boa causa defendida n I requerimento, ora em debate.
31'. Presidente, por mais que esteja habituado ao co.:.·nhecimento -de que não há proposição hum3.na aue não
esteja sujeita a controvérsias, surpreende-me, e surpreende-me bastante, a agitação, o calor com que o ilustre
Sr. Deputado, que me precedeu na tribuna, veiu combater medida tão salutar, imposta pela experiência dêsses dias
de trabalho nesta Assembléia, já perturbados por questões
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estranhas ao assunto primacial da sua convocação, que é,
não há como negar, está na sua própria denominação, o de
trabalhos constituintes.
Houve por bem S. Ex. dizer que fui eu quem deu
o exemplo do desrespeito ás atribuições desta Ai"sembléia, quando tive a oportunidade e a honra de submeter
á consideraçã::> desta Casa, a l\Io:;ii.-. de ratificação dUJ llodl'res, contidos no DecrE:to Instituciornl \.io Govemo Provisóriv
Não há, S~. Presidente, injustiça mais clamorosa do que a
desta acusação; bastaria, para demonstrá-la, a consideração
da essência daquela moçilo: medida de carúter institucionaL
Era uma ação regressiva desta Assembléia, legalizando, com a
sua autoridade, no exercício da sua soberania, alravés do
percurso de todos os dias decorridos desde a data da instituic:.ão do Govêr:lO Provisório e ext.enc;iva ao período, qUi~ se in.
seguir até a votação da Constituição, os alos do Governo
Provisório.
Aquela moção era necessária. porque, se, alé então, os
tribunais do país não haviam recusado a legitimidade dos
atos elo Govêrno Provisório, poderiam pensar (porque todos
nós estamos sujeitos a erros) que, instalada a Assembléia
Constituinte, estariam tramferidcs p:u'a aquí, os puderes cio
legislativo ordinário. E bom era que ela, a Assembléia Constituinte, fosse a primeira a fornecer os elementos de interpretação, em questão de· grande magnitude p'.lra a ordem
jurídica do Estado.
Mas, dizia eu, cle inIcio, não há proposição. por mais
justa e por mais elevada que seja, que não esteja sujeita a
controvérsias.
.
Lembra-se V. Ex., Sr. Presidente, e há de recoedar-se
a Casa de que, quando. lJela re1'ol'lna do ReGimento, se discutiu o nrL. 101, se me não engano, dns Disposições Gerais,
grande celeuma foi levantada pelos araufos das liberdades
brasileir:1s, por aqueles que se supõem, erroneamenlc, monor:olizaclorcs do desejo de defende-ias e que, entendem que
da nossa parte igual patriotismo não há para empreender
essa defesa e realizar os grandes anseios da nação (.1hâto
bem). que s110, só, n exe1usivamente só, por uma Constituição, afim de que a cliberdade não seja uma franquia de perdão, de clemência; mas uma prerrogativa de direiLo, única
que enobrece, única por que todos aspiramos. (Apoiadõ.~. )
Quando se discutiu o art. :101, os mesmos que hoje se
levantam contra -a medida que.propÕmos, fizeram grande
alarido, porque queriamos nós que a Assembléia Nacional
Constituinte, não pudesse discutü' .:lU votar qualquer a;;sll'·to
estranho ao anLepro,ieto. enquanto éste não fosse aprovado,
salyo os demais constantes do decreto de sua convocação.
Lembra-<;e a Casa, de que comlJaLeram a parte i'in:~l
dêsse dispositivo, porque, afirmavam, enquanto não fosse· votada a Constituição, não deveríamos tratar de nenhum outro
assunto; e, então. atribuiam, com o direito que se arrogam
de ser nossos julgadores, atribuiam a nós outros, que defendiamos o dispositivo, as peores intenções, pelo menos intenções reseryadas. Oport.uno é, Sr. Presiden.Le, com a medida que propomos, mostrar ao país que não tínhamos, não
temos, nem teremos intenções reservadas; que em nós há,
apenas, o desejo de ordenar os trabalhos desta Casa. no sentido de que os estudos do anteprojeto constitucional não sejam perturbados.
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o SR. ALOísIO DE CARVALHO - Recordando a disposição
do Regimento. V. Ex.. esque~~\l~e rl~ um "ponto muito interessante.
O SR. MEDEIROS NETO -. Como terei esquecido outros.
O SR. ALoísro DE CARVALRO - É que a Mesa, havi? posto
no art. 101, aquelas expressões: "n.e~mo na hora .do expediente". Combatemos essa emenda da Mesa; ela caIU ruidosamente. neste -re<:'1n\.0, 'Dela ma'wria. É a maioria que volta,
agora, transformando essas expressões no projeto de resolução 'que acaba de ser apresentado.
O SR. MEDEIROS NE.'l:Q - Th·;(Q"i...Ü'i\ ~~\'i\ \\1)'3.0 lia eXperiência.
O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - Pela fôrça dos fatos.
O SR. MJ!;DEIROS NETO - Bem RnÜ'i\.ffiOS nóS out1.'os,
que defendemos, desde então,' a medida, porque o traball.1o
que aqu! se fet, de distrair a As:;embléia constituinte. do seu
principal mistér, irrpos ao conhecin1ento de todos que essa
medida era urna n~ec;;...i...ü'i\ü~ 'í'/ó,J:'à ~~uena'l' melhor os seUS
tr'abalh os.
Sabe V. E~., Sr. Presidente, e sabe u C~sa, que ait'da no
sábado último, havendo sido marcada uma reunião ela ComiSsão àe Constituição, rlão pôde ela ser levac1a a efeito, porque os seus membros, figuras marcantes e proeminentes das
bancadas em aue se Ôivide e.sta Casa, muitos dêle!S leader's,
precisaram estar no recinto. atentos aos debates, q.üe se desenrolayam, e ás votações a que se ia proceder.
O SR. FEflNANDO MAGALH.~ES - Mas a noite e!Starão livres.
o 5R.. MEDEIROS NETO - Entende erltão V. Ex. ql)e
a Comissão de Constituiçã0, deva trrdmlhar V. noite '1
O SR. FEJtNANDO MAGALHÃES - Não importa. Será em
homenagem á lihe~üade ...
O SR. MEDEIROS NETO - Por acaso êsse trabalho não
será excessivo? Porventura o só fato dos ilustres .iuristas distraírem suas atenções para assuntos out~cc;;. nãQ \tn1la-r\.ará.
em prejudicar o trabalho em elaboração na Comissão?
O SR. BrAS FORTES - Mas o requerimento não resolve,
porque há os debates constitucionais e todos os membros da
Comiss'd,.o, t~t~O ~~ 1>enflant'cel' no :,,~~'mto para assiEt l-los.
Só a fórmula primitiva, alvitrada por V. Ex., poderia resolver (1 problema.
O SR. MEDEIROS NETO - Nã{) i 'Dyec\so 'Dermanecer
no recinto para o conhecimento dos discursos puramente
doutrinários, porque êsse conhecimento será feito através
da leitura do "Diário da Assembléia Nacional". (Trocam-se
vários apartes.)
Sr. Presidente, ouvi com toda a atenção o orador que
me precedeu.
O SR. ACÚRCIO TÔRRES Por que <) nQo-re tende"
baiano, não confessa logo á Assembleja que o projeti.' tem
em vista impedir que se peçam informações ao Govêrno ?
O SR. MEDEIROS NÉTO - É mais uma injüstiça cometida. CGn.t~a. nós, S-r. Presidente. Outras, com certeza, virão
por aí. Esta não será, de certo, a última.
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. Não temos interesse em evitar a adoção desta ou daquela
medida, mas o de impedir todas as que prejudiquem a discussão e votação da matéria constitucional.
O SR. GUARACí SILVEIRA - Desde o momento que já
verificámos que a maioria não aprova mesmo ê :;ses requerimentos, não será medida sábia :lcabar com êles de uma V13Z ?
O SR. MEDEIROS NETO
V. Ex. raciocina muito
bem; mas poderá haver, quem não queira construir,.mas, ao
contrário, perturbar o trabalho da Assembléia, perturbação
tanto mais prejudicial se ela não fôr puramente material,
mas de ordem moral, pelos dissídios que lançar neste recinto,
dissídios que poderão se refletir em questões doutrinárias,
-sacrificando, muita vez, teses de relevante importancia. na.
votação da Constituição. (Muito bem).
O nobre representante por S. Paulo, raciocina muito nem:
mas há de ver que a medida se impunha, porque, a despeito
do pensamento da maioria, já tão bem expresso votando, contra requerimentos de medidas dessa ordem, esses requerimentos se repetem e não sei se sôbr.~ a Mesa, existirão cutrv5
pendentes de deliberação. .
O SR. GUARACÍ SILVEIRA - Quero fique assinalado que
votei a favor, mas estou de acôrdo com a mudança.
O SR. MEDEIROS NÉTO - Faço questão de declarar
que, com a minha bancada, votei contra todos os requerimentos; pois julgo que n6s não estamos aquí, nem como postulante, nem para fazer sugestões, mesmo porque, além, de perturbar os nossos trabalhos, além de trazer dissídios, que" quero
vêr afastados deste recinto, penso que exorbitamos de nossas
atribuições, mais do que isso, nos incompatibilizamos para a
missão de julgadores dos atos do Govêrno Provis6rio, oportunamente.
"
O SR. VÍTOR RUSSOMANO - Muito bem. Emitindo juízo
prévio. Prejulgando.
O SR. MEDEIROS NÉTO - Mas, Sr. Presidente, que estabelece o requerimento em discussão?
"Tanto na hora do experticnte, como na da Ordem
do dia,' terão rigorosa preferência os oradores que se
propuzerem tratar da matéria constitucional que fôr
trazida á consideração da Assembléia".
Sr. Presidente, desejará alguem (perdôem que eu duvide, porque a dúvida é inspirada nos mais el\?.vado~ sentimentos), assumir a responsabilidade de dividir esta Casa,
em mai-oria e minoria, absurdo inexplicável em relação a
uma Assembléia Constituinte, onde apenas as dissenções poderiam pairar no terreno das idéais, jámais com o caráter
permanente daquelas a que aludiu o orador precedente?1
Não sei como se póde marchar para uma Assembléia Constituinte, como o pensamento de amparar o Govêrno ou de
fazer-lhe guerra.
Aqueles que, através dos seus Partidos, prestam apoio á
ditadura, compreendem que, agora, mais do que em qualquer
outro momento, é preciso que o (jovt~rno, se fortale,;a " esteja
a cavaleiro das refrégas de todas a5 paixões liumanas, visto
como lhe cabe, não s6 a responsabilidade da sua própria
manutencão, como. a obrigação irrefragável, que lhe exige o
país, de manter a integridade e a independencia desta Assembléia. (Muito bem.)
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Que, diz o requerimento ·por nós apresentado? Assegura,
apenas, a preferência para os oradores que versarem matéria
constiLucional. Quem, perante a história, assumirá a.respon.sabilidade de colocar, acima dêsse assunto, numa Assembléia Constituinte, matéria não constitucional?! Poderá
haver, Sr. Presidente, quem queira assumir essa responsabilidade?! Creio que não!
O SR. AcúncIO TURRES - A matéria constitucional é tão
relevante para o país, como todas aquelas que digam respeito
ás liberdades públicas.
O SR. MEDEIRUS NÉTO - Acrescenta-se: "A Mesa preterir::í., em favor dos assuntos constitucionais, qualquer outro
que fUI' ll'azido á consideração da Assembléia". Viu-se, nessa
alínea, um ardil, uma medida de sabedoria reservada; e, então,
o honrado orador que me precedeu na tribuna avançou: "alí,
Íl'ata-se cle oradores; aqui, de assuntos".
Poderá, entretanto, haver oradores sem assuntos?! Se
os há, não lhe devemos dispensar assunto •.•
Diz o parágl'afo do requerimento em discussão:
"O dispositivo acima terá observancia, desde o dia
em que começar a correr o prazo a que se refere o
art. 18 do Regimento, até a última votação do projeto
consti tucional" ,

Aqui, está, Sr. Presidente, a razão da urgência por nós
requerida. Nãofoi o desejo de surpreender a Assembléia. de
furtar, de subtrair ao seu exame a matéria tão simples dêsse
requerimento. É que, destinando-se êle a amparar o trabalho da Comissão Constitucional e c~lando a iniciu:'-S2, h 1je
ou amanhã. a atividade da referida Comissão. era necessário
que a medida chegasse nos seus precisos têÍ'mos, não fosse
tardia.
Eis, SI'. Presidente, as poucas palavras que eu deveria
proferir, em ressalva, em defesa do requerimento que tivemos
a honra de submeter á consir1era(~ão ela Casa. Com essa medida, todos nós, que representaníos a quasi totalidade desta
Assembléia. quercnIQs apenas patentear que ··ninguem mais
anseia a Constituição. do pU!:", do CjU':l l'Ú~ mei'mos, C.lue todos
os atos de perturbação dessa obra jamais partiriam de nossa
parte.
Se por acaso os contrários, quel'(~m dividir a Assembléia,
em maioria e minoria fac0iosas, fiqué, então, Sr. Presidente,
para han!':>. do Govêrn'tl Provisório, ri'gl~tl'ado nos Aniu:., drst.a
Assembll~ia, que ninguem mais do que a maioria bat.alllOll [da
restituição do país á ordem legal. (.il!uitõ bem; muito bem.
Paln"t,.as. O orador é vivamente cumprimentado) .
O Sr. Presidente -

Continúa a discussão.

O Sr. Lino Machado -

O Sr. Presidente -

Peço a palavra.

Tem a palavra o nobre

Deputa~o.

O Sr. Lino Machado - Sr. Presidente. Srs. Constituintes: trouxe-me á tribuna um aparte que ofereci ao
ilustrado orador, meu velho mestre, Fbrnando Magalhães.
Velho, porque já se vão mais de dois lustros que assisti. na
Faculdade de Medicina, ás suas sempre novas, sempre brilhantes, sempre fulgurantes orações.
.
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Declarei, então, Sr. President.e, que os leaders, na sua
quasi totalidade, haviam impugnado as férias propostas
pelo leader do Rio Grande do Sul. Quiz, com isso. afirm,ar
que não somos· aqui, de maneira alguma, um rebanho, mas
uma coletividade candente, coletividade que ausculta tão
só os anseios nacionais.
Tendo já me manifestado pela minha bancada, a do
Maranhão, a favor dos palpitantes assuntos aqui discutidos
- a anistia e a liberdade de imprensa - deveria, tambem,
subir á tribuna para declarar como votamos a proposição'
ora em debate.
•
Sr. Presidente, a rebeldia, a oscilação de cada dia, de,
cada instante, longe de diminuir a Assembléia, só poderá
enobrecê-la, porque únicamente nos pantanos, únicamente
onde há miasmas, onde há estagnação, não se encontra a
vida, que, por si só, é a própria rebeldia contra 'a morte.
A minha bancada. Sr. Presidente, tem uma situação
privilegiada nesta Casa, tal qual, de uma feita, ouvi dizer
o nobre leader de São Paulo, em entrevista: mantemo-nos
equidistantes do Govêrno e da oposição. tendo sómente de
prestar contas ao eleitorado livre que para aqui nos mandou.
Assim, manifestando-nos hoje a fa'vor da proposiç.ão,
devo dizer, alto e bom som, que votamos concientemente;
votamos para que haja ordem, para que haja tranquilidade,
para que haja serenidade dentro desta Caga e para que venha, no mais curto prazo, a nova Constituição. De que nos
serviriam a nós, á Nação, a anistia r. a liberdade de pensamento em pleno regime ditatórial?
Dêsse modo, devo reafirmar a V. Ex., Sr. Presidente,'
em nome do Maranhão livre, que nos pronunciamos pelo re"':
querimento, em homenagem á própria liberdade. Queremos, quant.o antes, uma Constituição e. elepois. a anistia
ampla e a liberdade de pensamento. (Muito bem; muito
bem. Palmas.)

O Sr. Presidente O Sr. Soares Filho O Sr: Presidente res Filho.

Continua a diseussão.
Peço a palavra.
Tem a palavra o Sr. Deputado Soa'

O Sr. Soares Filho - Sr. Presiden te. tr~z-me principalmente a esta tribuna a necessidade de explicar o aparte que
tive oportunidade de dar, quando falava o meu presado amigo e companheiro de partido,'O ilustre Deputado Fernando
Magalhães.
S. Ex. traçando um quadr'o do que ocorre lá fóra, afirmou ouvir quotidianament.e :l lwrgunta: o que há? E eu
acrescentei que S. Ex. !)oriia dizer também que, lá f6ra,
se pergunta e se extranha que nesta Casa tenha havido tantas discussões sem finalidade constitucional, inuteis e inconvenientes. Não tive, não podia ter a intensão de envolver
nesse número os pronunciados pelo eminente professor um"'~
dos quais magistral, sôbre a educo1\:'ão no Império e o 'ilu<>tre Deputado, nesse presuposto respondendo ao nieu aparte,
declarou que essa inê:onveniência decorria de ter o humilde
o::ador, que ocupa a tribuna neste iri::t.ante, tê-l,o feito anterIOrmente por duas v e z e s . '
S!'. Presidente, tenho em all.a conta a inteligência, a
capaCIdade e os dotes oratórios do ilustre Deputado FerVOLUME
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nando Magalhães. Devo, porém, cizpr que S. Ex., fOI injusto na afirmação que fez.
Ocupando a tribuna anteriormente duas vezes, a primeira llz para proferir palavras .de justo elogio e sentida.
saudade a um dos membros mais bI ilhan.tes do meu pat'tido
e um do:; seus chefes mais autorizados, o DI'. Ignácio Veríssimo de Melo.
Fi-lo. Sr. Presidente, falando não só em meu nome,
como no de toda a bancada á qual pertenço e até, por nímia
bondade das correntes de opinião em que se divide o pensamento político do Estado do Rio, falando também pela minha terra, pelo meu Estado.
Dentre os aplausos que recebi nesta Casa se contaram,
com grande honra para mim - os do ilustre professor Fernando Magulhãe" .
A segunda veZ falei ainda sustentando emendas que
apresentei, umas de iniciativa própria, outras de iniciativa
ou insinuação da bancada, que determinQu que eu as formulasse. Tinl1uffi essas em~n.üas as assinaturas de muitos dos
mais ilustres membros desta Casa e componentes da bancada de meU partido e até de adversáriOs comO as do meu
amigo o ilustre Depulado Sr. Acúrcio Tôrres.
Dada esta explicação pessoal, na qual lall1enlo que e.
ilustre professor :Fernando Magulhües. precizass,\ rL::L SU3
_resposta ao meu a{Jarte, não ferir-me, porquê não creio ter
sido esta a intensão dé S. Ex., mas, visivelmente pr<l-tical'
uma injustiça.
Estou, Sr. Presidente, dE: acôrdo com o projeto que
modifica o Regimento Interno da Casa e o requeriIl1ent<,
que pediu urgênci<l para sua votação, coerente com meus
votos antedores, em todas as questões debatidas pe~·ant.e
esta Assembléia. No tocante á independência e á liberdade.
devo dizer II V. Ex., que vindo pl?)a primeira yez :l. cstá
Casa, tenho, entretanto, um Dassatio polílico que não é curto.
todo feito nU oposição, porquê jámais subí as escadarütS do
poder.
Parte, e V .E~. , Sr. Presidente, o sabe bem, nas lutas
que· llennitiJ:am:forma'i: 'À ~\Yt1'e11\,~ ria Aliança 1~ib0t'nl e
mais tarde solidário' com O moviI{1~nt'.l de Outubro, _lu ' r.s
políticas e revolução a ql1C dei toda a cooperação, Lodo o
entusiasmo, devo dizer á Assembléid, que apezar dessas COI1diçõcs, n(~m uma "V~z subi as escaoa~ dos ministêrios OU do
Palácio do Governo.
Sr. Presidentr:. t:' muito comum o entoar-se hinos á liberdade, esquecidos, entretanto, os que assim fazem, que
não há \'l\)el'uaüe sem oràem, pOrque, consoant.e o pensamento cle um nosso grande vulto, a liberdade sem ordem
é o mesmo que o cálculo sem números.
Assinei o projcto, por vcrificar que êle visava. única,
exc1us'l"Vamer1te, dar ordem aos trabalhos da Assembléia,
orientando-se, inspirando-se no decreto de Convocação da
Constituinte, cuja seriação de objetivos obedece á mesma
ordem determinada na proposta em aprMo.
Ora, Sr. Presidente, pôr ordem nos trabalhos, dar mé.tQdo á discussão não é, nunca foi diminuir a ninguem. É
preciso abusar-se muito do significado dos têrmos para dizer que um projeto de preferüncia para a matéJ:ia da elaboração constituional, por cuja aspiração tanto sangue se
derramou no Brasil seja tido como uma diminuição á Assembléia Constituinte.
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E se permitirmos que nos flancos da discussão constItucional, na juntura da sua elaboração, médre a erva dam.nha dessas outras questi3es que trazem" pela sua própria
natureza, o encandecimento das questões políticas, teremo!"
transformado os trabalhos da Cil.sa, em anarqia e Ja anarquia da Assembléia, não sabemos p~ll a onde nos .:loncl1zi:·;Jo
03 acontecimentos, na fôrça irretorquivel' do seu determinismo.
Aceitando, portanto, o pensamento do projeto que
subscrevi e do requerimento que foi votado, creio ter dado
áqueles que me elegeram, que sofrem e vivem no trabalho,
construindo, no modesto e obscuro labor, a grandeza nacional,
neSSe trabalho humilde das raizes que permite nos grandes
centros urbanos as pompas das rosas dessa civilização, creio ter dado a êsses patrícios que querem a ordem e a
lei, o melhor exemplo e a melhor execução de meu mandato
nesta Casa.
O projecto, Sr. Presid~nte. não diminue a ninguem. ()
projecto não impede - vede bem, S1's. Constituintes que nenhum dos assuntos que são objeto desta reunifJ.o
possa deixar de ser tratado. o que o pl'ojeto visa e estabelece é a ordem nas discussões e o sistêma nos trabalhos da
Assembléia. '
Pergunto, que mal ht.verá para ° Brasil, si os requerimentos de informaç,ões, se as indicações do molde das indicações e dos requerimentos que aqui já votamos, forem
postergados por alguns dias ou semanas"? Mas, certamente.
para opa!s, haverá um grande mal (' ãeminuirá a onf1::m~:l
da Assembléia, no seio da opiniftO, se ela procastina.r. em
discussões estéreis, a ell:l.boração da Carta Constitucional.
Não há paridade, como muif.o bem salienlou o leader
da bancada baiana, entre êsses trabalhos, entre êsses objetivos. Acima de tudo, merecerá a atenção dos que nesta Casa
,honram os compromissos da Reyolução e o mandato que
receberam, - a votação da Carta Constitucional do Brasil.
Mas ainda do que isso, Sr. Presidente, deyo dizer, além
disso, que se neSSa Assembléia, se distinguir correntes par-tidárias, o que nego, porquê uma Assembléia Constituinte
não deve e não pode se dividir em partidos, se posso, examinando o panorama politico da Assembléia, fazer uma distim;ão; a mais genérica, a mais generalizada; devo· dizer,
Sr. Presidente, que nesta. Assemblé":t. há homens que Wm
compromissos e emprestam sua solidal'iedade á Revolu<;üo
de Outubro, e homr.ns que não lhe deram essa solidariedade, que com ela não tem compromissos e, quiçá, a combateram.
Pois bem. A maioria dos primeiros quer, deseja a vota<;ão do projeto, como um mote de comando para nossos
trabalhos. Do outro lado, os mais autorizados interpretes
do pensamento contrário á Revolução de Outubro, aqueles
que têm seus chefes exilados, aqueles que deram o sangue'
de seus filhos, pela const.itucionalização do pais têm também proclamado desta tribuna, neste recinto, que, antes de
tudo, a Constituição deve merecer a atenção da Assembléia.
Independente, como os que mais o sejam, amigo da
o liberdade. amando-a ~cima de tudo, cabe-me declarar que
"voto o projeto e~ discussão, certo de que cumpro um dever
~. ,para com o BraSIl, para com o meu Estado, sem me impor!:tI' com críticas ligeiras ás idéias que expendo, mesmo
porquê não me preocupa tanto a situação dos representan-
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tes do povo cuja independência decorre das próprias in1!pirações do caratere cuja liberdade está abroquelada, pelas
imunidades, mas da dos cidadãos, sem mandato político,
cujas liberdades, só estz.rão asseguradas, sob o ponto de
vista jur !dico, com a Constituição, que é a Carta de liberdade de todos os brasileiros, (Muito bem; muito bem.
Palmas.)

O Sr. Presidente -

Continua a discussão.

O Sr. .Acúrcio TÔrres -

Peço a palava, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o Sr.
Acúrcio TOrre$.
S. Ex, reque-c e "obtém »~;rmissão para falar da bancada.
O Sr. Presidente - Tem a pãiavra o Sr. Acúrcio Torres.
O Sr. Acúrcio Tôrres (Pela ordem) - Sr. Presidente~
anseio, coroo anseia todo o povo do Brasil, pel~ mais rápida
reconstitucionalizacão, porque ela é imprecinrji-;eI ao eX€:l'cicio de todas as atividades.
Dentro desta Casa, nestes poucos dias de funcionamento
da Assembléia Constituinte, tenho me esforçado por mostrar
a V. Ex., aOS nobil!ssimos colegas e :í Nação, que aquI nunca
estarei - devo repetir - a serviço de facções, pois quero
sempre tornar-me dígno do respeit.o dos ~rs. Deputados,
motivo pelo qual procurarei me colocar semprt: á altura dos
interesses nacionais. (Muito bem.)
Disse O eminente leaderda bancadl1 baíana, o nobre,
ilustre - e por que não dizê.-lo'! - valoros.o Deputado, Sr.
Medeiros Neto .•.
O SR. MEDEIROS NETO - Muito obrigado a V. Ex.
O SR. ACúRCro TóRRES - . _. qu.e há, dentl'O da ASsembléia Nacional C()Dstituinte, parece, um grupo de Deputados que deseja o que S. Ex. quer afastar desta Casa: as
dissensões.
O SR. ~1i:\)1i:~?<Yi; N"'C.70 - Não alloiado.
O SR. ACÚRCIO TóRRES - Dissensões, Sr. Presidente;"
não devem existir aqui dentro ...
O SR. MEDEtROS NF:ro - V. Ex. não co:>mpreendeu bem
o meu 'pensamento. Eu me referi, com lástima até, á separação que alguem fez, nesta Assembléia, de maioria. e minoria. Não compreendo dissensões nUJTla Casa como esta.
O SR. ACúRCIO TORRES - '" mesmo porque as dissensõe3 não estão dentro da Constituinte, nem nunca tlstíveram; mas lá fora, nas altas esferas governamelltais do
país; dissensões 'que, nesLe instante, 5á não SD podem mais
negar á Nacão, começam a ser materializadas, porque talvês, Sr. Presidente, como primeiro fruto dêsse dissídio, esteja o paí~ sendo privado, nesta hora em que falo, da colaboração da cullu:ra, da \nt~~1\g~!lcla e do patriotismo do eminente cidadão que, numa pasta do Govêrno Provisória, s6
tem feito seguir e continuar-á política iniciada pelo Barão
do Rio Braico e seguida e coníinuocja. também, cum brilho
e patriotismo, l)Ol' Lauro 11ulel', Nilo Pecanha, Azevedo Marques, Felix Pacheco e Otávio :Mangaheira, o honl'udo Sr.
Afranio de Melo Franco. Os dissídios, Sr. Presidente.
ficam lá f6ra, pairam nas altas e~fe"i'as governamentais ~
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como se murmura, talvês ainda venham privar esta Assembléia, da leaderança deste ilustre rio-grandense, o senhor
Osvaldo Aranha ...
Aqui não há lugar, como disse, para dissídios; êles
ficam onde houver lugar para eles ...
O SR. MEDEIROS NETO - Estamos de perfeito acOrdo.
o SR. ACúRCIO 'l'óRRES - .,. nas esferas do Govêrnu.
Kão posso. Sr. Presidente, aprovar a indieaçáo gUt:;
manda modificar o Reg-imenLo Int-erno.
Devo confessar a V. Ex., Sr. Presidente. - deixando
que ne:sL0 in,,;l<mto fale o curac;ã.o ._- que nrlO i)os:;o aprovar
a indicação, DLJl'que vejo que uma /...ssemblóia de homens livres, todos dignos, vai votar - acredito que sem perceber
bem ...
UM Sn.. DEPUTADO - É uma injuria.
O SR. ACúRCIO 'l'ORRES .,. aquilo a que lá fora
se dú. o nome âe "roJil;l" ;)03 pnrJamcnlos.

O SR. ~fl;:uEIROS ~:;:TO - Se V. Ex. enLende que a indlcaçflO vai a1'1'o11la1' a Assembléia, demonstre-o dentr·o da lógica.
O SR. ACÚRCIO 'l'ORRES - VOlt (lenlonstrar.
O SR. 1IJmEm.os ~BTO - V. Ex. tem talento para mal:>.
O SR. AcúRCIO TORRES ~ :\ão tenho; o qu.e tenho,
neste ins Lanle, é raZll\l, meu caro colega,
O 8Ft. i\tEDElIlOS NRTO - V. Ex. poderá até fazer UUla
dernonstraefic) por abslu'do.
O SR. ACCRCIO 1'ORRES -- Eu pe1'gunLaria no nobre
DebuLado b<:t[aTIo, lel!d~l" ela sua j,ane::lCia c mesmo ao nol>çc
e 11u:::tre leade1" da ba,ncada sul-riogl'and(mse, em que c
vejamos bem as iIlLcn'~ões dos h()IlICnS - essa indicllc.;;io modiHca o que jú está c:'\tabelccido r:o ll.,~g;IQcnLo, no ílJca[lí~ á
sistcmatizaçüo da discussão e voLação cios motivos que
fOl'am objeto da convocação noSsa.
'
O SR. l\1EDEIROS ?'IETO - V. Ex. é parlamenlar c coDI1ece ta]Yês meJJJOl' dD Que eu o RegimGnto.
O SR. ACÚRCIO TóRRES =,;ingu~m o conhece melhOr do que V. Ex .. c nüo fos':.~ t' setl LalenLl). lJa"l.:l\".vn
duas coisas: V. Ex~ foi o autor da ;J10c.;:.ll) e o do at ual projeto. Tudo o que diz respeito, quer infringindo o Regimento,
qUer f.ornan<1o-o dracOnia.na, :"";:(ú medidas de_ V. Ex• .
O SR. l\}EDElrtOS NETO - Acha V. Ex. que é obra de patriotismo dar' preferêneia, S<Jbre a matér'iQ constitucional, a
qualquer requerimento apresentado?
·0 SR. ACúRCIO TôRRES Não deve preferir. Estou
Com V. Ex. por inteiro, mas V. Ex., também, dentro de
pouco tempo, há de ficar, por inteiro, cOmigo; ou então eu.
pediria a V. Ex .. até como eStnula, confe5sc á Ass,·rr:Lléia,
que fez refel'encia a um al'ligo jo Rl'~imcnto, sem dar a L:lI
artigo a atenção que lhe deveria ter dispensado.
Sr. Presidente, se a indicaCão ou projeto, apresentado á
Casa. por im.imeros 81',,;. Dl~putarl(':; l' Elo Ll'illwnte"r~crit~ justificado Delo nobre leculer da bancada baiana. dissesse que a
matéria constitucional teria preferl~neia sôhre todo,; os 0_l:trp.§>
assuntos, a partir do prazo estabelecido no _art. 33 do Regimento, eu mentiria ao qlandata que recebi se nlio votasse por

-

1.98-

êsse projeto, porque então, Sr. Presidente; seria dar mostras
á Casa que o meu intuito não era o de querer rapidamente a
reconstitucionalização do país, mas outro, muito pequeno,
qua:I o de querer procrastinar, talvez em troca do subsídio
que a Nação me paga e digo isto, anteb que outros' qUE:iram
me ajuizar ...
O SR. PRADO KELLY - Não apoiado. Ninguem seria capaz
de formular tal juízo de V. Ex. (ApG~ados).
O \:>R. ACtRClO Tc>J\.í{ES '" porque seria, repito,
querer adiar a confecção de nossa lei básica, e, assim sendo,
eu estaria incidindo em contradição com as minhas palavras:
ora dizendo que am:cio. como an,:eia (.. Povo bras 111:' i co. lJcla
reconstitucionalização do país, ora. com as minhas atitudes,
"pr()curunuo alonga1', com 00;; "Vál'ios tUl'nos de discussão, a votação do projeto constitucional.
Por que voto contra? Porque voto. e por que espero que
a maioria vote comigo, uma vez que conheça o projeto em
suas minúcias? Porque nesse projeto se declara que o prazo,
dando nreferência á matéria constitu.ci<mal ~ aos Ol'~do-res
inscritôs para tratarem dessa matéria, não parte do fixado
pelo art. 33, mas pelo art. 18.
O SR. MEDEIROS NETO - Que adiantaria o debate depois
de estudada a Constituição. pela l'P.Sllcctiva Comiss5.0? .Iá
n\l~na d3.~ últ1mu~ se~~õe"', um n'·~l'\.\ü\do pOi' \:>. l)r..uiu, não
poude concluir sua oração.
O SR. ACúRCIO TóRRES Falaria em outro dia. na
hora do expedilmte. E V. Ex. sabe qUE:, dada a lh::mesa de
todos os S1's. Deputados - servindo-me até de um exemplo
deV. Ex., sempre muito gentil - estamos todos aqui a ceder, a toda hortl. a vez da inscrição aos colegas que queiram
tratar de matéria propriamente constitucional.
S6 eu cedi, por quaL:ro vezes, ::t minha inscrição, e disso
não me arrependo, porque, cedendo-a, tive o prazer de ouvir
a l)al;,\v1'a dêsse gnnde "\'u1io pauliE:ia, que é o \:>1'. Alcantara
Machado c ainda ontem. ouvi, C!)r.l o ~o:-f umei ['O cnC::ll.'amenta, o erninel1te Deputado pelo Distrito Federal, Sr. Sampaio Correia.
O que há, entretanto, Sr. Presidente, é o seguinte:.
Dcs~amGS aO cÀam~ dos uüis -v\ igos. () a'~L 3S, cl.>:~l:n'a
que. rpcrhido pela Mesa. o projeto de Constitm<:fio, 8ialJorr~do
pela Comissão dos 26. V. Ex., Sr. Presidente, mandará publicá-lo, e, dentro de determinado número de dias, coloca-la-á
na Ordem do dia.
.
Ora, nada mais ju.sto, nada H'.?..;':;· "r;\'l.oisel q\W, posto o
projeto constitucional na ordem do dia, niío se t.rate lIJais de
nenllUm assunto. ou melhor. que todos os assuntos Do serem
debatido:- flpla "\ssembléi~, fiquem p-cL€l'idos pelo ;"); t:je f.,) de
Consfituir.:ão.
Eu dizia há pouco a V. Ex., Sr. Presidente - e não (}
fiz em vão - que devíamos ter bem presente a intenção dos
homens.
Que fizeram, Sr. Presidente, os autores dêsse projeto?
Não mandaram que o prazo começasse a correr na forma do
art. 33, isto é, depois do projeto chegar á Mesa, vara dismIssão no plenário; mandaram que começasse do a1't. 18, que
fixa o prazo que V. Ex., Sr. Presidente, anunciou ter acabado hoje. Pergunt.aria, então: que mal haveria que nós, nesses
trinta dias que vão de hoje ao último dia do prazo que tem
a Comissão. para dar parecer, e que poderá ser p~'Crro~adú'
que mal haveria que nós, nesse periodo, em que nenhuma ma-
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téria constitucional poderá estar na ordem do dia, - porque
em matéria constitucional, nenhum assunto preterirá () projeto propriamente dito - ; que mal haveria em que, durante
êsses trinta dias, pudéssemos aqui tratar de assuntos constitucionais, ou não? E, no caso de não constitucionais, assun\os que dissesem respeito aos altos interesses do povo?
,O SR. MEDEIROS NETO Seriam tratados, preterindose assuntos constitucionais.
O SR. ACúRClO TORRES - Eis aí a' intenção dos homens! Devo declarar que quando digo homens, refiro-me,
aliás com todo o respeito, principalmente aos leaders da
Baia e do Rio Grande do Sul. Vamos á intenção dos homens.
Por que não permitir - repito - que nesses trinta dias a
Assembléia, cuide de outros assnnt.os? Acaso, SI'. Pl'eside:1te, tem V. Ex. para a ardem do dia de amanhã, ou poderá
ter para a Ordem do dia de qualquer das sessões. anLes du
lhe chegar ás mãos o projeto de Constituição, qualquer matéria constitucional a ser nela incluida?
O SR. MEDEIROS NETO Temos, D~ Or,iem do dia, trabalhos de :::omissão.
' .
O SR. ACúRCIO TúRRES - Trabalho de Comissfio, não
é trabalho do plenário. E, como disse o ilustre Deputado
mineiro. Sr. Bias Fortes, tanto os membros da Comissão
dos 26, se quizerem, ficarão no recinto ouvindo os discursos
constitucionals, como ficarão
ouvindo os discursos não
constitucionais.
É a ilacão a tirar-se dª-afirmação do nobre Deputado
baiano. O aparte do ilustre Deputaria mineiro. é a nosso
favor. Se é verdade que os assuntos aqui tratados, a não
ser os constitucionais, são estéreis. nada valem, não dizem
respeito ao interesse público, é curial, é lógico, que os membros da referida Comissão, não ficarão aqui a ouví-Ios, não
, lhes darão atenção, e a Comissão ficará reunida em sua.
sala, elaborando o projeto de Constituição.
'
Outra coisa: estamos aqui reunidos há um mês e meio,
e apenas ouvimos cerca de uma duzia de discursos sôbr~
matéria constitucional.
Por que êsse cuidado, agora? Por que êsse zelo?
O SR. MEDEIROS NETO - O [JTóprio Regimento comum,
de legislatura ordinária, quando havia trabalhos de comissão na ordem do dia. não admitia fossem incluidas outrag
matérias. Não estamos, pois, inovando coisa alguma.
O SR. ACÚRCIO TORRES - Há de pl:'rmitir o nobre
colega, que diga sem ofensa: ná() queiramos embaír a opinião pública.
O SR. MEDEIROS NETO - V. Ex. é que "slá querendo
que se trate de matéria outra que não a consbitucional.
O SR. PRADO KBLLY O ora.dor está quere::do dila.tar 8.
nossa competência.
O SR. ACÚRCIO TORRES - Não estou.
O SR. PRADO KELLY - Está, quando apresenta indicações sôbre motivos exclusivamente políticos, deixando de
aplaudir um projeto que visa dar prefência aos assuntos
constitucionais.
O SR. ACúRCIO 'TORRES - Nobre col~ga: se a pre1'erência fosse a partir do prazo estatuido no art. 53, eu estaria votando a seu favor; estaria, com zelo igual ao de

-~oo

-

V. Ex. e com o cuidado, embora tardio, manifestádo pelo
ilustre Deputado baíano e por V. Ex., que me têm honrado
Qom os seus apartes.
Estabelece-se, •porém, o prazo a -partir do determinado no art. 18, e não vejo porque.
O Sn. PRADO KELLY - Não há prorrogação de prazo.
O SR. ACúRCIO TORRES - V. Ex., então, leia o. IJJ.'0jeto, porque êste declara que o praZ(l para a preferência para a matéria constitucional e, até, para a organização da ordem do dia, ·ser(L contado coIl1'o estabelece o art. 18.
O SR. PRADO Kr-;LLY - Já no arL. 57, se permitia a
discussão da matéria constitucional, na hora do expediente.
O SR. ACÚRC10 TORRES ' - Porque não lê V. Ex. o
artigo 101?
O SR. PnADo KELLY Porque não l~ o nobre colega,
antes, o 57?
O '2>R. AC·üP..ClO TORR.ES - Não leio. Jã 1í todos.
Sr _ Presidente, si a discussão fosse estabelecida com a
preferl~ncia que se det.erminou no projeto, para se partir,
por assim dizer, do prazo prefixado no art. 33, eu votaria a
favor.
O SR. MEDEIROS NETO - Folgo em ver que a nossa divergência 6 pequení:;sima.
O SR. JOÃo BER.A.LDO - :ÉJ de trint::l. dias.
O SR. ACúRClO TORRES - É wbre (} que se 'Dudesse fazer dentro dêssts trinta dias.
Eu faria, Sr. Presiàente, urna pergunta ao nobre Deputado baiano, autor do projeto.
O SR. MEDEIROS NETO - Não sou o autor. Autores são
todos os que assinaram o projeto.
O::5lt. ACÚRCIO ToRRES - V. Ex. é o prImeiro signatário, se não errei na verificação das assinaturas.
O SR. PnADO KEl:..LY - V. Ex., para ser co(~rente, devia
oferecer emendas.
O SR. ACÚRCIO TORRES - Não as apresento, porque
não quero que as -interpretem mal, corno procrastinação. Eu
perguntaria ao nobre lell.de1· baiano: tenho que apresentar á
Casa, além de ,1m pedido de informaf:ões, que está ~ôbre 3.
1tIesa e que repllto de alta relevancia, - porque 'é referente
á matéria constitucional .. ,
O SR. l\IEDElHOS NETO por isso que V. Ex., pede os
trinta dias. Está descobertO'.
O SR. ACÚRCIO ToRRES - ... um outro. perguntandc
ao Governo. em que consistiu a proposta ou parecer do Sr.
Dl'. Francisco Campos, na Conferência Pan-Amcricana, 11;;'
pouco reurida em l\Iontevidéo. Em face do prOJeto ora em
debate, pode a Assembléia decidi-lo?
O SR. 'MEDEIROS NÊTO - É assunto constitucional? Em
que interessa êle, neste momento, á Assembléia'!
O SR. ACÚncIO T6RRES'- Interessa mais do que ti. Assembléia; interessa ao__Brasil. A proposta ou parecer trata,
~egundo me informaJ:fL~fàntesnã.o oficiais, da utili1.alJác, 'PaTa
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fins industriais, dos rios internacionais. Não é. de fato, matéria propriamente constitucional, sôbre a qual se tenha de
pronunciar a Comissão Especial, mas, o que está sôbre a
Mesa - de informações sôbre a vida econômico-financeira do
do Distrito Federal, o é. E, êsse outro, pode não versar, como
acredito que não verse, como já disse, matéria constitucional, dependente, como tal, do nosso voto, mas, ninguem, de
boa fé, poderá negar, que interesse, e muito, ao Brasil ...
O SR. PRADO KELLY - V. Ex. e.stá coerente com as suas
idéias. A maioria é que não pode ser.
O SR. ACúRCIO TóRRES - É medida que diz de perto
e de fundo com vitais interesses nacionais.
O Sn.. DEc.TÉTR!O XAVIER - Antes da Constituic:ão'!
O SR. ACÚRCIO TóRRES - Sim. Já.
O SR. DEc.IÉTRIO XAVIER - Perfeitamente. V. Ex. não
está coerente.
O SR. ACÚRCIO TóRRES - O nobre colega é que não o
está com o seu leader.
O SR. DE':>IÉTIllO XAVIER - V. Ex., não está coel'entc
consigo mesmo. Quer a ·Constituição e ao mesmo tempo, discutir os atos do GovÔrno.
O SR. ACÚRCIO TóRRES - Quero a Constituição e a
preferência para o debate da matéria constitucional. mas nos
têrmos do art. 23 do Regimenf o e não no;; do arL,18.
O ilustre colega, Sr. Demétrio Xasier, acaba de falar em
coerência, ou melhor, em incoerência. S. Ex., entretanto, é
que está incoerente, em flagrante incoerência, porque, como
membro da bancada do Rio Gr'ande do Sul, afirma á Casa que
nos falece competência para pedir informações ao Govêrno,
sôbrc qualquer assunto - antes de votada a Constituição quando o seu leadel', mais do que isso, o !eader da maioria da
Assembléia, o coordenador das correntes da maioria, tom as
suas grandes responsabilidades, veiu declarar, e acredito que
ainda o declarasse hoje, se aqui presente, que temos competência para pedir todas as infol'matões e que o Govel'llo,
estaria pronto a prestá-las, partissem de onde partissem.
Com o Sr. Osvaldo Aranha, pensa. nesse ponto, o próprio
chefe do partido de que é ilustre membro, o Sr. Deputado·
Demétrio Xavier, pois, em telegrama ontem dirigido ~o Presidenle desta Casa, afirmava que, em homenagem á Assem:..
bléi::l. hayia, até, revogado as providências tomadas contra um
jornal de Bagé e o seu respectivo Diretor.
81'. Presidente. se r1ellll'O desta Casa. rrsirie a sohernnia
nacional, não posso admi til' que essa soberania, - desde o
dia da instalação da Assembléia, até o de seu término - venha a ser delimitada por qualquer meio.
Entendo que, na hora do expediente, podemos tratar de
todos os assuntos que digam respeito aos interesses nacionais. até o instante em que chegar á Mesa, enviado pela Comissão EspecilJ.L o projeto de Constituição. Aí, sim, p~ssare
mos a ter matéria constitucional na Ordem do dia, o que ainda
.não se verificou e que SI:: não poderá verificar anteS do parecer daquela comissão. E, pe(;·o licença, nesse ponto, para
não aceitar as luzes do nobre lellder baiano, quan"do clã a entender que a simples declaração. na ordem do dia, de trabalhos de comissão, constitua matéria conslilucional, sôbre a
qual tenhamos de nos pronunciar.
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São êsses, Sr. Presidente, os motivos que me levam a
votar contra o projeto.
E me animo a votar contra êle, ainda mais porque,<1!lesmo não sendo profeta, mesmo não fazendo profecias, 'como
quiz fazer crer, ontem, a esta Casa, o ilustre e talentoso Deputado, Sr. V}tor Russomano, receio que alguma coisa por ai venha mais impedir que cuidemos, como devemos, dos altos e
alevantados interesses do povo brasileiro: não a dissoluCão
desta Assembléia - que isso não é e nunca foi possível nos
dias Que vivemos; não a dissolução, repito, do Poder, que encarna a soberania nacional - porque nenhum de nós a teme
- parta ela de onde partir, venha de onde vier; mas é porque temo que, votada a Constituição - na 11C'ra de entrarmos no exame dos atos praticados nestes três anos de gestão
revolucionária, venha o Govêrno dizer: - nada mais cabe ã
Assembléia fazer, pois esta, votando a Carta Constitucional,
atendeu ao que o país reclamava. (Apoiados e não apoiados).
Era o que me cumpl;ia dizer. Não aprovarei o projeto; quem.
quizer, que o faça. (Jfuito bem; muito bem. O or.ador foi
cumprimentado) •
O Sr. Presidente -

Continua a discussão.

O Sr. Teotônio Monteiro de Barros O Sr. Presidente teiro de Barros.

Peco a paiavra.

Tem a palavra o Sr. Teotônio Mon-

O Sr. Teotônio Monteiro de Barros Sr. Presidente,
Srs. Deputados, não estava em absoluto, entre os meus designios vir ocupar esta tribuna, na discussão da matéria em
dclJ:1tc, a qual foi considerada questão aberta dentro da bancada a qUfl tenho a honra de pertencer. Assim, formado o juizo, não s6 dos termos do projeto, corno da discussão aqui já verificada, dispunha-me a proferir meu voto,
de acôrdo com a minha conciencia, silenciosamente.
Eis, entretanto, que o nobre e ilustre leade1' da bancada
baiana, na maneira como justificou e fundamentou os seus
ponLo;; de vista. que prezo e respeito, encerrOu a sua oracão .
declarando que queria ficassem consignados nos anais da
Assembléia Nacional Constituinte, para honra e para gloria
do Governno Provisorio, que ninguem mais do que esse Governo, f(~z rwla l'ceonstitncionalização do país. E êssl~ fato,
Sr. Presidente, teve força bastante- para arrancar-me da minha modeslia e humildade, fazendo com que cu. abafado o
scntinlento de temor que sempre me inspira a tribuna, a ela
viesse. afim de restabelecer a verdade, combatendo aquilo
que reputo injusto, e, mais do que in.iusto, impiedoso, deshumano.
O SR. MEDEIROS NETO Pela segunda vez, São Paulo,
inve~te o meu pensamento. Da primeira, quando justifiquei a moção de ratificação de poderes ao Govêrno Provisorio, jornais paulistas me atribuiram a frase de que a Assembléia, estava reúnida por ato de generosidade do governo,
frase que não proferi. Agora, V. Ex. me empresta o pensamento de atribuir ao chefe do Govêrno Provisorio, a primazia dentre os pioneiros da constitucionalização da país.
Não emiti tal pensamento, nem Dala"-ras Dor onde êle se possa
inferir. O que disse foi que se os que o combatem nesta
Casa, cometendo o absurdo de dividi-Ia, facciosãmente, em
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maioria e min.oria, são os que perturbam o trabalho da Assembléia, hom'a ás forças que prestigiam a Ditadura, porquê
são as que, com mais ardor, defendem a obra da constitucionalizacão!
O SR. TEóTONIO MONTEIRO DE BARROS - A frase
de V. Ex. foi. expressa: ninguem fez mais do que o Govêrno
Provisório. E eu, Srs. Deputados, egresso das trincheiras
onde nos batemos - a mocidade de São Paulo, ao laclo de
outros brasileiros - pela reimplanUição da lei, senti que havia qualquer cousf). de injusto, de impiedoso, de deshumano,
nessa afirmativa.
O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - Eu tambem me bati.
O SR. TEOTÔNIO MONTEIRO DE BARROS - Venho a
tribuna, para que a história não se escreva com injustiças e,
mais do que com injust.iças, com deshumanidades ...
UM SR. DEPUTADO - A história será escrita com a verdade.
O SR. TEOTÔNIO MONTEIRO DE BARROS - '" porquê a conquista dêsse ideal, que hoje se consolida na nossa
Cart.a Magna, é devida aos brasileiros, não só de São Paulo,
mas de Minas Gerais, que lhes deram a mão ...
O SR. CRISTÓV.~O BARCELOS - Aos mortos, num e noutro
campo.
O SR. TEOTôNIO MONTEIRO DE BARROS - ... aos
brasileiros dessa nobre mocidade da Baía e do Pará, que se
agruparam em torno á figura veneranda de Borges de Medeiros; tal conquista é devida a êsses esforços inauditos e
inestimáveis, que precisam ficar constando também dos
Anais, ao lado da declaração do ilustre leader baiano.
Eis o subsidio que eu queria fornecer á história do Brasil.
O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - É parcial e unilateral.
O SR. TEOTôNIO MONTEIRO DE BARllOS - Não entro. 81's. Depulados, na aprC'cjar:ão de"Le ou daquele esforço do Goy::rI1o Provisorio. para a obra de reconst.itucionalização do Brasi I; mas afirmam que êsses esforços não foram
únicos, não foram exclusivos, pois que, ao lado dêles, outros
se lc"antaram que, se não foram maiores, pelo menos a êles
equi"ulem em sinceridade, em idealismo, em grandeza dalma,
para que se dotasse o país, novamente, de um regime de lei
e dc ordem.
Egressa das trincl1eiras, onde se bateu, heroicam~nte,
pela lei, a mocidade de minha terra ..•
O SR. CRISTÓV.~O BARCELOS - E eu egresso de outras
trincheiras.
O SR. TEOTÔNIO MONTEIRO DE BARROS - '" preciso deixar nos Anais da Constituinte, em que figuram as
declaracões do nobre leader baiano, esta outra afirmativa
que a história llá de colher.
O SR. CRISTÓV.~O BARCELOS - Pensei que nunca fosse
ventilada essa questão, nesta Casa. Eu respeito e me curvo
diante das sepulturas de um e de outro campo.
O SR. TEOTONIO MONTEIRO DE BARROS - Eu também as respeito, e é por isso que não quero que se esqueçam
os esforços feitos. (Apartes. O Sr. Presidente. reclama atenção.)
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Coerente com esses sentimentos, que demostrámos,· pouco
mais faz de· um ano, com êsse anseio que, tinha a certeza, interpretava o de toda a alma nacional, firmára já, em minha
conciência, o voto pela proposição que se discute, porquê
São Paulo, t:mto quanto os outros Estados da Federação, deseja, e mais do que isso, precisa, da Carta Con,stitucional .. A
êle, tão de perto, como a tantos quantos aqm estamos, Interessa a vigência, tão breve como possivel, dessa Carta.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - E ainda aos proletarios, mais
do que a todos.
O SR. TEOTôNIO MONTEIRO DE BARROS Havia
já firmado meu voto, que iria proferir silenciosamente,
O SR. CRlSTÓV.~O BARCELOS - .E,por uma nuga de expressão, apenas, deixou de votar.
O SR. TEOTONIO MONTEfRO DE BARROS - .. , quando senLi <J. necessidade de ressalvar aquilo que aos meus sentimentos, não só de brasileiro, filho de São Paulo, como de
patricia, amigo, solidario nos sofrimentos e nas dores, com
essa mocidade da Baia, com essa gente valorosa de Minas Gerais, com essa gente brava do Pará e que em outros pontos do
território nacional, ampararam o anseio da de São Paulo,
dou o meu vuto favorn.\"el a indicação que se discute, e dou-o
individualmenLe - já o disse e repilo - com a ressalva que
fa\:o á declaração do nobre Deputado leader baiano. (Muito
bern: 'tIwilo úem. O orador é cumprimentado.)
Durante o discurso do Sr. Teotônio Monteiro de Barros, o Sr. AnLônio Carlos, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Pacheco de Oliveira, 1° Vice-Presidente.
O Sr. Presidente O Sr. Prado Kel1y O Sr. Presidente -

Continua a discussão.
Peço a palavra.
Tem a palavra o Sr. Prado Kelly.

O Sr. Prado Kelly Sr. Presidente, começG por lamenLar que a discussão, em mat~ria por sua natureza 1'egimenlnl. jllldegge dcspel'tal' l'evivcgccncia de resentimentos
e de illeompalibilidnclf] qlle feriram e alanceal'am a alma nacional em um do:> periodo;,; mais graves para a evolução do
pensanwnlo e d~t r~llltura do Brasil.
Stlbrc (~sle í1onLo falará a hisLória, mas. falará, -dentro
da juslir~a imparcial e serena, sem o torvelinho ou a provocação de paixões de qualfJuer natureza, e, antes, tendo em
vista a marcha· evolutiva do l:\cntimento nacional e as conquistas que no" arlvieram da revolueiio de 1930, que por
sna vez. foi a parte terminal das longas e gloriosas campanhas de 1922 e 1924.
O verdadeiro sentimento de renovação política da pátria vem daqufllcs anos, e se foi, pouco fl pouco, aprimorando, mercê do contingente de críticas objetivas que a nova
gerar;fi.o brasileira vem trazer á solueãu de todos os problemas da nacionalidade.
A questão regimental não comportaria tamanha dificuldade, no momento, para sua inteligência nem para o seu
debate. A indicaçãO apresentada visa reintegrar a Constituinte, na competência que lhe foi traçada pelo decreto-lei
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do Govêrno Provisório; visaria, ainda, terminar com o espetáculo dissolvente de questiunculas políticas ou regionais
que, para bem dizer, não podem competir com o plano geral
dos trabalhos desta Casa, nem com o dever que aqui trouxemos do eleitorado dos Estados. (Muito bem.)
Quando se votou a moção Medeiros Neto, meu partido
teve ocasião de expressar as razões de seu voto, encaranúo
antes de mais nada, qual o exato sentido da competênciá
desta Casa, quais os limiteg desta mesma competência, e
qual o dever que nos era imposto pela interpretação jurídica do texto, em virtude do qual fomos eleitos e, aquí, nos
encontramos.
Por essa ocasião, dissemos:

°

"Votamos favoravelmente á moção, por sua significação política, de apóio expontaneo ao Govêrno
Provisório e por sua conformidade com os precedentes da nossa história constitucional.
Em nenhuma hipótese, porém, aceitariamos o
uso, pela Assembléia, de quaisquer poderes estranhos á sua convocação para o fim especial de estudar
e votar a nova Constituição, aprovar, ou não, os atos
do Govêrno e eleger o Presidente da República."
O nobre Deputado pelo Estado do Rio de Janeiro, senhor Fernando Magalhães - cu.io nome declino com a antiga simpatia e admiração pelos altos méritos de inteligência e cultura de S. Ex. - não foi feliz, entretanto, quando
procurou escudar sua argumentação no próprio dispositivo,
a que acabo de me referir, do decreto n. 22.621, de 5 de
Abril de 193::1. Porque, por êsse mesmo dispositivo, o que
se verifica, é que existe uma competência expressamente
discriminada. Neste caso, o exercício· desta competência é
sucessivo, tanto vale dIzer, não poderemos inverter em
nosso trabalho a ordem traçada no decreto que convocou a
Assembléia Constituinte, porquanto, só depois de terminado
debate da matéria exclusivamente da Constituição, poderiamos entrar no exame dos atos do Govêmo Provisório
a da eleição do· President.e, para o período que fosse determinado na nova carta constitucional.
O que não era possível, era estabelecermos a desordem
nos trabalhos, de modo que, antes de votado êsse texto,
antes de solucionadas todas as questões pertinentes ao futuro código político, estivessemos a distrair-nos com questões que não são da nossa competência, mas da exclusiva _
competência do Govêrno Provisório da República.
Acredito interpretar o sentimento de meu partido, sustentando qne a discussão deve versar exclusivamente sôbre
a discriminação, sôbre o exato conceito dessa competência.
básica da Assembléia e dai não haveria sair quandov(;rificamos qual o sentimento da mesma Assembléia Nacional, ao
aprovar o art. 101, do Regimento Interno:

°

"A Asse·mbléia Nacional Constituinte ·não poderá
discutir ou vvtar qualquer assunto estranho ao pro,ieto de Constituição, enquanto êste não fôr aprovado,
salvo os demais assuntos do decrete de sua convoc~ção_"

Coerente ainda com êsse princípio, é o art. 57, § 5°,
. do mesmo Regimento, segundo o qual:
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"Os Deputados que quiserem fundamentar requerimentos, indicações ou resoluções, o poderão fazer desde que não infrinjam o disposto no art. 101,
desse Regimento, na primeira hora da sessão e nessa
hora poderão igualmente se ocupar de assuntos de.
àOlltl'ina constitucional. "
Ora, senhores, a preferência. que se pretende com o projeto apresentado á Mesa, é a mesma que a Assembléia já
havia aceito quando aprovou o § 5° dêsse mesmo art. 57,
porque aí também a preferência é nítida, expressa.
O SR. ALOísIO FILHO - EnLão V. Ex., deve demonstrar a
utilidade do projeto.
O SR. PRADO KELLY - Seria fácil a resposta.
Declaro qne a Assembléia, aprovando êste projeto, aprova um dispositivo complementar do art. 57, § 5°.
A matéria não está neSSb art. 57, § 5°, mas nesse artigo ei'Lá o rnesmo principio que vai servir de fundamento
ao projeto, o qual é emcndativo do art.. 101, do mesmo Regimento.
Não tenho dúvida, Sr. Presidente, de que a Assembléia,
está á altura de seu mandato, repelindo as questões impertinentes aos fins especiais de sua convocação. (Muito bt!7IL:
muito bem. O orador. é cumpri7nentado.)
O Sr. Presidente -

Continua a discussão.

O Sr. Argemiro Dorneles O Sr. Presidente neles.

Peço a palana.

Tem a palavra o Sr. Argerniro Dor-

O Sr. Argemiro Dorneles - Sr. Presidente, permitame a nobre Assembléia ConsLituinte, que dê o meu voto rjCl
alto desta tribuna, para que seja irradiado por todos Os recantos da grande pátria brasileira, voto favorável á proposição ora em debate.
Tenho acompanhado com viva simpatia as correntes
de liberalismo sadio que se formam nesla Casa e a elas
toda;; tenho dado o meu integral apóio.
Nem poderia ser de outro modo. nem poderia eu agir
de outra maneira, porquê seria negar o meu passado, seria
falsear a prcpria tradição da minha g~nle. (Muito l/em).
Venho do Rio Grande do ,Sul, do extremo meridional do
nosso Brasil. daquéla vasta e;cola de liberalismo altivo
Jmuilo bem) e lá eúuquei o meu eé_pírif.o. construí, pa,.;,.;o
a passo. êsse pequeno, modesto e humilde edifício da minha
mentalidade polHica. (Não otPoiado). Lá aprendi a amar a
Justiça, respeitar o Direito, obedecer a Lei, defender a Liberdade (apoiados) mas lã tambem me en~inaram, ensinam a todos os homens, desde que dão os primeiros passos
na "Vida coletiva -quer social ou política, que a liberdade
não se implora de joelhos; 'conquista-se com ·as armas na
mão. (muito bem) essa arma seja o Di!'eito, que é a espa'da
da Lei, seja ela a. espada,. que ,é direito dos oprimidos e
corretivo dos pr,epotentes! (Muito bem).
Senhores: vamos, antes do mais, elaborar uma lei, com
que defender a liberdade; e feita éssa lei, se alguem pretender desobedece-la, então empunhêmos a espada, para cas-
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ti,gar os bárharos, porque s6 os .bárbaros não respeitam as
leis. (Apoiados).
.
Não faz muito tempo, dei voto, contrariando mesmo a
maioria da ~ancada do meu Estado, favoravel ao requerimento do nobre, talentoso e simpático Deputado Sr. Acúrcio Tôrres.
O SR. ViTOR RussoMANó - Era uma questão aberl.a.
O SR. ARGEl\IIRO DOR.l"i,ELES - E assim agi - digo-o
cou' toda lealdade - embora não acreditasse na sinceridade
que o ditou.
Mais tarde, discutiu-se aquí uma sugestão ao Chefe
do Govêrno Provisório, sobre a concessão da anistia.
O SR. ACÚRCIO TÔRRES - Por que V. Ex. l1flO acrediLou
na sinceridade (',;1 que se inspiroa aq:lele requerimento?
O SI-i. AíRGEMIRO DQ&"i'ELEiS Direi com o respeito, o acatamento e a simpatia que me merece o distinto
colega: porque várias e repetidas vezes, V. tem declarado,
altiva e P\~sltlvamente. que não se conformou, não Se 'conforma e não se conformará jámais com o estado de cousas
estahelecido pela Revolução de 30.
Nestas condições, V. Ex. é 'positivamente, visceralmente, um reacionário. E, se V. E.-:. é um reacionário, não
posso acreditar na pureza dessas vestais 'que defendem as
liberdades - não posso acreditar nos bons intuitos que o
levaram a defender, voluntariamente, um jornal que éra
profundamente revolucionár,io.
O SR. ACÚRCIO TÔRRES - Permita-me um aparte. Disse mal V. Ex., quando afirmou que não me conformo com
a Revolução.
O 'SR. A:RGEMIRO DORNELES - Foi V. Ex. mesmo
que o declarou, abertamente, muitas vezes aquí.
O SR. ACÚRCIO TÔRRES - O que eu 'disse foi cousa muito diferente: que no momento em que muitos, que não fizeram a Revolução, a lei se estão acomodado, eu queria
ficar, como quero, com o direito de declarar que não fui e
não sou re'l."olur.ionário, direito êssc qoc o meu nobre colega qualificou, até, de altivo, enobrccenuo-me soThremodo.
A minha sinceridade, defendendo o meu requerimento, é
patente, na.da tenho com o 'que de mal se pudesse ter feito
na Rel)lÍblic3. velha; não foi nem com o meu '1."0 to, nem
-com as minhas palavras, nem com a. minha autoridade, qpe
qual,qucr ITl:ll SE.' houv·(ora, então, feito. Sou, e me hauro
de o ser, apenas um homem de atitudes francas e leais.
(Muito bem).

O SR. A,RGENIIRO DORN:EJLES - Isso de nada invalida o que há pouco eu disse, pensando, mesmo erradamente, que V. Ex. era reacionário; nada. invalida, ter eu dado
o meu voto favoravel; ·pelo contrario, demonstra bem o
meu espírito de liber·alismo.
Dias depois, discutiu-se nesta Casa, uma sugestão ao
Chefe do Govêrno, para que concedesse a anistia nas vésperas do Xatal. Votei contra éssa sugestão, e devo dizer que
o fiz porquê interpreto aqui, neste momento, os anseios e
o pensamento dos meus conterraneos e dos meus patrícios,
e, mais do que isso, suponho traduzi'" nesta Casa. as nroprias idéiais de meus ilustres adversarios exilados, por'quê,
lá no exilio, comendo o pão amassado com fél e embebido
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nas saudades. da Patria, estão homens como o Sr. João
Neves da Fontoura. cuja voz, como disse o Sr. Seabra,
ainda se houver neste recinto e cujo patriotismo, altivez
energia e atividade fizeram-no um dos maiores expoent.es
da Revobçfío redentor'a de 1930.
Lá está, do outro lado das fronteiras, Batista Lusardo,
o insigne campeador, cuja bravura indomita representa bem
a intrepidez, que S8 não dóbra, do lutado=, dos pampas. Lá
estão mUItos outi'OS. Está Raul Píla, em cujas virtudes públicas e privadas ninguem ousou tocar. Está César GlJcério
- em cujas veias corre o sangue de Ernesto Alves e conb'a cuja honestidade partidária, ninguem at'é hoje poude
lançar a primeira pedra. Lá estão outros muitos, que não
receberiam uma anistia concedida sob a invocaCão do exemplo de piedade f. docura, que há cêrca de dois mil anos, o
meigo rabino da Galilóa ensinou na terra, aos homens
(Muito bem) .

Êles não quereriam, também, que lhes fosse dada essa
anistia, sem que existisse, ao mesmo tempo, órgão que obrigasse ao cumprimento dela. Quer dizer, êles reconhecem,
como grandes juristas já reconheceram, que a anistia concedida em regime discricionario é nada mais nade menos
que inoperante. Senhores, trago para esta Casa dois mandatos: um, que me deu o povo da minha terra, no sufrágio
das urnas; outro, que recebi tacitamente dos meus companheiros de armas do Rio Grande do Sul.
Foram todos os generais, todos os oficiais comandantes
de corpos e chefes de repartf~ões, todos os oficiais superiores, todos os capitães, todos os tenentes que, por seus órgãos
autorizados, me conferiram esta delegação, de trazer para
esta Assembléia, o seu pensamento e as suas aspirações.
É em nome dêsses meus camaradas que falo nêste momento. porqu(~ a representação política dos meus conterraneos jú foi aqui interpretada, superiormente, pelo meu nobre
colega, Sr. Raul Bitiencourt e é em nome dêles que venho
dizer a esta Assembléia, em peso, que a parte do Exercito destacada no Rio GGrande do Sul. declara que. nas suas filr.iras,
as aspirações são da anistia, são generalizadas. É essa mesma
parte do Exercito, no Rio Gande do Sul, que manda dizer que
o Exército todo anseia, como a nação, anseia pela volta do
país ao regime da lei. (Muito bem.)
É ainda esse mesmo Exército destacado no Rio Grande
do Sul, que manda asseverar ú Assembléia Constituinte, que
a lei que ela decretar, na sua absoluta e irristrfta soberania,
êle cumprirá e fará cumprir (palmas no recinto e nas galerias). É ainda êsse mesmo Exército, que me autoriza a pedir a esta nobre ·Assembléia, faç~ uma Constituicão, capaz de
garantir a integridade e o progresso do país e a liberdade
dos homens. (Muito bem.) Mas eSse Exército, me determina
também lembrar que a Assembléia, não deve esquecer os sacrificios por êle feitos; manda dizer que ainda está ouvindo,
do tumulo, a voz dos oficiais, de seus sargentos e de seus
soldados, constantemente bradando, pedindo, implorando que
a lei seja sabia e consolide- a estabilidade do Brasil. (Muito
bem.) É ainda êsse mesmo Exército, destacada no Rio Grande do Sul, que, por meu intermédio, recorda á augusta Assembléia, olhe um pouco para o passado, ainda de ontem, que
foi a rebeldia paulista, não se esquecenào de que nas margens do histórico Itararé e do Paranapanema, patriotas, de
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todas as partes do Brasil, de São Paulo ao Rio Grande do Sul
e ao Amazonas, foram sacrificados, morrendo pelo mal que
não praticaram! (Muito bem.)
Senhores. de conformidade com o meu liberalismo. mas
liberalismo qóe sahe respeitar a dignidade dos vencidos; voto
a favor da proposição. (Muito bem; 'muito bem. Palmas.)
O Sr. Presidente - Se mais nenhum dos Srs. Deputados
quizel' usar da palavra ...
O Sr. Antônio Covello O Sr. Presidente -

Continua a discussão.

O Sr. Antônio Covello O Sr. Presidente -

Peço a palavra.

Peço a palavra.

Tem a palavra o nohre Depn belo.

O Sr. Antônio Covello - 81'. Prcsirlf'ntp. 81's. Dcpntarlos.
ocupo esta tribuna debaixo ainda da emoção que me pro\'ocal"an: a:; vibrantes paJavr::\s proferidas pelo nohre l)"arlol' que
acaba de se expressar, com tanto entusiasmo f' elevado patriotismo, favol'avelmcnLe ao requcl'imento em d(~lJ:l ~J~. Venho manife"([lr. também, meu volo pela nprovar;fip da medirh1 qne se incorpora ao Regimenlo da Casa. 1"<11,;,0-0, Sr.
Presidente. na cer't.ezn ele que cla cOI'pespondc. sen:10 a llma
necesgidade, pelo menos ao impel'ioso deveI' de ge reimpl:mtal', c1entt'o de suas funções normais c1p. conslit\lCionalizac:fí.o
do País. n oh.i,-ro 1)!"i!wip:l1 rll';da all~'l!s!;l :\s,.:rmll!lõia.
Poder-se-ia alegar contra a medida sugeõ:icl:l (tll!' ela
importa. em umadiminuicão da sOIJcrania da :\!':::embléirl.
Nacional Con::f.ituin!n. 1\la;; o 111'ilH:ípjo da ;;nill']'nnia 1':,1:'1 1'(';;g'll:1T'darlo ele todo I) ql1alqtlf>l' golpe, rn:1I11 irlo l1a ;;l1a ah,.:olnla
inl.egriclclrle, e eOlllpll'lnTIII'nll' 1'e;;pl~ilndo, o fllll', pni:,. nutcJl'iza :1 ap]'o\':ll:fin da flwdlda ('ol1sllh;;f.allr'iada 1111 l'NI111']'imr'nln l'cfcl'ilJO.

S,', l'\'I'"idl'nlr, o !wI''1wil1 al'clo!' di,;; ri 1'1 la fI';; fl':l\'al1n;; 1'111
frl1'nl1 da,.; qlll',:;lõl'!,; 1';;II'al1l1·;-I:' ao oJ •.iI·ih'o d:l ]'1'1'011:,1 iftl('innaiiz:)f:iil1 rio paí:,. 1\ o :lI'r.:·IIII1f'nln PIai,.: jllllll"l',.:,.:iol1:lnll' para
que volvamos :'i t.arefa normal, qllC c.on::f.illll' a fin:t1 idade
precípua cle::1 a l'espei f.:t\'el A:::srmblé in. (,tpoi:lI/o,Ç.)
~", j1111''''I'nllli'a. o I'l'ljlll'I'iIlH'lIlo ill1!'OI'I:I"::'I' 1111111a 1'1)r!l1l'fio ria ,.:nll1'I':lili:l dl~."'la A;:";l'llIbl,õia: SI' ,\1(' all'nla,:,1' ('01111'a
:1:' 'PI'c'T'I'()g'al 1'::1:' cio,.; ":('IIS !l1l'1l1Iwo,.: r'()n1110nenl e,.:_: ;;(' 1'l'd\ll1dasse numa diminnicão do seu prestígio e num ar:l'l~SI';mo do
poder di;;l'l'ieinn:i1'io rio GO\"\l'nn PI'o\'i;::nl'in - enUín. ;::im.
est.ouccrto de que, dentro do coraoão de cada um de nós.
::!: aernrlrl'Í:1 uma (:!Jalna rle ['e\'ol!a cOl1l1'a nquiln que l'e!nIlo
a intnngi"el majesf.ade da A"sembléia Nacional Con,:;lituinle.
Mas nó;:: - disse-o o nobre e eloquênle orador qne me
precerleu nesta trihuna - ansiamos pela reconstitucionalização do País; desejamo-Ia como o ideal mais elevado que
atualmente paira sôbre o espírito da Nação 'brasileira.
Todos lut.aram, indefesamcnle. por êsse objetivo; todos
se mantêm alerta em t.orno dessa idéia. e, debaixo dessa bandeira de ordem, de paz. de tranqu1idade, confraternizam revolucionários e não revoluciont.ri-os, irmanados p"la pensamenlo dI' qne a unidade da Pátria repousa >,:ôbre. constl'nOão sólida da lei básica, para cuja elaboração fon'los convo~
cado>':. (Muito bem.)
Sr. Presidente. a idéa de regresso á ordem, de ragresso
ao regime legal está difundida por todas as classes: é aspiraVOUT1IIE v
14
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ção do modesto proletário, do pequeno comerciante e agricultor, dos magnatas da indústria, dos grandes potentadoS
da fortuna. Ela é e deve constituir também a principal ansia
dos que -têm a responsabilidade da direção dos destinos do
país.
O SR. IDALIO SARDENBERG - E' uma aspiracão que vero
sendo atendida, serenamente, pelo Chefe do Govêrno Provisório.
O SR. ANTóNIO COVELLO - Se é uma aspiracão que
assim está en.l..,:';\.n.n:àc.'à Tl.'à conc'âmcia nacional, que assim está
radicada na pensamento público, e se é uma aspiracão pela
qual há tres longos anos nos batemos, e para cuja realizaçií o
estamos aqui reunidos, suprimamos, momentaneamente, eStas dissenções passageiras em torno das que3tões estranho.s
aOS trabalhas cssên.ciu.i~ dR i\.'S':R";W}.~k~\<L ~'àc)onal vonstituinte,
para que possamos empenhar-nos na obra de reconstruçiíO
jurídica do país (APoiados), reintegrando os óestinos de
nossa Pátria dentro da ordem legal, o que é a objectivaçãO
de uma daS suas altas finaliclades. (Muito bem.)
E é so\} a in.'l(}c\}.Cjii(} dc'S'S'à 1?'~A'l'.t'à -ail<L, granàiosa e próSpera, que o povo espera do patriotismo (los seus representaI1tes a rcaliza(:iio do compromisso de honra selado com o sangue dos que-tombaram no canJPo de batalha; é sDb essa invocatào que devemos dar uma trégua aos nossoS dissentimentos partidários, para ~ri~irmQs - WR'St~~t~>:'C~, ~1&1:-)::,)v(''S
e tenazes -- essa importante fábrica jUl~ídica que é a Constituição br:lsileira, s~m a qua1 impossível seria c:onceber-s e
a grandeza do Brasil. (Muito bem; m. oito bem. Palmas. ()
orador é c1pnprimentado.)

o

Sr. 'Presidente -

Contitlua a discussão.

o Sr. :8arreto Campelo O Sr. l'residente -

Tem

Peco a palavra.
:J.

palavr:l. o SI.', BR\\''-'l..<>

~'àm'

1)010.

O Sr. Barrete ~:::mpelo - Si'. Pl'c:,id"nff', n(~rlj a palavrll
Jlal';1 expressaI' men \"010 ao 1'1~(JuI'J'jn"I"'lllo em de...

aJ)(~lla:'

b:J,tc.

Parrl. mim. Srs. Constit.uirJtcs, esla '-\s;,;('mhl,;ja é soberana. Xi'io conheço Iímilal..'i"ies ;10 nosso )llanrlalo. Aqui está,
eln miniaiul'a. reunida a Xação. com poderes par'a tudo.
O podel', entret.anfo, exige daqueles qlle '0 exercem go\"~I'nn e (I irec:~io ," O ~odQ.\" ,\\\1.w.!.~ ~~'-'ey~:"~t> ~em ~::,'Ses reqtli"ilo:" ~ o desmando - fator máximo da desordem. Por
si mesmo dccáe: sua autoridade compromete-se no juízo
daqucles que lhe devem obediência,
Sem reconhecer, por consecruência, limitação de espécie
algnma ao noss(} ma"(\da\.~; l:-t>íi'V'e'1'l'C'tt.ltl àe que, esta Assembléia pode tomar as deliberacões que entender e que a essas
deliberações todos os outros poderes devem obediência; eu,
que votei pela sugestão da anistia, que votei por todos os
requerimentos de informações que aqui surgiram, manifesto-me, n.ão obstan.te, em l.a'i~~ r,J.~~\~ "'lt."·í~fu.~"I"1.IDen'Lo. \:Muito
bem.)

Votei pela sugestão de anistia, votei pelos pedidos de
informacões, porque sou pelos direitos inalienáveis do homem e, sobretudo, pela liberdade '00 pensamento, como
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certos jogadores incorrigíveis que empénham todos os recursos quando as cartas de sua predileção vêm á mesa.
Não há fôrças humanas capazes de me levarem a neo"ar
medidas de clemência, nem de me .fazerem fechar os braços
quando está em causa a confraternização geral dos meus
patrícios. (.4.poiados.)
Reconhecendo e fixando, definitivamente, sem tergiver~
sações possíveis, a soberania da Assembléia Nacional Constituinte. entendo, simultaneament~, que devemos exercer
êsse poder de maneira útil e conveniente aos supremos interesses nacionais.
Aquí estamos, aquí viemos, principalmente, quasi que
exclusivamente, para discutir e votar a Constituição que há
de regcr os destinos da naçii.o brasileira. E a nação está,
incontestavelmente, nervosa. Não fui dos primeiros que se
açoduram a querer e a exigir, a todo custo, uma Constituição platC,uica. (JIu'ito bem.) Considerava qLle as razões de
ordem, os motivos de reajustamento político cram prcssnpostos da ConsLituii;.üO. l'Ião queria nem quero uma ConsLituição platônica ou abstrata; mas pretendo uma Lei Básica
que tenha sua estabilidade, que lance seus fundamentos nas
condil:ües sociais e polílicas do Brasil.
"\.gora. reconheço que a atuação dessas fürc:as chegou
ao momento preciso e oportuno. em que a nação dcve ter,
e pode pacificamente gosar, uma Constituição que lhe assegure totlos os direitos.
Certo, por consequencia, de que o nosso poder é soberano. ma;; ouvindo também os ditames da rcsnonsabilid::.dc
do nlcu mandato; atendendo a essa disciplina iillerior que o
poder soberano dcve ter; observando que a na(:ão está nervosa e carece, quanto antes, de sua Constituição, eu. que
votei Dela anislia, Que votei pOl' todos os pedidos de informações. entendo que a Assembléia, deve declinar da ilimitação do sell pod~S para limitar-se a si própria, em bem do
interesse geral elo país.
Por êsse motivo, Sr. Presidente. dou o meu voto ao requerimento. Sou de opinião que essa disciplina dos debates, esse plano de pôr no llrimeiro momenLo, prefcrenC<talmente, precipuamente, a discussão da matéria constitucional é eleveI' daqueles que, sendo soberanos. não devem, todavia, indisciplinadamente, usar ele tal poder, mas, ao contrái'io. devem a si mesmos conter-se no sentido de que o
mandato seja exercido com a dignidade, a compostura e a
utilidade que o país exige de nós, e que as nossas responsabilidades, inequivocamente, nos indicam.
(Muito bem;
mnito bem.)

o Sr. Presidente - Continua a discussão.
o Sr. Zoroastro Gouveia - Peco a palavra.
O Sr. Presidente -

Tem a. palavra

° nobre Deputado.

O Sr. Zoroastro Gouveia - Sr. Presidente~ os argumentos
desta tribuna aduzidos pe~o nobre leader da bancada baiana, em favor do requerimento que ora discutimos, por
demais fl'agcis se me antolham. ]);sses argumento!> podel'emos classificá-los como de caráter propriamente regimental e de caráter propriamente político.
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Tratemos, primeiramente, destes, sôhre os quais vamos
passar â vol d'oiseau. O interesse maior, diz S. Ex., quanto
ao nonto de vista políLico que milita em favor elo requerir-nênto, é o de evitar discussões estéreis, evitar, talvez, retumhe lá 161':1 o fragor dos recontros tribunfcios da Assemhh'ía. Hespondendo ao Ministro Osvaldo Aranha, tive
ocnsião, penso, de reduzir ás verdadeira.s Pl'0110rç,ões É,sse
argumento com que as maiorias, e111 geral, costumam impressionar o povo em benefício de suas medidas reac.ionárias, e }Jor isso me fÓlTO á obrigação de insistir nele.
Qu:mto ao lado propriamente regimental, espanta,
Sr. Presidente, que homens tão operosos como o são os
burguêscs, representativos da maioria do país, venl1am,
com 13sse arrojo e audúcia ycrrladeiramente' admiráveis, do
110)-11'13 Ieorlo' da hUlcmJa halana, afirm::a' que desl.jam mais
Cjue os O])['('Íros ela Rússia, l101'ql1e 1ft as horas são ainda
7 pnJ'a o ll'<1balho. e aquí querem apenas 3 ou L positivamente. começamos os nossos serviços ás 2 lIoeus da
fal'de. c. ele ordinário. os encerramos ás (j: por conseguinte,
o tl~mrlO par:l que a Comi~"fio, dentro de"la Casa ou ar1Lcs,
ronhnnrio 'tempo ús disCllS::'0CS rJ:1 M:sembléia, ;:e entregue
ã sua Lnl'efa, se reduz tlt'aticamcnte a 3 ou .1 hora.s.
Eis um flagrante rIa efema hipocrisia c rontradicão
do::: ]JUl'gllÜ;'::;S na 0l'ganiza0ão de suas repúblicas e de suas
den~n('l':\eias:
para os 'homens
a!l.amente
repres<'ntalivfls. que "e rlCflil'am::t trabalhos intelectuais. carinho, "nlieilnrle. tempo CtU'to c remnnel'arão larga; 'para.
os OUiI'OS, CP]I', de sol a :::01. ('In nos~as fazendas. em noSsos
campo:", em J10:"sas j'úl)l'ira~. monre,jam. se eSbotam e estióbm lW"''''\)~~\ífH'n\P. r. 1'(·j')PX[llllcnl'l. a 1ra\,('5 da PJ'ole. que
,j;í nn:,,(',(' d:,]Jil (]l1:lndu deCol'I'c rIe honwm exanslado pela
1;:1:uf;",:iio, I',tl'a l~st('S a I'llrl'gia dos "Pina-l\Ianiques". de
S:'n P<!!llll. do ;lrqlli-dl1[jllc' d(' Pil'a1iningn. que!' dizer: a
111~" !lo,- l'o!'('os, (jUI' l~ <1 Siol;]'ia. bandeiranLe ... E. quando
a.lP:\1n1~1, \'nz ('\)l'a,\n:,a SP ](''';1111 ~ cont;'a esses 111';Lor1os de
eomji"(';.;:ill'. f' qllnndo nlg-n('m lenha a (~Ol'úg-('m de se CD1jll'nlWl' ('m p1'o) dos hnmildc:". como esfará !lO seio cl,i~ um
CIII1,::;'1'I';':;:O e n~o ,', f1ossi\'e1.
(mesmo porque o j)recedente
1"'o,;i;; "C';' (I ;:'iri(:o \'il',mdn contl'a (l feifirriJ'o). se lhe nnli('[l,l'pal ('S m,:(ndns dI' S:\o }1 a\110 nl'laJ. <1plira-sc-lhc o 1'erj'H~diti .~::

hi~f01'ii'O~

da n(\~~a, (',n~al'l'afada d~j'td!lll. .(Risos.)
:\1011 ;l.~,-('I'I() (~ iI'l'cspondi\'l'l: (il' forma alfmm<1 o ilU5IJ'I.' ,l/:!",t,,}' d;1 ].;ll~I';1t;a ],aí<lf1a !)Iidc basear suns aJ'S'nn1cnfa(:<;1';:. t,<'dind0 n , n ( \ ,h, ;\;:.;:.~mhKi7\. Tl7\ alil'm,l,1,i\'u ,lI' que
l!Jl'f's(':I!)lofcl!\'ilmos o frmpn para os trabalho:, TH'ofllnôa-

,iú

l~l"I'l';lI'j:l: n ('(lI'ril,:a, a

Pl'()\"(~rbinl

ll1I'nll' I1l1'r!il:;dn:,. a qll(' se devia entrcg-ur a Comissiio.
V. E~. df',\'(>, (Hscutif n.
O SIt, i\L\IUr-JTJ'\ES 'NETO qur-slfto do ponto rlc vista psicolól;ico e sanif.úl'jo. V. Ex.
fem de dernonstT'nr se o L1'a11a1l]0 noLurno () fatig-ante ou
nüo: tem de dernon"trar se o !.I'uhalbo intelectual d on não
muilo mais exaustivo do que o mnsculn.r.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Direi u V. Ex. que
conheço o que >:e tem escrito a respeito do trabalho, desde
as primeiras tentativas, já hoje definif,ivamente condenadas. de um engen]lciro, Taylor. na :Norte América, até as
ultimas concepções da ;l)sico-técnica, com Monsterberv e
outros. na Alemanha. Connc00. perfeiLamente, tudo que se
"em referindo á racionalização do trabalho, e. '9itore~co ha-
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via de ser o Deputado socialista que não se demonstrasse
enfronhado nessp-s assuntos... sobre os -Clua is Oto Bauer.
nosso mestre, acaba de escrever livro valiosíssimo-o
O que afirmo, porém - e bem se vI} que me fôrro, com
essas cita<:;ões. a tomar o tempo á Assembléia, entrando a
debater simples incidente ' - o aue afirmo é que. por mais
esgotante que se,ja o labor intelectual, pagar ti Nação ~ :;:;008.
por mês: a um cidadão. para que só trabalhe três ou quatro
horas por dia. quando ele próprio diz que o anseio maior. o
aJmejo mais pujante, a vontade mais categórica. o imperatIvo mais irresistível é o da reconstitucionalização do país,
frisa. realmente, por agir contra toda lógica ... e a mais comesinha noção da economia. (Riso.)
O Sn.. CARLOS REIS O Congresso ordinário trabalhava
menos e ganhava mais.
O SR. MEDEIROS l\'ETO - Durante as t.r(~s horas, vai apresentar o trabalho que prepara em seu gabinete e que é muito
maior.

o SR. ZOROASTRO GOUVEIA - V. Ex. fornece-me,
prollíc:a-me arma mais poderosa para lhe destruir a argumentação.
Se é verdade que estuda, como aliás lhe cabe fazer, no
silencio do gabinete, compulsados os autores e os arquivos
que tenha á mão, e para aquí traz apenas o resultado dessas
locubrações e dessas pesquisas científicas, afim de trocar,
em tertúlia - já agora V. Ex. mesmo o confessa - ligeira, o produto de tais indagaçães, não sei por que. visando
beneficios maiores, não possamos, durante as horas do expedient8, e ordem do dia tratar de questões outras que não
as constitucionais, nesse lapso de tempo no qual diz a Comissão dos 26, que trabalha, e que trabalha muito, e em que
nôs não temos positivamente o que fazer em função, aqui,
dos debates constitucionais ...
O SR. Jl.IEDElROS NETO - Não apoiado. O projeto apenas
dá pref.erência á matéria constitucional.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - A preferência, aliás
- já o acentuou o nobre Deputado Sr. Acúrcio TOrres e
de modo irrespondível - não tem razão de ser, porque,
extinto o prazo para os estudos da Comissão, posto em debate
o a~J1cprojeto da Constituição, evidentemente, automaticamente. mecanicamente, êle se apoderará de todos nós, de todo
o nosso tempo e, espero, de toda nossa conciência.
- Por conseguinte, o que se verifica de fato, Sr. Presidente, é que mais uma cestinha de figos a Cleópatra da
maioria nos vem oferecer (Risos), com a serpe, com o .::JteraCt
áspide que envenena suas intenções.
O SR. MA6ALH.:\.ES NETO - V. Ex. não se parece com"
Marco Antônio ...
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Nem pareço, nem
desejaria parecer. Não sou imperialista como ,o colega e,
portanto, não posso aspirar á semelhança com o triunviro
romano, repúblico iarrista e, por isso de certo, imperador
"manqué". (Hilaridade.)
O SR. MAGALHÃES NETO - V. Ex. verá, oportunamente,
que não sou imperialista.
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O SR. ZOROASTRO GOUVEIA Senhor Presidente,
além das considerações de carâter propriamente éticoparlamentar e, até, jurídico, aq.uí, ahlJ."Q.da;l:.I.t'C~ ~ ~<;)n.'1\llcen
tes, produzidas pelo fulgido oFador que' é o nosso colega DI'.
Fernando Magalhães, venho, materialista ou, antes, materialão como todos os positivistas, socializadores, trazer o adenao de::;tas, que são de ordem -técnica, de ordem pUI'amente
resJnJer.trd.
Sei, Sr. Presidente, que o requerimento vai ser acolhido. Há ne(:essidade da medida, sobretudo para defender
certas situações estaduais que, pelo abuso do poder, se vão
tornando insustentáveis e é necessário, segundo os conchavos e cambalachos que os bastidores impõem, manter, seja
corno f0r, até a fase final e o ato último disso que ainda
não sei se é drama ou comédia aquí representada.
Compreendendo, portanto, Sr. Presidente, com a minha sinceridade de sempre, que o desejo da maioria (caldo que se lhe entarn.olJ. "!:'C~'1'C!'1"~ "'j'1~ Ti'rD"D1'1aS mãos) era
defender aqueles que, ainda uma vez, vieram, com orgulho
de plutocrátas desastrados, atirar ao tapete da discussão
reivindicações monopolizadoras de todos os esforços nacionais em prol da reconstitucionalização do país, porquanto a
medida tendia, no momento, a afastar da Dessoa do arquiduatle de Piratininga, o debate contra seus decretos e atuame-ntos, semelhantes aos dos seus pàres Cirilos e outros da
Rússia tzarista; noto, divertido, que, sendo esta a intenção,
tiveram, em troca, o gesto impulsivo daquela paixão candente, e não digo criminosa porque sei que é dessas paixões
. que cientificamente se podem sintomatizar com os lineamentos de uma psicose coletiva. Ao gesto de repugnancia,
do :Deputado Monteiro d.e BarrOS, gesto que ainda revela
todo o orgulho da plutocrácia e todo o viço de regionalismos
que não devem levar até aí suaS retvi_"Q.di..ca<:,Q'Cs, <;) caldo ...e
entornou nas mãos de maioria solícita.
Que o Govêrno agradeça o gesto delicado. A chapa única,
o oúriço de São paulo, não agracleceu e não agradecerá ...
(RisOS) . " embora lhe aproveite fi. medicação, qtte, no íntimo,
invocavam. (Risos).
Nós, socialistas, vamOs com a:cgumenLos, como vêem todos
os colegas. destruindo completamente os do leacler baiano, o
mai:; donoso paladino.
O SR. MEDEIROS NETO - Doloso?! Não apoi~do.
O SR. ZOROASTRO GOUVEíA. -

Danoso, {Ii\'.se eu.

(Riso) '" o mais donoso paladino, (lqui, até agora, de cortezias

para com o poder henfeitor - digamos assim, afim de evitarmos discussões inúteis - ; nós, socialistas, evitando todas
as comédias e semQre em ~l'ról d~ li..h'C'l::dadl!>, ~ualld() sinceramente defendida, votamos contra a emenda-rolha aqui apresentada.
O Sn. GUARAcf SILVEIRA - permita o nobre orador um
aparte?
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Era o que me cabia dIzer. (Muito bem; muito bem. Palmas].
Subo, Sr. PI'esidl!>nte, novamente á tribuna, da qual jâ
havia descido, para ouvir o aparte do nobre colega. (Riso).
O SR. Gr;.. . .RAcf Srr.Vl'.:IRA - Desejo dizer que, membro do
Partido Socialista de São Paulo, assinei a moçã(J. :\ão dese-
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java ir á tribuna justificar o meu voto para não tomar mais
tempo á Assembléia, visto estar quasi esgotada a hora da
sessão.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Não era questão fechada no partido? Aliás, não tivemos tempo de nos reunir
para trocar idéias. Só me causa surpresa que um socialista
não se mostre abeberado nas lições de Marx, para, dentro da
comédia burguesa, saber servir á liberdade e á democracia.
(Palmas) •

Durante o discurso do Sr. Zoroastro Gouveia,
o Sr. Pacheco de Oliveira, 1° Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Antônio Carlos, Presidente.
O Sr. Presidente - Continua a discussão.
O Sr. Guarací Silveira - Peço a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.
O Sr. Guarací Silveira - Sr. Presidente. nobres Constituintes, ao me scr apresentado o requerimento" para que
fosse alterado o Regimento desta Casa, dei-lhe imediatamente meu voto. Não que eu fosse contrário a qualquer pedido
de informações ao Govêrno. Tendo, entretanto, vcrificado que
a maioria da Asscmbléia, se opunha a lais requcrimentos,
compreendi, desde logo, que teriamos muitos dias aqui a
perder, como os livemos, sem atingir a resulLados práticos.
O SR. ZOH.OASTRO GOUVEIA - Perdôe me o nobre colega,
mas razões de ordem prática não nos podem levar ao sacrifício de princípios inconcussos.
O SR. GUARACí SILVEIRA-Comprcendi, também, Senhor
PreSIdente, que eslavamos aqui conclamados para volar a Carla Mágna do país, e que assuntos importantes, concernentes á
L:onstiluicão, precisavam ser discutidos, afim de que, chegado
o momento da votação, em que cada orador só poderá falar
com exiguidade de tempo, estivesse a Casa, com opiniüo formada.
Depois de perdermos tres dias com discussões estéreis.
pois, afinal, foram rejeitados os requerimentos aqui apresentados, percebi que seria um crime contra a Nação, continuarmos a dispender inutilmente um tempo precioso, tempo que
never'iamos cmllregar no exame de matérias relativas ao. trabalho consLi Lucional. Confesso, que, sôbre muitos pontos,
ainda não lenho opinião formada: estou á espera que os luminares desla A~sembléia, os discutam, para que eu pO:5sa dar
meu volo conciênte, dianle de Deus e diante da Nação.
Assinei, como disse, o requerimento.
Sou socialistn" sim, mas socialisLn. de acôrdo com o programa do meu Partido; levado ás urnas e, de acôrdo com o
qual, fui eleito em meu Estado. Visa êle a harmonia entre
o capital e o trabalho. Trata-se de programa bem delineado,
apresentado a um grande congresso, em que estive distinguido como seu representante. Êsse programa - o do Partido
SocIalisla Brasileiro, de S. Paulo - não é marxista", é de harmonia entre o capital e o trabalho.
O Sn. ZOROASTItO GOUVEIA - O que V. _Ex. diz é uma
tapeação amável em frente do capitalismo.
O SR. GUARACí SILVEIRA - É o programa do meu
Partido que devo defender nesta AsseÍnbléia.
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Era o que Linha a dizer, quanto ao meu voto. (Muito
bem: )lutilo bem).

o Sr. Presidente - Se mais nenhum Sr. Deputado quer
Ui;'-lr da palavra, vou declarar encerrada a discussão. (Pausa.)
(Pauso.)
Está ~ncerl':lda.
,"ou submeter a yotos o projeto.
Em seguida, é aprovado o seguinte
PIlO·TETO DE RESOLUÇÃO

AC1:~sc~nt(',-",<~,

N. 4. - 1933
'0nc.'0 ~l)Tl"';''ê1'", ao "Regimento 1nl.erno:

Art.
Tanto na hora ôo expediente, como nu da ordem do dia, torão rigorosa pi'eferência os oradores que se
propuserem a tratar de matéria consLitucional. A Mesa preterirá, em fUVOJ' desse assunto, qualquer outro que fôr tra-

zido

~~

:;(I'l,;idct'<u.;ão du AsseI1lbl(~ia.

P::n'ágrafo único. O dispositivo acima terá observalJ.eia desde o dia em que Comcr:ar a correr () PI':lZO Q que se
refere o art. 18 deste Regimento até a úlLima votação 00
projeto constitucional.
Vem ã Mesa e é lida a seguinte
DECLARAÇ~O DE VOTO

Votomos contra o projeto n. 4, porquê a sua matéria
é a l'epctüjÜO de uma ~m~nü1< 'óíYl'ê~~))\-aua ao UI·L. 1()1, do
Itegimento Inlerno desta Assembléia, quando aqui submetido á discussüo e votação. Mantemos, assim o mesmoponto de vista daquela ocasião, que foi, então, o da maiorül ,
rejeitando Q ernenda, que "Volta agora h:msformada nesse
projeto.
Sala das Sessões, em 28 do DeZel11brO de 1933. - Aloysio Filho. - loão Villasbôas. - Souto Filho. - J. J.
seabra.
O Sr. Presidente - Achando-se sôbl'e a mesa a redaçãO
final, \"ou submetê-Ia a votos.
É lida e, sem observações, upr6vada a se:
guinte
PRO.TETO DE RESOLUÇ.:{O

N. 4 A, de 1933 '

Redaçiio finaL do lJrojetn de resolução n. 4, de 19.~.~, que
concede ri(Joro.~a prefwrência aos oradores que se propuseram a tratar de matéria constitucional.
Acrescente-se, onde c<m:vies, aQ Regimento Interno:
Art.
Tanto na hora do expediente, como na da ordem do dia, terão rigorosa preferencia os oradores que se
propuzercm a tratar de matéria constitucional. A Mesa preterirá em favor dêsse assunto qualquer out.ro que for trazido á consideração da Assembléia.
Parágrafo único. O dispositivo acima terá observancia <t~sde o di:;lc::::em que começar a correr o prazo a que se
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refere o art. 18 deste Regimento nf.é a última yotacâo do
projeto constitucionaL
Sala da Comissão dc Polícia, 28 àe Dezcmbro de 1Ç\23.
- Anfonio Cm'7os Ribeiro de Anrlrrula. Presidente -- Thomaz Lobo, 1° Secretário. - Fernaruies TavoTfl, 2" Secretário. - a,ementino Lisbôa, 3° Secretário. - 1Valdemal' },folta,
4° Secretário .
.
O Sr. Presidente - A Resolução vai ser nublicada. afim
de produzir os efeitos legais. (Pausa.)
.
Embora faltando apcnas dez minutos para terminar a sessão, vou dar a palavra. para cxplicação pcssoai, ao ol'ador
inscrito em primeiro lugar.
Tcm a pala\Ta o Sr. Deputado Gwyer de Azevedo. (Pausa.) Nãü está presente.
Tem a palavra o Sr. Deputado AcÍr Medeiros.

10
O Sr. Acir Medeiros (Para exp'licação pessoa.l) - Sr.
Presidente, 81's. Constituintes: venho desfazer um engano,
no meu discurso ontem pronunciado desta tribuna, engano
de que não póde ser culpada a Taquigrafia desta Casa, visto
como, no turnu1Lo dos apartes, não poderia ser bem apreendida a expressão real do mcu pensa.mento.
Assim, venho retificar êsse engano, afim de restabelecer
a verdade, e não ferir a quem não tem culpa dos at03 atentatórios aos direitos dos pequepos.
Está publicado, no órgão oficial, o seguinte:
"Desejaria que o Governo do Estado do Rio, fizesse
cumprir as determinações que S'3 contêm no decretú
n. 19.770. Só isto e nada mais. Posso dizer, quanto
ao Interventor do Estado do Rio, que o mais que fizera pelos proletários foi mandar um trem especial.
. com forl/a, para Uaperuna, afim de expulsar a professora da escola que o Sindicato alí mantém').
Retifíco, assim, êste trecho:
-Posso dizer; quanto ao Interventor do Estado de.
Rio, que o mais que fizera pelos proletárIOS, foi mandar um trem especial, com força, para Itaperuna, afim
de garantir o funcionamento de uma escola que o Sindicato alí mantém no Grupo Escolar "Qrlind:;. Veiga",
no 60 distrito, cedido pelo próprio Sr. Comandante Arí
Parreiras, contrariando assim, ao grupo de fazendeiro!'
advérsos á sindicalização e ao funcionamento da referida escola".
A bem da verdade e da justiça, é que me apresso a fazer
esta retificaçã.o.
Tenho dito. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou levantar a sessão, designando para amanhã a seguin~.e.
ORDEM DO DIA

Discussão única do requerimento n. 6, de 1933, do senhor Acúrcio Tôrres, pedindo informações ·sôbre serviços
públicos a cargo da União e da Prefeitura do Distrito Federal e sôbre ato do Govêrno da cidade, permitindo o jogo.
Levanta-se a sessão ás 17 horas e 53 minutos.

37" Sessão, em 29 de Dezembro de 1933
Presidência do Sr. Antônio Carlos, Presidente
1
A's 14 horas, comparecem os Srs.:
Allt0nio Cal:'los, Pacheco de Oliveira, Cristóvão Barcelos, '!'omaz Lôbo, Fernandes Távora, Clementino Lisbou, Valdemar MOLa, Alvaro Maia, Veiga Cabral, Moura Carvalho,
Linl) l\1aehado, Magalhães de Almeida, Rodrigues Moreira,
Costa Fernandes, Carlos Reis, Adolpho Soares, God.ofredo
Viana, Ilugo Napoleão, Luiz Sucupira, José Borba, Pontes
Vieira, Xavier de Oliveira, Martins Veras, Kerginaldo Cavalcanti, Veloso Borges, Oclon Bezerra, Agamenon Magalhães,
Arruda Falcão, Arruda Camara, Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcanti, Alde Sampaio, Osório Borba, Valente de Lima, Izidro Vasconcelos, Sampaio Costa, Guedes Nogueira, Leandro
Maeiel, Rodrigues Dória, Deodato Maia, J. J. Seabra, M'11'ques dos Reis, Magalhães Neto, Medeiros NeLO, Al1'rcdo Mascarenhas, Leôncio Galrão, Homero Pires, Francisco Rocha,
Paulo Filho, Arnold Silva, Lauro Passos, Carlos Lindenberg, Henrique Dodsworth, Amaral Peixoto, Sampaio Correia, Leitão da Cunha, Olegário Mariano, Nilo de Alvarenga,
Pl'ado Kelly, Acúrcio Tôrres, Fernando Magalhfws, José
Eduardo, CaI'doso de Melo, Soares Filho, Bias Fortes, Melo
Franco, Martins Soares, Augusto de Lima, MaLa Machado.
Delfim Moreira, Clemente Medrado, Raul Sá, João Beraldo.
Furtado de Menezes, Cristiano Machado, Policarpo Viotti,
Valdomiro Magalh·ães, Belmiro de Medeiros, Campos dll
Amaral, Bueno Brandão, Rodrigues Alves, Barros Penteado,
Vergueiro César, Guarací Silveira, Cincinato Braga, Lacerda Werneck, Generoso Ponce, João Vilasboas, Alfredo Pacheco, Plínio Tourinho, Antônio Jorge, Carlos Maximilian.o,
Anes Dias, Frederico Wolfenbuttel, João SimDlício, Ren~t.o
Barbosa, Demétrio Xavier, Vitor Russomano, Ascanio Tubino,
Pedro Vergara, Fanfa Ribas, Argemiro Dornelles, Adroaldo
da Costa. Alberto Diniz, Cunha Vasconcelos, Acir Medeiros,
Gilbert <iabeira, Vasco de Toledo, Martins e Silva, João Vitaca. Mário Manhães, Ricardo Machado, Váller Gosling, Pedro Rache, Alexandre Siciliano, Euvaldo Lodi, Mário Ramos,
Gastão de Brito, Teixeira Leite, Pinheiro Lima, Leví C'lrneiro, Abelardo Marinho. (122)
O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o ,comparecimento de 122 Srs. Deputados.
Está aberta a sessão.
O Sr. Valdemar Mata (4° Secretário. serviruló de 2") procede á leitura da ata da sessão antecedente, a qual é posta
em discussão.
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o Sr. João Vitaca (Sôbre a Ata) - Sr.. Presidente, c
adeantado da hora em que terminaram os nosSos trabalhos
de ontem nü.o l}el"m.il\u lQ."s~ uma ·d~\ai''à.~ão de v 01-0, assign:lCla por mim e pelos meus colegas 81's. Vasco de ToIeda, Acír l\ledeiros e Valdcmar Reikdal. o que passo a fazer agora (lrJ)
DECLARAÇ:\.O DE VOTO

Os Deputados prolE:litrios, que firmam esta d~claração.
de ,cAo, desc.1t\.m deharbem claro que votaram onLem contra a indicacão dos leaders da maioria, por verem nela uma
medida atentatória ás li])erdades públicas que representam
na Assembléia Constituinte.
?\ão foi ceTtamente por acuso qUE: se tomou essa medida, ju;;:tamente quando a nossa bancada levantou a questão da liberdade dos presos políticos proletários, sujeitos a
trabalhos forc:a.dos na Colônia de Doi~ RiQS e na Ilha. dos
Porcos, pelo "crirne" de defendcrem idéias que não são
agrada.veis á burguesia dominante. É qu e aos detentores
do poder não ficava bem declarar que as :portas da Páh'ia
estavam abertas \13.1'a os n'6\l\:õ~s ti?. "D'Ul\tlca nacional, quando <lS port<ls das prisões continuavamfccbadas para as militantes proletários nelas segregados. Não convinha também ao Govêrno Provisório que nos utiIisússemOs desta tribuna 1):1.\::1. d~Il.u.nc\'d'l' ».0 POvo bTIlsill'úro a sua incilria c
desintcI'esse em f~zer quo sejam cumpridas as leis sóciais
por êle mesmo decretadas. Quando os sindicatos operários
do Rio Grande do SuL num gesto de rc,-olta contra os desm:mdos do::, 1)1'epOSt05 de) Govêrno :Federa1, l'esolvenl devolver ao Ministério elo Trabalho as suaS carta:> de sirldicalizacão, não convém que fatos dessa gr'~lViàad0 sejam agitados desta trihun~l. Seria perturbar a bôa digestão da burguesia indígena e seus prepostos governamentais. Os operários que morram de fome, explorados miseravelmente
pelo capitalismo!
Não convinba também ao Govêrno ~u.e. a cam\1anh'ó- Dela
liberdade de pensamento e de imprensa encontrasse éco no
seio desta Assembléia e daqui se refletisse para todos os
recantos do País, ultrapassando, talvez, as fronteiras nacionais. Daí essa medida de. c~a~\i'0, ;,rõ\'\'Usta r>elo Go'\'êrno
â Assembléia Constituinte e aceita pela sua rnaioria, que,.
dêsse modo, deu a mais lamentável prova de incoerência
clara, de subserviência ao poder da ditadura.
Genuínos 1'eD\:es~n\'ante.s ué D'U;\.etal'iado brasileiro,
responsáveis perante êle pelos atos que aquí pratic<lmos,
deixamos nesta declaracão de voto o nosso desejQ pela im.ediata constitucionalização do País, mas também o nosso mais
veemente protesto contra quaisquer restrições á nossa liberdade.

Sala das Sessões, 29 de Dezembro de 1933. - João Miguel Vitaca. - V. de Totedo, - A-~'Y1' M edei'l'os. - W uLdemar Reikdal.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.)
Em seguida, é aprovada a ata da sessão anterior.

o Sr.

Presidente -

Passa-se á leit.ura do expedie.nte.
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o Sr. Tomaz Lôbo (10 Secretário) procede i leitura do
seguinte
EXPEDIENTE

2
Telegramas:
Das associações calólicas de Url1gai::ma pedindo o ensino religioso nas escolas.
Das igrejas Batistas, do liIl1nicípio de Dores do Inuaiá;
do Distrito Federal; de Castelo; de Púdull; da Baía: de CaraLinga; de Faxina; de Singas; de Campos: pedindo Cille na.
nova Constituição l1aj:..l a mais completa sepal':..'.r:itn da Igl'eja do Estado.
Do Centro D. Vila!, de .Juiz de Fôra, pedindo que não
consta d:l Constitui(:ão o di\"()l'do a '\'inel110.
Das Sociedades E:"Díl'it:..cs. de C'.:mCX',gül,Cl: <1\\ llh~ Gl",n\d~~
do Realengo; de Juiz de F:Jl'n: de Cabo Vcrele. liIina;:; Gerai:3, pedindo 1.1 completa ::'e!):..~nl~üo da Ig'l'eja do Esta!!:).
Das Ligas Pro-Estado Leigo (1e :\lato GI'OSSO; do ni::,l.rito Federal e do Rio Grande do Sul soli<;iL:..wdo a cornpJeta
A. Comissão Cü)'Aitusepal'a("Ü.o da. Igl'CJ'..1. (kl Esl::.tili}. cional.

o Sr. Presidente - Havendo sido publicada com omissões
rcsoluçf,o "ot~d..\ , onl~m. l)c\<\ A:,,.,,,embiéia, mo(li\'lta\i'.'a do
Reg'imento, Lerá ela de ser de nOVo PllJllicada, nüo cntl'anuo,
pois, em execução hoje, porém, amanhii.

~.

E' a seguinl8 a l'CdaCi)ilo definitiva da Ilesolução n. 2:

A Mesa da Assembléia Xacional Cnn'stiLuintp manda publicar, para que produza os efeitos legais.' a seg-uinte ResoIuçiio desta Assembléia:
Acrescente-se, onde eonvict" ao "RegimenLo Interno:
Al't.
Tanto na hora do Rc;rJcdiente. cnmo na da Ol'dem
do di:"l, terão rigorosa prefcr(~ncia os oradl ,res que se propuserem a tratar de matéria constitucional. ,\ :ilesa preterirá
em fav01> desse aS5unto. qualquer outrl' que for trazir1n li
consideração da .·\.ssel11bIISiâ.
l'3.l'úgrato único. 0 (i'lspositivo acima lcrú obsel'vancia
desde o dia em ql]!) l:Oll!CTtlr a correr o Pl';lZLl a que :;:e refere
o art. 18 deste Regimentu, <lté a última votação do projeto
consti tucional.
Sala da Comissão de Polícia, 28 àc Dezembro de 19:3:3.
- .4.nlonio em'los Riúeíl'o de :1.nci,'ada., Presidente. - Thorna:.
Lobo, 1 0 Secretário. _ Ferna.ndes TaVOI"(I, 2° Secretário. Clemenlino Lisboa, :3 0 Secretário. - 1Valdemar MOltll, Ir° Secretário.

4

o Sr. Presidente - Conyido os nobres Deputados inscritos, excetuadoS aqllele~ quc' u~al"em, hoje, da palavra, a procurarem a Mesa, afim de ratificarem as suas inscrições, informando quais as matérias de Que se vão ocupar, para que,
a partir de amanhã, seja obsen'ada a resolução votada pela
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Assembléia, estabelecendo preferência para os oradores que
se proponham a tratar de assuntos exclusivament"ô constitucionais.
Vou dar a palavra ao primeiro inscrito na hora do expediente de hoje. Tem a palavra o Sr. Deputado Melo
Franco.

5

o Sr. Melo Franco (Palmas. Movimento geral de atenção)
Sr. Presidente. Devo uma explicação pessoal a esta Assembléia, desde vários dias. l'ão para- fazer um ajuste de
contas nem retaliações políticas e pessoais, que êste recinto
não deve nem pode comportar, mas para que os Srs. Constituintes n:-tO suponham que um dos seus pares. dcscurando
um mandato, que recebeu do eleitorado, em pieHo memorável, tenlla estaelo semanas a fio a disputar com sofreguidão
desmedida um posto ela exclusiva 00nfiança do Chefe do
Governo Provisório c a criar, assim, uma grave questão política esladual de consequências imprevisiveis; e depois quando malograram os seus esforços naquele sentido -,
venha turbar ainda a serena atmosfera desta Assembléia,
com a repercussão ameaçúclora elo seu despeito e do seu
ressen ti m en to.
Ora, o que se passou comigo, a propósito do provimento
efetivo elo cargo ele Interventor Federal no Estado de Minas
Gerais. não é de ordem a comprometer, de modo algum, o
conceito favorúvel que, por ventura, tenha eu merecido dos
meus pares.
Em verdade, ocorrido o falecimento do venerando Presidente Olegúrio MacieL nem de leve me inculquei candidato ú sua sucessão. Embora tivcsse o direito de aspirar ao
exereício ela chefia do Governo de meu Estado, quando mais
não fosse porque atúo na vida pública com I) objetivo de
realizar uns tantos propósilos políticos e administrativos,
que n:-lO para me divertir ou ganhar a subsislcncia, não solicitei a nomeação para aquele cargo, quer diretamente, quer
pai' intermédio de terceiras pessoas.
Dur::tnte toda :l duração de sua viagem ao norte do Pais,
o honrado Sr. Chefe do Govêrno Provisório não teve sua
aíençflo distraída por qualquer mensagem minha, seja postal,
seja telegráfica.
No dia de seu regresso a esta Capital, fui, como era
meu dever de cortezia, esperá-lo e só tornei a vê-lo' quando
S. Ex. mesmo me convocou, expontaneamente, ao Palácio
do Catete para comigo ti'atar do assunto mineií'o. Passados
alguns dias, fui novamente convocado pelo honrado senhor Getúlio Vargas, o qual me declarou que era propósito
seu nomear-me Interventor Federal em Minas Gerais.
Êsse seu desejo, aliás, foi comunicado por S. Ex. mesmo
primeiro ao Sr. Osvaldo Aranha, depois ao Interventor Juraci :i\Iagalhães e ainda ao Deputado Joãl) Alberto. Parecc-me até que o Deputado José Carlos de Macedo Soares
ouviu do Chefe do Govêrno idêntica declaração. Devo dizer
que enumero todos êsses testemunhos, não porque me arreceie de ser contestado - eu não faria esta injuria ao
honrado Sr. Getúlio Vargas - mas l)orque desejo acentuar,
aqui, que, se a notícia de minha planejada nomeação circulou, não tenho a menor responsabilidade na sua divulgação.
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-Por essas circunstancias, e s6 por isso, é que me submetC á provação de, por tanto tempo, ser envolvido nos con1entários mais ou menos acl'imoniosos sôbre a situação mineira, que se teciam nos jornais de diversos matizes, de ser
objeto das intrigas qUe' se urdiam, aqui e no meu Estado,
visando a sucessão do Sr. Olegário j);laci~l; de prestar-me
enfim ao papel passivo de um São Sebastião. alvo das flechas
venenosas dos meus inimigos ostensivos e éncobertos, e certamente mais encobertos do que ostensivos.
Acontece, porém, q\1~, ~m dado momento, essas intrigas e injurias, Que at(; então s6 me visavam, a mim, por ser
. apontado como o pos5ível Interventor em Minas Gerais, passaram a alingil' tamb(~m a individualidade elo ex-l\Iinistro
das R.~hv:i)~;:, "Ei:(L(:r)Ores, sem em))argo deste se ter mantido
inteil'amente allleio ú questão política em apreço, conforme
o próprio Chefe cio Governo Provisória poderá testemunhar.
Diante cli:~so e não podendo C0!1 s.en Li r em que meu pai fosse
objeto de calúnias e injúrias por minlla causa, dirigi-me em
carla ao Chefe do GO\"0rno, para lhe comunicar que renuncíava definitivamcnte aquela honros::t investidura. Estavam, C0111 efr:ito, esgotadas todas as minhas reservas de pacF~ncia.

O honrado Dl'. Getúl ia Vargas, porúm, não quis dar por
encenada a questão. no que me dizia respeito; e, tendo-me
cllamac10 Ú Slla prCSenl;o., decla.l'oll-Se'., ,JQeidic\o a pl'o'\'el', sem
rrHÜs clemora, o posto ele Inler\'entor Federal em Afinas Ger:lis, lal como se perscverasse no propósito primílivo de
designar-me para o exercício daquelas fun(,Úes.
Esta Assembléi.a~(:m1\~~~\YG"'" a 'Pal'L~ 1)nal àa 11ist6ria
da suc:es5üo do venerando Presidente Olegúrio :\faciel. Não
pr'cciso, portanto, l'ememOt'ú-Ia pal'~ justificar a minha
condula e pl)r de manifesto a boa fé e a correção com que
agi alé. o fim.
"
Bastará acentuaI', aqui, que não renunciei ás funções de
!.eada da rcpresentação do Partido Progressista nesta Assembléia por um movimento de irritação ou despeito e sim,
apenas, por ser voto vcncido n,l Comissão Executiva do meu
Partido e, em tais condições, j;Í. não mais poder considerar-,
me intérprete elo pensamento d::t maioria ela af;remiaçi:io partidária a que perten(,o, De fato, não s6 divergi da escolha
do atual Interventor Fedcral na Estado de l\linas, como do
,
processo adotado para sna indicac;ão.
Devo acrescentar, todavia, que os motivos dessa divergência náo intel'essam a esta AssembJ.éia e ~i.m scmcnt.~ ao
l)ovo mineiro. ao qual pretendo me dirigir oportunamente
para pre5tar contas da atitude qUê aS5umi com sele outros
membros da ilustre Comissão Diretora do meu Partido.
O que importa deixar hem dal'o, nest~ momento, 6 que,
sejam quais forem os agravos e as decepr;ões que eu tenha
acaso sofrido, não me induziram, nem poderão induzir-me
a solicitar de amigos e c0rreligionários uma solidariedade
q\\e impliqu~ para ~les em quaistluer sacrifícios.
Excnsa, pois, dizer que o rumor do caso político de
Minas não ecoará mais neste recinto devido á minha iniciativa. Hei de empenhar esforços para que êsses écos não
pertubem. por culpa minha, as altas preocupações e os nobres traba.lhos desta augusta Assembléia.
De resto, aquelas decepções pessoais nem são de molde
a inspirar-me desalento e descrença nos destinos da Revolução.
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Do meS1110 modo que, ao contrário de muitos, não perol
as energias e esperança durante as horas mais dramáticas e
amargas da conspiral"ão, assim também conserva agOl'a o
animo perseverante paru a luta, com uma confiança trauquila e viril no futul'o. (Muito úem; muito úem. Palmas.
O orador é c'U1ILp1·imenlado.)

6.

o Sr. Presidente sampaio.

o Sr.

J. J. Seabra -

Tem a palavra o Sr. Deputado lüde
Peço a palavra, Dela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado .I. J. Sea])ra.

o Sr. J. J. Seabra (Pela ordem) - Sr. Presidente, eu
esLaya inscrito para falar hoje na hora do expediente.
Meu honrado amigo o ilustre Deputado por l\Iinas, que
acaba de ocupar a tribuna. pediu-me lhe cedesse a vez para
falar durante 10 minutos, sem prejuizo, porém, de minha inscrição.
Nessas condieões. a.dmira que V. Ex. tenha dado a palavra
a outro que não a mim.
O Sr. Presidente - Devo informar ao nobre Deputado
que. sistematicamente, tem sido adotado o seguinte critério:
se um Deputado cede a outro sua inscrição, passa a ocupar,
na lista c1e oradores. o lugar desse outro ...
O Sft. J . .J. SEA13RA l\Ias o Sr. Melo Franco declaroume que a Mesa eslava de acurel,).

o Sr. P:residente - '.' de modo que. para não abrir precedente, o nobre Deputado passou a ocupar. n~: lisla de inscrir,:ão. o mesmo lugar que estaY:l ocupado pelo Sr. Deputado
1\1elo Franco, a quem V. Ex. cedeu a p<1lavra.
O SR. J. J. SEABRA - Acabo de informar a V. Ex .. Sr.
Presidente. que o Sr. Melo Franco gamntiu que a :\[csa estava de ac0rdo com a combinaçiio feita cnlrl~ mim e S. Ex.
O SIl. :MELO Fn.\:'\co - Entendi-me com l) funcionúrio enca1Tegado das inscrições, o qual me declarou que o Si'. Seabra. embot'a cedendo a S11:.1 vez. ficaria com a inscrição gar-anUda. É o que me cabe informar'.
O Sn. ALDE SA:'IPAIO - Sr. Presidente"_ eslou pronto a
ceder a vez ao SI". Deputado J. J. Seabra. "
O Sr. Presidente - "Neste caso. o Sr. Dcputalln Alde Sampaio passará a OCUval'. na lista de inscrição, o lugar do Sr.
Deputado Melo Fr<."!nco.
Tem a palavra o Sr. J. J. Seabra."

7
O Sr. J. J. Seabra (Palmas) Sr. Presidente, Srs.
membros da Assemhléia Nacional Constituinte - é sempre com gran~e constrangimento, direi md;mo p~r\'ôr, que me
dirijo aos meus compatriótas, seja através a catedra de pro-
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fessor, que ocupei durante muitos anos. seja nos comícios
populares ou nas tribunas judiciária e parlamentar. Assim
tendo em vista êsse COIJtrangimento, espero a bene"olência dos

dig'l1üs coleg·as.
.
.
Permita V. Ex., Sr. Presidente, que, antes de iniciar as
minhas consideracões, agite uma questão de ordem, resulLante da aprovação do requerimento aqui ontem apl'esenlado, o
qual constituiu uma espécje de castrar·50 á independim eia
desLa Casa .
.A Assembléia Nacional Constituinte é soberana; aqui está
o Povo, reunido pelos seus representantes, e não póde sofrei'
restrições á SUa liberdade.
Ontem, como disse, foi aceito um reCjuerimcnto. 11\) .sentido d~ dar preferência, par'a o uso da palavl'a, ao orador qüt
viésse tratar de assunLo constitucional. Ora. ninguern mais
do que eu, SI', Presiuente, deseja a imedin.La rcconslilucionalizaçftO do Pais, Se mc fosse pf)ssivel, pediria a aproY<!f:i:io
da Constituição de 24 de Fe\"creiro. com alguma,,; modifica~~ü(,:".
e estaria realizada a obra que o Brasil tanto reclama. (Muito
bem) ,

A resolução tomada pela Assembléia é perigosa., Com
efei to, como lJóde V, Ex., SI', Presidente, dar a palavra a
alguEm, "para explicação pessoal", afim de tralar de assunlos
rclaUvos á ConsLituição, quando eSsa própria "explicaçüo pessoaI" está definida, senão no Regimento da Assembléia, pelo
menos no da antiga Cah1ara dos Deputados, que daquele é
subsidiário em casos de omissão? O resultado será esle - as
nossus sessões se limital:'ão á hora do expediente .
.Eis o impasse lraziâo pelo requerimento a.pranlclo por
esLa ilustrada Casa.
Certo, V. Ex., Sr. Presidente, acaba. COnl magnanimidade,
de afirmar que, de amanhã por diante é que começará a ser
eXeC\1 tado o resolvido pela Assembléia.
Não quero fazer e:>~-m·$õe..s pe)o passaDO, não venho aqui
provocar paixões, mas ít'uLar de matéria const.ituciol1:"tl. Antes, porém. perdoará V. Ex. o cc)ração, o animo, a a.lma de
reVOlucionário, afim de que, desta. tribuna, protesle contra a
falla de cumpr'imento da.s promessns feitas á Nação, Até hoje.
Sr. :Presidente, está fum:ionando a Assembléia l\'ucional Constituinte e a iI:n.prensa Se encont.I'<\ degolada pela-o Lesoura da.
cenStlra; até hoje,'revolucionários, como fOlhas, se acbam no
exílio, suporl..ando os seu.s rigores ~ e eu, que tambéTl1 estive
no exílio mai~ de uma vez, sei o que o exiJio é. eon\Jeço as
suas dôres, as suas agruí'aS, os seus sofrimentos. as suas tristeza:;; até hoje êsses revolucionários se encontram fora do
País, passando por todas as tort.qras, e. o que é mais aiilcla,
com seus direitos políticos suspensos, vale dizer qu~ não SflO
considerados cidadãos, Dorql1e só é cidadão- aquele que está
na Plena posse de seus direitos Políticos.
Sr. Presidente, terílto ouvido àizer aqui que a Re\'olução
nada tem a ver com a Aliança Liberal. Quero, pois, fazer meu
protesto, desta t.ribuna, protesto em nome de V, Ex., que
foi quem começou, do Palácio da Liberdade, a agitação revolucionária; protesto em nome do IUo Grande do Sul que, pelo
seu va.loroso propulsor, Sr. Osv4Mo Aranha., vencendo todos

os obstn.culos, levantou a bandeira da redenção; protesto em
nome desLa Casa, deste recinto, onde se ouviram as vozes mai~;
eloquent.es, prégando a Revolucão: protesto em nome do N6"'oCl3;,
que foi movido, convencido pela palavra vibrante daqueles:
que, saídos daQuí, lá foram propagar as suas idéias.
SI', Presidente, a Revolução de 30 foi um movimento in~
teiramente popular, inteiramente civíl (.4.poiados), embora:
VOLUME V

15
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coadjuvado, valorosamente, por elementos militares, elementos
estes que merecem todos os apláusos da Revolução. Entretanto, êles não foram os únicos que a fizeram. A Revolução
.
de 30 é obra do Povo brasileiro.
Para dar uma demonstração positíva, clara, terminante,
1niludivel cio que acabo de afirmar, vou lêr os telegramas dos
Srs. José América e Olegário Maciel, dirigidos á Junta Governativa, composla dos Srs. Mena Barreto, Tasso Fragoso e
Isaías de Noronha, no dia 24 de Outubro.
Eis o cIo Sr. José Americo, que é positivo. Eslou argumentando com documentos, além dos fatos.
"O Estado da Paraíba cumpriu com o dever d3
vingar os crimes de que foi vítima e com a solidariadade nacional formar um novo Exército. Tendo lutado
Dela Revolu\ião, junto com os Estados de Minas Gerais,
e Rio Grande do Sul, renunciamos presente vitória se
não representar as aspirações políticas da Aliança Liberai. "
Quem o afirma é o Sr. ministro da V1ação, um dos revolLlcionúrios mais autenticas que é possivel indicar, que representa as verdadeiras aspirações do Povo brasileiro. S. E.,
portanto, no telegrama passado á Junta, em 24 de Oulubro,
npôs a deposição do Sr. Washington Luis, declara que a
Pal'aíba, o Rio Grande do Sul e Minas Gerais só entraram na
Revolu(jão para o cumprimento dos postulados da Aliança Liberai. Isto quer dizer que a Aliança Liberal fez a revolução.
"O Nórte, que deve a sua redenção ao sacrifício de
.loão Pessôa e á espada do General Juarez Távora, não
reconhecerá outra interpretação além da que acabo de
dar. - .José Americo de Almeida."
Creio que nada mais positivo.
O telegrama do Sr. Olegario Maciel é nos mesmos têrmos.
S. Ex. era, então, Presidente de Minas Gerais, e como V. Ex.,
Sr. Presidente, foi dos primeiros que abra.çaram a causa e
levantaram a bandeira, desfraldando-a até ás campinas do Rio
Grande do Sul.
Os term.os dêsse despacho telegráfico do Sr. Olegário
Mac1cl aos generais Tasso Fragoso, Mena Barreto e almirante Isaias de Noronha, são os seguintes:
"Rio ele Janeiro. - Minas Gerais continúa ignorando os propósitos do levante do Rio de .Janeiro
que depôs o Presidente da Repúhlica. O que o Povo
de Minas pl'etpndia, deperfeit.a harmonia com .os
Estudos rio Sul e do Norte, cra o completo rcstabelcciménto da soberania nacional, ilegalmente usurpada pelo Governo do Rio, recentemente deposto, e
nesse propósito reorganizar. restabelecer e restaurar
o prestigio do Brasil. Para êste fim entregou o Govêrno da Nação em mãos do Dl'. Getúlio Vargas, que
é o representante da vontade da Nacão, legalmente
eleito e ilegalmente privado do seu mandato. Se a
Junta Militar tem os mesmos propósitos, estou convencido de que as fôrças revolucionárias do Norte
est.ão de comum acôrdo para cessar as hostilidades
e assegurar assim a fraternidade da família brasileira. "
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Portanto, Sr. Presidente, com êste golpe inesperado,
dado no Rio de J~neiro, em virtude do qual foi depõsto o
SI". "\Vasllington Luís, não teriam concordado nem a Paraíba, .nem Jl\Iinas Gerais, nem o Rio Grande do Sul, se
porventura êle vizasse outros intuitos que aqueles determinados no Manifesto da Aliança Liberal, lido pelo
DI'. Getúlio Vargas na Esplanada do Castélo e que irrompeu desta Casa para os campos do Norte e do f;u1. Era iSS0
qUE' queria reivindicar, como verdade
histórica, porque
nada pretendo e sou hoje um siml)les soldado da Revolução.
Mas não posso admitir que aqueles que comigo comungaram', comigo lutaram e comigo sofreram sejam pretr.ridos,
espesinhados e r.enbam os seus serviços desconhecidos, sob
o fundamento ele qu~ a A1ian~a Liberal nrlO 10i que fez
::l. Revolução.
Feitas estas considerações, Sr. Presidente, vou entrar
nu matéria propriamente constitucional.
Em entrevistas repetidas, que tenho dado aos jornais
,)0,:;1,:1 terra. sempre dis:;!? que a Constituição de 2ft de .Fcyereir'o era a mais livre do mundo e que, portanto, eu não
pleit;~aria sua revoga<.:.ão.
Tive u insigne honra de fazer parte da primeira A,,sembléia e de ver o modo por que se votou a Constituição,
com serenidade, com int.eresse, com patriolismo.
Com essa Constituição, sob o regime presidencial, o
Br~,sil muito progrediu. como daquÍ u pouco mO;;lrnrei. :\
Ca.rta de 24 ele Fevereiro não foi a causa da Revolução; esta
se f(\z para restaurá-la.
Quando o ilustre Deputado Sr. Leví Carneiro e outros
requereram habeas-COl"pUS ao Supremo Tribunal para
aqueles milüares envolvidos nas sedições de então, alegava-se contra êstcs que o fim dessas revoltas cra o de subverter o regime, e elf;>s, os acusados, protestaram dizendo
que não, pois pretendiam restabelecer o império da Constituiçfio.
O que provocou, portanto, a Revolução, foi exatamente
a falta de cumprimento da Constituição de 2 fl, de Fevereiro,
isto é, foi a maldade dos homens. a má interpretação que
aél'am áqucla Lei SUTlrêma. foi () desejo de mando que conseguiu subverter os princípios básicos; do regime.
Dc.':ejaria que algm1m dl~sta Assc'mbléia viesse "discutir
as colunas' mestras desta Constituição e demonstrar que
ela ni'lO é ~lma Constituição capaz de fazer a felicidade do
Povo.
Nela vejo, ao contrárIo, discriminadas as atribuições
dos poderes políticos e, bem assim, assegurados os di.reitos
individuais dos cidadãos. O mais - como as questões sociais e as de família, por ~xemplo, - a Constituição pôde
delegar á Assembléia ordinária, porque os principios em
que elas se fundam variam todos os dias. E qual a questão
social. de família, ou de ordem econômica que não pôde ser
enquadrada na Constituição de 24 de Fevereiro,! OU,al a
proíbição que essa nossa Magna Carta faz a respeIto desses
assuntos'? Nenbum! A' Assembléia, ou ao Congresso ordinário, portanto, caberia elaborar as leis que entendesse,..no
tocante a tais assuntos; leis que se adaptariam perfeItamente aquela Constituicão.
Vi agitar-se aquí, Sr. Presidente, logo no começo de
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nossas

~essões,

aquilo que está determinado no art. fi,

§ 3°, do nosso pacto fundamental de 91: a retroatividade ou

não retroatividade das leis.
Admirei-me de que se cogitasse dessa questão, pois
linha como coisa simples, elementar, em matéria de direito,
que fi não retroatividade das leis é princípio indestrutivel.
Desele os Romanos - aà temIlo do IIl1Ilerador Teadarico, o Grande, no COdigo, Lei 7 a - De legibus- já c;f'
dizia: "Leges et constituliones {utu'fis ce1'tum est dare {armam ncgotiis, 11,011, ad- {aela proele1'ita revocari" ...
Desde os Romanos, -pois, inscl'ito esta<J'a em s\.\a~ leis
o princípio de não revogação das leis.
A Assémbléia de França, a Convenção, quiz acabar com
a não retroatividade das leis, mas foi, desde logo, re8Labelecida no ano 3°. E lá está no Código de Napoleão também
que as leis não têm efeito retroativo. O nosso código diz
que não há c!"Íme nem dfJlito - erime e delito aí são palavras sinónimas - sem que a lei anterior o qualifique comO
tal. E assim por diante. Em toda a nossa legislação enoontramos o príncípio da não retroatividade das leis, prinCÍpio assegurador dos direitos dos cidadão:> e das liberda(Ips públicas.
Sr. Presidente, entre o parlamentarismo do meu
,lmlgo, ilustre e inMnsável Deputado por Pernambuco,
Sz' .. Ag[lmenon de Magalhães, um dos revolucionários que
levantaram a voz neste recinto, com grande l:\lo\).uência, em
favor da Revolução - entre o parlamentarismo gpregoado
por S. Ex. e o presidencialismo da Constiuti{:iio de 24 de
Fevereiro, não hesito: prefIro o presidencialismo desta
última.
O argumento que mais me impressiona contra o parlamentarismo é este: não haver a divisão e harmonia de
poderes, coisas necessárias para a garantiv. das liberdades
públicas. Desde a Constituição do lmpério, no art. 9°, se
estabeleceu a divisão e harmonia dos poderes políLicos do
Brasil. E" o pdncípio conservador dos direitos do cidadão.
E' o meio mais eficaz ctc t.ornar efetivas gS garantias que
a ConstitUição oferece, inscrevendo no texto que são poderes políticos do Império: o Legislativo, o Moderador, o Executivo e o Judiciário.
O <lrt. 98 d3. CcnsUt\1iç:,ü.,~ bl'asHüra im1)l::l'lal detinia
O que era o Poder Moderador. Por éla, O chefe do Poder
)\fodernrlOl', que era o Imperador, governava. Mas no sistema que não tem o Poder Moderador, o presidente, no regim~ retmhlicano Imrlamental', como o rei, na monarquia,
não governam.
O nobre representante por PernambucO não desconhece. por certo, o princípio da monarquia inglesa: "The
lâng do not ~l)}'ong", isto é, o rei não pode fazer mal. ou seja
"le roi réune, mais ne (Jouverne pas", o rei reina mas não
governa. E por que não governa? Porque o Executivo é
delegação da Assembléia.
O SR. AGAJ.v.fENON DE MAGALH.~ES - Permita-:-me V. Ex. um
aparte. Praticarnente,'V. Ex. acha possível a separaÇão complet.a ent.re as funções executivas e legislativas?
O SR . .T. J. SEABRA - Respondo desdê logo: não sei se
praticamente posso est~belecer distinções enUe o Executivo e
o Legislativo; o que sei, porém, é que ExecutiYo é uma coisa
e Legislativo outra ...
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o SR. A.GA~IE:-10N IlE M.\GALH.:\.ES - -Mas as funções são
exercidas coordenadainenLe e ni10 separadamente.
O SR. J. J. SEABR;\ - '" devendo êsses ))oderes ser
harm0nicos e independentes.
O SR. AGAl\íE:-10N DE MAGALHXES - Mas a prútica demonstra que não há independência dêstes J.)oderes: um invade
a órbita de ação do outro.
O sn. J. J. SEABR.·\ - O Presidente da República, na
Fran(:a. nuo governa. "I! ne gouverne pas", dizem 05 franceses. "Le Président chasse de5 lapins eL ne governe pas".
O Presidente caça coelhos e não governa. E por que? Exatamente porque o Sr. Lebrun, atual Presidente da República, alí. é- figura decorativa. Quem manda é o t-linistéric.
que é destituido e levantado pelo Congresso. Por conseguinte, onde está a divisão e a harmonia dos poderes. mdispensáveis á garantia dos cidadãos, se o Poder Executivo ':é'
cont'tmdc com o Legislativo, e aquele é, apenas, uma comi'o são do Parlamento?
Ora, Sr. Presidente, cu que sustento ainda com t-Iontesquicn constituírem a divisão e a harmonia dos poderes o
pr'jncÍpio ~]ssegurarlor do direito dos cidadãos, indispensável ú boa marcha dos negócios públicos, não posso concordar
com um sistema que invada essa divisão e essa harmonia.
Por i5S0. sou partidário do regime presidencial. Nêlc o
Exeel1tivo tem, fal como o Legislativo, as suas atribuições
discl'iminadas. em harmonia um com o outro.
:\"a monarquia, o imperador governava, porque existia o
poder moderador - conforme o estatuído no art. 98; e êsse
podé'r era, Dor assim dizer, a chave da organização política
do Império. :f;le pOi;suia as atribuições - contra o Congresso,
de adiar as sessões, de dissolvê-lo, de sancionar ns leis; contra o Ministério, de demitir e nomear livremente os Ministros de Estado; contra o .Judiciário, d.e suspendér os juízes.
1\ssjm scncl(l. êle governava. !'lIas' por que'? Porque tinha o
podor que ::;3 lhe deu, que era uma anomalia, mas anomalia
indispensável para que pudesse haver exatamente a divisão
e a barmonia dos poderes, preconizadas no art. 9° da Constitui(.',10.
",
Não posso, portanto, Sr. Presidente, abandonar, desprezar, enjeitar uma Constituição, para feitura da qual contribui com o meu pequeno esforço, porque não foi ela quem.
tr'ouxc a infelicidade para o Brasil, mas, sim, a sua má
aplicrrr.:ão e a teimosia dos homens:
Yc·jamo:,. senhores Deputados. como os Presidentes da
República obedeciam a Constituic;ão de 24 de Fevere i1'.0. ...
Quando se deu - e falo aqui na l'H'eSença de um dos
maieil"l.~.~ batalhadores do regimE: presidencial, Sr. Cincinalo
Bl'u;a, uma das organizações intelectuais de maior dcsta(jue
àcsla JI.:'5embléia - quando se deu n. cisão do Partido H.e- publirano FederaL em virtude de moção apresentada a favor
do Pre:3idellLe da República, que se queria prestigiar 1)01' essa
mOi;ão, porque os alunos da E5cola :Militar se haviam recusado <l enll'f'g,J1' o armamento, Francisco Glicério, que era o
chefe das 21 Brigadas, subiu á tribuna para pedir a rejeição
da m00i'io en1 favor do Presidente da República. Havia sido
ela oferecido pelo humilde orador. Vinha eu dum movimento
da esqua.dra e era exatamente o que observou Glycério: "A,
moc;ão é apresentada por um revoltoso. Nós não precisamos
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de revoltosos aquí. Aconselho, assim, aos meus amigos que
rejeitem a mOI;,úo. Hoje é que digo: "'Sou cbefe das 21 Brig'adas e, consequentemente, peço a recusa dessa moção."
A mo~~ão foi rejeitada, o qne me tornon extraorciinariamente triste, po~ ver perdido o ensejo de prestigiar Pruõen\e de Morais, que estava no govôrno.
Homem integro, Prudente soube dirigir a Nação como
nenhum outro. e soube orientar a Assembléia Constituinte
como seu Presidenle.
::\0 dia imediato, Artur Rios, Presidente da Caroara e
membro da baneada baiana, a que eu pertencia, renunciou a
sua cadeira. Travou-se, então, a luta entre os parlidários
de Prudenle e de Clicério. Falando-se em várias nomes DaTa
suceder a Arlur Rios, disse Glicério: "Sou eu me:;mo o candidato. Vou jogar meu prestígio de chefe neste lance." :E
lornou-se candiriato á Presidência da Camara.
Correram as ele.ições. O ~n.'imeiro escl'utínio não valeu,
pOl'que violaram a urna: apareceu uma chapa a mais ...
(Risos.) Ao tempo, foi apontado o autor da irregularidade;
mas não me convém, nem é preciso declarar aquí quem foi.
O fala foi que Artur Rios venceu por um voto. Vejam
bem os 51'S. membros da Assembléia Constitl..1intes como es~
tava dividido o Congresso e como havia liberdade nesse
tempo em que os Deputados se manifestavam claramente
_ contra o poder, sem receio de violência.
Alarmado, procurei o Sr. PrudeIlte de Morais b disselhe: "Estou contristado, porque V. E:;;;:. se encontra apenas
com maioria de um voto na Carnara, e êsse 'Voto Dode desaparecer de um dia para o outra." - ao que respondeu "Pouco me importa, Sr. Seabra, prefiro meia duzia de amigos sineeros a
batalhão de amigos ursos. Coloco-me dentro da Constit\'l.i~ão de Fevenil'o: faça a Assem'bléia o
nlesn10. "
Eis aí a compreensão nítida, clara, perfeita, estupenda,
dos preceitos CoIlstitucionais. O Presidente, portanto, que se
coloque dentro da Constituição, no e:xercício de suas atribuições, e a ..\ssembléia que proceda da mesma forma, garanto que, assim, não há elE> haver colisão.
HOU'\'e forle lula - e o Sr. Cincinato Braga, que me
desvanece com a sua atenção, conhece perfeitamente o episódio; luta que se prolongou, mas da qual saiu vitoriosa a
Constituição, na pessoa de Prudente de Morais. De fato, &sse
grande cidadão saiu elo Govêrno coberto das benções ela populaçfw brasileira. porque firmara, categol'icamente. os verdadeiros princípios do movimento de 89.
O SR. AGAMENON DE MAGALf!:\S ~ Antes disso, V. Ex. poderia citar tamb~~m Deouoro; dissolvendo o Congresso. e a
atilude de Floriano.
O SR. J. J. SEABRA - Terei de chegar até aí; o caminho que me tracei é lon\;(\~ De<.:,oapenao:; a Deus que me rlê
fôrças para poder percorrê-lo todo ...
O SR. AGA.MENON DE MAGALfO:'ES - O nobre orador veja
nos meus apartes uma grande reverência llO1' S. Ex.
O SR. J. J. SEABRA - É para mim grande honra receber apartes, não só de V. Ex., corno de qualquer outro
colega, mesmo porque não estou aquí senão para elucidar
as (iúvidas C;'.:P ;lC::i"0 possam snrgir no tram:corr,:,r do meu
discurso.

um
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Agora, passo a mostrar por que niIo vingou, por que
fracassou a ConstiLuição de 2.i de Fevereiro.
O SR. AGA~m":ON DE ilIAGALH.;'ES - É depoimento de grande importancia.
.
O SR. J. J. SEABRA - Foi, exatamente, pela infracão
constante, por parte dos poderes públicos, daquêles aos quais
competia a guarda de seus preceitos. ComeCou pela violação
praticada pelo' mal'echal Deodoro, dissolvendo o Congresso.
Foi o primeiro golpe dado contra o Estatuto FundamentaI.
Sr. Presidente, ninguem dirá que a Constituição autorizasse êssc golpe de Estado; ao contrário, proibia-o. Esse,
port<mto, O primeiro atentado do Govêrno á Carta Magna.
O SR. AGAMENON DE l\L\GALH}i:ES Minha impressão ti
que a Constituição nai'ceu morta.
O SR. J. J. SEABRA - Não sei se nasceu mor-ta. Sei
que durou 40 anos, e quem dura tanto é porquê não nasceu
morto. Fez a fortuna. a felicidade de muitos Estados - como Sfto Paulo. Rio de' Janeiro - com Rodrigues Alves, e do
Nor~e, !.l1ostrul'ei daqui a pouco.
O SR. AGA1\'IENON DE MAGALH<\ES - O progresso operouse a despeito do regime; é fenômeno do crescimento.
C SR. J. J. SEABRA O Govêrno Provisório de 89
sempre tcve a preocupu(:ão de abreviar seus dias. Apezar de se
tratar da mudanca de um regime que dut'ãra setenta anos
no Brasil, para outro, completamente novo, que era a República, preocupava-se aquêle Govêrno em durar pouco, em
encurtar a sua existência, tinha compreensão de sua responsabilidade, tanto assim que, um ano após a Revolucão, já
se r'cunia a Constituinte, para elaborar o novo Código Político do Brasil. Estabeleceu êle, exatamente. na convocação da Assembléia, a constitucionalização do País e a eleiçrtO
do Presidente da República, bem assim o desdobramento do
Congresso em duas Caroaras pelo tempo necessário a completar o prazo que a CarLa Fundamental marcasse para a duração dos trabalhos legislativos ordinários.
O Sn. PRESIDENTE Advirto ú nobre Deputado de que
a hora do expediente está terminada.

O SR. J. J. SEABRA - Sr. Presidente, si V. Ex. não
me dér remédio para êste impasse, irei sentar-me á minha.
bancada e não continuarei, porquê quero atender ás ordens
de V.; Ex., obediente como lhe SOu desde a Alianca Liberal.
O SR. PRESlIJENTE - V. Ex. ficará para falar depois
da ordem do dia, em explicação pessoal.
O SR. J. J. SEABRA - Aí está o meu embaraco. Como
vou falar sàbre Constituição em "explicação pessoal"?
A explicação pessoal acha-se definida na lei inLerna da
Casa. Se esLamos trabalhando para fazer a lei, devemos cumprí-la. O Regimt>nto define o que é explicação pessoal: quando um Deputado proferir expressão que seja mal compreendida ...
O SR. PnESIDEN'IE - Realmente, o que se verificará é
que o Deputado Scabra estará explicando sua atitude em relação ao problema constitucional do Brasil.
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O •SR. J. J. SEABRA - Em todo ca50, como V. Ex.
sómenle amanhã começará a aplicar a emenda apresentada
uo Regimento, creio que hoje ainda poderei falar para explicac;ão pessoal.
O Sn. PRESIDENTE - Fica inscrito o nobre Deputado
(Jura [a.l,'U· em explicação pessoal, depois da ordem do dia.
O SR. J. J. SEABRA - Agreàecido a V. Ex. (Muito
bem: muito bem. O orado?' é vivamente cump1'Í1nentado.)

o Sr. Presidente - Está·· finda a hora destinada ao expediente.
'
Yai-se passar ú ordem do dia. (Pausa.)
Comparecem mais os Srs.:
"Iário Cai~do, Cunha Melo, Luiz Tirelli, Abel CherrnonL
Mário ChcrmonL, Leandro Pinheiro, .Joaquim Magalhães, Aganor Monte, Pil'ei' Guloso. Valdemar Falcão, Leão Sampaio,
Figueiredo R(Jrll'ig\1e~, Jeová Mota, Silva. Leal, Fereira de
;:un~'i.. 1["(' 11l'11 JoHily, H ·~l'(~ctiano Zcnaide, Pereira Lira, Bai'reto C:lmpe l o, J050 Alberto, Souio Filho, Luiz Cedro, Solano
da Cunha, Mário Domingues, José Sá, Simões Barbosa, llumberto Mour::t, Góis Monteiro, Clement.e Mariani, Arlindo Leoni, Artllr Neiva, ErJgard Sanches. Atila Amaral, Manoel Novais. Gilcno Amado, AloíSio Filho. Jones Rocha, Rui Santiago, l\1iguel Couto, ~{aul Fernandes, César Tinoco, Alípio
CostullaL Fábio Sorlrl:', G','yer de Azevedo, Buarque Nazareth, Lemgruber Filho, Negrão de Lima, Odilon Braga, Teotonio Monieiro de -Barros, ZOl'oastro Gouveia, Henrique Baima. ,Tosé Honoratc), Domingos Velasco, Nero de MMedo,
Francisco Vilanova, Lacerda Pinto, Idálio Sardenberg, Ra l l1
BíUf.lnC01.1l'l. Ferreira Neto, Antônio Rodrigue!; de ~ouza,
Valdemar Reikdul, Franci:sco Moura. Antônio Pennafort,S6bastião de Oljyeira, Alberto Surek, Armando La:}'dner, EwalrJ
Possolo, Guilherme Plaster, Eugênio Monteiro de Barros.
Edmar Carvalho. Milton Carvalho. Augusto Corsino, Rocha
Fnri:l, Oliveira Passos, Oliveira Castro, Morais Paiva, Nogueira Penido. (77)
Deixam de compareCer os 81's.:
Alfredo da Mata. Alberto Ro selli, Antonio Machado. Augusto Leile, Prisco Paraíso, Negreiros Falcão, Fernando r,,,
Abt'{!u. Pereira Carneiro. João GuimaJ.'ães, Oscar \Veinschenc!\.. l'.ibcíro Junqueira, José Braz, Adélio Maciel. Pancliá Calóg"(,J'(ts, Pedro Alei~o, Gabriel Passos, Augusto Viega5,
José }dkmim, Vieira Marques, Simão da Cunha, João Peniclo. Daniel de Car\'a11lO, Levindo Coelho, Aleb:o Paraguassú, Liwl'go Leite. Celso Machado, CarneiJ'o de Rezende, J:1.
que,:; )Ionlnnrio. Plínio Correia de Oliveira, Alcantara Machado..JOS(~ Carlos, Morais Andrade, Almeida Camargo, Mário
WbateJ1:v. Ilipólito do Rêgo. José DIpiano, Carlota de Queiroz. Abreu, Sodré. Antônio Co\'ello, Cardoso de Melo Neto,
Morai:;; Leme. Simões Lopes, Maurício Cardoso. Assiz' Brasil. João Pinheiro, Horácio Lafer, Pacheco c Silva, Robe!'to
Simonsen. (48)
ORDEM DO DIA

o Sr. Presidellte - A lista de presença acusa o compareCimento de 199 Srs. Deputados.
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Discussão única do reqllerimento n. 6, de 1933,
do senhor Acúrcio Tôrres, pedindo informações sôbre serviços públicos a cargo da União e da Prefeitura do Distrito Federal, e sôbre ato do Govêrno
da cidade permitindo o .iô(Jo.
O 81'. Presidente - Não havendo quem sôbre o requerimenta. peça a palavra vou declarar encerrada a discussão,
(Pausa.)

.

Está encerrada.
You submete-lo a votos.

o Sr.

A.cúrcio Tôrres -

Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação o nobre Deputado.

o Sr. Acurcio Torres (Para encaminhar a 1;otação) Sr. Presidente, no momento em que V. Ex. submete ao voto dos Srs. Deputados o segundo requerimento que tive a
honra de enviar á Mesa. é do meu dever sôhre {\le pronunciar
algumas palavras, encaminhando a sua votação, para que
melhor esclareça o meu pensamento, pensamento que se encontra sintetizado nesse mesmo requerimento.
Apresentei pedido de informacões ao Govêrno Provisório no tocante á receita e á despesa do atual Distrito Federal. porque, havendo a bancada do Partido Autonomista
oferecido ao anteprojeto de Constituição uma emenda em
que pleiteia. mui justamente, a autonomia do pedaço da
terra brasileira que aqui representa, quero que os senhores
Deputados possam votar, com perfeito conhecimento de cansa, essa autonomia desejada e pleiteada pelos autonomistas
com assento na Assembléia Nacional, conhecimento, senhor
Presidente. que os Srs. Deputados só poderão ter com os esclarecimentos acerca da receita e da despesa do Município,
ou. melhor. com o conhecimento da vida economico-financeira
da .circunscrição carioca.
Não ignora V. Ex., Sr. Presidente - e não ignora a
Casa - que, se o Distrito Federal possue serviços próprios
á 'sua economia municipal, pelo erário municipal custeados,
não é menos verdade que lhe são prestados serviços custeados pelos cofres da União.
Eis porquê desejo saber qual a situação em que ficaremos. amanhã, dada a autonomia do Distrito; qual será a re-ceita. qual a despesa, não só com os serviços que a Munici-.
palidade j{t custeia, mas também com aqueles outros que,
cúnc('dida a autoonmia, a êle passarão.
No iten 6°, talvez aquele que estranheza haja causado
aos }10hres Deputados ...
O SR. l\L\.Rlo RAMOS - Não apoiado.
O SR. ACúRCIO TÓRRES ... pergunto ao Govêrno
Provisório se houve derrogação, por ato seu - único competente para fazê-lo - do Código Penal, porquê, estabelecendo
05 artigos 3G9 e 370 da lei pr:nal da República que é contravenção o jogO proibirlo, estamos a vêr que no Distrito Federal, dia a dia, se iítstalam casinos e outras casas de jogo,
em evidente infringencia desses dispositivos penais.
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SR. SOUTO FIL:EIO - Em outros Estados também.
O SR. -ALOISIO FILHO - Em toda parte. Na Baía ...
O SR. AcúRCIO TORRES - Quandu meu colega informa que em outros EstadCls há 30go l'Lanco, devo dizer á Casa,
sem que para isso me désse qualquer outorga o interventor
em minha terra, o honrado e digno Sr. Arí Parreiras, que,
no meu Estado, S. Ex. não se aproveitou de tais dislJosições.
Essa:, d\:'J)()':;l<;:.õ'C:, n'ã.o cheganm até lã, "porquê lá, não só vivemos dentro do regime estabelecido pelo Código Penal em seus
artigos 3ô9 e 370, como - devo aproveitar a ocasião para
prestar essa 110menagem áquele Interventor - como também vivemos num regime em que todas aS liberdades são
respeitadas, porquanto gestor da administração fluminense
não se incomoda, jámais se incomodou, e, acredito, que não
se venha a incomodar que os seus coestadoanos pensem corno
entendam e ajam como queiram.
O SR. HENRIQUE DODSWOftTH - Isso muito honra a administracão de: S. Ex.
O SR. ACÚRCIO TORRES - O íten 60 dG meu requerImento não tem, entretanto, como objetivo urna crítica ao ato
do Interventor Pedro Ernesto, estabelecendo o jogo no Distl'lt~ Yed~:ra\. ~i'lesse eu. êsse intu.ito, e o diria á Assembléia
Constituinte. O que quero saber, o que creio esta Casa preoisa saber, quando perguntamos ao Govêrno se os artigos do
Código Penal que invoquei foram revogados, é se no computo
da receita do Distrito Federal, sob a rúbrica "Jogo", figura
essa renda como normal, regular, afím de, com ela, podermos
oontar para a autonomia do Distrito, ou se tal renda é ilegal.
não sancionada por lei, podendo amanhã não mais existir.
Nesse caso, est~riamos jogando com uma renda que existe
~penas ficticiamente.
O SR. A:\L.\RAL PEIXOTO - Essa renda tem uma finalidad~ exclusiva. A autonomia do Distrito Federal nada tem
~ ver com ela. Toda a renda arrecadada no jogO é aplicada
exclusivamente ao serviço de assistência e instrução municipal.
O SR. HENRIQUE DQDSWORTH - Há lei nesse sentido?
O SR. AMARAL PEIXOTO - Existe ato do Interventor.
O SR. ACúRCIO TôRRES - Informa o nobre representante autonomista, Sr. Amaral Peixoto, em aparte com que
me honra, ser a renda do jogo destinada aos fins especiais
de saúde e de educação e, principalmente, ao custeio dos serviços de assistência e saúde pública,· serviços que, com a autonomia do Distrito Federal, continuarão a correr por sua
conta. Sendo assim, S. Ex. vem reforçar meu pensamento.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Ao contrãrio.
O SR. ACúRCro TORRES - Digo que precisamos saber
se a renda pode ser tida como normal ou si provém de ato
ilegal e com ela, llort.an.to, não J)ooeremos contar amanhã.
:E:sses serviços, entretanto, continuarão no Distrito Federal,
trazendo-lhe uma situação deficitária, se mais não forem
custeados por aquela renda. O anteprojeto constitucional
determina a intervenção nos Estndos, pelo simples fato de
não pagamento a um juiz, durante três meses, de seus vencimentos. Assim, não podemos votar pela autonomia de um
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'pedaço de terra do Brasil para se governar como Estado,
quando antes de a concedermos já sabemos que ela será cer~eada, com a interven(:.ão. amanhã. do poder federal, .pois,
se as rendas do Distrito Federal n[l.o podem cobrir suas despesas atuais. muito menos chegarão para as do ftituro.
Devo dizer, entretanto, a V. Ex. que desejo votar pela
autonomia do Distrito FederaL
O SR. AMARAL PEIXOTO - Devo declarar a V. Ex. que,
na Comissão de estudos elo anteprojeto, o Sr. Osvaldo Aranha provou, documentadamente, que a autonomia poderia
ser dada, porque as. rendas existentes seriam suficientes, e
não deixal'iam um estado deficitário.
O SR. RUI SANTIAGO - O Sr. Osvaldo Aranha, na elaboração do anteprojeto, provou, documentadamente, a possibilidade financeira do Distrito Federal, para sua autonomia.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Há dez minutos "cdi ao'
orador licença para uma interrupção ...
O SR. ACúRCro TôRRES - Peço perdão. V. Ex. sabe
que eu não seria capaz de permitir um aparte a outro qualquer colega, neganclo-o ao meu nobre, distinto e - porque
não dizê-lo - querido amigo, que representa com tanto brilho o Distrito Federal. Dê V. Ex. o seu aparte.
O Sn. HENRIQUE DODSWORTH - O aparte do nobre Deputado Sr. Amaral Peixoto esclareceu que não há disposição
alguma, mandando aplicar a renda de jogo a fins de saúde e
instrução.
O 81'. Presidente - Advirto ao orador estar terminado
o tempo de que dispunha para falar.
O SR. ACúRCro TôRRES - A exemplo do que V. Ex.
fez com o honrado Deputado pela Baía, Sr. J. J. Seabra, não
me poderia dar, também, dois minutos?
S~. Presidente, o nobre Deputado Henrique Dodsworth
informa ainda que essa renda de jogo aplicada em fins especiais de saúde e instrução, tem aplicação sem assento em
qualquer disposição legal. E o ilustre representante do Distrito Federal nesta Casa, Sr. Rui Santiago, informa que o
ilustre, hoje ex-Ministro da Fazenda .
O SR. ALOISIO FILHO ...:- Ex leader .
O SR. ACúRCro TÓRRES - '" ex-leader, talvez já exchefe de revolução ...
O SR. AMARAL PEIXOTO - Revolucionário autentico.
O SR. ALoiSIO FILHO - Ex-homem da Revolução.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Continúa o homem dn. Revolução.
O SR. ACÚRCIO TÓRRES ." porque V. Ex. sabe
que, no Brasil, um grande mal da República, é. o de,. qua~do
um cidadão cúe, passar a ser ex-tudo; o Sr. Rm SantIago Informa que o Sr. Osvaldo Aranha, para mim, insuspeitamenet. ainda é o Chefe e grande animador da Revolução de Outubro, numa da,,: reuniões a que se refere. afirmara ter dados
precisos para sustentar que o Distrito Federal tem rendas
que chegam para sua administração autonoma.
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o SR. RUI RANTIAGO -

S. Ex. provou, com dados.
O SR. AGúRCIO TóRRES - Adianta mais o nobre colega que o ex-Ministro não disse apenas t.er dados, mas provou que o Distrito Federal possue receita própria para vida
autonoma. Se o ex-Ministro Osvaldo Aranha assim o disse;
se a bancada autonomista assim pensa-e eu não direi aqui
uma palavra em contrúrio ao justo anseio do Distrito Federal - nada custará ao Govêrno informar a esta Casa qual
a receita' e qual a despesa do Distrito Federal.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - É uma obrigação do Goinformar, contra, aliás, a teoria exdrúxula do Sr. Antunes Maciel.

v(~rno

O SR. ACÚRCIO TÓRRES - E porque entre um Ministro que diz que não corresponderá mais aos nossos pedidos de
informações - e aí vai outro pedido, com o qual tiraremos a
teima de S. Ex., ou, mostraremos ao vivo, a sua desautoração
a esta Casa - entre um Ministro que diz, repito, que não corresponderá mais a esses pedidos, e um outro, que não é mais,
hoje, Ministro, porém, o foi até ontem, e a quem todos proclamavam como sendo o Primeiro Ministro do regime atual,
estou certo de que a maioria, ainda em homenagem aos propositos ditos liberais de seu ex-coordenador, votará unanimemente pela aprovação de meu requerimento. (1I1uito bem;
muito bem.)

O Sr. Jones Rocha - Peço a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra para encaminhar a votação o Sr. Jones Rocha.
O Sr. Janes Rocha (Para encaminhar a votaçlÍo) Sr. Presidente, a minha presença nesta tribuna, por breve
tempo, aliás, prende-se ao requerimento do nobre colega,
Sr. Acúrcio Tôrres, relativo ao pedido de informações sobre
autonomia do Distrito Federal, e meios de considerá-la uma
realidade.
PeliminarIllente, devo julgar-me satisfeito com a solidariedade integral do ilustre e brilhante colega, favoravel á
autonomia do Distrito Federal. Contudo. seja-me lícito
considerar que sobre o assunto, foi apresentada emenda
pela bancada aulonomista. unánime. e, tendo sido ela encaminhada á Comissã0 dos 26, onde se acha em estudos,
quer-me parecer que qualquer solicitação de informes
agora.' embora para melhor julgar da possibilidade de ser
dada autonomia ao Distrito, é um tanto precipitada.
O SR. ACÚRCIO TORRES - V. Ex. não nega que a qualquer de nós cabe o· ·direito de fazer pedidos como esse.
O SR. JONES ROCHA - Não nego esse direito e estaria de acôrdo com o requerimento de V. Ex., se a emenda, a que aludi, já 'não tivesse sido encaminhada á Comissão dos 2ü.
O SR. ACÚRCIO TÔRRES - A - emenda de V. Ex. não
impede seja aprovado o meu requerimento. Êste servirá
de esclarecimento. Desejo votar a autonomia do Distrito,
com pleno conhecimento do assunto.
O SR. JONES ROCHA -

A Comissão dos 26 terá

êss~
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interesse, identico ao de V. Ex., de solicitar informações,
mas em momento oportuno.
O SR. ACÚRClO TÔRP.ES
O momento é oportuno.
Quero conhecer a rcnda e a c1p;::p0sa do Distrito Federal,
porque, com o e.,:pírito deliberado com a bancada de V. Ex.,
pela autonomia do Distrito Federal, ...
O SR. JONES ROCHA - Já agradeci 11 V. Ex.
O SR. ACÚRCIO TORRES - " .preciso saber se há situação df:ficitál'i~ na' adm:inistração municipal. Si houver,
apresentare], em ;:;egunda discusão, cmenda mandaf1(J(,. pura
equilibrar o orçamento, que alguns dos serviços do Dist ri to Federal continuem a ser' custeados pcl:t União.
O SR. JONES ROCHA - Parte das informações que o
nobre Deputado pede encontra-se nas leis orçamcntárias.
Assim, Sr. Presidente. pela razão de estar nossa
emenda entregm, a0 estudo da Comissão dos 25, não acho
oportuno o requerimento do ilustre colega.
Era o que tinha a dizer. (Jfuito bem.: muito bem.)
Em seguida, é dado como rejeitado o requerimento n. 5, de 1933
O Sr. Acúrcio Tôrres (Pela ordem) requer a verificação
da votação.
Procedendo-se á verificnção de votação, reconhece-se terem votado a favor 44 Srs. Deputados e contra 77: total, 121.
O Sr. Presidente - Não há número.
Vai-se proceder á chamada.
O Sr. Tomaz Lôho (10 Secretário), procede á chamada
dos Srs. Deputados.
Feita a chamada, respondem 158
tados.

81'S.

Depu-

O Sr. Presidente - Responderam á chamada 168 senhores
Deputados.
.
Vai-se proceder á nova verificação.
Procedendo-se á nova verificação, reconhecese terem votado a favor 58 Srs. Deputados e contra 1 OS; total, 166.
C .Sr. Presidente rejeitado.-.:::::-:

O requerimento n. 6, de

1933,

foi

9
Esgotada a matéria constante da Ordem do dia, dou a palavra, para explicação pessoal, ao Sr. Gwyer de Azevedo.
O S1'. Gwyer de Azevedo (Para explicação. pessoal) - Exmo. SI' . Presidente, embora falando em explicação
pessoal, venho trazer á Assembléia, novamente,matéria
puramente constitucional.
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Não estava no meu propósito voltar á questão religiosa
antes de se rliscutirem as emendas por mim apresentadas
ao anteprojeto.
Obrigado a esta explicação, peço á Assembléia considere
o tempo que vou esbanjar agora, aquí na tribuna, como
correndo por conta e responsabilidade dos criadores concientes ou inconcientes do melindroso problema religioso.
Sinto-me satisfeito por haver proporcionado ao
Exmo. Sr. Cardeal D. Sebastião Leme oportunidade para
desmentir ou desautorizar uma nota atribuída a Sua Eminência e publicada há mais de dois anos.
Um partido político desta Capital - a Liga Eleitoral
Calólica - publicou a seguinte nota:
"A propósito do discurso ontem pronunciado, na
Assembléia Constituinte, pelo Deputado Gwyer de
Azevedo, recebemos a seguinte comunicação de
S. Em. o Cardeal D. Sebastião Leme:
"Leio nos jornais que o Sr. Deputado Gwyer de
Azevedo, ontem, na Camara, cita uma nota atribuída
a mim sôbre o ensino religioso obrigatório, restabelecimento da religião do Est~c1o, religião oficial, etc..
Não existe nota alguma, nem entrevista, nem declaração, minha, apregoando tais reivindicações.
Tenho dito sempre que não pleiteamos religião
oficial, ensino religioso obrigatório, etc ..
Se o simpático Diário Popular de São Paulo, divulgou coisa diferente foi iludido em _sua boa fé.
Só os que nunca me ouviram 0'1'-05 -que desconhecem inteiramente a minha orientl1';/ão a respeito
das reivindicacões católicas, na futura Constit~ição,
poderiam acreditar na autenticidade das declarações
propaladas pelo discurso do Deputado fluminense."
O SR. FERREIRA NETO - V. Ex. diz que
toral Católica é um partido político?

a Liga Elei-

O SR. GWYER DE AZEVEDO - É um partido político
que se esconde ...
. O SR. FERREIRA NETO - Estranho que a Liga Eleitora'i
Cat6lica se tenha constituído em partido político, dada :'l
feição universal do catolicismo, quando se negou autorização ao partido comunista para se organizar legalmente como
partido polílico, sob o pretexto de se tratar de uma organização internacional.
O SR. GWYER DE AZEVEDO - A ação da Liga é puramente política, por isso a classifiquei como partido polítko.
Sr. Presidente;-não declarei, em absoluto, que os católicos pleiteavam, no momento, a religião oficial; o ensino
religioso obrigatório, etc.
Afirmei, sim, que havia um
plano em início de execução. Minha explicação foi bem
clara. Não quiz dizer que se tratava de uma "sõpa de
pedras" .
Um jornal católico trouxe a 'primeira rt:sposta, antes de
minha explicação pessoal, aliás dizendo muito mal da educação religiosa do articulista. Diz êle:

-
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"As citações do Deputado Fluminense foram bebidas no fO])leto intitulado "A Constituinte e ú Culto",
do s.r. Benjamin César, pastor da Igreja Presbiteriana de Campos. É o mental' do Sr. Gwyer."
Agradeço esta prova de educação e confirmo que encontrei a declarar;ão de S. Emi.nência no folheto a que o mesmo articulista se refere.
Não contente com isto, passei um telegrama para São
Paulo, .pedindo confirmação. O telegrama a trouxe, mais ou
menos, nos mesmos têrmos.
O SR. GUARACÍ SILVEIRA - V. Ex. permite que lembre
uma coisa? Essas declarações feitas na grande capital paulista, a seu tempo, não foram desmenti.das.
O SR. G\VYER DE AZEVEDO - Até agora não o tinham sido.
O SR. XAVIER DE OLIVElRA - Talvez porque não houvesse chegado ao conhecimento de S. Eminência o Cardeal,
ou mesmo por f<llta de oportunidade.
O SR. G\VYER DE AZEVEDO - Felicito-me por ter
dado esLa oportunidade ao Cardeal. O artigo que deu margem ao incidente foi publicado no Diâl'io Popular, jornal de
grande circulação e muito lido ern São Paulo.
O SR. XAVIER DE OLIVElHA - Talvez não tivesse chegado
ás mãos de Sua Eminência.
O SR. GWYER DE AZEVEDO - A representação católica, na capital paulista, é muito grande.
O artigo, publicado no n. 15.540, de 8 de Junho de 1931,
do aludido Diário Popular, secção de "Pequenas notas" todos os que conhecem São Paulo sabem que essa secção é
mui to lida ...
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Menos no Rio de Janeiro,
onde quasi niio se lêm 05 jornais paulistas.
O SR. GWYER DE AZEVEDO - ... o ar ligo diz o
seguinte:
"A reliaião oficial O decreto subre o ensino
religioso, promulgado pelo Govêrno Provisório. provocou, ao que parece, grande entusiasmo entre os
católicos militantes. A mesa do Sr. Abgar Renault,'
secretário particular do Sr. Francisco Campos, ministro da Educação, esLá cheia de pilhas e pilhas de
telegramas de felicitações ao autor do decreto, que,
como se sabe, está também empenhado numa campanha política em Minas, a favor do Sr. Olegário Maciel e contra o Sr. Artur Bernardes.
Entretanto, se o entusiasmo é grande, ainda não
se esboçaram de leve os meios e os processos de aplicação. As leis devem, de falo, ser feitas para ser
aplicadas e tudo depende da oportunidade.
O decreto sôbre o ensino religioso terá vindo' com
o senso da oportunidade para ser completamente
executado?
Ainda é cêdo para responder. Como informação co
podemos registrar que, nos círculos milit~~tes das
organizações católicas, com o Sr. D. Sebastlao Leme
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á frente, como inspirador e chefe, é intenso o movimento no sentido de ser consagrado, na futura Consti tuinte, o princípio da religião do Estado.
Ouvimos há pouco pessoa que representa o pensamento de D. Sebastião Leme declarar o seguinte:
"O decreto sôbre o ensino religioso não deve ser considerado senão como i..lma etapa, a primeira".
"O que precisamos é colocar a igreja católica no
lugar que lhe compete. Na futura Constituição, estabeleceremos a religião de Estado, faremos do catolicismo religião oficial, ensinada nas escolas, proclamada nas repartições. Toleraremos os outros cultos,
que serão permitidos. Mas a reiigião oficial será a
católica. O Estado não será neutro. Somos a maioria
e assim o queremos. Podemos impôr a nOssa vontade" .
Essa versão é oficial, pois é repetida por todos
que privam com o ilustre Cardeal, que está decidido
a levar avante a campanha. De fato, temos elementos para afirmar que D. Sebastião Leme não recuará nessa cruzada, que considera de grande importancia para o Brasil.
O assunto, como se vê, merece estudo e será
objeto de grandes controvérsias, se houver liberdade
para isso.
O Govêrno Provisório já concedeu um pouco á
corrente clerical. Que poderemos fazer dessa tendência? Os próprios católicos militantes devem examinar
com toda a atenção e escrúpulo a reivindicação do
Cardeal. Valerá a pena para a própria igreja, sob o
ponto de vista dos interesses c.atólicos, o estabelecimento da r~ligífio oficial?"
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Pediria ao nobre Deputndo
licênça para dar-lhe um aparle. com toda a considera~ão
que merece. Com quem ficou o Deputado Gwyer: com o mformante dêsse jornal, que se dizia autorizado a representar o pcn"amcnto de Sua IEminência o Cal'deal, ou com as
palavras de Sua Eminência constantes da nota da Liga Eleitoral Católica?
O ,SR. GWYER DE AZEV~DO. - Eslou satisfeito por
haver Pl'oporcionado opoi,tunidade para o desmentido da
nMa.
O SR. XAVIER, DE OLIVEIRA - Nesse caso, está terminadá a questão.
O SR. GWYER DE AZEVÊDO - A nola existia; eu
não a :inventei. A mim não ca:bia desmenti-la.
Lastímo mesmo que ·éssa. oporlunidade não tenha sido
oferecida á Sua Eminência pelos representantes católicos,
que os há em quantidade no Estado ele São Paulo.
UM SR. DEPUTADO - Aého que não poderia haver dúvida
com respeito ao pensamento de Sua Eminencia, porquanto
as suas idéias se 'acham inteiramente expréssas no programa da Liga Eleitoral Católica, que é conheci.do. Nada
encerram essas declaracões relativamente á oficialização
do ensino católico no país.
-O SR. mVYE1R DE AZEVÊ'DO. - Fui também le,7ádo a
admitir a hi.potése - já agóra afastada - diante de uma
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"O projéto da Constituh'âo brasileira aU,nde, mais ou
menos, ao mínimo das aspiraç,ões religiosas daNação" Admilámos que seja o mínimo. ou menos do J!ue o mínimc.
Si, o que está no ante-projéto, é o mínimo, deve haver u
méd io e o máximo. Portanto, .éra de admitir que aquêle
programa fosse pensado por alguem. (Muito bem.)
Acho que o Sr. Arruda Camara, como sacêrdote. representa perfeitamente o pensamento católico na Constituinte.
E se S. Ex. declarou, repito, que aquelas aspirações eram
o mínimo, deve haver o médio e o máximo. Esse máximo
não o conheço, porquê não há nenhúma declaração positiva
s&bre êlc.
UM SR. DEPUTA1)O - É apenas o mínimo que estamos
pleiteando nésta A::sembléia, para a Constituição.
O SR. CARLOS Rl1:IS - O orador está argumentando logicamente.
O SR. XAVIER DE ULIVEIRA - Esse mínimo que pleiteámos, e ,: antc-projéto constituicional já consigna, são as
aspirações naturais do povo brasileiro.
O SR. VASCO TOLEDO - Do Povo brasileiro. nilo; do::,
que se dizem calólicos.
O SR. G\VYBR DE AZEVÊDO: - Precisamos conhecer bem a intenção daqueles que ora iniciam êsses trabalhos
em favor do ensino religioso. Atendam os iluslres colegas
na gravidade das declarações do sr. Arruda Gamara: "É em
nome da liberdade que os católicos reclamam os seus direitos" .
Não me consta que a liberdade dos catól·icos brasileiros,
desde a Conslituiçiio de 189'1, tenha sofrido o menor const1'l1llgiment.o, a menor diminuição. (Muito bem.) Pelo contrário, há a::õ maiores regalias; o culto é protegído.
O SR. GUARACí SILVEIH.A - A minoria é que não ten:
direIto, nem garantias.
O SR. G\VYEH DE AZEVEDO. "Direitos, e não fa.Yores" - continúu.
Ü SR. XAVIER DE OLIVEIRA. Si as minorias não tiv.esSem direitos, nem g:'1rantias,- S. Ex., o Sr. Guarací Silveira
não seria ,pastor proteslante. ( Trocam-se i/Hí1n.el'OS apartes) .

O SR. GWYER DE AZEV1WO. - Pensei que essa::,
medidas entrassem no ante iProjéto como uma colaboraeão,
como 'uma contribuição dos católico!,? na óbra educacional.
:Mas S. Ex. afirma que ~ão "direitos e não favüres". Querem liberdade para a sua conciência, sem constrangimento para a conciência alheia". (Trocam,-se iniimero.~
apa1·tes) .

O Sr. Presidente -

Atenção! Está com a palavra o se-

nhol' Deputado Gwyer dCl :'\.zevedo.

O SR. GWl'ER DE AZEVEDO tados me permitam prosseguir.

Peço aos 'nobres Depu-

"O cakfliscismo não é egoista. O qlle pleiteia é um
critério 1..:10 amplo e liberal, que interesse a todas as
VOLUME v
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religiões, sem !coagir a
seus súditos.

ninguem, nem

mesmos aos

óra, :as outras religiões são .francamente contrarias a
esta medida. Os cotóIi00S têm levado ao sr. :Cardcal informações col'hidas apenas em seu meio. Nào foram dizer a
S. Eminência que reina lã. maioy inita1;-ão nos outros cultos. Os independêntes receberam mal a medida do anteprojéto.
QSR. XAVIER DE OLIV1!.lRA. - ~i \;sses independêntes
representam aquí a maioria da nação, que ponham abaixo
o dispositivo inserto no anteprojéto.
O SR. VASCO DE TOLEDO - Não há maioria nem ~ninoria.
O que não se :póde admitir é que, em pleno século XX, numa Constituiç.ão, na qu.al devem ser tratádos assúntos de
mag-nll importancia, de grande interesse para o país, SP. I)]"
tendam increvcr questões lluram'Cn.te de conciência.
O SR. GWYER DE AZEVEDO - Declara S. Ex.:
"A hora é de lutas. Duas filosofÍias disputam. a 'Dosse do h'omem: a espiritualista e a materialista.
Duas civilizações anseiam pelo-:'domínio do mundo: - a cristã e a comunista" Disllenso-me de COI'(\.ental' esta parle, o que lficará a cargo de outrem. Nota mais
grave, entretanto, é a públicada no "O JOrnal", de honiem,
sobre o "Ensino Religioso nas Escolas do Estado", em que o
pádre Leolloldo Aires, ent.l'e ·outr,as cousas, l'espondendo ao
sr. Vivaldo Coaracy, diz.
"Reconhece o Sr. V. Cy, que á Igreja Católica "se
filiam em sua. imensa maioria as pOlw\.la~ões b"rasi.leiras". Ora, se o ensino religioso nas escolas oficiais
é uma aspiração dos católicos - portanto. da imensa
maioria daR populações brasileiras - essa aspiraç.ão,
num regime Q\.\e conl;agra a 'Vontade das maio1'ias,
chega a se constituir em direito, e direito que a preço
nenhum pode ser vendido, nem mesmo á custa da paz,
quando esta signifique comodismo dos católicos, dentro
do "st.at.u qUO", ou desatenção do Estado aos direitos
da conciência católica. Porque essa haverá ae ser uma
falsa e inglória paz, pois se funda na tímida abstenl)ão
dos católicos da luta por um direito, ou na obliteracão
dêsse direito pelo Estado."
Não há ultirnatum mais claro. Não fazem questão, nem.
mesmo da paz...
. '
Estamos aqui, senhol'es, justamente para construir em
favor da paz e da concórdia no seio da famflia brasileira.
Tais medidas, entretanto, estão irritando, francamente.
(Apoiados e- não apoiados).

O Sr. Cardeal está iludido em sua boa fé. Não quererá.
por certo, levar o Brasil a uma guerra religiosa que já se
vai esboçando. (Palmas no recinto e nas galerias) •
Agora, meus Senhores, lleço á A.ssembléia que ju.lgue,
pelo que vou ler, das vantagens dessa educação religiosa.
O SR. GUARAcf SILVEIRA - Se me fosse permitido, sqlicitaria aos nobres colegas prestassem a máxima atenção ao
que o orador vai ler.
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o Sll.. ADROALDO COSTA - Somos todos ouvidos.
O SR. GW"Y""ER DE AZEVEDO - O "Estado de Minas",
em as suas "Notas Religiosas", sob o título - "Santiflcação da
Família", - transcr·eve o seguinte:
Programa de aeão -da Confederaeão Católica de
Belo Horizonte, em 1931 Trabalho apresentado pelo padre Alvaro Negromonte. e que o
transcrevemos por partes:
Visitar todas as casas da paróquia, examinando-lhes
as necessidades espirituais

O Paróco divide a paróquia em "grupos de casas"
por quarteirões ou ruas, que serão confiados a uma
senhora. Esta divisão racional e metódica, feita s0bre
a planta da paróquia, não deve deixar escapar nem
uma casa.
É prudente copiar a àivisão e arquivá-la, juntamente com o nome e O enderêeo da zeladora encarregada do grupo.
Para maior eficiência do trabalho. convém que os
"grupos de casas" não tenham muitas casas. 40. 50 no
máximo.
'
'
O vigário, que deve conhecer bem as suas pa!'ôquianas, distribuirá os "grupos" ás senhoras que mais
facilmente os puderem visitar.
Entregar um "grupo de casas" a uma senhora qne
morasse muito longe dêle, seria. de anfemfio. inutilizar
ns esperaneas. a menos que "e tratasse ele uma verdadeira apcíst.ola"- o que é raro.
~omeada. a encarregada começa imeclinlmnenle a
sua tarefa: descob1'ir as uníiíe,ç ilí cítas. as crinnçrrs por
batisar. as que n(ia (requentam o catecis1nl\. as que mio
fi:;eram ti 1l1·i1ll.'~i1·n cfJ1nllnluio. os qllc n/io (a:etn a
páscoa. os enfeT11iOs qlle precisam ,;,: ,~(lcrn1/1enln. os
qu.e têm (ilhos em COli:(fios proteslalli.r:s. etc .. ele.
:\ zeladOl'a. 1)al'a fazer cstas sindirancias. deve ter'
muito geito. milha prlldl'ncia. Muitas vrzes. no simples curso rle uma convcrsa bem orientada. se ch~ga facilmente ao I·csull.adn desejado. do que com pcrgunt.as
direlns, importunas c irrit.anlcs.
Imprudênciaserin. declarar que o fim da visltn. é
conh.ecer as neees.ddarle.~ espiritu.ais... A '\:isi la se
faz sob um pretexto qualquer: um aniversário. um
nascimento, um batisado. uma moll;stia, um luto, ou
em companhia- de uma amiga da casa e mil outros motivos que nunca falk'lri'ío a uma mulher para visitar a
outra.
E ... toca a conversar, que nesta conversa é que
sai tudo!. .. Aí se fica sabendo que são só contratados
no civil, que os meninos ainda não estão batisados, ou
não frequentam o catecismo, que aquele maiorzinho,
não fez a primeira comunhão e até... as rusgas dos
esposos.
De tudo o que se tiver informado, com prudência
e segurança, a zeladora tomará nas escritas e apresentará em sessão para que se fique sabendo:
1°) o número de casas visitadas;
2°) o númer,o das uniões ilícitas;
3°) o das legitimadas;

-244 4°) as crianças de mais de um mês, por batisar;
5°) os batismos de adultos, tanto por fazer, como
os conseguidos;
(j0) as crianças que não frequentam o catecismo;
7°) outras necessidades espirituais.
Do que fôr apresentando em sessão do Apostolado,
a secretaria fará um relatório sucintc e completo para
apresentar á Confederação. "

O SR. GWYER DE AZEVEDO - Isso é aceitavel? Isso
é a sanLificação da família? Nüo, senhores! Isso é uma es-·
pionagem, e das poores! (.1poio.dos e não apoiados. Palmas
no recinto e nas (JaZer·ias.)

c-

O Sn. BARIlETO CAMPELO - Permita-me V. Ex. uma explicar:ão: espionagem, bisbilhotice seria se fosse debaixo do
e5piri1.0 de curiosidade; mas tudo isso é feito para cura de
JJ1alcs sociais generalizados.
O SR. GWYER DE AZEVEDO - Não advinho intenções.
Pelo que li, trata-se de uma ordem de espionar, penetrando
a In timiclacie c o segredo dos lares. Isso se obtem no confissionário e não por êsses processos. Isso, pois, não é ensino
moral, porquê êste não admite tais recursos.
O Sn. ZOROASTRO GOUVEIA - Aliás, é um simples admioiculo ao confissionário, que é a arma da espionagem. (Trocam-se aparlcs.)

O SFt. G\VYER. DE AZEVEDO - Não quero tomar mais
tempo á Assemblt)ia. Respondida a nota de Sua Eminência
j'.l(:O-I1lC daqui um apf~lo, no sentido de que' detenha a marcha dessa:' ligas católicas, que, divorciadas das mais preown( \,:, netp,;sirlar1cs do povo, que pede pão (muito bem),
\"in'lI1 ap('IWS a fazer eleitor'os, com o fim de atingirem os
>'('U" oh.Hivus paI íUcos. (.Apoiados, Protestos. Palmas nas
. {fll!crifls ,)

O Sn. XAvu,:n

e;;pil'i!o

p

DF. lJ1.1VF.lRA A religião dá o pão para o
t:lIl11),;01 a::;sisLência aos desamparados.

() SIl, G\\,YEll DE AZEVEDO,. Há muita gente mor)'('n.lo 01., 1'01111', (' n oIinhnil'o conLinúa a se escõar para o Va[icano! (I'ofllllls (J m'olestos.)
O SR. XAvrEn DE OLIVEIRA - Peço licença para dizer que
o nobrp uradur' eslri enganado, porquê o Brasil recebe muito
m:ti::; do lIlIe d.L Poderei i)rovar isso, oportunamente, EnCluanto o Govl'rno da República dispõe de 500 leitos para
cnfel'mo;; no DisLl'iLo Federal, a Religião, com as suas ordens,
dispi"le de 5.000.
O SR. FERREIRA NETO - Subvencionados pelo Govêrno.
Pelo menos, na minha terra é assim.
O Sn. ZOROASTRO GOUVEIA -" E dando êsses 5.000 leitos,
não faz a Igreja um explendido negócio, guardando milhareS
de contos'? (Trocam-se vários apartes. O Presidente faz
soar os tímpanos, j'eclamando atenção.)

O SR. GWYER DE AVEZEDO - Aceitarei
do as informações do nobre Deputado e a elas
quantc. a esta parte do Vaticano, no dia em
1.l11la estatística segura àa arrecadação feita em
róquias do Brasil.

de bom grame curvarei,
que receber
todas as pa-
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OSa. XAVIER DE OLIVEIR~" - A começar pelo Estado do
Rio, que V. Ex. tão bem representa nesta Assembléia.
O SR. VASCO DE TOLEDO - O nobre orador podia também pedir uma estatística dos bens que possuem as irmandades católicas.
O SR. GWYER DE AVEZEDO - Terminando esta explicação pessoal, lanço, novamente, um apêlo á Assembléia,
afim de que pense muito sôbre estas medidas que aí estão,
como primeiro passo de uma campanha; afim de que as estude e sôbre elas medite, para que a nossa obra resulte em
favor da concórdia e não da guerra religiosa no Brasil, que
tanto amamos. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador
é cumprimentado.)

10

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Antônio Rodrigues de Sousa.
O SR. AXT6NIO RODRIGUES DE SOUSA - Sr. Presidente, por solicitação de um funcionário da Mesa, cedí a minha vez ao Sr. J. J. Seabra, reservando-me para falar na
próxima segunda-feira.
o Sr. Presidente - O Sr. J. J. Seabra está ausente, de
modo que vou dar a palavra ao Sr. AntOnio Jorge.
Tem a palavra o Sr. Antônio Jorge.
o Sr. Antônio Jorge (Para explicação pessoal) - Sr. Presidente, há dias, estava eu inscrito para falar em explicar;ão
pessoal, afim de cumprir um dever.
Poucas serão as minhas palavras, pelo adiantado da hora,
mas repassadas do mais profundo sentimento.
No decorrer da semana atrazada faleceu em CuriLíba,
Capital do meu Estado, o ilustre paranáense, coronel Luis Antonio Xavier.
Descendente de família humilde, por esforços próprios
ocupou na minha terra posições do maior destaque. Ao lado
de Eduardo Mendes Gonçalves, Fernando Simas e outros, foi
um fervoroso propagandista da República.
No tempo em que no Paraná havia representação e justiça, e em que, á sombra dos dois grandes Partidos, chefiados
por Vicente Machado e Generoso Marques, se praticava o verdadeiro regime republicano, Luiz Xavier teve grande projeção
na política estadual, e, além disso, exerceu os cargos de Prefeito da Capital, secretário do Interior e também o mandato
de representante do Estado na antiga Camara Federal.
Assim, Sr. Presidente, trazendo ao conhecimento da Assembléia esse doloroso acontecimento, como seja o do falecimento do ilustre paranáense que grandes e assinalados servicos prestou ao meu Estado, peço a V. Ex. consulte a Casa
sôbre se consente que na ata dos nossos· trabalhos de hoje
seja consignádo um voto de profundo pesar pelo falecimento
do ilustre paranáense, e se telegráfe também á família do
morto, apresentando as condolencias .da Casa. (Muito bem;
muito bem. O orador é cumprimentado.)
'0 Sr. Presidente - O requeriniento do nobre Deputado,
será submetido á Assembléia no expediente da presente sessão.
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o Sr. Rui Santiago ção pessoal.
o Sr.

Peço a palavra, para uma explica-

Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado:

O Sr. Rui Santiago (Para explicação pessoal) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, tendo chegado um pouco atrazado
á sessão de hoje, não ouvi o discurso do meu prezado colega
e amigo, Sr. Virgílio de Melo Franco, mas, por informação
de companheiros nesta Casa, soube que o orador, descrevendo, eom isenção de animo e serenidade, sua atitude nos
últimos acontecimentos, fez referências sobre o modo de sua
ação relativamente á sucessão da Interventoria minai! a .
S. Ex. colocou-se em plano bastante elevado.
Não sairia eu, porém, desta Casa bem com a conciêncIa
de maca idealista e revolucionário, se nt"lO trouxesse imediatamente ao conhecimento de meus colegas alguns pormenores
que, sem dúvida, irão projetar luz sõbre o julgamento que a
todos lias cabe fazer dos fatos que se vêm desenrolando nú
cenál'io da política nacional.
Há poucos dias, um oficial superior do Exército, meu
amigo, falando sobre a personalidade de Getúlio Vargas, expressou-se de modo veemente contra êsse brasileiro; e eu,
que tenho seguido passo a passo a trajetória política dêsse
estadista, estranhei o modo por que êle era julgado.
Quero relatar, em poucas palavras, os fatos que de!'am
motivo a essa revolta intima do digno oficial.
Dizia êle qut:, por informações de homens de responsabilidade na política nacional, soubera que Getúlio Vargas
tinha convidado, para a interventoria de Minas, o Sr. Virgílio de Melo Franco e, ao mesmo tempo, fizera idêntico convite ao SI'. Gustavo Capanema!
Imediatamente, com a sinceridade que me caracteriza,
sinceridade Que me tem custado muitos dissabores na trajetória inicial da vida política, mas da qual absolutamp.nte
nã(l me afastarei, repeli isto, porque conheço o passado de
Getúlio Vargas. Quiz, porém, certificar-me da ve;rda.de e procurei, em audiêncilt, o Chefe do Govêrno Provisório; porque, se êle tivese semelhante atitude, eu me desobrigaria
para sempre dú apôio que lhe tenho dado, dentro de sna diretriz, em benefício do Brasil e dos elevados interesses do
povo.
S. Ex., então, descreveu toda a marcha que essaS candidaturas tinham tido. E, segundo depóimento de meus colegas, o Sr. Virgílio de Melo Franco dissera que mmea. se
nJovera em beneficio de sua candidatura - o que tal1lb<5IlJ
foi comprovado pelo Chefe do Govêrnú Provisórin, e é a
exprcssão da verdade.
O Sr. Getúlio Varga~, entretanto, me: aflrmára que os
interventores no Norte - e citou no momento 'Ull1 (le que
me lembro: o Sr. Jurací Magalhães - é que lhe: tinham,
primei~ o. :;uger ido ou falado em tal candidatura.
O Sr. Getúlio Vargas sempl"e fez sentir qUt~ não Cnha
cand!daLo e que, tratando-se de um revolucionário :Ie·nome e de serviços, nal1a teria a objetar. Em seguida, veio a
campanha já aqui na Capital e, depois de assentada essa
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candidatura, surge o "Correio da Manhã", impugnando o nome do indicado, e imediãtamente a carta do 81'. Virgílio, (I:?sistin()c, por completo. .
,
Seguiram-se outras dérnarches, a que não quero fazer
men(;ão, porque não interessam ao julgamento. Apenas '-1112ri:l indic,.r estd parte, que deve ficar bem esclarecida: a de
q'.v~ o Sr. Getúlio Vargas não teve candidato, no transcurso
de toda a Cluestão; mas, os amigos dos candidatos o procuraram.
l[Ol.1V~. portanto, na verdade, quem se interessasse pela
canC::datllr:J. Virgílio Melo Franco, assim como pela do Sr.
G l1slavo Capanema, que surgiu paralélamente. Eram doi&
nOmes revolucionários fortemente apaiadas.
Snrgiu, então, um terceiro nome, completamente alhei v
;Ís C"ll'T'entes em litígio; e, pessoalmente, julgo que e$t.i 50luCão foi boa para o Brasil e para os brasileiros. (J:h~ito
bem.) Se não íoi feliz para os interessados, roi feliz par;). a
l'~ação, que precisa de paz e de trabalho, afim de impor-se
ao conceito da civilizacão e ao respeito dos princípios defendidos pela Revolução!
Esclarecendo essa ligeira passagem, quero deixar bem
clara, no espírito de todos, as responsabilidades que cabem
aos homens envolvidos no caso. Hoje, principalmente, deve
1':car tudo elucidado, porque a demissão voluntária de 31guns ilustres revolucionários, como Osvaldo Aranha, que
sempre batalhou nas primeiras linhas, não pode, por má interpretação, criar extremismo partidário, esquecendo os i~~
teresses coletivos, a tranquilidatie e o bem da Nação. (Maite,
bem; 1nuito bem.. Palmas. O orador é cumprimentado.)

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou levantar a sessão, designando para amanhã a seguinte
ORDEM I)O DIA

Trabalhos de Comissão.
Levanta-se a sessão ás 16 horas e 37 minutos.

38" Sessão, em 30 de Dezembro de 1933
Presidência do Sr. Antônio Carlos, Presidente

1
A's 14 horas, comparecem os Srs.:
Antônio Carlos,; Pacheco de O;Iiveira, Cristóvão Barcelos, Tomaz Lubo, Fernandes Távora, Clementino Lisboa.
Valdemar Mota, Alvaro Maia, Mário Caiado, Luiz Tirelli,
Alfredo da Mata, Veiga Cabral, Moura Carvalho, Lino Ma~
chado, Magalhães de Alm.eida, Costa Fernandes, Carlos Reis,
Godofredo Viana, Agenor Monte, Pires Gaioso, Valdemar
Falcão, José Borba, Pontes Vieira, Xavier de Oliveira, Veloso Borges, Odon Bezerra, Irenêo ,J ofilly, Agamenon Magalhães, Arruda Falcão, Arruda Camara, Alde Sampaio, Osório Borba, Góes Monteiro, Valente de Lima, Sampaio Costa,
Guedes Nogueira, Leandro Maciel, Rodrigues DÓtia, J. J.
Seabra, Artur Neiva, Edgar Sanches, Alfredo Mascarenha<:,
Leôncio Galrão, Aloísio Filho, Francisco Rocha, Arnold
Silva, Carlos Linden~g, Henrique Dodsworth, Rui Santiago, Sampaio Correia, Prado Kelly, Raul Fernandes, Acúrcio
Tôrres, Fernando Magalhães, Cardoso de Melo, Buarque Nazareth, Lemgruber FFilho, Bias Fortes, José Braz,Martins
Soares, Augusto de Lima, Mata Machado, Odilon Braga, Clemente l\Iedrado, Raul Sá, João Beraldo, Campos do Amaral,
Bueno Brandão, Barros Penteado, Guarací Silveira, Lacerda
\Verneck. João Vilasboas, Alfredo Pacheco, Plínio Tourinho,
Carlos Maximiliano, Frederico Wolfenbuttel, João Simplício, Renat.o Barbosa, Vítor Russomano, Fanfa Ribas, Arg p miro Dorneles, Raul Bittenco-utt, Adroaldo da Costa, Alherto
Diniz, Acir Medeiros, Fcrre:ii~ Neto, Gilbert Gabeira, Vasco
de Toledo, Antônio Rodrigues, de Sousa, Valdemar Reikdnl.
-Martins e Silva. Francisco MôUra. Ant.ônio Pennafort. Alberto Surek. Armando Laydner, Guilherme Plaster, MáriC\
Manhães, Mílton Carvalho, Ricardo l\Iachado, Pedro Rache.
Mário Ramos. Rocha Faria. Gastão d€'. Brito, Teixeira Leite,
Pinheiro Lima, Abelardo Marinho (106).
O Sr. Presidente - A lista _de presença acusa o comparecimento de 106 Srs. Deputados.
Está aberta a sessão.
A Mesa acaba de receber comunicação da renúncia
do Deputado eleito pelo Estado do Espírito Santo Sr. Asdrúbal Soares, que foi nomeado Secretário da Agricultura
do referido Estado e já se encontra empossado. O suplente
dêsse Deputado é o Sr. Godofredo da Costa Menezes, o qual
se acha presente, para o fim de prestar
comptomisso regimental.
"
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Encontram-se também na Casa, afim de prestar igual
compromisso, o Deputado eleito pelo Estado do Piauí,
Sr. Francisco Freire de Andrade.
Convido os Srs. 3° e 4° Secretários para, em comlssao,
introduzirem no recinto os dois novos Deputados.
Comparecem SS. EExs., acompanhados da
respectiva Comissão, e, junto á Mesa, prestam o
compromisso regimental, tomando assento, em
seguida.
O Sr. Presidente -

Vai-se proceder á leitura da Ata.

O Sr. Clementino Lisboa (3° Secretário, servindo de 2°),
procede á leitura da Ata da Sessão antecedente, a qual é
posta em discussão.
O Sr. Presidente -

Está em discussão a Ata.
2

o Sr. Cunha lIel0 (Sôbre a Ata) - Sr. Presidente, desejo
que fique constado na Ata a minha seguinte declaração de
voto.
"Eu fiz parte da maioria desta Casa que, há di~s,
votou um requerimento de infúrmacões do nobre
Deputado Sr. Acúrcio Tôrres sôbre a censura de imprensa.
Coerente com a orientação que tomei anteriormente, declaro ter-me incorporado á minoria desta
Casa, que, ontem, aprovava um outro requerimento
do mesmo Sr. Deputado, solicitando informações sôbre as rendas da Prefeitura do Distrito Federal.
Eu poderia não ter votado pelo primeiro d~
queles requerimentos e votado a favor do segundo.
Não seria incoerente se assim procedesse. Jámais,
porém, poderia ter votado a favor daquele e contra
êste. É que, Sr. Presidente, existindo diversas emelldas sôhre a autonomia do Distrito Federal, os esclarecimentos que constituem o objeto do segundo requerimento, ontem rejeitado, envolvem matéria
constitucional, dentro da nossa finalidade.
Não q-uis negar tais esclarecimentos, porquê desejo que o meu ilustre colega que os requereu oriente da. melhor forma o seu voto sõbre as referidas
emendas.
Sala das Sessões, em 30 de Dezembro de 1933.
Cunha Mello."
O Sr. Presidente - O nobre Deputado será atendido.
Em seguida, é aprovada a Ata da sessão antecedente.
O Sr. Presidente -

Passa-se á leitura d() Expediente.

O Sr. Tomaz Lôbo (1° Secretário) procede á leitura do
seguinte
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3
EXPEDIENTE
Telegramas:
De La Paz - -Presidente Asamblea Nacional Constituyente - Rio. RI Gonierno de Bolivia agradece a la Asamblea
Nacional Constituyente de la nobilisima nacion brasilena por
el voto acordado con motivo deI armisticio en la guerra deI
Chaco y hace votos por el feliz exito de esa Asamblea en sus
deliberaciones. - Atte. Daniel Salamanca, Presidente de
Bolivia" - Inteirada.
De Assuncion - Presidente Asamblea Nacional Constituyente - Rio - Recibido con todo respeto el mensaje de
la magna Asamblea que está modelando los destinos de
un gran pueblo, el Brasil ostenta como un titulo a la consideracion deI mundo el haber instituido el recurso deI arbitraje como institucion nacional, mostrado asi conciencia
de lajusticia internacional y agradezco vivamente los votos
me é grato saludar cordialmente aI senor Pre&idente. Euzebio Ayala, Pi"esidente deI Paraguay. - Inteirada.
O Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente
Acha-se sôbre a mesa, desde ontem, e vou submeter a
votos o seguinte
4
REQUERIMENTO

Requeiro, para que seja consignado na Ata dos trabalhos da Assembléia, um voto de profundo pezar pelo falecimento, em Curitiba, do coronel Luiz Antônio Xavier, dandó-se conhecimento dêste ato á família do ilustre para:"
náense falecido e manifestando o pezar desta Casa.
Sala das Sessões, 29 de Dezembro de 1933. - Antonio
Jorge Machado Lima.

Aprovado.

5

o Sr. Presidente - Vou dar a palavra ao primeiro orador
inscripto, na hora do Expediente, o Sr. Agenor Monte.
O Sr. Agenor Monte - Sr. Presidente, filho do Norte, daquele Norte calcinado pelos sóis e varrido pelas sêcas periódicas, quero que as minhas primeiras palavras na tribuna
sejam um preito de justiça e gratidão ao eminente Chefe do
Govêrno Provisório pela obra meritória e altamente patriótica, que, por intermédio do digno e ilustre Ministro da Viação, Dr. José Americo de Almeida, vem realizando naquelas
paragens assoladas.
Estou certo de que esta gratidão é a de todo o Nordéste,
da qual as minhas palavras são apenas frágil éco dos aplausos unísonos dos brasileiros que palmilham e vivem naquela região e que, hoje, já sentem desabrochar novas esperanças e surgir outros horizontes.
Não tenho a veleidade de trazer a esta douta Assembléia
algo de inédito sôbre as sêcas. Sertanistas eméritos, como
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Euclides da Cunha. no seu livI'o imnrlnl "Os Sertões"; José
América de Almeida, nos "PI'oblemns dn Paraiba", e tantos
outros escriLore8. já têm magistralmellte de~cl'ifo as cenas
dantescas e a miséria que o fldgf!lo pel'ilídico provoca ..
Por maiores, entretanto, que sejam os horrores narrados e as misérias apontadas pelos ilustres escritores, a realidade é ainda mais dura e mais compungente .
Quem já assistiu de perto as consequências dolorosa~
pro\'ocarlas pelas sêcas no seu ciclo de morte c ruína; quem
já viu o desfilar medonho de trapos humanos seguindo pelas caa tingas infindas, fugindo á desolação sob os raios dardejantes de um sol inclemente, pisando um s610 de fogo que
lhes chaga os pés e, muita vez, caindo exaustos e famintos
para não mais se levantarem, expirando com os olhos abertos
na amplidão do infinito, talvez na esperança derradeira de
um milagre dos céus; quem já viu mães aconchegando ao
cólo nas criancinhas, que morreram a fome, porque os seios,
como a terra que pisam, também secaram. e não choram
mais, porque as dare Se as desventuras estancaram-lhes as
lágrimas.
Quem já presenciou, SenhOl'cs. aqucla cavalgada do desespero e da fome. naturalmente reconhecer:i a benemerência
da obra que se vem realizando no Norrléste e a necessidade'
imperiosa de resolver êsse magno prohlema nacional, no
mais curto prazo, senão pelos ditámes do patriotismo, pelo
menos, por êsses universais sentimentos de soldiariedade humana e de piedade cristã.
Não estou fazendo lirismo: as minhas palavras estão
muito áquem da realidade. A sêca é uma calamidade de
raias espantosas. Assisti, durante os últimos anos, cenas dolorosíssimas, que muito me comoveram. Como é triste aquele
emigr'ur em massa, de mulheres de homens, mulheres e criancinhas, expulsos dos lares, corridos pelo flagélo periódico!
Quando desfalecem as últimas esperanças, gastas as energias no afanoso trabalho de saciar a sêde e de procurar raizes de pá.u para matar a fome; quando falham os últimos
vaticínios sôbrc a chuva essas criaturas. abandonam 05 lares
e se vão, em procissões fantásticas, em busca de terras
uberosas, de mrirgens de rios perenes.
Vão
arrastadas
por êsse potencial estranho, que nos dá fôrças misteriosas
para vencer a destruição.·
Mas a verde Canaan, de terras fcrtéis e de águas perenes, é uma continuidade crescente dos seus martírios.
Mal ainda mais terríVel assalta aqueles organismos
cowbalidos. A natureza, num sadismo histérico de aniquilamento, infiltra-lhes germens que os abatem e matam em
poucas horas, ou os deixam 00mbalidos, enfraquecidos para
o resto da existência.
É um nomadismo sem fim e cheio de horrores. Quando
as primeiras chuvas acariciam as, terras sêcas, cobrindo de
verduras aquelas paragens crestadas, os que resistiram á
voragem regressam aos lares abandonados e vão recomeçar
a vida chorando os entês queridos que deixaram pelo caminho.
.
Nesse fluxo e refluxo de misérias e de pobrezas, a couciência dos nossos homens públicos só despertava no afã,
sem resultado, de medidas paliativas e de recursos tardios,
quando já o flagélo estendia suas garras por todo Nordéste,
destruindo vidas e destrlfindo riqueza. E, em consequência
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intcnsiclàde e com mais horrores.
.
A sêca de 1932, como é chamada, foi uma das mais rigorosas que já tivemos. .:\. de 1915 não Leve tamanha intensidade. No entanto, os horrores e os danos materiais, morais
e pessoais foram muito maiol'es. Esta úlUma veiu bem
comprovar o quanto pode fazer um govêrno patriótico que
encare, com afinco e com discernimenlo. os problemas
nacionais. Não obstante, tudo levava a crer em consequências mais desastradas, dadas as condições precaríssimas que atravessava o nosso País, varrido profundamente
na sua vida social, econômica e administrativa.
O Govêrno Provisório:, por intermédio do l\Iinist6rio
da Viação, realizou no Nordeste uma grande óbru da salvaeão pública e, sobretudo. de são patriotismo.
Não venho aquí analisar - tampouco floderia ter tal
veleidade, analisar a administração paLriólica do ilustre Ministro da Viação, pois, para tanto, me falta competência. (Ncío apoiados.) Est ou certo de que, em momento
oportuno, êsse titular comparecerá a essa douta Assembléia,
para mostrar á Kação o seu trabalho e a sua obra.
Falando, todavia, nas sêcas do Nordeste. seria cIamorosa
in,justiça não ligar seu nome a êste assunto. O seu plano
está delineado em bases seguras e em direLJ'izcs definitivas.
Lanl)OU-Se úquclc gr:mclc cmpr'eendimento nordestino. sem
medir a extensão elos sacrifícios e o peso elas J'esponsabilidades, e: como bem disse em seu último rclatcírio. sem
visar interesses de zonas ou obstáculos que porventura pudessem desviá-lo dos rumos tracados.
Sr. Presidente, com aquele material humano, já gasto
pela fome, depauperado pelas canseiras das travessias, inÍciou-se no Nordeste uma grande obra definitiva. em bases
ra.cionais, a qual, em breve, dará resullados admiráveis.
Quando a seca era mais aguda. o Ministério da Viaçfioexecutou um vasto plano de assistência distribuindo
víveres roupas e remédios ao::, flagelados em campos de
concentração. E fez mais; disseminou os mais aprovcitaveis
na execução de obras reprodutivas que, custe o que custar,
não podem nem devem ser mais paralisadas. Para não falar
em outros, citarei aquí o açude Lima Campos, assim chamado, em homenagem ,10 malogrado cng'cnheiro pat6cio,
desaparecido na Baía no desastre de aviação, quando servia
á Pat.ria e cuja memória, agora, nesta tribuna, reverência.
Aquele açude não é um simples reservatório como o de
Quixudã e tantos outros, mas uma grande bacia com sislema perfeito de irrigação, que. em breve, transformará
milhares de hectares de lerra, improdutiva, em f6rteis \'e1'gois, onde, amanhã, nulr'idos rebanhos 1)]'01iferarão, e, no
momento das sêcas, servirá como refrigério seguro para'
milhares de famílias serü!,nejas, que não mais terão de
abandonar suas regiões.
Muitas outras obras foram já realizadas nas terras nordestinas: além da açudagem int.ensiva e extensiva, milhaJ'C" de quilômetros de estradas de rodagem e centenas de
quilômetros de estr;:;rlas rle ferro. Emfim. todos os Estados
do Nordeste receberam benefícios inúmcl;os desta administral.:ão fecunda e patriótica.
Não procurou ela resolver o problema das sêcas com
soluções unilaterais, como já foi p1'opôsto por um dos mais
eminentes brasileiros, que hoje honra
esta Casa, como

0'~

....

-254 -

membro· da bancada paulista, o DI'. Cincinato Braga.
S. Ex lembrou cortar o Nordeste com estradas de ferro,
para. no momento das sêcas, levar as populações flageladas
ás margens dos rios perenes. Seria condená-las ao eterno
nomadismo.
As vias de comunicação, no seu plano, servirão para
a circulação da riqueza. transportando os produtos pecuários e agrícolas aos pontos de venda e exportação.
Sr. Presidente, não sei. até, o que seria dos Norde;;tinos, se não fossem o patriot.ismo e a boa vontade do Chefe
do Govêrno Provisório em auxiliá-los, nos dias augustiosos das sêcas.
Todos os Estados foram beneficiados. :Até, mesmo,
aquele que tenho a honra de aquírepresentar - o Piauí, que foi dos menos aquinhoados, também recebeu alguns
favores
Dentre as obras já levadas a efeito, lá está a Colonia
de David Caldas, construida pelo Govêrno do Estado, com
recursos pecuniários fornecidos pelo Ministério da Viação.
Se outros motivos não tivesse para ocupar a tribuna,
Se a materia de que estou tratando, não envolvesse assunto
constituclonal, aquí estaria pela obrigação de agradecer, em
nome daquelas centenas de brasileiros egressos da fome c
da miséria, os recursos recebidos do Govêrno Provisório,
graças aos quais podem, hoje. viver em habitações sadias
e confortaveis, amanhando a terra ferii! por processos técnicos, acompanhados de agrônomos, que lhes ensinam o
manê,jo dos instrumentos mecanicos, para o engrandecimento do seu trabalho.
Sr. Presidente, quero, também, deixar aqui consignada
minha gratidão e meu louvor aos ilustres membros da ComisSã6 que elabou o Anteprojeto Comtitucional, por terem incluido, no seu texto, êsse grande problema nacional.
Poderá alguem objetar, como já objetou conceituado
jornal desta Capital, que um problema transitório não deve
constar do Estatuto Constitucional. E' transitório. sim, mas
desde a derrocada de Pel'o Coelho vem abatendo brasileiros,
sem solução adequada, ou, mesmo. relegado ao abandono pelo
indiferentismo dos seus govêrnos.
.
As modp,rnas constituições não devem conter simples bases jurídicas de organização de govêrno e de relações entre
os individuos e entre êsses e o Estado: deve ir além, traçando. definindo normas administrativas definitivas, que obriguem os govêrnos a resolver os problemas nacionais no espaço e no tempo.
E não Se diga que as sêcas· não são problema nacional.
Mais de um milhão de quilômetros quadrados, com mais de
seis milhões de habitantes, se debatem periodicamente nas
- garras do flagélo, que os aniquila, abate e emprobece.
E' problema tão importante quanto a higiene, quanto a
educação e mesmo quanto a defesa nacional; aliás, envolve
Oi: três problemas.
Ainda tem dois aspectos: o primeiro, salvar -milhões de
compatriotas nossos da miséria e da fome; o segundo é fa'tor econômico. restabelecendo o equilíbrio entre as diversas
. egiões do País.
Ninguem contest.a que o fator econômico é a mais poderosa alavanca que desloca o eixo da civilização e progresso dos povos.
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- As regiões sul € centro do País, pelas suas condições
geográficas e, sobretudo, pela proteção sempre constante dos
governos da Un'ião, vêm dia a dia se enriquecendo, enquanto
o Norte vai ficando á retaguarda, sem pecuária, sem indústria e sem lavom'a.
Não é, absolutamente, á {alta de energia, inteligência e
vontade de seus filhos que labutam lá: é, principalmente,
pelo abandono em que os governos os têm deixado - sem
recursos para vencer e corrigir a natureza, que, em algumas
partes, os esmaga e aniquila pelo excesso de sua exuberancia
e, em outras, os atrofia e mata pelo excesso de seus flagêlos.
Não estou aqui pregando regionalismo, porquê sou
dêsses brasileiros que amam a pátria acima de tudo e
vêem em cada recanto uma parcela da pátria extremecida. Mas, como brasileiro que sou, que quer este Brasil
maior, é~preciso que todas as regiões se desenvolvam de maneira harmônica, para que o Brasil seja forte na conciência
cívica de seus filhos e também forte pelo desenvolvimento
harmônico de suas regiões.
Sr. Presidente, integrar o Norte na econômia nacional é
obra de são patriotismo, é a mais segura medida para manutenção da integridade da Pátria.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - O que já começou a fazer
o Governo Provís6rió, com as medidas tomadas.
O SR. AGENOR :\fONTE - É bem verdade que já se
acha consignado no Anteprojeto o problema das secas; mas,
como lá está. absolut.amente não satisfaz os anseios da Nação,
porque o Estado é plulônico e s6mente os govêrnos, que têm
conciêneia de suas verdadeiras finalidades, de suas grandes
responsaoil idades, é que pvclerão continuá-lo.
Já vimos no passado o gravissimo êrro de um Presidente da República, suspeJ..ldendo as obras iniciadas na administração Epitácio Pessoa, causando ,assim grandes prejuizos
á Nação e gravíssimos prejuizos ao Norteste.
O SR. X.wmR DE OLIVEIRA - Mais que isso: extinguindo
a caixa de obras contra as secas, creada pelo govêrno talvez a medida mais imporl.ante por êle executada durante
sua vigência.
O SR. AGENOR MONTE - Agradeço a informação. Não
conhecia êsse detalhe.
Assim, estas medidas devem ficar no texto constitucional de maneira coercitiva, permitindo que a Nação possa responsabilizar os presidentes e seus govt1rnos que não continuarem os trabalhos até completa solução.
Srs. Constituintes, apelo para todos os colegas para darem, na futura Constituição, medidas definitivas capazes de
salvar aqu(~les milhões de brasileiros que, hoje, tudo esperam do nosso patriot.ismo e da nossa iniciativa.
E termino, Sr. Presidente, com aquelas lapidares pala,vras do Dl'. José América de Almeida, em seu último relat6rio: Crime maior - nunca é demais repeti-lo - seria
abandonar em meio essa vasta organização de trabalho que
já custara tantos sacrifícios de dinheiro e de esforços sobrehumanos. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é
cumprimentado. )

6

o

Sr. Presidente -

segundo orador inscrito.

Tem a palavra o Sr. J. J. Seabra,
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o Sr. J. J. Seabra - Sr. Presidente, Srs. membros da
. Assembléia Nacional Constituinte. Ontem fui interrompido pela inflexibilidade da hora, precisamente no momento em que começava a demonstrar que a Constituição de
24 de Fevereiro tinha sido violada e não fôra a causa do
movimento revolucionário; antes, êsse se produzira para
restaurar os seus princípios.
Dizia eu que a primeira violação á Carta Magna de 1891
havia 'sido praticada pelo Marechal Deodoro, dissolvendo o
Congresso. O êrro fôra inicial. Tinha-se prometido desdobrar o Congresso, depois da Constituinte, em duas Camaras
- a dos Deputados e a dos Senadores. Terminados os trabalhos da Constituinte, esta devia dissolver-se.
O decreto de convocação, portanto, .fôra mal feito. Não
podia a Assembléia desdobrar-sc. Houve um grande combate - posso dizer assim - para a eleição do Presidente
da República. De um lado, o candidato Prudente José de
Morais Barros; de outro, Manoel Deodoro da Fonseca.
Assim, quando o Congresso Nacional se desdobrou, havia o
germe de oposição tremenda contra o Presidente eleito, Marechal Deodoro da Fonseca. Essa oposição continuou, no
Congresso, cada vez mais veemente, e deu em resultado o
golpe de Estado, primeira violação da Constituição, a qual
não permitia fosse dissolvido o Congresso. Veiu a reação
consequente, isto é, o 23 de Novembro, sendo restaurada a
Consti tuição .
Foi uma cêna empolgante, a que tive ocasião de assisir, no Palácio ào Itamaratí ao lado dêsse patriota extraordinário, que foi o Marechal Deodoro.
Navios de guerra achavam-se com os fogos acêsos. A
bordo de um deles, Custódio José de Mélo; em outro, Saldanha da Gama.
O Marechal estava cercado de oficiais do Exército, que
lhe pediam reagisse, porquanto havia fõrças para isso.
Deodoro, com a cabeça recostada na mão, meditava; e.
sua, senhora, passando perto, pediu-lhe: - Sr. Manoel Deodoro, não faça viuvas nem órfãos.
O Marechal demorou um po"uco e disse: - Sr. Oficial,
vá chamar o Sr. Floriano Peixoto, porque eu não derramo
o sangue de meus compatriotas.
Seguiu-se no poder o Marechal Floriano Peixoto.
Nova infração da Constituição, a. qual estabelecia que,
quando a cadeira presidencial vagasse, antes de passados
dois anos de govêrnã, proceder-se-ia a nova eleição. Ora,
não tinham decorrido dois anos de govêrno. O Marechal
Floriano, portanto, era obrigado a mandar proceder a novas
eleições. Não o fez. Daí o protesto dos treze gL'ncrais. que
foram reformados - outra infração constitucional - sem
processo; daí o 10 de Abril, em que houve a deportação de
Deputados. como cu, Jacqucs Ouriqul'. Almeida Bal'l'é'to e
out.ros. Fomos para CllCl1í, Tabatinga, São Joaquim, ficando
alguns presos em fortalezas.
Outra infração da Constituiç.ão: a detenção de Deput.ados e Senadores. Como era possível essa prisão, quando
êles próprios eram os juízes acêrca do eslado de sítio. Quem
prende dois, prende três, pode prender todo o Congresso.
Êl'ro do Poder Executivo; maior êrro do Poder Judiciário. Rui Barbosa requereu h.abeas-corpus ao Supremo
Tribunal Federal, a favor dos Congressistas presos e deportados. Negou-o -fi Supremo, que era, no regime da Consti-
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O Supremo Tribunal Federal negou o habeas-c:orpus:
êrro daquele tribunal, com infração do texto constitucional.
De volta do exílio, tive oportunidade de falar, nesta
mesmo Camara, narrando os acontecimentos de 10 de Abril.
Perguntava, então, á Casa, se Deputados e Senadores podiam
Ser presos. Pedí, a r·espeito, o parecer da Comissilo de Cons- tituicão e Justiça. Esse parecer nüo foi dado: fraqueza do
.
.
Congresso diante da Constituição.
Terminada a gestão do Marechal Floriano Peixoto, tivemos o período áureo de J?rudente José de Morais e
Barros, que, como tive ensejo de mostrar, ontem, compreendia, perfeitamente, o seu papel constitucional, a ponto
de dizer: "Cada qual cumpra o seu dever. O Congresso cumpre o seu e eu cumpro o meu."
Prudente de Morais yacificou a República, e, por issc"
passou á história com o nome de "pacificador".
Depois, veiu Campos Sales, e muito se falou na politica dos governadores. O fato, porém, é que ôsse iluslr'c
Presidente jámais fez semelhante política. CanIpos Sales
afirmou, sim, que iria fazer a política de governadores, mQ~
não a executou. Isso lhe deu em resultado uma grande
oposição na Camara, já ao fim de seu govêrno.
O SR. 1\:HnlO CHERlIWNT - Essa oposição a que V. E:t.
se refere foi uma consequênda da política dos governadores.
O SR. J. J. SEABRA - Se fosse consequência, não
haveria oposição.
O Sn. MAmo CHEltMONT - É que os fatos se foram avolumando, trazendo como resultado essa reação.
O SR. J. J. SEABRA - Nüo é u verdade histórica.
Campos Sales recebeu
Pai;;; em condições excepcionalíssimas, após as lutas do Govêrno Floriano Peixoto e, mais, de
Prudente de l\lorais, cujo período foi por demais combativo, culminando com o atentado á sua p!'ópria existência.
Tudo isso quasi que levou o Pais á falência, a ponto de
obrigar Campos Sales a ir ti. Europa propur o primeil.'o
fundina. Tinha, pois, stlbre seus ombros responsabilidadesexLraordinárias, em relação á Pátria e á República. Que
podia fazer êsse estadist.a, subindo ao Govêrno, se a política dos Governadores estava feita desde a lei Alvim, como
hoje estÍ'. feita a dos Interventores?
O SR. MARIO CUEP..MONT - Mas é mais lógica no período
atual.
O SR. J. J. SEABRA ~ Não estou dizendo que seja
ilógica. Estou narrando o fato.
Por ora, não estou comentando, estou narrando. O aparte
do nobre DepuLado comprova a mesma coisa que estou afir-·
mando. Agora existe a política dos interventores, como,
outrora, existia a dos governadores.
Campos Sales, precisando do apuio de toda a Nação, apoio
que só lhe podia ser dado com a coesào dos gover:nadorcs, receando uma grande conspiração contra o seu govêrno, pois;
se projetava até a dualidade da Camara dos Deputados, foi
obrigado a promover a modificação do regimento dest::l, no
sentido de assegurar a sua presidencia ao Presidente da eamara anterior. Dêsse modo, evitou a dualidade das Camaras.
Os Deputados que vieram diplomados, foram reconhecidos ~
17
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Era a tal política dos diplomas, política falsa, que foi a do
Sr. "\Vashington Luis. A política do Governadores tirou á
Camara o direito de verificar os seus membros, o que constituiu outra violação do Pacto de 24 de Fevereiro.
Ora, Sr. Presidente, a Camara tem o direito de verificar os poderes de seus membros, pouco importando se 'estão
munidos de diploma ou não. Mas assim não ac·onteceu.
O SR. MARIO CHERMONT - O que aconteceu ao Sr. Washington Luiz foi uma consequencia lógica da mesma polítira
de Campos Sales; provocou uma reação semelhante.
O SR. J. J. SEABRA - Perdão; V. Ex. há de permitir
que o humilde orador, seu colega, não possa admitir esse
aparLe. Comparar 'Vashington Luis com Campos Sales, é
comparar patriotismo com teimosia, porquê, o Sr. \Vashington Luiz era um teimoso e Campos Sales era um homem
que Se amoldav aãs condições do País.
O SR. MARIO CHERMONT - Não fiz essa comparação; fiz
jus Li <.:. a .
O SR. J. J. SEABRA - Campos Sales salvou e WashingLon Luiz sacrificou a República.
O SR. ODILON BRAGA - Estou ainda de acôrdo, nêsse
ponto, com o ilustre colega.
Campos Sales salvou as finanças da República.
O SR. :J. J. SEABRA - O desmoronamento das finanças, era o desmoronamento da própria República.
O SR. ODILON BRAGA - Nêsse ponto, não; porque Campos Sales sacrificou a Constituição.
O SR. J. J. SEABRA - O Govêrno de Campos Sales
poude restaurar as finanças, ninguém o contesta; e, tanto assim, que, depois, Rodrigues Alves conseguiu ser o presidente
construtor, precisamente por ter encontrado nos cofres públicos o bastante para executar um largo programa de realizações.
No tempo de Campos Sales não houve infração alguma
da Carta Constitucional. Ela foi cumprida como no período de
Prudente de Morais.
Da mesma fórma, o governo de Rodrigues Alves: êle
observou a Constituição. Vou narrar dois fàtos significativos, porque tive a glória suprema de ser o seu Ministro do
Interior e Justiça.
O SR. MÁRIO CAIADO - Aliãs, foi um grande Ministro.
O SR. J. J. SEABRA - Cumpri. o meu dever de P:ltriota e de amigo do Pres,idente da República.
O SR. ODILON BRAGA - Foi um grande leader e por isso
mesmo a opinião de V. Ex. não é insuspeita.
O SR. J. J. SEABRA - Ninguém ignora os fatos que
se deram por ocasião da vacina obrigatória. Sob pretexto de
combater a vacina obrigatória, houve uma espécie de sedição militar, soprada pelos políticos interessados em fazer a
revolução. Estabelecido o est:ldooo de sítio, porque a revolta
de 14 de Novembro foi abafada, necessáriamente começaram
as medidas de prevenção. Não houve censura de imprensa,
nem coaccão á sua liberdade. Tanto assim que o Sr. Carlos
de Laet, na "Gazeta de Notícias", todos os dias escrevia contra o Govêrno e contra o estado de sítio, e nenhum embaraço
sofreu nas suas apreciações jornalfsticas.
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O,SR. :MARIO CAIADO - E V. Ex. foi um daqueles que se
celebrlzaram contra o -estado de sítio, ao lado de Epitacio
Pessoa e outros, na tempo de Floriano.
O SR. J. J. SEABRA - Ministro, cumpri o meu dever'.
não ?ometi ~ennuma viol~ncia, posso afirmá-lo, não só por':
que lSSO serJa contra a mmha natureza contra os meus insti,ntos, contr~ os meus p:r:ecedentes, cO~ltra os meus princíP10S. como amda porque tmha o olho vigilante do Presidente
da República, que não tolerava vinditas nem perseguições.
Pois bem. Havia um jornalista - cujo nome não declino
porque já desapareceu, já não mais existe - jornalista panfi etário, tremendo em suas apreciações, que fustigava severamente o Presidente de São Paulo, cuja política estava ligada á do Sr. Rodrigues Alves.
O Presidente de São Paulo enviou ao Rio de Janeiro o
Sr. Cardoso de Almeida, um dos seus Secretários, para reclamar do Sr. Rodrigues Alves contra o jornalista que, em estado de sítio, ousava estar profligando o seu procedimento.
S. Ex. chamou-me e, na presença do Sr. Cardoso de Almeida, transmitiu-me o pedido, ajuntando que era preciso
prender o jornalista para fazê-lo calar. Disse eu então ao
Sr. Rodrigues Alves: "São Paulo não está em estado de sítio,
mas, sim, a Capital Federal. Se V. Ex. quiser, posso mandar prender o jornalista em São Paulo, mas será contra a
lei. "

E o Sr. Rodrigues Alves dirigindo-se ao Sr. C<:lrdoso de
Almeida: "Está ouvindo? Não é possível atendê-lo, de vez
que isso é contra a lei."
Eis como se cumpre a Constituição, como se cumpre a
lei.
Vou .rememorar outro fato, ainda mais notável:
O Sr. Leopoldo de Bulhões era Ministro da Fazenda, e
todo o mundo sabe que S. Ex. era excepcional quanto á competência e integridade. Tratava-se da política de Goiaz, e,
Leopoldo de Bulhões, amigo pessoal do Sr. Rodrigues Alves.
estando sem fôrça eleitoral nêsse Estado; pretendia fazer ali
uma intervenção, por intermédio de assembléia forgicada
para reconhecê-lo seu governador. Recorreu, com os papeis
que vieram de Goiaz, ao Sr. Rodrigues Alves, e este, chamando-me, disse-me: "Mande examinar estes papeis do nosso
colega. Sr. Leopoldo de Bulhões, e veja o que é possível fazer-se·." Entreguei os documentos ao Sr. AI'aripe Júnior.
então Consultor Geral da República. o qual deu parecer contrário, e isso porque, para que o Sr. Leopoldo de Bulhões
pudesse entrar em Goiaz, seria necessário que o Poder Fe..:
deral tivesse competência para reconhecer os Deputados estaduais, e êstcs, por sua vez, o candidato do Sr. Bulhões.
O SR. MARIO CAIADO - Resultado ainda da política dos
governadores.
O SR. J. J. SEABRA - Chamando o Sr. Bulhões á sua
presença. disse-lhe o Sr. Roàrigues Alves: - "Como vê,
não é possível o que pretende. Atenta contra a Constituição.
O Poder Federal 1':110 pode reconhecer Deputados estaduais."
Eis, mais uma vez. como se cumpre a Constituição. E
si todos agissem dessa maneira, não tCi'íamos tido o Outubro
de 1930.
Por último, o Congresso teve dias atormentados. Tratava-se exatamente da sucessão do Sr. Rodrigues Alyes, e êste,
que tinha simpatias por um dos candidatos de Sã4) Paulo,
quando se levantou a grita contra êle, e se apresentou o no-
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me do Sr. Afonso Pena, declarou: - "Não me envolvo n~
rniniJU sucessão. E~ejam quem quiserem."
Eis aquí a prática razoável da Constituição de 24 de Fevereiro: se ela inibe que o Presidente da República se reeleja,
inibe ipso {acto que cle possa ter um candidato.
Não é necessário, portanto, "que a Constituiçâo de 24 de
Fevereiro tivesse dito que ao Presidente da República não
c~lberja eleger o seu candidato; bastaria que dissesse, como
determinou, que nüo poderia se reeleger.
.
Assim, todos os Presidentes da República que tiveram
candidato,como o Sr. 'Washington Luis, infringiram a Constituição, não observaram o que ela prescrevia.
Fica assim demonstrado que, em regra, o Poder Executivo não obedeceu ao Pacto de 24 de Fevereiro.
O SR. AGAME!\'ON l\1AGALH,\ES - Apoiado. Permita-me
V. Ex. um aparte. Do notável depoimento de V. Ex. conclue-se que a Constituição de 91 sempre esteve ausent.e do
Brasil, e essa ausência o venerando colega duramente sentiu
no exílio do sítio de Floriano e no exílio do sítio do Sr. Bernardes.
O SR. LE;\IGTtUBER FILHO - E aqui estamos reunidos, para fazê-la presente.
O SR. J. J. SEABRA - E não estou descontente com
o exílio, que sofrí, porque aquele que tem convicção de suas
idéias deve assumi!' a responsabilidade delas. E cu, exilado
em 93 e, depois, em 24, não me arrependo do exílio, porque
cumrn'i o meu dever como palrióta e como brasileiro, opondo-me aos governos dilatoriais. Não obstante, e conforme eu
dizia oniem. o exílio é negro. cheio de provações tremendas.
de horas de desalento E-xlI"aordinário, quando não fôsse por
outro,", motivos. pela ~audacle da Pátria e da família.
Eis aí, senhores. a razão pela qual clamo sempre, aquí
e fora daqui. em toda parte, pela anistia para os que estão
longe dn p:'tlri:L ?\ão porque a medida seja solicitada por
êles, não! - e eu Lambôm nunca a pedi - mas porque a
anisLia é proviclência política de alta relevancia. Por isso,
05 govPl'nos devem decretá-la, sem solicitação de quem quer
que .~('.ia. visando a pacificação elo país.
Como se Vl.... n Poder Executivo. rei Leracl:lrncnte, burlou
a ConsLiiui<::fio. Fui uma das víLimas desses desrespeitos.
Nem ]111[' h,;;;o, entl'p!:mlo. deixo de ~ustentar o Pacto de 24 de
Fc"cl'úil·O. j)nrque não fui vít.ima da Constituição, mas do
êrro úos homens ..
O f;n. LEMGRCBER FILHO - E lambém do Poder Legislativo. qnando. não obstante ter sido eleito com 26 mil valos
a de,;coJjI~rt(), deixou cle ser reconhecido.
O f;R. J. J. 8EABR"\ - As infrações da Constituição
pelo Congresso, são tremendas. porque sem a conivencia do
Legir,Jativo não poderia o Executivo praticar tão grandes
abusos.
O SR. ODILO!\' BRAGA - Essa conivência era o resultado
da política dos governadores.
.
U1I SR, DEPUTADO E o nobre orador foi vítima dessa
política.
O SR. J. J. SEABRA - A política dos governadores terminou Ç.om o próprio govêrno de Campos Sales.

-·261 -

êle.
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SR. ODILON BRAGA -

Não terminou; foi iniciada por

O SR. J. J. SEABRA - Duvido que o iiustre representante mineir.:> mostre que houve, no govêrno Rodrigues Alves, uma só recomendação para Deputado ou Senador ...
O SR. ODILON BRAGA - Não tive ainda o cuidado de fazer essa excavação histórica.
O SR. J. J. SEABRA - ... apont.e, no govêrno Wenceslau Braz. nma indicação para Deputado on Senador; demonstre que foi feito qualquer pedido a algum governador,
na Presidência Afonso Pena, em favor de determinado Deputado ou Senador.
.
A chamacla política dos governadores terminou, repito,
ao tempo de Campos Sales na Presidência da República, visto
ter cessado, nessa época, a necessidade daquela mesma política, por causa da restauração das finanças nacionais.
Depois, surgiram os abusos do Congresso. colocando-se
compleLamente ás orden>: do Executivo (mnito bem) ; de modo que os maiores dispautérios se consumaram com a aquiescência. a conivência e a eoparticipação do Poder Legislativo.
Como se .pode tolera:-, s€'nhores, que um Presidente da
República. ás vésperas da abertura do Congresso. prorrogue
o estado de sítio, até depois do mandato dessa Assembléia?
O est.ado de sitio é da competência exclusiva do Congresso,
quando reunido. Sómente na sua ausência cabe ao Poder
Executivo decretá-la, em caso de grave comoc;.ão intestina.
O Presidente da República exorbitando de suas funções, usurpando as atribuições do Congresso, prorrogava o
estado de sítio e o Congresso batia palmas a essa infração,
a essa desconsideração, a êsse atentado á sua soberania.
Q SR. ODILON BR."GA - A quem o .Congresso obedecia,
quando se submetia a êsses atos do Presidenle da República?
Ao Presidente da República, ou, por intermédio das bancadas,
aos Governadores dos Eslados?
O SR. J. J. SEABR.~ - .~o Presidente da República.
O SR. ODILON BR"'G." - Aos Governadores dos Estado~,
que eram os donos das máquinas eleitorais.
O SR. J. J. SEABR.~ - Qual a ordem que poderia dar
o Governador para que o Deputado nüo cumprisse as deter':'
minações do Presidente da República?
O SR. MARIO C."1...oo - Mas, as imunidades não !le suspendiam como o sítio ...
O SR. J. J. SE.-\BR.~ -·.~índa·há pouco, disse que, como Deputado, fui preso. Feitos os primeiros pedidos de
habeas-corpus ao Tribunal, êste deixou de cumprir o seu
dever, porque não o concedeu.
O SR. MARra C...1.o\oo - Foi uma violência contra a própria Constituicão, que assegurava as imunidades parlamentares.
O SR. J. J. SE.AJ3R.~ - Agra.deco muito o aparte de
V. Ex. que vem confirmar as minhas proposições.
O SR. M.Á..RIo CAI"'OO- Muito embora prevalecesse o sítio, os Deputados não estavam inibidos de cumprir o seu
mandato.
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o SR. J. J. SEABRA - Os Deputados não perdiam a
sua independência; e, por isso mesmo não deviam sujeitarse aos caprIchos do Presidente da República.
O SR. LEMGRUBER FILHO - Mas, o último Congresso da
República não entendia assim; tanto que deputados foram
presos e êle não protestou.
O SR. J. J. SEABRA - VV. EEx. vão ver até onde
foi a fraqueza do Congresso. O Supremo Tribunal, por fim,
chegou á razão. Repetidos habeas-corpus impetrados com o
prestígio de Rui Barbosa, restaurando a verdade constitucional, conseguiram o Tribunal determinasse que deputados
e senadores não podiam ser presos na vigência do estado de
sítio. A tibieza do Legislativo foi tal, que, ao decretar essa
medida, ressalvou as imunidades parlamentares, talvez reeeiando que o Presidente da República fõsse prender os
congressistas. Eis um dos sintomas da covardia do Poder
Legislativo. Daí, a excelência do sistema presidencial da
Constituiçflo de 2/! de F€vereiro - sistema da divisão e da
harmonia dos poderes, mas divisão clara, patente - sôbre o
regime parlamentar, no qual o Poder Executivo se confunde com o Legislativo e pode tornar tiranico o Presidente
da República.
O SR. AGAMENON DE MAGAI,HÃES - V. Ex. em todo o
depoimento tem demonstrado que não existe essa separaOão de poderes: é o Congresso subordinado ao Presidente da
República; é o Judiciário deixanào-se dominar igualmente
pelo Chefe do Executivo ...
O SR. MARIO CAIADO - E' umaqllestão de fato, e não
constitucional.
O SR. J. J. SEABRA - O nobre Deputado por Pernambuco sabe que respeito muito o seu talento ...
O SR. AGAMENON DE MAGALH.~ES - Estou argumentand0
com os fatos.
O 8ft. J. J. SEABRA - ... a sua ciência e o seu patriotismo, mas devo declarar que o aparte de S. Ex. não
.está á altura dêsse talento e dêsse patriotis1l"!0'
Posso afirmar que S. Ex. está argumentando com os
abusos e sao exatamente os abusos que estou condenando.
O S8. AGAMENON DE MAGAJ_Ir.~ES - Logo, a prática é contra o princípio dessa separaoão a que V. Ex. alude.
O 'SR. J. J. SEABRA - A prática é abusiva.
Com a divisão nítida de poderes, o Congresso não colidiria com o Poder Executivo, nem se submeteria aos seus
desmandos.
O Sr. Presidente - Advirto o nobre Deputado de que está
finda a hora do Expediente.
O SR. J. J. SEABRA - V. Ex. é inflexivel comigo.
O Sr. Presidente - Ao contrário, vou dar a V. Ex. a
palavra, imediatamente, para explicação pessoal.
Está finda a hora destinada ao Expediente.
Passa..:.se á
ORDEM DO DU
O Sr. :Presidente -

Constando a Ordem do Dia de Tra-
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balho de Comissão. cotltinúa com a palavra, para uma exPlica<,;iio pessoal, o Sr. J. J. Seabra.

C! Sr. J. J. Seahra (Para explicação pessoal) - Sr.
PresIdente, todos se recordam do que eu disse ontem. N I)
entanto,. V. Ex. tem razã.o hoje, e eu não a tinha ontem,
e vou dIzer por que. O mestre dos mestres, em matéria regimental, Secretário da Presidência desta Casa, entendido
em assuntos constitucionais e regimentais, como quem mais
o seja, o Sr. Oto Prazeres, me provou que o Regimento a
que aludi ontem, estava revogado. (Risos.)
Firmava-me eu, pois, Sr. Presidente, em Regimento
do meu tempo, velho, anti-diluviano, tal COmo a Constituil;ão que estou sustentando, que conta mais de quarenta
anos.
Não fôsse o que diz o alual Regimento, e não poderia
eu continuar na tribuna, sem incoerencia. Diz êle, no seu
art. 251:
~

-

"Quando o orador não tiver concluido seu discurso, poderá, terminada a Ordem do Dia, pedir a
palavra para explicação pessoal e terminar seu discurso. "
E' exatamente esse o caso. Não podendo terminar meu
discurso na bOl'a do Expediente, fá-Io-ei em explicação pessoal.
Tínhamos, Sr. Presidente, conforme eu assinalara, dois
poderes combinados, para infringirem, para postergarem a
Consti.tuição. Juntava-se a êsses dois poderes um terceiroo Supr(:ffiO Tribunal.
O SR. AGA:MENON bE MAGALHÃES - Essa é a pl'ática do
regime.
O SR.. J. J. SEABRA - Não é a prática, mas o abuso
do regime.
O SR. ADnoALDo bE MESQUITA
Foi a fraqueza dos
homens.
O SR. J. J. SEABRA - Estou, justamente, a protestar
contra os abusos. Depois mostrarei como, praticamente.
tudo isso pode andar sur deIS roulettes.
O Supremo Tribunal, COm a li~ença do meu mestre e
amigo, grande jurisconsulto, Dl'. Leví Carneiro, nome que
pronuncio sempre com respcífo pelas suas virtudes morais, o Supremo -Tribunal, repito, não cumpriu inlegralrr:ente o papel que lhe foi reservado pela Constituição de
24 de Fevereiro. Esta colocou o Supremo Tribunal na cúpola
do nosso edifício social, st,perior aos demais poderes. Cnbe-Ihe julgar da constitucionalidade ou não, dos alas do'
Executivo e do Legislativo.
Portanto, nessa emergência, em face dêsses abusos que
acabo de indicar, ao Supremo Tribunal competia intervir,
para resolver os dissídios, fazendo respeitar a Constituição.
Dir-se-á que não foi provocado e s6 poderia agir mediante solicitacão.
Foi provocado, sim, várias vezes, como na questão do
Estado do Rio de Janeiro. Quando da intervenção no Estado do Rio - e urna das pragas do Brasil foi a intervenção nos Estados, um dos maiores abusos dentro da Constituição - ; quando s.e deu a invasão daquele Estado, o Su-
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.premó Tribunal concedeu habeas-corpus ao Presidente
eleito legalmente, uma das figuras mais notáveis desta
Casa, que me está ouvindo neste momento, talvez com a
dor que lhe vai nalma de recordar como se lhe arrancon
o direito que tinha á cadeira de Presidente.
Perguntada sobre se- o "habeas-corpus havia, ou
não, sido cumprido, que respondeu a nossa mais alta Côrte
de Justiça? Que estava cumprido o habeas-corpus.
Nõ enLanto, o Sr. Raul Fernandes, que fôra tomar
posse, viu a Polícia invadir o palacio e impedí-Io de assumir a direcão do .Estado.
Apesar disso. o Supremo Tribunal havia declarado que
o habeas-corpus fôra cumprido.
O SR. LE?>'WRUBER FILHO - E fel.:- :,(' a intervencão para
regenerar o Estado do Rio de Janeiro!
O SR. J. J. SEABRA - Vou trazer mais um exemplo;
êste foi comigo.
Já falei da negacão de habeas-corpus a deputados e
senadores, o que é infração evidente da Constituição, ()
desconhecimento das próprias atribuições pelo Supremo
Tribunal Federal.
Em seguida veio a Reação Republicana. Daí o fio dágua
que se tornou catarata em 30 de Outubro. A Reação surgiu
precisamente em face da eircunstancia de querer o Presidente de então impor um: candidato. O Sr. Borges de Medeiros - este vulto augusto que no momento atual está
suportando os rigores do exílio dentro da Pátria, que sómente está bem no seu Irapuázinho, em sua residência modesta. onde fui visitá-lo, que mais parece a casa de um
vaqueiro do que a de um homem que governou durante 25
anos o Rio Grande do Sul; o Sr. Borges de Medeiros, opondo-se sempre á intervenção dos Presidentes da Repúbliea
na escolha de seus successores, levantou a candidatura Nilo
PeCflnha ...
O SR. LEMGRUBER FILHO - Que, aliás, só aceitou depois que Rui Barbosa recusou.
O SR. J. J. SEABRA ... que era figura nacional,
respeitável, democrata na extensão da palavra, homem que
sabia cumprir a Constituição, que tinha dado provas de
seu patriotismo na presidência do Estado do Rio de Janeiro
e, como Ministro, na pasta. das Relações Exteriores. E, por
uma casualidade ...
O SR. LI,?>IGRUBER FILHO - Aliás, justiça.
O SR. J. J. SEABRA - Não; justiça, não: simples
casualidade.
O SR. LEMGRUBER FJLHo - V. Ex. é uma grande
figura. .
O SR. J. J ..SEABRA - E por uma casualidade tive
a honra de ser escolhido companheiro de chapa de Nilo
Pecanha. Viajámos êste Brasil inteiro. Eu, pelo menos, fui
desde Curitiba até ás margens do Amazonas .•.
O SR. LE:\fGRUBER FILHO - Numa propaganda que muito
honra V. Ex.
O SR. J. J. SEABRA- •.• preganrio exatamente doutrina liberaI; porquê sou homem radicalmente liberal ...
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o SR. CARLOS REIS Brasil 'inteiro.

V. Ex. foi evangelizando

pelo

O SR. J. J. SEABRA - ". radicalmente democrata.
Fomos pelo Brasil inteiro, leyantando a flamula da democracia e fia liberdade. desdc Curitiba até o Amazonas.
Percorremos os Estados; e em alguns, enb.'ci pera territÓI'io a dentro, como, por exemplo, no Ccará, indo até Joazeiro falar com o Padre Cícero (riso), que me prometeu todá
a volaçflo e não 111e deu nenhum voto. (Hilaridade.)
Fui ao Grato. cujo bispo tinha sido meu afilhado. Lá,
na Baía, quando houve a sagração episcopal. era eu govern<lclOl', e, convidaria, fui padrinho do bispo. Fui até o Grato.
O hi:c'lJo naâa podia f<2zor, porqUe niiD era político ... (Riso.)
Aliás aplaudí I) seu procedimento, porém minha visita que
foi mais de rOl'Lesia. indiretamente. refletia sôbre os crisLãos
e caLólicos que obedeciam ao bispo.
Indiretamente. desde que visitava meu afilhado o Bispo,
estava peclindo "aLas aos católicos. Entrei pelo território a
dentro em alguns Estados. Em Paraíba, fui a Campina Grande. Estive em Recife. na VenezQ americana, nessa terra onde
não se sabe o que mais admiraI' - se a bríeza da cidade ou
o heroismo de seus filhos. Nüo precisei percorrer os municípios pernambuc;anos, porque h1. a Reaçüo Republicann. tinha
um de seus esteios, um de seus quarteis generais. A votação
dadn. á Reat:fto, ~m Pernambuco, demonstrou o patriotismo
daquele heróico DoYO, a grandeza daquela terr:)., á qual estou
lig-ado extraordinariamente por laços de afeto. Formei minha ribrn de Jjl)craJ nac;uola Faculdade gloriosa. de onde têm
saído grandes homens da nossa. pátria.
O SR, AGA,",~E:soN l\IAGALI-L:\.ES - Aliás, Pernambuco retribue sempre COm muito entusiasmo as simpatias de V. Ex.
O SR. J. J. SEABRA - Agrade<.:o o aparte. Sei que
. sempre m'as retribuiu. porquê é generoso. nuo é ingrato e
sabe corresponder á amizade e á consideração dedicadas por
mim ao seu POVO. em cu,jas reias corre o sa.ngue àe Caneca,
de Nunes l\fachado, do Padre Itoma.
O SR. CARLOS REIS - A Faculdade de RE:cife guarda as
tradições de cultura de V. Ex.
O SR. J. J. SE:\BRA - Peço aos nobres amigos que,
ao me honrm'en'l com apartes, falem um pouco mais alto.
Um dos ]H·c.iuizas que mc acarretou o exílio foi exatamente
êste: na Europa, com o frio. constipou-se-me um dos ouvidos,
e dele fiquei surdo. O meu exílio prolongou-se de 1924 a 1926,
tendo durado dois anos e oito meses. Foram dois anos e oito
meses de sofrimentos morais, e físicos. Pouco importam,
Porém. Salve-se o país, "enha a feliCidade da pátria, façaSE: uma República liberal e democrática, e darei por bem
pagas as privações por~que passei em favor das liberdades
públicas ..
. Gomo dizia, veio a Reação Republicana, em cuja chapa
figurei ao lado de Nilo Peçanha. Iniciada a memorável campanha, os pioneiros da Reação Republicana eram recebidos
com gerais aclamações.
O S1'I.. A.J."'TôNIO JO~G:E - Como aconteceu no Paranâ.
O SR. J. J. SEABRA - Lembro-me de que, nesse Estado, realizei na A.ssociação Comercial conferência. da. qual
guardo grata recordação. De outra feita, porém, quando fa-
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lava em um teatro, tenho idéia de que arremessaram uma
pedra no recinto, pensando, talvês, que me intimidassem ou
ao povo que a ela assistia. .. (Risos.)
O SR. ANTÔNIO JORGE - Do Paraná partiu o primeiro
grito contra a injustiça por V. Ex. sofrida, quando depurado pelo Senado da República.
.
O SR. J. J. SEABRA - Como bem lembra o nobre coleg~, essa foi outra das injustiças que sofri. E não são poucas as que me têm atingido nesta terra. No caso da eleição
de Alagoas, onde alcancei 12 mil vontos, dos quais cinco mil
e tantos a descoberto, foi anulado o pleito e tive rasgado o
meu diploma.
O SR. ANTÔNIO JQRGE - Quem repeliu essa injustica do
Senado, foi um governador.
O SR. J. J. SEABRA - Quem a repeliu foi exatamente
o Paraná, em protesto veemente, por intermédio, não s6 de
seus senadores, como de seu governador. Nada, entretanto,
impediu que a violação da Constituição se consumasse.
Continuando, Sr. Presidente, devo assinalar que, no pleito da Reação Republicana, obtive mais de dois terços - muito mais - dos votos do adversário candidato á Vice-Presidência. Morre, desgracadamente, êsse candidato, antes de começar a apuracão. Era dos homens mais notáveis de nossa
Pátria - Urbano dos Santos - de quem me recordo sempre
com grande saudade, porquê era um dos meus diletos amigos.
O Congresso vai apurar a eleição, conforme o preceito
constitucional. Concluidos os respectivos trabalhos, o parecer
da Comissão recoiihece que o Sr. Urbano dos Santos obteve,
por exemplo, cem, e eu noventa. Manda, entretanto, que seja
reconhecido e proclamado o SI'. Urbano dos Santos - um
morto! Há quem suponha que deve SAI' considerado eleito o
candidato Seabra. A Comissão, entretanto. pensa de modo diverso e proclama eleito o candidato Urbano dos Santos, o que
não podia fazer, porquê a lei diz: "Quando falecer o candidato eleito e diplomado, e o substituto tiver mais de metade
da respectiva votação, será êste reconhecido."
Ora, eu alcançára, não mais de metade. porém, mais de
dois ter(:,os, e o meu reconhecimento seria fatal. Não Irie conformei e fui bater' ás portas do Supremo Tribunal. Não lhe
ia pedir que reconhecesse o meu direito. como Vice-Presidente da República, porquê sabia que ao Supremo faltava compet.êI)cia para tal. Pleiteava, sim, perante o Supremo Tribunal Federa} a confirmacão da sentença de habeas-corpus
dada por um dos homens I:Qais respeitáveis. um dos juízes
m~is integras, o Sr. Otávio' Relly, magistrado incorruptível,
aCIma de qualquer paixão, incapaz de cometer um deslize
no exercício de suas atribuicões.
O SR. PRADO KELLY - Obrigado a V. Ex.
O SR. J. J. SEABRA - Pois bem; a sentença de habeas-corpus proferida pelo Sr. Otávio 1\:e11y, reconhecendo
o meu direito, foi desconhecida pelo Supremo Tribunal, sob
o fundamento de que o Judiciário não reconhece poderes.
01'::', como acentuei, não solicitei ao Supremo que reconhecesse poder algum. O advogado da questão. um dos atuais
membros da bancada baíana. jurista notável, o Sr. Arlindo
Leoni, formulou uma peticão de habcrzs-corpus, m!1gnificamente fundamentada.
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Pedia eu, COmo pedia o. meu advogado, COmo pediram os
pareceres juntos á petição, que o Supremo Tribunal Federal
dissesse ao Congresso que êle ;não havia tirado as conclusões
de suas premissas ~ De fato, êste estabelecera duas premis-.
sas: ia, O Sr. Urbano dos Santos teve tantos votos; 2 a , o Sr.
J. J. Seabra teve tantos, representando mais de dois terços
da votação. Aplicada a lei, estaria r~conhecido o segundo
candidato.
O que se reclamava ao Supremo Tribunal era que mandasse o CongresSo cumprir o seu dever: tirar as conclusões
das p,'emissas Dor ele próprio estabelecidas. O Supremo
Tribunal Federal claudicou e a prova está em que perdi por
um voto.
Foi assim, com sacrifício da Constituição, violado o meu
direito. No caso, não se tratava apenas de um direito político. O roubo de um diploma de Presidente. ou de Vice-Presidente da República, de Deputado ou de Senador, não atinge t.ão só o direito político: prejudica, também, o patrimônio individual, porque aos direi tos políticos estão ligados interesses pecunüírios, interesses de outra ordem. Ao Supremo
Tribunal, portanto, cabia zelar pelos interesses e direitos dos
cidadãos.
O SR. MARta CAIADO - Além do patrimônio moral, que
é mais sagrado.
O SR. J. J. SEABRA Não podia, alegando tratar-se
de questão política, deixar de condenar a violação dos direitos
individuais.
Ho.uve, porém, outras infrações em que incorreu o Supremo Tribunal Federal, em face da Constituição de 24 de
Fevereiro.
Eis, em pou.cas palavras, o qtIe foi, em 40 anos de República, o cumprimento da Carta de 2 11 de Fevereiro. Constituiu., verdadeiramente, uma burla; os poderes políticos não se
conl;ervavam dentro da esfera deterrr1in<zda na Lei Mágna; todos se excediam; pela subserviencia de uns e pela prepotência
de outros, era $acrificada a pobre Constituição.
O SR. AGAME)lOi' DE MAGALH.~ES - Eram o sítio e a intervenção federal.
O SR. J. J. SEABRA - O estado de sitio é o instituto
mais sinistro que conheço.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Constava da Constituição que V. Ex de_fende.
O SR. J. J. SEABRA - A Constituição, porém, não mandava que os presos políticos fossem recolhidos a lugares destinados a réus comuns, em navios de guerra, na Ilha da Trindade, na Clevelandia;, ao contrário, nem falava em prisão:
falava em detenção em lugares não destinados a réus comuns.
O SR. AGAME~ON DE l\fAGALR.:\ES - Com o sítio a Cons-'
tituição estabelecia seu maior elemento de corrupção.
O SR. J. J. SEABRA - Há, meu íIustre amigo e mestre
Sr. Levi Carneiro, outra fraqueza que ia esquecendo. É a
maior delas; refiro-me á do Supremo Tribunal, 'no caso da
reforma constitucioIlaI, efetuada em i9Z6.
Em primeiro lugar, houve o estado de sítio que durou 4
anos, com a aquieSCência do Congresso e do Supremo Tribunal Federal; em segundo lugar, não foram observaàos os
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tramites preceituados no art. 90, do Pacto Fundamental, de
modo que a reforma foi realizada atrapallladamente.
O SR. MARJO CAIADO - A parte mais prejudicial foi precisamen le a que restringia o habeas-co1'}nts.
O SR. J. J. SEABRA -'" Estava no exilio quando soube,
com pesar, que, levada certa questão ao Supremo Tribunal
Federal, fôra por um voto julgada constitucional a reforma.
Esta correu-atabalhoadamente, embora contasse como patrono um Herculano de Freitas, um dos luzeiros da Faculdade de
Direito de S. Paulo, uma das grandes inteligências do nosso
país. No momento, porém; era preciso servir ao Presidente
da República, e foi o que fizeram os Deputados e Senadores...
O SR. l\L\.RJO CAJADO - A reforma deu prova de involução, e não de evolução, porque restringiu o habeas-corpus.
O SR. J ..T. SEABRA - Eis aí. Sr. Presidente. o quadro
que oferece a aplicação da Constiti.lição de 24 de Fevereiro,
em 40 anos de regime republicano, democrático, liberal, re-·
prescntativo, federativo, presidencialista.
O SR. AOA::\IE~ON DE l\íAGALH.tES - :Esse, entretanto, 1
o sistema que o Sr. Odilon Braga acha que há de salvar o
Brasil.
O SR . .J. J. SEABRA - Pergunto aos ilustres membros
da Assembléia: se cada poder se houvesse mantido na esfera
de suas atribuições, conforme delineou a Constituição de 24
de Fevereiro. cujo mecanismo é simples, como bem saliento:'l
o Sr. Leví Carneiro, - são três poderes harmônicos e independentes; se cada um dos poderes girasse na sua esfera de
ação, a exemplo do que fez Prudente de Morais, que concitou
o Congresso a acompanhá-lo nessa atitude - ocorreriam
estes conflitos, estas colisões?
Indago ainda: qual a lei boa, quando o aplicador é mau?
Qual a lei má, quandu o aplicador é conciencioso? Por-que,
além da aplicação rigorosa da lei, há a bquidade para o aplicador inteligente e conciencioso.
O que, portanto, faltou exatamente aos aplicadores da
Constituiç,ão, foi o patriotismo, o desejú de bem servir á
nação e á República, de cumprir rigorosamente seus deveres.
Não quero dizer que a Constituição de 2·i de Fevereirc
não precise de retoques. Precisa. um deles, refere-se ao sinistro instituto do estado de sítio.
O SR. AOAMENON DE MAGALH_~ES - Ao comparecimento
dos Ministros á Camara.
.
O SR. J. J. SEABRA - Outro, diz com a extensão do
habeas-co1'Pus, como o compreendeu e prégou Rui Barbosa,
e o Supremo Tribuna I já interpretou. Com efeito, não há
maior garantia para o direito dos cidadãos do que o habeas·Corpus.

Outro ainda é, precisamente, o comparecimento dos Ministros á Camara. .
Não devemos estar aqui copiando constituições estrangeiras. Cúmpre-nos, sim, eleborar uma Constituição brasileira (Muito bem !), de acôrdo com as nossas tradições, a nossa
cultura de cento e tantos anos de nação politicamente independente ..•
O SR. ODILON BRAGA - E com a lição da experiência dos
quarenta anos::.de vida republicana.
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'O SR. J. J. SEABRA - ... e com a lição da experiência
dos últimos quarenta anos, em que não só no Brasil. sob éstE'
aspecto, se verificanlm os fl'acassos. Realmente, Ílouve na
Alemanha o da Constituiçflo de \Veimar; na Itália, o que se
traduziu na perseguic.:ão violenla cios C]ue não são fascistaspois não pode haver constHuição liberal que aconselhe a
perseguição dos adversários.
O SR. AG:\).TE~O" DE MAGALHÃES - Num ponto. ao menos.
estamos de acordo: quanto ao compareeimento dos Ministros
á Camara.
O SR. J. J. SEABRA - Inimigo figadal. tremendo, de
todas as ditaduras e de todos os ditadores, não posso deixar
de arrepiar-me e ficar exucerbado como uma féra (risf'/s) ,
quando me falam em fascismo, em nazismo, em. sovietismo...
Para mim, nada mais respeitável do que a liberdade do indIvíduo, a garantia de seus direitos.
Os governos não se organizam, não cobram impo::;Los, para
sufocar as liberdades; ao contrúrio, organizam-se para assegurar a liberdade dos cidadãos. Eis por que sou - repilo inimigo figadal das ditaduras, a não ser uma brasileira,
amena e dôce ... (rísos).
Está aqui a Nação reunida para dar uma Constituição e
agradecer ao Ditador os serviços prestados duranle o seu govêrno. O que é preciso é isto: constitucionalizar a República e constitucionalizar quanto antes.
_
Sou partidário da constitucionalização imediata e, por
isso, proporia a ado(:ão elo Paclo de 2!1 de Fevereiro, com algumas modificações, e delegaria ao Congresso orrjinúrio, certas questões que n;lO sEio fJl'oprial11ent~ constitucionais.
Senhores, nesla grande Pátria, livre, rica, rica em tudo
- na natureza e nos homens - não temos qucstões sociais
que possam pcdurlmr' a nossa viâa constitucinn[lJ, de país
pacífico. Devemos olhar, é cerlo, para o opel'llrio, mas não
do moelo por que cstú sucedendo na Europa. onde. depois da
guerra, 6 tal ft confusiio, que o Droletúrio. IS esmagado todos
os dias pela prcpoLI}ncia do capital. 7\0 BrasiL o de que precisamos é casar o trabalho com o C:ll)ital, mesmo porque o
capital não é oulra coisa senão lrabalho acumulado. O operário pode ser, hoje, pobre. e. am::mhii, capitalista, se acaso
SOuber acumular o resultado elo ::;eu labor.
Nflo temos questões sociais, insisto.
O de que precisamos. aindu, é dislo: educar o povo
(muito bem!). para qUI' êlr, bem conhecendo o:' seus direjlo,~
e Seus deveres, possa reagir quando os poderes públicos exorbitarem de suas atribuições ou quiserem esmagar as liber_daeles públicas.
J~ mistér, também. sanear,·rlttl.· saúde :w paWl que está no
sertão, vitimado pelas "erminoses, pelas epidemias e endemias. Se eu pudesse, Sr. Presidente, colocaria em cada
vila um médico e um p:rofessor.
Lembro"':me, sempre que falo no livro, na educa~a:i), do
ver'so do poeta:
"Bendito I) que semeia,
Li\'ros, livros a l11ancheias,
E manda o Povo pensar;,
O lino. caindo nalma. É gérmen que faz a palma,
É chuva que faz o mar!"
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Lembro-me sempre dêsse verso, pensando na educação
do Povo, que desejaria estender a todos os rinções do nosso
país.
Em matéria economica, precisamos de duas coisas:
produzir e economizar.
Economizar não é trancar o dinheiro no cofre. Não; porque, no cofre, ele não produz. O dinheiro é fei~o. para C~F
cular e para fazer circular, para passar de mao em mao,
e m~vimentar os produtos e mercadorias.
Nós, portanto, precisamos produzir e economizar.
Economizar é saber gastar, gastar produtivamente. É
nesse sentido que a econômia política manda economizar.
l:'roduzir ! - Não preciso salientar as virtudes da produção.
Cometemos êrro quando queremos valorizar a produção. Quem valoriza a produção não é o governo, é o mercado, é a lei da oferta e da procura. Cada produtor deve
vêr, apalpar, senUr as necessidades do mercado, para produzir ou não produzir. Quando os governos procuram valorizar um produto, sempre fracassa.
Recordo-me, Sr. Presidente, do que se deu no governo
de Rodrigues Alves, em que fui Ministro da Justiça.
O governo de São Paulo quiz valorizar o café. Yeiu
ao Rio de Janeiro o Sr. :Mam_lf~l .Joaquim de Albuquerque
Lins, que cra, a esse tempo, um dos secretários do governo de São Paulo. O Sr. Albuquerque Lins tinha sido meu
companheiro de academia. Nós o chamavamos "o Padre
Lins", porque estudára no seminário da Baía até o último
ano. Não tendo, porém, idade para se ordenar, foi estudar
Direito na Faculdade de Recife. Formou-se, veiu para São
Paulo, gostou do casamento, e não voltou mais para o Norte.
Em São Paulo chegou até Presidente do Estado, e foi candidato á Vice-Presidência da República, numa 0hapa com
Rui Barbosa. O "Padre Lins" veiu ao Rio de Janeiro, procurou-me em nossa residência e disse que o Sr. Rodrigues
Alves mandava convocar o Congresso extraordinariamente,
para que tomasse conhecimento do projeto de valorização
do Presidente de São Paulo. Prometi-lhe que determinaria
a lavratura do decreto, o que Se fez no dia seguinte. Fui
para Palácio: - "Sr. Presidente, aquí está o decreto que
V. Ex. mandou lavrar". - Que decret.o?" :Ble era muit"o
sereno. Mostrei-lhe o decreto. "Não, senhor; não mandei
convocar nenhuma Caroara para aprovar êsse projeto, pois
não posso concordar com a valorização. Sou o maior produtor de café em São Paulo. Entretanto, não concordo com
a idéia porque é contrária ás leis econàmicas. Apezar de
interessado ....:.... e por isso mesmo - . não a aceito, vejo que
é a ruina do café paulista". ,E não se convocou extraordinariamente o Congresso. Eis aí um Presidente da República que não ia á vontade de um Governador de Estado.
O SR. ODILON BRAGA No caso, apenas se tratava de
assunto econômico. Nas questões políticas é que os Governadores intervêm.
O SR. J. J. SEABRA - Seja a Constituição de 24 de
Fevereiro aplicada na sua. pureza, na inflexibilidade de
seus orgãos! É uma Constituiç;ão simples: o Poder Legislativo com certas atribuições, o Poder Executivo com outras
e o Poder Judiciário na cúpola, julgando dos atos dos outros
dois poderes, quanto á sua constitucionalidade ou legalidade.
É~verdade que há nessa Constituição algumas excrecência3,
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como as do estado de sitio e outras. Nesse sentido, é que
se deve reformar a Constituição ,de 2/1 de Fevereiro.
O SR,. ODILON BRAGA Aliás, a própriaconstitucionalidade do sítio. antes da reforma por que passou a nossa
Carta Magna, já era matéria submetida á apreciaç,ão do Judiciário. Êste não interpretou convenientemente seus poderes.
O SR. J. J. SEABRA - A reforma "ditatorial" - permitam-me a expressão - foi feita exatamente para impedir que o Supremo Tribunal tomasse conhecimento dessas
questões. A reforma deturpou o caráter liberal da Constituição de 91. É preciso que anulemos os dispositivos da
reforma.
Agora: que nos aconselha o anteprojeto que :Jp:lr.3ceu aí '!
Digo "apareceu". porque nUe) chegou á Assembléia com
recomendação alguma. Veiu, é verdad e, escorrei lo, mas,
apenas, dentro de um envelope subscritado: "Ao Congresso
Nacional". O Sr. Getúlio Val'gas, devo c!izer, cumpriu rigorosamente o seu dever.
O SR. ODILON BRAG"\ - .f; muito digna a atitude de
V. Ex., fazendo justiça ao Chefe do Governo Provisório.
O SR. J. J. SEABRA Naturalmente, que a faço.
Sou hom~m de bOa fé. Posso errar, mas sem n. convicção
de que estou errando. Quero o bem do País, a liberdade
de minha Pátria. Desejo. exatament.e. o respeito rigoroso
ás nossas instituições. Devo, ::tssim, fazer justiça aos que
a merecem.
O 8r~ Getúlio Vargas cumpriu lealmente seu d(lver.
MandOU o Anteprojeto sem a· !henor recomendação. OS 81'S.
Constituintes que, soberanamente, resolvessem como bem
entendessem.
O que me admira· é que a Comissão elaboradora do
anteprojeto quisesse contrariar tendôncias radicais do Brasil,como,por exemplo, a que concerne ao regime federativo.
.
O regime federativo, senhores, é essencinl no governo
p!'esidencial. l'\ão há presidencialismo sem federação. Não
havendo federação, não páde haver govêrno presidencial.
Nós, brasileiros, depois de havel'mos saboI'eado, experimentado a autonomia dos Estados, não poderiamos jámais
suportar a sua exclusão.
.
O Anteprojeto, sorraLeiramente, subrepticiamenle, manhosamente, procura acabar com a federação dos Estados,
Com a suaautonomia.
É preciso que a Comissão dos 26 atente bem para o
caso. Uma vez que os Estados se sintam roubados em sua
autonomia, reagirão; teremos aí o germen da dissoluC;ão da
Pátria.
Sou federalista, antes de ter existência a República.
Em 1889, por ocasião de realizar-se a última eleiçflO da monarquia, cujos eleitos não puderam utilizar-se dos mandatos, pelo advento da República, saí da .Faculdade de Direito,
de onde er::l. lente humilde, e fui pleitear na Baía um dos
lugares de Deputado, levantando a bandeira da federação,
que aqui no Rio de Janeiro era advogáda no "Diario de
Noticias", pela pena de Rui Barbosa.
Nessa ocasião o voto era '.1ninominal e cada districto
dava um Deputado_
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A Baía, com fi! Deputados, tinha 14 distritos. A capital do Estado era dividida em dois distritos.
Apresentei-me ao segundo distrito, cama federalista.
Inaugurei o sistêma dos meetings na praça pública. Andei
falando ao Povo, na defesa da federação. Estavamos - desejo assinalar - na Monarquia, em Que diziam haver compressão das liberdades. Pois bem, correu a eleição. Havia
o senso alto, ·pois não se adotava o sufrágio universal. Eram
mil e tantos os eleitores do segundo distrito. ,0 candidato
Jiberal AntDnio E-uzebio, depois Vice-Presidente àa Constituinte, obteve ql.linhentos e tanto:; votos; o segundo, candi-

dato conservador, José Eduarílo Freire de Carvalho, conql.listou 250, e eu, 111.
Sr. Presidente, a pesar de se dizer que não havia liberdade nas eleições, eu, que me apresentava d(~sse modo,
contra dois partidos aH existentes, e contra a Monarquia,
eu que sustentava a federação, conseguí 111 votos.
Sou federalista convencido. inveterado - velho fcderaliStã - e me insurgirei, de todos os modos. com todas as
fôrças de minha alma, se vir Periclitar o sistema federativo
br·asileiro.
O Anteprojeto, maldosamente, acaba com a federação,
e:xtinguindo. também, o Senado. É uma barbaridade! O Senado é indispensavel. no jOgo dos poderes. [1orque contém
os excessos da Camara dos Deputados. O Senado, composto
de cidaduos mais idosos, mais experientes, mais trabalhados na vida, está apto a examinar com maior cuidado as
leis que passem na Assembléia dos Deputados.
O Sf;Jnado niio [Jode deixar de existir, no sistElma fe~
dE:!rativo. Nêle os Estados têm igualdade de represQntação.
O SR. ODILo=-< BRAGA - ~ ccndi~ão sine qua non da
e~istência do sistema.
O SIl. J. ,I. SEABRA Senado estabelece o equilí~
btio que se torna necessário.
O SR. ODILON BRAO:\ - É n Camara de representação dos
Estados, na qualitiade de unidade associadas na FedQração.
O Sft. J. J. SEABRA - l'Ilorris, membro da Constituinte
nos Eslados Unidos, dizia que o Senndo forma o equilibrio
enlre a Camara dos Deputados e o Govêrno; de modo que,
s(!m Senado, é possivel que o Govêrno, mancomunado com a
Camara dos Deputados, torne-~e tirano. :;;;sse~ o grande perigo.
SI' _ Presidente, esta CO!l.stituicão de 1891, que tanto se
incrimino., trouxe ao Brasil benefícios extraordinários.
Peço licença para lêr dados bem instrutivos, começan-·
do pelo Eslado de São P<!ulo, e comparando o ano de 1890
com o de 1928, quatro anos àntes, nas vésperas da Revolução.
Chamo a atenção "da Assembléia para êsses dados e peço
perdão ao:; meus ilustres compatriotas e colegas se porventura estou abusando demasiadamente de sua paciência.
(Não apoiados gerais.) Sei que devem estar cançados, ;fatigados ...
O SR. ~A:-'rp.\!O CORREA - V. Ex. conLinua sendo o professor que sempre fài.
O Su. ODILON BRAGA Estamos ouvindo V. Ex. com
todo J) pruzer e acatamento.

°
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desalinhavarlas ponderacões em torno da Constituição de 91.
Tenham, porém, condescendência para um·· homem que
foi da primeira Constituinte, que contribuiu, para a Constituição e que tem o dever moral de defendê-la.
Em 1890, a populaçITo de S. Paulo cra de 1.344.753 habitante::;; em 1928, 5.626.000.
Imigrantes entrados em 1890 38.271; em 1928
96.276.
Estradas de ferro (quilometros), em 1890, 2.324; em
1928, 7.000.
Cafcci1'O:; produzindo: em 1890, 220.00U.000; em 1928,
1.12:5 .232.700.
o Sn. . .T ••1. SEABRA - .,. com estas dc:::conchavada::.,
Proc!\lçi'io de ca1"6 (sacas): em 1890, 3 .SÓ7. 457; em
1928, 17.072.800.
"EsLado de São Paulo:
Em 1890:
População. 1. 38ft. 753.
Im igr'antcs ent.rados, 38.291.
Esl.l'ada de ferl·o. klms. 2.:329.
Caff~cir(),:; produzindo, 220.000.000.
Prnrlução de café (sacas) 3.357.457.
Expol'lação - TIs. 143.:3.H:098S000.
Receita do Estado -- Rs. 23.318:4128000.
Capital de São Paulo:
Poplllaçflo, 54.931,..
Pl·:··~jios UI'banos, 10.321.
Recei! a municipal - Rs. 627.1398000.
Em 1928:
População, 5. G?6. 000.
Imigrantcs entraclos, 96.278.
E,o:l.rarln de fprro, ldms. 7.000.
Caff'cirns prccluzinclo, 1.12:3.232,700.'
Pr'oclnção de café (sacas), '17.982.300.
Export::l<;ão - Rs. 2.095.1':8:9178000.
Receila do Estado - Rs. 1,,08.421,.:243$000.
Capit.al de São Paulo.
População, 830.000.
Prédios urbano~, 99.200.
RecC'ita municipal - Rs. G1. 952 :045.'3100."
O SR. AGA~mNON DE l\1AGAL1L\Ei' I"so l~ fruto do 1'1'-.
gime?
O SIl. ODlLON BRACA - Resulta de sua estabilidade.
O Slt. AGA:\'!!,:"ON Di, l\IAGAL1L\E"; -

1::

fent'Olpn:. de

Cl"'i'-

cimento.
O SR. J. J. SEABRA ~ Não contesto que o Estado tenha o seu desenvolvimento natural. Tudo caminha, tudo
cresce. Estou, entretanto, mostrando que durante o regime
não houve entraves á marcha. do progre::;so.
,
O eminente Sr. Bulhões Carvalho, chefe da Estatística,
técnico dos mais competentes na matl\ria, fez, a respeito, Um
apanhado do que ocorreu em toda a República.
o Sn. ALDE SAMPAIO - Queeia saber se se pode atribuír
a um fator único êsse desenvolvimento, motivado, parece-me,
por várias causas, complexas.
O SR. OD1LON BRAGA - O nobre orador já disse que provém da estabilidade do regime.
18
VOLUME V
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O SR. J. J. SEABRA - Estou mostrando que a Constituição de 24 de Fevereiro não foi entrave, não serviu de obstáculo a que o Brasil se desenvolvesse. Acabei de me referir
a São Paulo. Agora, falarei de todo o país.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Na Rússia, sob" oczarismo, a população aumentou.
O SR. J. J. SEABRA - Quanto á toda a República, há
alguns anos, o DI'. Bulhões Carvalho fez uma resenha que
vale a pena ser conhecida.

"Em 1888, eram 13.788.972 habitantes, em 348
cidades e 916 municípios; hoje, somos 36.870.972. em
880 cidades e 1.047 municípios. Em 1888, apenas tinhamos assinado o contrato para construção de um
único pôrto: o de Santos. Hoje, possuimos oito portos aparelhados: Manáus, Pará, Recife. Baía, Rio de
Janeiro, Santos, Rio Grande e Pôrto Alegre.
Em 1888, os 360 quilometros de estradas de rodagem da União e Indústria, Graciosa, Santa Cruz e
VergueiJ'o, jaziam abandonados pelo aparecimento das
estradas de ferro, e. nelas não havia uma bra<.ia carrocaveI. Hoje, podemos percorrer 53.248 quilomet1'os de
rodovias de primeira e segunda ordem.
Em 1888, apezar de só se tratar de estradas de
ferro, a. quilometragem destas alcancava, apenas, 9.322
quilometros; hoje, elas ultrapassam de 31. 300 quilométros.
Em 1888, as linhas telegráficas mediam 18.022
quilometros, com urna extensão de fios de 18.B49.
quilômetros. Hoje se contam 82.213 quilômetros."
É int.eressante a estatistica, porquanto, Dor ela, se vê
o desenvolvimento de no~sa produção nêsse espaço de tempo.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Não podia deixar de
es desenvolver. Era um fenômeno de crescimento.
O SR. J. J. SEABRA - Já vou acabar com a suposição
de que o aparte transtorna completamente a virtude da Constituil;ão de 24 de Fevereiro. Quando acabar de ler, responderei. (Lê):

"A

nossa

produção

500.000: 000$000. Hoje,
~~OOO.OOO:OOO$OOO.

agrícola foi em 1888, de
ela atinge a cerca de réis

'Em 1888, a produção industrial contava 626 estabelecimelltos, com um capital de 377 .560 :000$000 e
uma produção de 507.093:000$000.
Agora, o número de estabelecimentos é de 13.336,
com um capital de 1.815.156:000$ e uma produção de
2.989.176:000$000."

Durante o regime da Constituição de 24 de Fevereiro,
portanto, não houve senão desenvolvimento das nossas fôrças
produtivas.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Agora, mostre V. Ex.
qual o deficit orçamentário, qual a circulação, qual o cambio
na República.
O SR. J~ J. SEABRA - Com rela~ão a outros Estados,
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o Rio de Janeiro - todo o mundo vê - teve extraordinário
progresso. D~ saa.aaa habitantes subiu hoje, a 2 milhões.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Quantos empréstimos fez o Digtricto Federal?
O SR. J. J. SEABRA - 1t obser-vação feita hoje, em
suelto. pelo Correio da ManTw.

A cidade do Rio de Janeiro, hoje, é uma das mais belas
do mundo. Acabou-se com flagêlo da febre amarela, que durante setenta anos dizimou a população carioca. Se fôrmos
ao Norte, não encontraremos, na Baía, atualmente, o Cais
do Ouro, nem a Ponte da Companhia Baiana.
O SR. AGAl\fENON DE MAGACr-f.'\f':S - Mas os transatlanticos não atracam, ficam de fóra,
O SR. J. J. SEABRA - Encontramos uma cidade limpa e formosa. Em Pernambuco não achamos mais o tradlcional cais da Lingueta, nem o Corpo Santo ...
O SR. AGAl\1l;;NON DE l\hGALHÃES - ?\em o Arco de
San In An Lônio .
O SR. J. J. SEABRA - ". nem a rua da Cadeia. Deparamos, pelo con.trál'io, com b~las avenidas, dignas de uma
cidade formosa, cidade verdadeiramente Veneza americana,
á altura (1a população heI'áica ào Norte.
Se vamos a Manáus, - obt'a de um penSador, seu prim~il'o governado!'. nós u vemos transformada em uma urbe
moderna, com palácios, teatros os mais lindos. Depois, veio
a qUI~da da borI'acha. ;\gora dizem o:; Sl:s. aral'listas: - "15lo. peÍ·vr1)!\lI·a. Se c!rvr :'i r.nl1slilllir;ão rir :?-'I de Fevr~l'ciro'?
NtlO. :\ Pezal' da Constilni<.:üo, isso se daria."
n SII. .\r.A:l1P'XOX nl> :\LH;.·\L):-1.:\ES - Apoiur]o. Estou com
V. Ex.
O SR. J. J. SE:\BRA - Os Govemos livres contribúem
muito Jlm'a o progl'esso das nações.
OSn. :\G.\"m:-o:-; J)l~ l\lAGALH:\ES - l\las V. Ex. demonsLrou qUI' não havia ,,:,"<\ Hherclade. q\lc a República foi um
p~rmunente e51:1I1o de s'tio.
O sn. ,T ••!. SEABrtA - Absolutamente. Afirmei, sim,
que hOll"e ahlli'O, infraCão da Constituição, nUo, porém, fall.a de 1ibcl'dade.
.
.
O !l, :\G""fE"o:- DE l\L\GALHÃES - - I.oge, o pl'OgT'~';';O niIo
depende do regime.
O SR. J. J. SEABRA - Não disse que estavamos debaixo do fascismo, nem da sovietismo. Pergunto ao nobre
apartisla: Qual o progx'esso da Rússia depois do sovietismo?
O SR. ARGEMIRO DOfu"lELES - O Sr. ZoroastI'o Gouveia
não está aqui para responder a V. Ex. (Riso.)
O SR. J. J. SEABRA - E a miséria da populacão, é a
compressão da conciênc:a dos russos, é o assasinato frio dos
cidadãos. A Rússia voltou a dezenas de séculos passados.
Não é mais ?\ação digna de figurar no mapa do' mundo civilizado. Que é que tem contribuido para isso? O Governo.
O SR.. ALDE SAMP.-UO - Perfeitamente. É um dos fatores.
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o SR. J. J. SEABRA - Já se vê que os Governos contribuem muito para o progresso das Nações. Na Rússia, o
Goyêmo tem sido um entrave ao seu desenvolvimento. É
verdade Que me podem dizer a mim, Que sou inimigo das
ditaduras: e a Itália, que.tenl um ditador?
Ka Itália, :Mussolini só teve uma obra: impedir que o
Mvielismo entr:lsse lá. O progresso, entretanto, se teria
dado com Crispi e outros governos livres sem ,o fascismo.
Se, pois, os governos nüo inflnem diretamente no progresso malerial elas naf:ões, influem indiretamente, dando
liberdade ao trabalho. contribuindo com o seu auxílio. com
o seu esLímulo, para 'que a produf:ão seja uma realidade,
para que o cidadflO nfto encontre impecílio algum, nas suas
atividades. l~les concorrem P<Íl'U, que as naf.:ões pl'ogridam OU
não progridam; e não pode deixar de ,>er assim. Nada mais
11ú que inLorpeça a ação do homem do que a tirania, porque
ela rcvollü a conciencia. e uma conciência em revolta é
uma ativiflacle entorpecida. (Muito bem.)
Querem a eleição do Presidente da República pela Camura dos Depulados. É outro absurdo.
;-;0 regime parlamentar, compl'cende-se que o Presidente seja eleito pda Camara, porque êle vai ser uma figura d\~l:Ol'al.iva. QUem vai Ser o GovGrno é o r.linistério, e
êsLe súi da Ca.nwl'a.
~'o regime pl'csirlcneial, em que o Govêl'no deve beber
~<i. sua aufol'irlarle 111) seio do povo, a eleição do Presidente da
l1cpúbl ica dcve seI' r('i ta pelo mesmo povo. O Prcsidente
eleito llelo COilg'I'f'SSU I~ um Presidente suspeito á soberaui[/. naeional, (.l!lIilo hem.)
O GIl\'I~I'nfl 1lI'I'sid('I1l'ial federativo f~ um govêrno do
povo, pal'a. (I povo I) pd(l [lOVO. (Jlllito bem,)
'1'1'111111, aqlli. a opinii'io r\e l\lol'l'is. que foi membro da
(;ol1sl i lu i 11 tl~ Americana:

°

""ma eloil;fin polo Congresso sel'ú
fator da inria ('aI1ala. da Clll'I'UPI:ão, tio espírito de facção;
:;('j','l ClIllJO a 1!!eil,:;'ltI do Hei da Polt'tnia pela Dieta
rll~SS(' Pai:;: n m{'l'iln
real constituil'á t:l. menor de
11 Idas as l'l'eOmCl1clal;úes."
ll'i~a.

Eis (I qlH' dizia um membl'O da Constil.uilíl.e americana.
com r('lru;~() ;i eleif;i'io do Presidente da llepública pelo Con~
g-rc,.,s(. 1Sal:ional.
Se tememos que o Presidenl.e da República seja mal
eleito qllundo toda â soberania nacional comparece ás urnas,
como não rcceiar um punhado de homens fazendo esta eleir:,ão? Se nüs tcmemos que o Presidente d:1 República possa
eleger um candidato seu. com maioria de razão devemos
- l'ecciar a eleiçi'io féita pela Assembléia. em desacordo com o
que pl'e~eitúa a Constituição de 24 de Fevereiro.
Não há maior golpe na democracia, não há maior golpe
na liberclade, nem no sistema, do que pregar que o Presidente: da República deva ser eleito pelo Congresso Nacional.
Deus nos livre! Não haveria mais Presidenle qu'~ não se
elegesse e reelegesse e toda a sua descendência ...
""ão, (j preciso que o PresiLiente d:) República pc·ssa dizer
que tem autoridade como a tem os membros da Camara ê do
Se-nado.E só podem dizer que tem tal autoridade se tiver
a mesma origem dos Deputados e Senadores: a 110pular.
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Dickinson, na Constituinte americana, disse (lê):
"Irre.'Dondívi'i.__ obje~',iies se levantam contra a
elri('iio rio Executivo nelo CongJ'e:<~o Xacional. ou pelos
L('~,dslaliyos e Exccnl.ivos dos Estado5. A minha opinião, hú milito tempo, (~ a fa\'or rIa elei(:ão 1)clo povo,
que eu considero como a mc!lJOl' c mais pura fonte."
Pois bem. Bancro ft, coletando todas essas opiniões. -diz:
"Na '('rente dos que clcSapl'O"HVam em nh."oluto. a
escolha do Presidente pelo Congl'cs50. se cncontl'asam
Geol'g'c \Vashinglon, l\Iadison, \Vilson. o governador
l\Iorris e Garry,"
Eis aí autoridades incontrasL<i.veis. 1\flO há quem não
reconheca a rle George \Vashinglon e l\Iadi,;on, 1Iol11ens contr;írios ])osi!ivamcnte ú cki(:ãú do Presidenle da Hellública
pc:o Congresso.
:f: outra anomalia. portanto - não chamari de absurdo - . oalro ponlo yulncrCtvel do anleprojelo da Con5tiLuil;ão,
qucn'r que a escolha do Presidente da Repúhlica, apeSal' de
mantido o sistema federativo, seja feita do modo aconselhado pelo meu nobre colega, SI' • .:\gamenon l\lagall1ües.
O SIt. AGA",-IE:S-OX DE l\L\GALH5.ES - Sou pll'lall1enlctris[n.
O SR .J . .J. SK\13RA - V. Ex. es lii COCI'cn te. l\' iio quer
PodeI' Executiyo; só deseja Camal'a, só poder legislativo.
Acho, enlrelanto. que li, divisão dos l)oc\el'es. como já dizia a Consliluição cio lmpl~rio, é Q melhor g-al'anlia dos direito.'; dos cidadãos. Como susLeillava o velho l\lonfe,;quieu,
no "Espírito das Leis". qu('m legisla não pode exee:tlal' (' q,14'111
leg'isla e execuLa nflO pode julgar. l'\ão l:Olll'III'do cm qlle,
no regime presidencial, o Poder Execu Livo. devendo ler 11,
mesma autoridade do legi"lativo. tenha ol'Ígem direrento,
Votarei, portanto. neste sentirlo. Sustental'ci, neste vonlo, a
Consliluicão de 24 de Feverc·ü,o.
O SIt. AGA",-lE:"O;:'< DE MAGALIt,\ES V. Ex. (\ coerente.
O sn. J. J. SEABRA Como qUll1'cmus fazel' uma
Constituição bra"ileira. niio (]t>veI110S pl'OCllJ'al' modü!os na
América, na ..\l.)manha. na Fl'an~'a, em plu'le nlgllma, pois
somos jú um povo livre, hú cPlllo e lant os al~os c t('mos as
nossas Lradi(:Ü'e5 glorio"tls. Devemos fazo[' a no"sa Constituição, mesclando e COl'riginrlo os defeitos do regime 'presidencial com as virtudes cio regime parlamenLar. o que não é
difícil.
O que queremos é entrar no regime das respon;;nbilidades, porque o qne faltou- ti Constituição de fevereiro foi cxatamen te iS50: a rc:,:ponsabi1idade dos poderes. (A.poiol/os,)
Faltou ainda a verdade eleitoral. que é a fonte pura.
onde vão os poderês beber a sua autoridade, e tamb(\m faltou
a altivez do Congresso para tomar contas ao Poder Executivo.
No dia em que tivermos eleições verdadeiras, não com
o Código que aí está, porque, com ele, não as teremos, mas
com êsse Codigo modificado - porquanto acho necessária
uma Justica Eleitoral, e nesSe ponto andou bem o govêrno
discricionário, arrancando do Congresso a verificação dos
poderes e dando-a a uma magistratura de cujo critério não
se possa duvidar, - no dia em que tivermos eleições legí-
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timas e pudermos combinar as virtudes do presidencialismo
com as pequenas virtudes do parlamentarismo, teremos conseguido realizar, no Brasil. uma obra á altura das nossas aspirações democráticas. (Muito bem.)
Que prurido é êsse de acabar-se com uma Constituição
que viveu quarenta anos, O meu amigo Sr. Agamenon Magalhã~s disse-me que a
Constituição nasceu morta, m3~
ainda não apodreceu. Levou quarenta anos sem se decompôr e não está enterrada.
O SR. AG.....MENON DE MAGALH.:\ES - Esteve sempre ausente do Brasil ...
O SR. J. J. SEABRA - Os Estados Unidos teem uma
Constituição de mais de século e meio; a da Inglaterra vem
de Henrique UI; a da França. de 75; e êsses países teem amor
ás suas constituições. Não as derrubam de pé para a mão.
Quando querem modificar, aditam-lhe alguma cousa, mas
respeitam-lhe as bases. É o que devemos fazer com a nossa
Constituição de 24 de Fevereiro, se temos alguma cousa a
adicionar.
O Sr:.. RAMOS CAIADO - Conservar. melhorando.
O SR. J. J. SEABRA - Não abandonemos, entretanto,
aquilo que custou tanto aos que proclamaram a República;
não devemos desprezar a Carta de 24 de Fevereiro, elaborada por uma Camara seleta, como era a Constituinte de 1890,
inspirada por um govêrno que fez a separação da Igreja do
Estado, que instituiu o casamento civil, que introduziu reformas profundas.
O SR. ARLINDO LEoNI - Permita-me V. Ex. uma pequena explicação: fui obrigado a ausentar-me em meio do discurso de V. Ex., e não tive ensejo de ouvir as generosas referências com que me honrou. Aliás, devo dizer, cumpri dever elementar.
O SR. J. J. SEABRA - Fiz, apenas, justir.a ao meu di-·
gno colega, que é advogado e jurisconsulto noLável ...
O SR. ARLINDO LEoNI - Aliás, folgo em declarar que
V. Ex. foi meu mestre.
O SR. J. J. SEABRA - ... que foi um dos esteios da
minha causa, quando da campanha da Reac,ão Republicana,
poderoso baluarte eom que contei para a uefesa dos meus
direitos, quando candidato á vice-presidência da República,
e que, ainda hoje, digno membro da bancada baíana. a ilumina com as luzes do seu talento.
Laboulaye. em sua obra "A Consl.it.uir.fio nos Estados
Unidos". diz que, para o americano. dl'pois da Bíblia, a Constituição, tal o carinho, o amor em que êle a tem.
O SIt. RAMOS CAIADO - Muito bem. É o nosso credo.
. O SR. J. J. SEABRA - E. em nosso país. o ilustre Deputado pernambucano, Sr. Agamenon Maga! hães, quer enterrar
uma Constituição que tem, apenas, quarenta anos de existência.
O SR. AGAMENON DE MAGALH.:\ES - Os americanos estão
enterrando a sua Constituiç,ão a esta hora, com o regime- de
plenos poderes a Roosevelt.
,
O SR. J. .T. S:EABRA - Onde a entp.rram? Qual o Estado da América uu 2'\u1'Le em que e:;Lão querendo enterrá-la?
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o SR..

AGAMENON DE M·o\9ALH.:\ES ._- Jé está enterrada.
O SR. J. J. SEABRA - Onde?
O SR.. AG.o\MENON DE MAGALHÃES - No "Common Law
House", ·em Nova York.
.
O SR. J. J. SEABRA - Com o presidente que estã lá?
O SR. AGAMENON DE l\1AGALH.:\.ES - Sim, em Nova York.
O SR. J. J. SEABRA - Ninguem enterra a ConstitUIção americana. Os presidentes podem violá-la, na certeza,
porém, de que o. povo americano saberá vingar a sua Constituição.
Sr. Presidente, o culto pela Constituição americana é tal
que foi aprovada, pelo Congresso, uma oração cívica, em 3 de
Abril de 1918, chamada "O Credo dos Americanos".
Foi escrito por William Tyle Page. É o credo que eu
desejaria que a nossa pátria tivesse. Ei-Io:
"Creio nos Estados Unidos da América do Norte,
como um Govêrno do Povo, pelo Povo, para o Povo;
cujos justos poderes derivam do consentimento dos
governados; que é uma democracia dentro da República; - uma Nação soberana, composta de vários Estados soberanos; uma união perfeita, inseparável e
harmônica; estabelecida naqueles princípios de liberdade, igualdade, justiça e humanidade, pelos quais os
patriotas americanos sacrificaram suas vidas e fortunas. Por isso, creio ser meu dever para com a Pátria amá-la; defender sua Constituição, obedecer a
suas leis; respeitar sua bandeira e propugná-la contra
todos os inimigos."
Eis o credo americano, que eu .desejaria que nós, brasileiros, pudessemos repetir: teremos uma nação com um govêrno do povo, pelo povo e para o povo; teremos um govêrno
democrático, govêrno que fará a felicidade do Brasil. (Muito
bem; muito bem. O orador é vivamente cumprimentado.) .
Durante o discurso do Sr. J. J. Seabra, o
Sr. Antônio Carlos, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Cristóvão
Barcelos, 2° Vice-Presidente.

7

o Sr. Presidente"::'" Tem a palavra, para uma explicação
pessoal. o Sr. Veiga Cabral.
O Sr. Veiga Cabral (Para explicação pessoal) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes: não venho, já hoje, quebrar a boa
norma, estabelecida para os trabalho~ desta Cnsa. O assunto que me traz á tribuna, que não é propriamente constitucional, prende-se á vida intrínseca desta Assembléia, que
precisa de um ambiente sereno, de paz, ~ara a feitura da Carta
Mágna do País. Não me traz a esta tribuna, Sr. Presidente,
tão pouco nela me deterá o intuito de analisar o momento
histórico que está vivendo a República e que-está vivendo a
Revolução. Revolucionário, fazendo parte da bancada de um
Estado que tem a dirigí-Io uma das maiores figuras da re·
volução brasileira, é. Sr. Presidente, Srs. Constituintes, com
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o mais profundo pesar cívico, que assistimos ao desenrolar
dos ac.ontecimentos politicos que culminaram, infelizmente,
no afastamento de duas fjguras do maior brilho, do maior
destaque do movimento de Outubro, dso postos que vinham
ocupando no Governo Provisório.
Mas ó Lambóm, .Sr. Presidente, com uma con,fiança conforLadora no futuro da Rcpública e da Revolução, que presenciamos o desdobrar dêsses acontec~mentos políticos dentro
da ordem.
:Xúo me traz a est:l tribuna, Sr. Presidente, repito, nem
nela me deterá a análise do momento histórico brasileiro,
senão o desejo de lera esta augusta Assembléia, para que faça
parte de seus Anais, uma enl1'evi,5ta l.Hlblicada nc ~n:t~l.ltino
"O Jornal", do eminente senhor General Góes Mnntejl'G. entrevista onde Sc\ cont(:m o penSamenL) r.xato da" fÓ:'I:::S al'madas elo Brasil, quc falam, nestc instante, pela :)').I<1::l'a auLozada do gmncle general.
Vou le-la, Sr. Presidente, e peço a boa vontade da Casa,
que acnba de ouvir com o maior prazo]' a oraçil f ) -:lo Ven'!l'ando república Scabl':l. Diz a entrevisl.a:
"Devo dizer-lhe com franqueza, com sinceridade,
que não vejo motivo para o ambiente de nervosismo e
inquietação que se está passando. A crise política
atual só se reveste de importancia pelas figuras que
veio focalizar, os Srs. Osvaldo Aranha e Afi'anio de
1\'1elo Franco - cujos serviços prestados ao país e a
Revolução de outubro parece desnecessário enalteClt'. A demissão de Ministros de Estado é um fenômeno
vulgar na vida política dos povos civilizados. No caso
em exame, o que se deve tomar em consideração é
apenas o fato cle se terem afastado do govêrno dois
elementos de eficiência acima de qualquer dúvida.
Todavia, não hú homens imprescindíveis, mas homens
necessários, e assim, o país continuará a caminhar,
servido por outras inteligências igunlmente úteis e patrióticas. Não compreendo, pois, nem o sensacíonalismo político do moment.o nem as previsões pessimistas,
nem os toato;; sombrios e aflitivos qU::l :'C D.ll~am '~m
todas as direções.
TorJos esses fatos que se desdobram aos nossos
olhos mergulham as suas raízes na própria organiza(:ão pol ítica e social do país. O;; fenôr'l1enos brasileiros devem ser analisados além dos homens, quer dizer, dentro da nossa i'rágil est.rutura constitucional.
Enquanto não nos compenetrarmos dessa verdade, as
crises se hão de suceder, como fatalidades periódicas.
Fala-se em fascismo. Não admito o fascismo, por julg<Í-lo uma criação original tLaliana, da mesma forma
que o nazismo é um fenômeno germanico e o bolchevismo um sistema poltico visceralmente russo. Sou,
entretanto, adversário do liberalismo puro, vasio e
inconsistente, que se pratica no Brasil, por julgá-lo
a fonte de todos os sofismas e corrupções que dissolvem as nossas melhores conquistas morais e materiais. Cumpre-me, porém, esclarecer a tese que ar.abo
de sustentar.
Inimigo do nosso liberalismo sentimental, nem
por isso condeno a democracia, mas a democracia deve
aquí ser compreendida como uma forma ativa de go-

-

281-

pl'aticada a rigor, de acôrrlõ com os exemplos
mag'nificos e impresi'ionantes que nos vôm da :\rnérica
do ::\orte. Se eslabelecermos um ·paralelo entre o Brasil e os Eslados Unidos, "Verificamos que estamos
longe das verclaCeiras normas da democracia. llú ali
dois parlidos <l!Jenas - o conservador e o libcl'al ao passo que o Dl'a::;il possne uma infinidade de facc::üe::; regionalista::;. cstadl1alistas. pal"liculal'isl.as, mas,
no fundo, todas elas funrbmcntalrncntc. l)ersonalistas.
(lue resultado temo", obLido de tudo· isso? :.\"enhurn.
As nossas crises políticas derivam, pois. da fonte comum: os parlidos. O que nos cun1j)rc fazee, em face
da situa::ão e.3bcH;ada, (~ apenas islo: lJromoyer a 01'ganiz<l('iio de um gl:;mdc partido n;lcional, bloco 1101)1ogeneo de aspiracües e sentimenlo::;, do Amazonas
ao Rio Gr:lnde do SuL como únic'J meio idõneo e eficaz de nos libertarmos das crises que nos assa\lam
nCl'iodicamentc. "

V<:l'110,

Intcrpelúdo subre :l possibilidade de uma ditadura militar. chefiada por S. Ex., assim Se ex,pressou o .Sr. General Gois Monteiro:
- "Lendas, fantasias, e nada mais. \Essa história de ditadura militar .s Pl'('riulo d.. i:11 :gi u,J(:ão
escaldante dos trópicos. Diz-se por ai muita coisa
mas a "erdade .(~ que cu só admito a ditadura civil.
Já declarei, hoje, que o Exercito continúa na
especUtLiv<l, obediente ao govürno atual, e ·confia em
que a situação se rcsolya de aClkdo com as necessidades do país. O Exercito conhece os sellS clcyeres,
está integrado na sua missão. e repele insinua:.1(j.cs
·de qua is,quIJr natureza. As intrigas tccídas pelos policas profIssionais, as perfídias tramadas por certas
conciências corruptas. visando dividi-lo ou desacatalo, devem ser repelidas com toda a violencia. Eis aí
um ponte e mque rr.e dec!al'o fl'ancaml..ní.') lJ:\ \'tic/;ll'io
ela violencia. O Exercito. as classes armadas, são corporações dignas de respeito pelo allo pensamento de
dofesa. 'de cultura e de solidariedade humana que
realiz~am. Assim. pois, não Posso
admitir a crítica
nem o comentaria intencional dos elementos estranhos ás suas atividades. c, POr isso mesmo. inca.pazes
de compreender a 6hra silenciosa, mas construtora
e nobre, que essas classes 1'8ülizam, com ta·nto sacl'ificio e desprendimento. ICOnt.ra esses demolidores
prafisc;ionais, Lodos os sistemas de violencia devem
ser admitidos"'.
E assim I.ermina o grande soldado a sua i 11.portante e
oportlJ.l)a cnLre,"ista, falando sôbre a ('.r-ise polít.l(::t.
- "Não terá maior duração, adverte-nos o General Gois Monteiro. Os ministros demissionários trabalharam com dedica<::ã,o e .patriotismo pela causa
comnm da Revolução Outubrista - . neutralizar os
erros do passado. e construir, sôbre bases amplas e
seguras, o novo Estado Brasileiro. Mas, os acontecimentos dominaram os homens. Ao chefe do Govêrno Provisório cabe, apenas o dever de substituí-los,
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e

pross~guir

a o...')1'a traçada. Naàa mais. Ambos 0:5
continuarão a apoiar a revolução e, acredito mesmo que, passado o moment{)
de confusão, sejam chamados novamente a servir ao
govêrno em outros postos de relevancia".
ministros<~demissit1nários

Sr. Presidente. concluindo a leitura da entrevista do
Sr. General Gois 1\Ionteiro, não quero deixar a tribuna 'sem
ler também as declarações patrióticas, alta.mente patrióticas, do Sr. Osvaldo Aranha, declaracões que traçam o perfil
mor"l inconfundivel desse grande vulto da nova República.
Diz S. Exa.:
"Não estou contra o Rio Grande, como não estou
contra o Getúlio; sou pela ordem".
Não é possível mais sinceridade, mais desprendimento, mais dedi,cação.
Permil.~-me V. Ex.,
Sr'. Presidente, e permita-me a
Casa que, antes dI:: deixar a tribuna, também lêia uma frase
do General Flóre~ da Cunha, para que, do mesmo· mo{.lo, venha a fazer parte dos nossos "Anais", afim de que
amanhã, se venha buscar este subsídio para o julgamento
impessoal da história.
DIZ

o Interventor no Rio Grande de- Sul:

"Est.apei ao lado da ordem, haja o que houver".
É assim, Sr. Presidente, que pensam todos o:; brasÍl91ros bem intencionados todos os revolucionários sinceros e
idéalistas. ]~sse (\ também, Sr. Presidente, o anseio unanime da Nação: para que o patriotismo dos brasileiros e dos revolucionarios se sõbreponha ás desinteligências politicas do
momen to, colocando acima de tudo os altos destinoscda Patria e as finalidades supremas da Revolução! (Muito bem!

Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)

Comparecem mais os Srs.:
Cunha Melo, Abel Chermont, Mário Chermont, Leandro
Pinheiro. Joaquim Magalhães, Rodrigues Moreira, Adolfo
Soares, Hugo Napoleão, Luiz Sucupira, Leão Sampaio, Figuéiredo Rodrigues, Jeová Mota, Silva Leal, Martins Vera:;.
Kerginado Cavalcanti, Ferreira de Sousa, Herectiano Zenaide, Pereira Lirll, Barreto Campelo, João Alberto, Souto Filho, Luiz Cedro, Solano da Cunha. Mário Domingues, Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcanti, José Sá, Simões Barbosa,
Humberto Moura, Izidro Vasconcelos, Deodato Maia, Marques dos Reis, Clemente Mariani, Magalhães Neto, Arlindo
Leoni, Medeiros Neto, Átila Amaral, Homero Pires, Manoel
Novais, Gileno Amado, Paulo Filho, Lauro Passos, Amaral
Peixoto. Miguel Couto, _Leitão da Cunha, Nilo de Alvarenga,
César Tinoco, Alípio Costallat, José Eduardo, G\V"yer de Azevedo, Fábio Sodré, Soares Filho, Negrão de Lima, Gabriel
Passos, Delfim Moreira, Cristiano Machado, Policarpo Viotti.
Valdomiro Magalhães. Belmiro de Mederos, Teotônio Mon
teiro de Barros. Rodrigues Alves, Vergueiro César, Zoroastro Gouveia, Cincinato Braga, Henrique Baima, José Ho-
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norato, Domingos Velasco, Nero de Macedo, Generoso Ponce,
Francisco Vilanova, Lacerda Pinto, Antônio Jorge, Idálio
Sar.dellberg, Maurício Cardoso, Anes Dias, Demétrio Xavier,
Ascánio Tubino, Pedro Ve!'gara, Sebasl.ião de Oliveira, João
Vitaca, Edwaldo Possolo. Eugênio Monteiro de Barros,
Edmar Carvalho, Walter 'Gasling, Augusto Corsino, 'Alexandre Siciliano, Oliveira Passos, Oliveira Castro, Leví Carneiro, Morais Paiva, Nogueira Penido (91).
Deixam de comparecer os Srs.:
Alberto Roselli, Antônio Machado, Augusto Leite, Priscc
Paraiso, Negreiros Falcão. Fernando de Abreu, Jones Rocha,
Pereira Carneiro, Olegário Mariano, João Guimarães, Oscar
Weinschenck, Melo Franco, Ribeiro Junqueira, Adélio Maciel, Pandiá Calógeras, Pedro Aleixo, Augusto Viegas, José
Alkmim, Vieira Marques, Simão da Cunha, João Penido, Furtado de Menezes, Daniel de Carvalho, Levindo Coelho, Ale1Xo Paraguassú, Licurgo Leite. Celso Machado, Carneiro rle
Rezende, Jaques Montandon, Plinio COITeia de Oliveira, Alcantara Machado, José Carlos. Morais Andrade, Almeida Andrade, Mário Whatelly, Hipólito do Rêgo, José Ulpiano, Carlota Queiroz, Abreu Sodré, Antônio Covelo. Cardoso de Melo
Neto, Morais Leme. Simões Lopes, Ass1z BrasiL Cunha Vasconcelos, -João Pinheiro. Horácio Lafcr, Euvaldo Lodi, Pacheco e Silva, Roberto Simonsen (50).
O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou levantar a sessão, designando para terça-feira, 2 de Janeiro de
1934, a mesma
ORDEM DO DIA

Levanta-se a sessão ás 16 horas e 38 minutos.

39" Sessão, em 2 de Janeiro de 1934
Presidencia dos Srs. Antonio Carlos, Presidente, Christováo
Barcellos, 2" Více-Presidante

1
A's 14 horas, comparcrem os

~rs,

:

AntOnio Carlos, Cristôviiu BUI't'!'lus, Toma:,. Lôbo, Fernandes T<Í.vo1'a, ClemenUno Li';)lIm, \'aldcma;' Moia, "il\'a1'o
Maia, Cunha :Melo, Luiz 'fil't'lli, AIII'I'lIo da !\laLa, Abel Chc:.'monL, Mário ChermonL, VI~iJ,:'u Litlll'1I1, :'Ilout'a Carvalho, 1,;110
Machado, Magalhães de Alll1l'id:l, lIudl'i;;uc5 iVUreil'u, Costa
Fernandes, Godofredo Viarw, \'/l/dl'ulal' Falcilú, Jüsé rsorlHl,
Pontes Vieira, Xavier dI.: UI i\'t'i 1'11, ~1111'1 in:; Vérus, Veloso Borges, Ireneu Joffily, llerectialllJ :1._'1111 ide, Agumen,,~l :Magalhães,
Arruda Falcão, Solano da Cllllll11, AI'I'lIda Camarú, Alde SamDaio, Osório Borba, Góes j\f(Jlitl~II'Il, Valente do fd:1ta, lzidro
,Vasconcelos, Rodrigues \)ôl'ill, .1, .1, :'1'lI1Jra, l\h,rqu.;s dos Reis,
Edgar Sanches, Leõncio GlIll'lIU. AI illl Amarnl, Al,-,íSi0 Filho,
Francisco Rocha, LaUl'u PUSSII~, CIII'Ios Linclcnb')rg, Henrique
Dodsworth, Rui Sanliag'o, AIlIlII'1I1 )'I'ixolu, Sampaio Correia,
Leitão da Cunhu; OICB'tll'iu 1\I 11 l'i 11 11 li, :'\ilu de Alvarenga, Prado
Kel1y, Raul Fernandes, AI!ÚI'1'111 '1'I'II't'l':'. C<trd0S0 de ;\lelo,
Soares Filho, Buarque )';azaJ'tof ll, JJillJ' Fortes, l\IarLiIJ:; SoaJ'es,
Augusto de Lima, Augu~l.lI Vil"l;U';, :\Iul.a ~lachaclo, Delfimi\lol'eira, Odilon Bl'uga, Vieit'u !'IIIU'qULs, Clemenle Medrado, Jaãc
Beraldo, Cristiano Machadu, Cllllll'US ua Amaral, .I3U'~n;) Brandão, TeotDnio Monteiro de 1l1lI'I'u,~, /lIIl'I'OS Penteado, GW[r[ICÍ
Silveira, -Lacerrla \VerIlcck, A III Ull in Covclo, Alli'~::l.) Pacheco,
Plínio Tourinho, Carlos l\1axillli I illlllJ, Anes Dias. Fred~rico
WolfenbuLeIl, Re,nato Barbosll, "itut' llussomano, Ascanio Tubino, Pedro Vergara, Pallt'a !li lllll'i. :\tll'oaldo da CO"t:l, Alberto
Diniz, Cunha Vasconcelos, Gilhl'l'l I illlJeira, Vasc1 de Tolcdo,
Antônio Rodrigu~s de Souza, MUl'lins c Silva, Francisco Moura, João Vitáca, _~lberto SUI'l.:k, J\t'lIIllndo Laydner, Ed\vald
Possolo, Eugênio Monteiro de Burl'os, Edmar Carvalho, Ricardo Machado, Valter Gosling, PCdl'O Huche, Alexandre Siciliano, Euvaldo Lodi, Mário Humos, Oliveira Castro, Pinheiro
Lima, Abelardo :l\Iarinho, )';ogueil'u Punido. (111.)'
O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o compacimento de 111 Srs. Deputados.
Está aberta a sessão.
O Sr. Fernandes Távora (2 Secretário). proceue á leitura
da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observacões,
aprovada.
0

-

o Sr.
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Agenor Monte - Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Agenor
Monte.
O Sr. Agenor Monte (Sôbre a ata) -- Sr. Presidente, O
discurso que pronunciei, na sessão de sábado passado, não foi
revisto por mim. Ao ser publicado, entretanto, não fizeram
a declaracão regulamentar.
Pediria a V. Ex. que da ata de hoje ficasse constando
que o referido discurso não foi revisto pelo orador.
Era, sómente, o que .tinha a dizer.
O Sr. Presidente - A. retificação constará da ata.
O Sr. Antônio Covello - Pe«;o a palavra.
O Sr. Presidente nio Covello.

Tem a palavra o Sr. Deputado Antô-

O Sr. Antônio Covello (Sôore a ata) - Sr. Presidente,
depois da' sessão de 28 de Dezembro findo, não me foi possivel, por motivo de moléstia, estar presente aos trabalhos
de 29 e 30. Por isso, deixei de pedir a retificação da publicação de um meu discurso, feita no Diário da Assembléia
Nacional.

Esta retificação é necessária, em consequência da
inadvertência de revisão ou de correção, ·que omitiu duas
ou tres palavras,. alterando o sentido de um trecho do meu
discurso.
A primeira é a seguinte: no trecho onde se lê - "Poder-se-ia contra a medida sugerida, alegando-se ... " - devera ser - "Poder-se-ia alegar contra a medida sugerida ... "
A segunda: onde se lê - " ... dentro do coracão de
cada um de nós se acenderia uma chama de revolta contra
aquilo que reputo a intangível magestade da Assembléia Nacional Constituinte." - devera estar - " ... dentro do coração de cada um de nós se acenderia uma chama de revolta contra aquilo que reputo um atentado á intangível
magestade da Assembléia Nacional Constituinte".
Peço a V. Ex., Sr. Presidente, fazer constar da ata
esta retificação.
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 Lôbo (f- Secretário) procede á leitura do
seguinte
EXPEDIENTE

2
Ofício do Sr. Manuel Durval Téles de Faria. 10 suplente de Deputado da Representação dos Funcionários. enviando sugestões ao projeto de Constituição. - Á Comissão
Constitucional.
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. Telegramas:
'Das Lojas Maçõnicas Deus e Camocim, do Estado do
Ceará; e Harmonia e Amor, da Cidade de Joazeiro, sugerindo
ao p~ojeto de Constituição a continuação do Estado' Leigo;
Da Liga Paraibana pró-Estado Leigo, pedindo a mão
aceitação do projeto de Constituição de emendas religiosas.
Á Comissão Constitucional ..

, O Sr. Presidente - Está finda a leitura do expediente.
Tem a palavra o primeiro orador inscrito, que é o Sr.
Alde SampaIO.
O Sr. Alde Sampaio - lê o seguinte discurso: "Venho,
Sr. Presidente, trazer o meu débil concurso 110 inquérito
aqui aberto pelo meu ilustre colega de bancac/3. Arruda
Falcão, inquérito que a despeito de haver sido rejeitado peia
maioria desta Camara, teve o condão de provocar vozes e depoimentos de oradores dos mais brilhantec; desta Assembléia.
Já a Camara teve a fortuna de ouvir sôbre os males
oriundos q,a nossa Constituição de 91, as palavras fulgurantes
dos preclaros constituintes Leví Carneiro, Fábio Sodré. Hugo
Napoleão. Morais de Andrade, Sampaio Correia, J. J. Seabra,
e as réplicas eruditas e elevadas do meu nobre colega Agamenon Magalhães, e do ilustre representante mineiro o DI'.
Odilon Bra~a. Não será portanto, senão em justa compensação, que terá o dissabor de me ouvir nesta hora, sôbre o
mesmo e magno problema.
Mas eu não viria fatigar a Camara se não estivesse na
persuação de que algo de novo venho perscrutar, se não
tivesse a convicção de que muito há ainda por dizer da realidade dos males que nos afligem, males, que me parece, foram pela primeira vez aqui revelados nas suas causas primárias, nos apartes, sensatos de razão e causticantes de vivacidade, pronunciados pelo ilustre representante mineiro, DI'.
Bias Fortes, no decurso da oração do seu colega de bancada o
emerito Dl'. Odilon Braga.
Atentai, Srs. Constituintes, que as brilhantes orações
pronunciadas nesta Casa em análise á Constituição de 91, todas têm por objeto os efeitos produzidos sôbre a ordem jurídica do país, pela falta de cumprimento de leis estabelecidas e não a procura da verdadeira causa do mal que provocou tais efeitos. Donde decorre que todas as soluções apresentadas são coerçõe~ OU diques que se oponham aos efeitos e não propriamente á extinção da causa, pela extirpação
do mal.
Não quero com isto, Sr. Presidente, fazer crer que venha revelar êrro de apreciação por parte dos meus preopinantes. Mas única e simplesmente salientar que se esta
apreciação é por si só completa e requer o auxílio da análise
psicológica e social (no sentido de f()rmaçãO da sociedade),
sem a qual as instituições não satisfazem aos homens para
Os quais foram traçadas.
Não suponha a Camara que eu ouso, ao menos pensar,
que haja aqui trazido o problema resolvido, problema que
considero de tal extensão, que não o meço pelas minhas próprias forças, mas que percebo excessivo para. qualqu~r. ente
humano que o queira enfrentar sozinho e sem au."nl1o de
extranhos.
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Limito-me a fazer com a devida vênia do Autor da proposta do exame constitucional, uma extensão do inquerito.
F,oi dito que se estava em presença de um doente que
reclamava cuidad.08 médicos e pedia-se a revelação dos sintomas com precisão de diagnóstico.
.
Henry Ford,. na descriçiio da maravilha dos seus trabalhos de construção mecanica, narra o funcionamento do Hospital da sUa Fábrica: Cada doente percorre vários gabinetes
médicos, onde é examinado sepa:'adamente por profissionais
e de cada um dos quais conduz uma eÍmmeração dos sintomas patológicos encontrados.
Pela análise de todos os sintomas descritos, o diretor
do serviço clínico, sem aVistar o doente, decide da molestia.
Ora, S1'. PresidDnte, qU:2is OS malDs que atacam o nossa

país, como primeü'o sintoma de queixa? O mal econômico, o
mal democ!'útico, o mal de prepotência.
Donde vêm êles? Da debilidade do próprio doente, como qUDl'&m ver <llguns médicos, afirm<l.ndo que há doentes,

não hú doenças'? do habitante do Brasil?
1\las, senhores, isto é tlm perjúrio.
Só um povo inapto á civilizução por caracteres étnicos;
só

Um

povo que se houvesse detiCZo num estágio ou momento

de evolução, que não fosse capaz de transpor, poderia merecer a pecha de inapto a qualquer sistema de governança,
por incapac:idade política.
E a História da Brasil, para glória dos nOssas antepassados e estímulo e compromisso para os presentes, n10stra
aos nossos oihos, fazendo vibrar os nossos corações de patriótas, que o povo brasileiro é apto e Capaz, não só de defeneler a. SUa indeIlCndência Illas de construir a sua nacionalidade.
Povo em marcha progressista de d<}scnvolvimento, quer
material, quer cultural, quer político Dor suas vitódas libeI'::tis nunca deslllentidas; povo que tem afirmado a:,; suas
exc~lsas qualidadc:$ dc rea.ção contra a lH'epotencia; pOvo que
não sofrc da indiferença !Senão p~la deSCrença e pelo desdém
de ::tcl'editar; mas que aCOrre em tumulto. á pra(~a púb.lica, se
um vislumbre de esperança lhe acena; este povo é VItima e
não cúmplicc dos acontecimentos.
ACUSeI11-Se concient~l1}ente a si próDl'ios os re:>ponsáveis
pelos erros elas instituições :>e lhes falseiam os de5ignios; mas
não acuseu} o povo do muito pouco qUe lhe incumbe cumpri!:' e que êle honestamente tem cumpl'ido.
Se há faltado, no gQral, entre nó", a cultura ba.stante
para reagi!, por normas legais contra Ol!; proce~sos aviltadore5. gl'aças aos Céos, que não faltou jamaÍs ao povo brasileiro o desprendimcnto da vida pela salvação do Pais, em
corl'coão aos err03 fatais, que os homcns não souberam'
evitar.
Senhores Constituintes, é Para o que eu quero, com
insistência, cham::tr a vossá atenção esclarecida. São estes
erros fatais. a causa de toclos os nossOS males e que eu receio, não tenhamos a cOl'ugem de afastar, por não ferir pequenos int~resses, - intet'esses de aldeia, diante do que somos e daquilo que poderiamos ser.
. Eu vos peço excusas de veemência do brasileiro que se
condóe do que vê, e revida uma injustiça; sei que o momento é construtivo e requer palavras próprias á meditação
e ao estudo. Todos nós temos obrigação de fornecer contmgente aproveitável ou inútil, mas trazer alguma coisa: depoimento de fatos ou trilho de solw)ão. Eu vos trago, a seguir com palavras frias de engenheiro, alguns com~ntár~os
que chamarei de técnicos na ausência de outra deSIgnaI/aO,
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Intitulo-os, de modo geral, dedeficiêncías t.écnicas na
C\lnstituição de 91.

Falta de previsão econômica
Como muito bem salientou no seu notável discurso o
eminente brasileiro representante pelo Rio Grande do Sul.
Dr. Carlos Maximiliano, tão seguro e senhor das suas opiniões, é injusta qualquer peeha que se atire contra os Constituintes de 90, por haverem descurado dos problemas econômicos do país. Ainda não havia atiqgido o ocaso, o Sol do
liberalismo como centro do sistema econômico, centro que o
extremismo de agora quer colocar em polo oposto, na economia dirigida. como se fosse possível empedernir fatores,
mantendo-os atados pelo liame rígido de leIs.
Como quer que seja, a exclusão passada não justifica o
sIlêncio de hoje. Aí está o panorama da vida brasileira a
desafiar os seus perscrutadores mais hábeis, para que se
encetem as primeiras pesquisas e sejam dados os primeiros
passos.

Unidade econômica
Quais os males que nos atingem neste sentido? Ressalta
á primeira vista a formação de núcleos regionais '~conomica
mente formados, com tendência á autarcia, a suficiência a sÍ
mesmo, buscando prescindir da troca com as palavras unidades da União, sob o falso pressuposto de que o Estado que
adquire fóra, está desfalcando os seus haveres regionais.
Reparai, Senhores Constituintes. no reflexo político que
daí nasce. E, por certo, não vos escapou, a realidade de nossa
situação quando ~om a reverência devida, foram aqui prestadas as homenagens póstumas, ao grande brasileiro que se
chamou Olegário Maciel.
.
Haveis de ter notado, com sentimento de brasileiro, que
estas homenagens não eram preitos singulares a um grande
vulto que vinha a constituir urna perda do país com o seu
desaparecimento. Não; era o preito comum de Estado a Estado. Era o reconhecimento da pequena Paraíba ao Estado
de Minas, IJor uma aliança de salvação comum não desmentida, antes reforçada pelo seu então eminente chefe. Era II
reverencia de Pernambuco, do Rio Grande do Snl, da Baía
ao grande Estado montanhês pela perda irreparável' de. seu
filho; era a singela contrição do Estado de S. Paulo diante
dum grande vulto que desaparecia do cenário mineiro.
Vêde, Senhores . Constituintes, o que nos falta para sermos como aquelas províncias da Hélade que se ajudavam e
repeliam ao mesmo tempo; tão diversas na coesão, do Império romano,_organizado e disciplinado até no sistema de co....
Ionizar que por mera absoroão extinguia a língua nal :iVéI.
Falta-nos única e exclusivamente a àesobediência ás leis federais, que se não forem sábias e prudentes a isto condu- zirão.
Vêde, ainda, os rumos opostos entre nós e os Estados-·
Unidos da América do Norte.
Um saindo da dispersão para a nacionalidade, outro da:
unidade para a divergência, cuja tendência .manifesta é inútiI
querer encobrir, como quem resguarda a verdade, para não
avultar os seus efeitos.
E a maior razão deste isolamento é a imprevisão ecoVOLUME v
19
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mes, ou o determinismo géOgTáfico dos nossos rios, Gão a
causa real da nossa unidade histórica, tal têm sido indicados
por diversos autores ilustres brasileiros, menos certo não é
que nenhum destes fatores resiste aos golpes da sorte, se uma
sábia orientação não lhes colhe o proveito.
.
E o que havemos feito para a nossa unidade econômica?
De que nos valem os rios se não os tornamos úteis á navegação de hoje e deixamos que continuexn a prestar os mesmos serviços obsoletos da navegação antiga, lenta e espaçada
e ainda assim, quando a natureza concedeu a graça da possibilidade desta mesma navegação?
Como defendemos a uniformidade dos costumes, se a
União não se encnrrega de dirimir dificuldades e considera
como único problema verdadeiramente nacional a defesa externa da Pátria? Como uniformidade num povo em grau de
instrução diversa e distribuida na prollOrção das pOssibilidades econômicas locais? Como uniformidade num povo desamparado da saúde para lutar economicamente entre si?
Há, Senhores Constituintes, todos vós o .sabeis,· alguns
problemas brasileiros que não podem deixar de ser nacionais,
porque deles depende a vida da Nação: a sua defesa, a instrução do seu povo, a higienização geral, a organiza~ã9 da
sua econOIbia, estão indubitavelmente entre êles. Não é possivel haver um todo.. não é possível progredir, sem qu~ deles
se cuide. Como problema!; essenCialmente nacionais.
Eu não tencionei dizer-voS que eram problemas f€!derais
para que a União os tOIl1asse a cargo, de modo algum. Mas
nacionais. porque õescurando-os> a nacionalidade peri~a.
Onde faltem Os reCUI'sos econômicos para atender eis menores ·solicitações do ensino e da higiene, a União tem o dever de concorrer com sl.lbvençõ~s e dotações orçamentárias,
em auxílio dêles.
Se pOr processo indireto. a União increm~ntando o desenvolvimlilnto econômico, concorre para. a solução do problema. paI' outro lado, não o tratando diretamente forma uma
espécie de círculo vicioso ou de hola de neve, pela dependência coIb que estão entre si os problemas de economia, higieniza~ão do meio físico e instrução.
Bem certo que um processo não exclue o outro, tnas ao
passo que o progressQ econômico deve ser incentivado sem
caráter regional, olhando o País no SE:u conjunto. o auxilio
á instrucuo e á higiene deve ter o cQráter eminentemente
regiDnal. porque só assjI}) se opõe ás desigualdades econômicas das regiões .
.Reparai, senhores Constituintes, que o imposto federal
não prejudica a 'igualdade econômiea, senão quando faz exceC;ões. Pode trazer enOrmes malefícios, arruinando as iniciativas e excluindo, dos mercados, produtos concorrentes.
com o que fere de morte a economia nacional; mas isenta-se
dêste outro mal, inevitável dos impostos locais, quando em vista de querer emparelhar soluções de problemas idênticos, - crescem desmedidamente, acima das possibilidades
tributárias e terminam em decrescimo vertiginoso de renda,
pelo aniquilamento da produção que nunca mais se há de
erguer.
Bordei, senhores Constituintes, estas considerações de
ordem geral, bem sei que com deslustre e inutilmente para
o vosso saber, para vos inculCar uma falta da Constituição
de 91 e prevenir-lhe a rep·etição. Refiro-me á liberdade
completa de aplicação das rendas federais sem prevenção d~

o

abandono a que podem ser relegados os problemas básicos
da nacionalidade. Só marinha, exército, jusHça federal, correios e telé~rafos, ensino superior e al~un3 ou~ro! I>Queo! serviços de monta. as mais das vezes aliviados por taxas de contribuição, -é muito pouco para um poder federado.• justo inquirir, nesta Constituinte, mesmo que a titulo de mera curiosidade de contabilista, o que se fará do restante das arrecadações.
O espetáculo dêstes 40 anos de vida brasileira deixa a
tristíssima impressão de que só existe um verdadeiro e único
problema mlcional: a arrecadação de impostos.
Verdade é que a Constituição de 91 no seu art. 35 mandava animar no País o desenvolvimento das letras. artes e
ciências, bem como a imigração, a agricultura a indústria e o
comércio.
Mas reduzia-se a êste mando platônico tão próprio â
raça latina de espírito fugaz e idealista. Os meios de execução, a liberdade de agir ficaram ao arbítrio dos interesses
de ocasião. E êstes, Srs. Constituintes, se não cerceados, no Brasil como em qualquer país do planeta, - havcr'ão de
sempre predominar, enquanto os homens tiverem os sentimentos que se convencionou cllamar de humanos, em contraposição a êstes outros divinos, que só em parcela mínima
a Divindadé espargiu sôbre a terra.
Nasce daí e sá daí esta acusação generalizada contra os
homens públicos do Brasil, havendo mesmo quem Os aCUSe
de únicos culpaàos, em ressalva do regime onde eXerceram
aLividad~; como se os bons regimes dependessem menos da
razão do que dos sentimentos, ~ coma se os homer.s, pelo contrário, não se déixassel11 levar mais pelos sentimentos do qu~
Pela Razão. E só a responsabilidade pessoal, que faltou na
nossa vida política sob todos os aspectos, faz apêlo á razão
corrigi~do em parte a diverg~ncia.
É esta diminuta falta, infinita em
seus efeitos, ma~
nifestada da nOssa antiga Constituição, referente á aplicacão
dos recursos financeirDs peJDs homens que o têm de distribuir entre os gastos da Nação, que eu queria deb:ar bem
clara e bem palente, como falha por concertar e conigir ~
O ~R.. AaA!\IENON DE l\-1AGALH.~ES - V. Ex. está ct'iticando
um dos pontos mais vulneráveis da Constituição de 91. Precisamente ôsse: o de organizat' uma federação, sem permitir
o desenvolvimento econômico- das regiões. A Constituição
de 9j só atendeu ao aspecto político da Federação. dehando
á margem o interesse econômico. Mais ainda, na discriminação das rendas, implantou a-anarquia tributária.
O ~R' AGA~ENON DE MAGAI.H.~ES - Não só deixou de lado,
do meu nobre colega, Sr. Agamenon Magalhães. De fato, deixando de lado a economia nacional, ipso facto a Constituição deixou de se preocupar com ela.
O SR.. AG....:ME!"WN M.·\G.4LHÃES - Não só deixou de lado,
como ainda regulou detalhes de tal natureza na distribuição
de direitos, que impediu que êsses problemas econômicos fossem resolvidos até pelos próprios Estados, enquanto a constituição americana estabeleceu prinaípios gerais, deixando
que se désse êsse movimento, desde que a nação crescesse,
sem constituir um obstáculo a êsse desenvolvimerlto. Com
êste aparte, demonstro que a crítica de V. -Ex. é p:ro~.edente
e com ela estou de inteiro acôrdo.
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O SR. ALDE· SA.:MPAlO - Para mostrar que também
estou de acôrdo com V. Ex., vou dizer porque, nos Estados
Unidos, deu resultado êsse mesmo afastamento do Congresso
dos problemas racionais, enquanto aquí não deu. Reparei
que, nos Estados Unidos, houve invasão de capital estra.ngeiro. Os Estados, por isso mesmo, fizeram a sua economia
e prosperaram, ao passo que nós aquí temos canalizado, não
direi para o centro do país, mas para os centros dos próprios
Estados, para os núcleos que são as capitais litoraneas, todo
capital que se forma no interior.
.
O SR. TEIXEIRA LEITE - Com inteiro abandono do sertão.
O SR. ALDE SAMPAIO -

O interior do país fica abando-

nado e sucede que as capitais prosperam.
.
Prossigo, Sr. Presidente.
Corrigir limitando a possibilidade de expansão da vontade pessoa!, não cedendo direito de distribuir verbas a
quem está em condições ou tem interesse em distribuir favores; corrigir indicando aos órgãos de govêrno incumbidos
de dispor das arrecadações, aquilo que lhes compete obrigatoriamente fazer em benefício da Nação.
A Constituição de 91 passou em branco sob a matéria.
:Não vamos a repetir o êrro bastamente revelado na nossa
História financeira.:
1 - Limitemos o direito de taxar tributos, para livrar

da aSfixia a produção nacional, entregue aos caprichos dos
dirigentes.
2 - Obriguemos a aplicação de ve:,:,bas em problema!!; de
solucilo imprescindível para que não sejam eternamente
adiados.
3 - Defendamos a economia geogràfica da Nação impondo normas aos tributos, em benefício da unidade da Pátria.
4 - Facamos fiscalizat os gastos da Nação não os deixando ao arhítrio dos interesses pessoais ou ás delapidacões
sem responsabilidade.
:Êrro democrático

'-.....
Passo. 81's. Constituintes ao êrro de técnica democrática da nossa. Constitui-;.ão.
Faço de início uma pergunta que não poderia ser feita
em 1891.
Que é o 7'est? Qualquer professora escolar do
Distrito Federal e das capitais "dos Estados, e faço questão de
salientaI" l\St~ limite, qualquer destas professoras, responderia sn.Lisfatol'iamenle a esta interrogação. E. eu indago agora.
Que é o voto? E respondo por uma fórmula nOva: o voto
é c test rudimentar. E pOI' isto mesmo que mais rudimentar e mais simples, de aplicação mais vasta, e ainda substituído e talvez, para nunca jámais possível de substituir.
O voto, como o test tem a mesma funcç,ão: escolher aptidões. E da mesma forma, que pal'a a seleção de valores em
uma turma de alunos de escola primária, nenhuma professora seria capaz àe àar tests de astronomia; na aplicação do
voto, ninguém pedirá ao eleitor senão aquilo que está a9 seu
alcance. E a Constituição de 91, deu tests de astronomia
ao eleitorado brasileiro.
E por isto mesmo que dêstes tests dependeu toda a distribuição da matéria, que eu me permito chamar de escolar, nestes quarenta anos de regime,- a aprendizagem poUtica
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foi nula, ou antes, retrocedeu abaixo do nível que nos legou a monarquia.
Olhai o eleitorado brasileiro: na grande maioria, onde
não existe o interesse, existe a inconciência. E as facçõBs
dominam e todos os brasileiros insatisfeitos e a recriminar
injustiças, ou se afastam desesperançados ou se arrimam ás
facções para dominar com elas.
Faltou o ensino democrático e onde êle não está, estará
sempre ou chegará a tirania. Pois se a tirania, na história
de todos os tempos, só cedeu as injunções democráticas, como é possível inverter a Ol'dem e instalar a democracia partindo da tirania?
.
E o processo brasileiro se reduziu a esta fórmula, por
não haver atendiào ao verdadeiro significado do voto.
O vaLo eletivo é, em síntese, um instrumento de escolha,
]~ indispensável que o eleitor conheça OS candidatos por trato
fatos ou palavras ou, ao menos, por informaçõe3, que tenha
como fidedignas.
l\{as, Srs. Constituintes, tomemos a eleição mais importante da República. já aquí magistralmentE: tratada pelo
eminente DI'. Assiz Brasil: a que decide da esc,)l11a do cIlefe
do Poder Executivo. A. Constituição prescrevia que seria efetuada por sufrágio direto e maioria absoluta de votos, o que
equivale ao sufrágio universal do eleitorado.
Em que condições poderia se dar fatalmente esta eleição,
senão naquela da ordem e obediência da votação? Quem forneceria em bôa conciência inform:lcões dos candidatos á magna direção do País, fora dos distritos eleitorais Que abrangiam as capitais dos Estados e ainda mesmo nestas capitais?
Quem poderia ser verdadeiro mentor do povo, julgando defender os interesses da Nação, em municípios, digamos, dos
Estados do Norte, quando se apresentavam candidatos, personagens políticos do Sul, sobre os quais não havia conheci-.
menta algum do ·seu valor pessoal, favorável ou desfavorável?
E prevaleciam, corno forçosamente haviam de prevalecer, as combinações de estrietos interesses pessoais entre
meia duzia de influêntes políticos, por favores reciprocamente prestados.
O 6lt. LUIZ CEDRO - Aliás, a lei ordinária podia ter
coibido êsses abusos.
O SR. ALDE SAMPAIO - Creio que um abuso por êrro
fundamental de eleição só pode ser coibido paI::. Constituição, estabelecendo normas, moldes de organização da vo~~.

~

O SR. TEIXEIRA LEITE - Muito rígidos.
O SR. ALDE SAMPAIO - Se vamos deixar tudo por organizar, por fazer em leis ordinárias, essas próprias leis ordinárias se encarregarão de desorganizar aquilo que tivermos
em mente.
O SR. Lt;IZ CEDRO - Tivemos várias reformas nesse
sentido.
O SR. ALDE SAM:P.UO - Não pode haver bases seguras
sem organização completa Se não organizarmos um todo,
êle será sempre imperfeito e desarticulado.
E a Constituição de 91 por uma falta que f~amente se
afigura mínimo, de não atentar para as circunstancias em

.
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que se exercitaria. o voto, desmoronou todo o edifício político da Nacão, arruina.do pelo alicerce.
E as condicões (lue se nos apresentam no momento são a
de recomeçar no que foi desprezado, cuidando, em caráter
político, dos 1'Runiefpios, eomo quem cuida dos fundamentos
de um edifício que se não poderá manter estável, se elevado
sôbre um solo impróprio ou não consolidado.
Que haveria de ver no cenário brasileiro, o arquiteto político que se propuzesse a delinear o arcabouço da construção
futura, prevendo, com segurança, o que comporta o terreno
em que se há de erguer?
Veria Que o município brasileiro na sua generalidade
não é apto a discernir com seguranca, senão entre os valores
dos habitantes locais que vivem em contato com os votantes
de quem depende a escolha.
Veria que Os mentores do povo, aqueles que encaminham a opinião e em quem o eleitor confia, teem o seu campo de conhecimento limitado a.os habitantes do Estado, consequência de um proeesso de evolucão econõmica defeituosa,
que limita os raios de ação expansiva a pequenos núcleos
esparsos àe fraca jrradjação, e ao qual se adaptou a ordem
poiítica da Naçã.o.
Veria que a ação fiscalizadora do eleitorado, sem a qual
não haverá jámais democracia porquê um poder não vigiado
é. sempre um poder au~oritário, não excede o cenário municlpal e não atinge o estadual, senão naquilo que reflete diretamente sobre o município.
Veria que com o voto simbólico ou não nominativo nas
d~liberaCões de interes!:;e geral, nas Assembl~ias representativas, esta fiscalização J:1ão se "poderia fazer Com eficiência e
SE~ria sernpre pI:"ecário o julga.mento do eleitorado :;;obre Os
méritos dos candMatos eleitos.

O S1\. LUIZ CEDRO -

E o "tirano" municipal?",
SA.:MPAIO - O "tirano" m\lnicipal só pode
ser combatida pela democracia, porquê a história já demonstl:'OU que só a democracia combate o despotismo.
Precisamos volver ao princípio procurando recuperar
Com a educação aquilo que já deixamos pelo nºsso POuC()
caso.
O S1\. ARRUDA FALc.~o - Se dermos ao município o voto
indireto, prejudicalo-emos ainda mais, porquê os representantes municipais serão escolhidos no sentido dêsse volo, não
mais' para administrar .
. O SR'- .ALDE SAMPAIO - V. Ex. está argumentand()
COI!! o qlle existe; não, porém, com c que devia existir. Lembre-se de que os muniCípios são fontes mortas em nossa educacão política: recebiam determinacões do Estado, como os
Estados come~aram a recebê-las do Govêrno Federal. E é
Preciso inverter a ordem. Faz-se mistér que os representantes municipais sejam, de fato, representantes políticos,· em
Vez de representantes indigitados.
O

Sft.

ALD~

O SR. ARRUDA F ALo.~o ~ Se não olharmos para o que
existe, ficaremos na fantasia.
O SR. ALDE S.ll{PAIO - Devemos olhar para o que
existe, procurando concertar e não deixando ao abandono;
pois, se não h:í onfro modo rf~ educar o povo. a não õ:er dando-lhe eleição direta e meios para conlroltl.l' as eleições e

controlar os representantes eleitos, como poderemos fazer
essa educação, desde que já. parte tudo feito de um centro?
O SR. LUlZ CEDRD - .É necessário educar primeiro, antes de dar a faculdade.
O SR. ALDE SAMPAIO - Não é possível dar a faculdade sem eãucar.
É indispensável, primeiramente, transformar o que já
existe. A educação vem da infancia.
.
O SR. ADRO!.LDO COSTA - Muito bem. O processo tem
de ser de enaosmose. ESG8. geração jéi está um pouco carcomid~ '.
O SR. ALDE SAMPi,IO - Acha V. Ex. que o município não pode djscernjr entre seus próprios habitantes? O eleitor não está em condições de escolher, dentre os habitantes
do município, aquele que é digno de representá-lo por Seu
município e 'não por seu Estado?
.
O SR. POLICARPO VIOTl'I - Se o eleitor municipal é o
mesmo eleitor que escolhe o Chefe da Nação ...
O SR. At.DE SAMPAIO Essa propaganda vem de
fora, é preju<ticia.l.
O SR. POLICARPO VIOTTI - Será uma máquina infernal
politi.<:a, que nem a revolucão destruirá.
O SR. ALDE SAMP.-GO ~ Não será tão dificil, como Darece. Depende da boa vontade dos que aquí estão; e assim
digo, 'porquê vimos no primeiro q1.lartel do seculo passado,
em 1800, instalar-se no Brasil uma das primeiras democl'acias do mundo, servindo de exemplQ a Portugal, democracia
citada pelos seus representantes, naquele tempo, e julgada,
a par das outras da América por Llm dos maiores vultos da
história port\lguesa, Almeidll Garrett, com<) espelb.o em (lue
se devia mirar' a democracia européia. Se naquela ~poca, com
escravos trabalhando na agricultura, pudemos organizar uma
aristOcracia Dolítica que representava, de 'fato, al~uma COusa da opinião nacional.. como é ,que agora, quando todos os
homells são livres, com todas as garantias dadas pela lei,
quando há e!:\sa manifestação crescente, no mundo inteiro,
para que o DOVO domine e não seja esmagado; Como é que
a.gora não podDmos t:Dnfar com êsse povo para escolher representantes dentro dos municípios, quasi dentro de suas
casas?
() SR. ARRUDA :F'ALc.~o V. Ex. sabe que os 'escravos
ficaram livres, mas os políticos tornaram-se cativos.
O SR. ALDE SAMPAIO - Não se dará tal.
() SR. ADROALDO COSTA De-se, nesse caso, liberdade a
todos ...
O SR. ALDE SAMPAIO - Continuo as minhas considerações.
li; haveria, então, de concluir que a.s eleü;ões nimiamente diretas, para efeito da educação popular - aí quero frisar
bem que digo "nimiamente diretas, para educação popular",
porqt1e estou de acordo em que a eleição geral deve ser direta e nunca indireta - s6 podem ser as eleições municipais; que as eleições estaduais, para que possam refletir interesses municipais e permitir fiscalização posterior dos
eleitos, por parte dos votantes; só podem ser efetuadas por

-296-

mandatários do povo que representem indiretamente a sua
vontade e tragam a conhecimento do eleitorado o que se
passa nas Assembléias estaduais.
Concluiria que os' representantes federais dos Estados,
não podendo ser seguidos de forma alguma pelos seus eleitores, quer. pelo elevado da ação, quer pelo afastamento geográfico em ·que agem, não estão aptos a um só tempo: a propor, decidir e agir e que hão de ter como função precípua
fiscalizar os atos dos orgãos executores.
E concluiria por fim, que para (lue exista possibilidade
de fiscalização, e para que haja interesses pelos atos dos quais
depende a vida do País,' o mandatário do povo há de votar a
descoberto, sendo obrigado a registrar o seu voto.
Em resumo, Sr. Presidente, aparecem como princípios
fundamentais: por um lado o conhecimento do candidato
pelo eleitorado; por outro, a responsabilidade dos elQitos,
perante o eleitorado que o elegeu, e esta não se exercit& senão pelo voto nominal nas decisões: úniCa maneira de sobrepôr a razão ao sentimento nas Assembléias representativas.
Senhores Constituintes, são mais êstes pequenos nadas
do que as grandes investidas, planejada pelos políticos que
decidem da sorte dos regimes. Abandoná-los, equipara-se a
não evitar na construção de um edifício, êstes êrros, que
minam o próprio material que o constitUe, e que fatalmente
um dia lhe causarão o desmoronamento. Êstes êrros COrroeram o regime de 91; preservemos do mesmo maIo que se vai
inaugurar.
Passo, Sr. Presidente á - Falha organica na distribuição de Poderes - na Constituição de 91.
O fato mais notável na vida política do regime republicano no Brasil, foi, sem dúvida, a absorção do poder legislátivo pelo poder executivo.
Foram dadas nesta Casa como causas eficientes desta
absorção: a) a deficiência de homens Públicos, com propósitos elevados, que cumprissem o sistema de governação; b)
o vício do próprio regime por haver relegado as normas do
parlamentarismo, experimentadas na monarquia; c) a política chamada dos governadores encetada por Campos Sales,
que anulou a ação dos orgãos coordenadores dos Poderes.
São, como acentuei de princípio, causas de molde jurídico; trago-vos, em complemento como causa de indoleorganica, .a persistência de dois graves êrros de organização
administrativa no nosso regime presidencialista:
O prímeiro consiste em pretender encontrar- em um só
individuo, todas as qualidades ou atributos necessários para
desempenho de uma ação multiforme.
O segúndo na falta de observancia a uma das duas formulas alternativas de -fiscalização das atividades: a) o cumprimento de ordens inalteraveis que partam de um orgão
impositor; b) a prestação imediata e contínua ne contas dos
atos praticados, a um orgão eminentemente fiscalizador.
A primeira destas normas cabe ao parlamentarismo,
levada a extremo na Inglaterra. A segunda deveria ter cabido ao nosso presidencialismo e a sua falta acarretou uma
série de consequências desastrosas.
Antes de entrar, Sr. Presidente, em consideri;lções em
tôrno destes dois preceitos descurados pelos constituintes de
91, relativamente aos efeitos que produziam na nossa vida
política, chamo a atenção dos Srs. Deputados para um fato
da vida universal que reputo como uma demonstração histórica da necessidade de órgãos ativos de fiscalização.
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Observai, 81's. Constituintes, o que se passa' nestes três
grandes países: França, Inglaterra e Estados Unidos.
Os dois primeiros adotam o sistema parlamentar, e o
Congresso Legislativo funcíona como órgão de imposição
executiva; os Estados Unidos forneceram-nos o modêlo do
sistema e dispõem de um órgão com funções imprecisas como
o nosso.
l'\otai ainda o que se dá para o mesmo órgão, de funcões identicas, na França e na Inglaterra.
,
Vêde que a Inglaterra dispõe de um órgão auxiliar extraparlamentar de fiscalização - ou seja um órgão de refàrco
de fiscalização -nos Seus partidos em bloco que disputam a
hegemonia, por defesa das boas práticas governamentais e os seus poderes são harmônicos e coordenados e a Inglaterra atravessa sem graves desequilíbrios de pOderes, as
épocas de crise e de ebulição social.
Reparai, ao contrário, que na Franca não há fiscalização
do poder legislativo, senão em gráo muito menor pelo interesse pessoal do eleitor, gru~iJo em inúmeras facções partidárias e observai que lá, hOUve absorção do poder executivo,
pelo pOder legislativo, tornado de alguma sorte prepotente.
Desviai as vistas agora, 81's. Constituintes, para o Cenário da América. e confrontai comigo o que existe :t'ealmente
nos Estados Unidos e c que existiu nos quarenta anos no
Brasil.
Os órgãos eram inteiramente idênticos e, - não admitindo jamais êsLe confronto que, em tese, Se quer fazer, depreciativo par<:\, os nossos hornens públicos, que não recusam
meças aos dos outros povos - analisemos os fatos denti-o
do ambiente diversíssimo dos dois l;>aíses.
Lá, o homem alf,tbetizado na SUa quas'i toralidade - o
eleitor culto e com grandes illteresses por defender, - constituiu-~e em dois grahdes blocos políticos, tal qual a Inglaterra, e supriu a falta que o tegime continh't.
A fiscaliz<tção extra-parlamentar substituiu aquela que
devêra normalmente constar da instituição governamental.
Para demonsLI'ar que ela por si s6 não foi suficiente, por aí
andam os fatos tlJsLemunlHJ!Jos pejos publicistas americanos
e já aqui por várias vezes narrados.
No Brasil, sem a possibilidade de fiscalização extraconstitucional e sem o órgão fiscali~ador al;>ropriado, só Poderia acontecer que se fDsSe POUf:.O a pouco consumindo o
patrim-;jnio de educação polílica que nos legou a Monarquia,
conduzindo-nos finalmente a esta intransigencia, - própria
dos POvos na infancia politica, - de servir, sop compromisso de IlOm·a., á oposiçiio ou :lD l;Dvêrno. E suzogiu como
determinismo histc.írico a prepot.ência ,como poderia ter Surgido a anarquia. se é que não tivemos ambas. Volvemos por
fatalidnde ao nível político existente, no interregno de meia
barba["J'u que viii da. queda do Império Romano á revolução
franeêsa. Adotamos como sentimento quasi geral, que se
infiltrou na grande massa dr, população, o "crê ou morrc·'.dos
tempos inquisitoriais. E não se julguem os sentimentos senão transportando-se ás épocas ou ao ambiente em Que existiram.
Note, V. Ex., 8r. Presidente, que não esto';l a defen~er
individualidades, mas não ouso avançar ao, JUIZO dos VlDdouros, a invectiva contro. as que serão os seus antepassados.
~ão os defendo pelas contas que deviam pessoalmente ter
prestado e não prestaram, mas não vou a pont.o, de, pela
doblez de alguns, execrá-los em conjunto, como indignos da
Pátria.
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Vejamos, porém, 81's. Constituintes, após êste primórdio, quais sejam as consequências lógicas que d~correm da
adoção de qua.lquer sistêma onde se encontrem, as falhas
apontadas.
Analisemos o primeiro preceito de ciência administrativa, de que há necessidade de dividir as funções dos chefes,
de acõrdo~ com as capacidades pessoais e vejamos os seus
efeitos no terreno político.
Se se pretende que um só homem abranja todas as capacidades, chega-se fatalmente a Alexandre, a Júlio César, a
.
Napoleão, a Mussolini.
Júlio Cesar rejeitou a divisão imperial, os outros não
tiveram ocasião de fazê-lo, mas é o bastante para comprovar a dominação inevitável do homem de governo, favorecido pelas circunstancias, para o domínio absoluto. Quan.,.
do este domínio deriva, das suas qualidades próprias, a
governamenlação é construtiva e favorável á Nação; quando
falLam estas qualidades o domínio se adquire por troca de
. fav01'es. não será jamais estabelecer bom regime, esperar
pelas exceções, provocando a corrupção no intervalo da espera. E quanto mais custe a chegar êste homem excepcional pelo qual dizia Rui Barbosa anos atrás, ilustrando os
fasios brasileiros estar a República á espera, tantos mais
dotes excepcionais haverá de ter, pois maior será a. corrupção implantada pelos seus predecessores.
bescamos ao terreno baixo da realidade. Perscrutemos
os processos que forçosamente hão de vir a ajudar a escalada da prepotência, como boias que elevam á superfície
corpos por si sós impossibilitados de aflorar.
O monopólio na vida econômica dos povos tem por correspondente o privilégio, na vida política.
E é êste privilégio, na terra das concessões, que dá o
prestígio e a fôrça a quem o distribue. Privilégio de colocação dos empregO$ públicos; privilégio de eleição a cargos
públicos resolvidas pela fôrça ou pagas por monopólios; privilégios de viver dos impostos públicos, na qualidade de
"rendeiros sociais", segundo a designação de André Tardieu;
privilégios e regalias negados a quem desobedece aos ajustes
ditados por uma voz imperiosa.
Advém então que estes privilegIados se constituem naquela casta governamental a que se referia o ilustre Chefe
do Govêrno Provisório, na Menságem a esta Assembléia Constituinte. E por fôrça das atribuicões que lhe são fornecidas
pelas instituições constitucionais, o Presidente da República
vai aos poucos se tornando o chefe ou mais expressivamente
o patriarca supremo de toda esta classe favorecida.
Escolhe, por nossa Constituição, os seus ministros. Muito bem, - com o que se e$tabelece uma ligeira ascendência
hierárquica, a qual trás moderação ás ações ;ndividuais e
com o· que se indica independência funcional no exe~utivo
perante o legislativo. Mas em seguida, responde o PreSIdente
da República pelos atos dos ministros, como para que lhes
tire toda a autoridade advinda do cargo.
E o Ministro que devêra ser o gerente ou diretOr de
um dado e alto trabalho, passa a ser o delegado irresponsável do Presidente da República, que tanto mais cresce no
seu prestígio pessoal, quanto mais o obscureça nas suas iniciativas.
Se um vulto eminente de Ministro excede ao Chefe em
qualidades pessoais, força o sistêma a se desvirtuar, sobrepondo-se ao chefe na direção da sua pasta, diminuindo-o no
conceito da Nação que começa justa ou injustamente a nêle
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desacreditar, por o sentir inferior, Quando o queria Um semideus.
.
E a história dos nossos ~uatriênios governamentais mostra claramente que os grandes presidentes do Brasil nada
mais fizeram do que abdicar das absurdas prerrogatiy~s que
a Constituição lhes outorgava, patrioticamente cedendo inteira liberdade de ação.. aos seus ministros e cegamente por
êles se tomando responsáveis.
Atentai, Srs. Constituintes, nesta expressão cegamente
que envolve resquícios de indignidade e que só o anceio de
bem servir ao seu pais, nobilita e eleva ao invés de deslustrar, a quem assim prOcede'..:.
A responsabilidade do Presidente perante a Nação deverá estar sobretudo na escolha dos seus Ministros que passam a ser verdadeiros mandatários do povo para um fim
determinado e não nos atos d~stes mesmos Ministros, tornados irresponsáveis.
Não vai muito, o ex-Presidente Epitácio Pessôa, vulto a
quem não se pode negar êl. íJ&sse feliz de uma das mais fortes inteligências brasileiras, defendia-se de acusacões que
eram lançadas individUalmente a S. Ex. a respeito das Obras
do l\ordeste, retrucando que escolhera para chefe e orientador dos serviços um dos técnicas ma.is abalizados do Brasil.
Se com esta r~plica S. Ex. defendeu-se cabalment~ perante
a. consciência da Naç1:to; perQnte o l'egime, perante a nOSlila
Carta constitucional, a acusação permanece,
O SR. PR~S!DENT~ - Lembro aI) nohre orador que está
finda a. hora 0.0 expetliente.
O SR. ALbE SA~lPAIO ~ Perguntaria a V. Ex. se Poderei tl~rminar meu dl'scursu tjenCeo Cle 5 ou tO minutos.
O SR. PRJ;:SlDE:STJ;: - O nobre Deputadl) saoe (lll:~ o Regimento é peremptório nesse seniidcl. V. Ex. vai ter a pe,laVl?êl Para eXl))ica{fJo 'pessoal, depois de tetminada a orde.m
do dia.
~
O SR. AtDE S.-\MPAIO - Agradeço <:t V. E:-::. (Muito
bem; mnito bem.)

o Sr. PrElsidente pedieI\te.

Está finda a hora destinada ao e:x-

Vai-se passar á ordem do 6ia. (Pausa.)
Comparecem mais os Sl's.:
Mário Caiado. Leandro Pinheiro, .Toaquim lIfag:J.1I1iic3, Carlos Reis Adolfo Soares, AgeI\or Monte, Hugo Napdc;lo. Pire"
Gaioso. Freire de An-drade, Luiz Sucupira, Leão S1).\Ylpaio, Figueiredo Rodrigues, Jeová fv1ota, Silva Leal. Kelginaldo Cavalcanti, Odon BeZel'l'á, Pereira Lira, Barreto Call1pelo, João
Alberto, Souto Filho, Luiz., Cedro, Mário Domingue" Arnaldo
Bastos, Augusto Cavalcanti, Simões Barbosa, HUlÜLI(;;l'tú Moura, Sampaio Costa, Guedes Noguaira, Deodato Mai<\. Clell1ente
Mariani Magalhães Neto, Arlindo Leoni, Medeil'o:; N"te" :\rtur
Neiva, Alfredo Mascarenhas, Manuel Novais, Gil,~no Amado.
Paulo Filho. Arnold Silva, Godofredo da Costa. J0:-11~'; IloclJa,
Miguel Cauto, João Gvim.rJriies, César Tinoco, Alípio C:ostall~t,
Fernando Magalhães, José Eduardo, G'wyer de Azevedu, FabIO
Sodré, Lemgruber Filho, Melo Franco, JosG. Braz, Negr~o de
Lima Gabriel Passos, Raul Sá, Policarpo ViOttl, I ;..:nI<.:l de
Carva'Iho, l/alàomiro ~{agêl.nriies, Rodrigues Alw3. Vel'guairo

-

300-

César, Zoroastro Gouveia, Cincinato Braga, José HO.loraio. Domingos Velasco, Nero de Macedo, Generoso Ponce, .Jeão vilàsboas, Francisco Vilanova, Lacerda Pinto, Antônio Jorge, Idá!io
Sardemberg, Mauricio Cardoso, João Simplício, Dernélrio Xavier, Argemiro Dornelles, Raul Bittencourt, AClr :Medeiros,
Ferreira, Neto, Valdemar Reikdal, Antônio Penafol·:.e, S::obastião de Oliveira, Guilherme Plaster, Mário Manhti.·)-;. l\filton
de Carvalho, Augusto Corsino, João Pinheiro, Pachecu e Silva,
'Rocha Faria, Gastão de Brito, Teixeira. Leite, Levi Carneiro,
Morais Paiva. (92)
Deixaram de comparecer os Srs.:
Pacheco de Oliveira, Ferreira de Sousa, Alberto Roselli,
José Sá, Guedes Nogueira, Antônio Machado, Leandro Macie',.
Augusto Leite, Prisco Paraíso, Homero Pires, N~gre;,r:()::; Falcão, Fernando de Abreu, Pereira Carneiro, Oscar \Veinschenck, Ribeiro Junqueira, Adélio Maciel, Pandiá Calógeras,
Pedro Aleixo, José Alkmim, Simão da Cunha, JO~(1 Pemdo,
Furtado de Menezes, Levindo Coelho, Aleixo Par:).gL,assú, Belmiro de Medeiros, Licurgo Leite, Celso Machado, Carneiro de
Rezende, Jaques Montandon, Plínio Correia de Oliv0Íra. Alcantara Machado, José Carlos, Morais Andrade, Alrnp.ida Camargo, Mário Whatelly, Hipólito do Rego, José Ulpi~nG. CaI'lata Queiroz, AbreuSodré, Cardoso de Melo Sc!."', Morais
Leme, Henrique Baima, Simões Lopes, Assiz Bra:;il. HoráLio
Lafer, Roberto Simonsen, Oliveira Passos. (47.)
ORDEM DO DL-\.

5,

o Sr. Presidente - Constando a Ordem do Dia de Trabalho de Comissão, dou a palavra, para explicação pessoal,
ao Sr. Antônio Rodrigues de Sousa.
O Sr. Antônio Rodrigues (Para explicação pessoal) lê o seguinte discurso: "Sr. Presidente, Srs. Constituintes
- Na hora avancada que estamos vivendo após o advp.nto
da Revolução, o povo brasileiro ainda não Se firmou bem nos
rumos que devem orientar a sua marcha para o futuro, muito mais por culpa dos seus orientadores, dos membros da sua
opinião, do que mesmo pelo seu desconhecimento dos problemas a que, no momento, precisa de enfrentar ê resolver.
Atravessamos uma delicada fase de transição, assistimos aos violentos emhates que se travam entre o passarIa e o
presente, entre as idé.ias que representam o escõpo dos conservadores e as aspirações dos que, capacitados da hora
atual, alongam a vista eayançam um pouco, antecipando o
futuro.
A resenha dos longos e improdutivos debates, acaloradamente por vezes travados aqui no recinto da Assembléia
Nacional Constituinte, nos dá bem a medida dêsse desacerto,
dessa situação vacilante da opinião pública, se quizermos tomá-la como o reflexo dos seus dirigentes. Estamos vivendo
um tumulto de opiniões, um violento entrechoque de pensamentos, agravado pelo embate das paixões insopitadas, dos
interesses que, por vezes, rompem os preconceitos e se mostram na nudez da sua natureza de coisa que deve viver
oculta .
,r.:~"'<::':~
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Realmente, Sr. Presidente. na sua vida de menos de dois
meses, a Constituinte Nacional vem descrevendo uma linha
sinuosa que nos retra.t8 perfeitamente, senão o desconheci-

mento do norte 'que devemos procurar, pelo menos a fraqueza das suas convicções. '
Nesta altura, Srs. Constituintes, quem me poderia responder a uma pergunta qere eu, ex-abrupto, formulasse
aquí, acerca dos destinos da Nac.;ão Brasileira? Para onde
'
vamos nós?
QUem nos poderá. na verdade, indicar os objetivos da
Assembléia Nacionaí Constituinte, o alvo por ela visado,
nessa marcha insegura por caminhos que se vão abrindo á
medida em qUe se avança e em que se eonhecem as necessidades da jornada? '
Escrevemos, senhores, um romance cujo enredo. não arquitetado, vai se desenvolvendo na mente do autor, ã medida
em que a pena nervosa corre subre o papel. Os personagens que intervirão,. as cênas, os detalhes, os quadros nítidos ou não e os acontecimen.tos, Ludo se forma no momento,
na sucessão das idéias que tumultuariamente, em troPel,
afluem ao escritor.
1";;)e mesmo ignorá) D destino de tal ou qual pérsonagem,
o desfecho delSLa ou daquela cena, as cures do quadro em que
fixará um choque de paix,jes como não nos poderá dizer se
o seu trabalho terá por fim, as linhas suaVes de Uma nOvela
de amõr ou tJ desfeoào rioJelltamelJ.te

dr~m;ítico,

os lances

tenebrosos de uma tragédia.
Para onde vamos nós?
A Constituinte Brasileira apezar dos manifestos desejos
do Chefe do Go\'êr:rro Pro~'isório de lhe traçar os rumos,
ainda não se orient<m convenientemente. O Governo d(mlhe UIn anteprojeto de Consl,ituição, visandl) com C:ssa providênci~, indiCqr-lhe a, norma e o espírito que devl3ria prElsidír aos seus trabaíf10s e, na sua mensagefl) lida. Por ocasião
da. in~talação desta Assembléia, fixou em traços !\eguros, os
probl~mas que a nacionalidMe tem de resolver e, indo mais
longe, nos deu a cha.ve que, no seu julgafl)ento, nos poderia
abrir a porLa de tai!\ problemas á necessária solu~ão.
Representando aquí o sentimento e as aSPirações do
proletariado nacional, não quero, Sr. Presidente, .em
ocupando pela primeira vez esLa tribuna, abordar a questões que nüo digam respeito aos interesses dos meus. c~m
panheiros de luta, dos meus representados. Restrmglrel
assim, as minhas considcra~ões ao assunto que mais nos intereSSa no momento, fJ questüo Que representa pal'a o proletariado brasileiro, o reconhecimento da existência ·de uma
conciência operária no Brasil, de uma opinião trabalhista
polarizada, de uma idéia SOcial em marcha, verdadeiro problema P6'sto em equaç[w.•·iJudo á representação de claSses.
O Chei"e do Govêrno Provisório, na mensagem que nos
foi Presente, abordou á questão, em suas linhas gerais,
quando nos disse:
"Assunto de viva atualidade, matéria de organização do poder público, a representação de classe ou
grupos sociais, foi agitada entre nós, ao cogitar-se de
dar nova constituição ao país. O momento era Oportuno para tentar a experiência, e o Govêrno Provisório, atendendo aos reclames da opinião previu, primeiro, no Código Eleitoral, e, logo depois instituiu
esta modaIídade de representação para colaborar com

-302-

a l)rovriamente volítica, no! trabalhos da Assembléia
Nacional Constituinte.·
Não foram Doucas as dificuldades encontradas
para assegurar a forma prática desta inovação, que,
embora com sólidos fundamentos nas transformações
sociais dos últimos teml)os, tem sido diversamente estatuída, ora sob aspecto mb:to, técnico e deliberativo
ora, simDlesmente técnica e consultiva, em conselhos
autônomos ou em cooperação com as camaras políticas.
Justifica-se assim, a solução adotada, em caráter de ensaio, pelo decreto que regulou o processo de
distribuição dos grupos sociais para escolher os seus
representantes nesta Assembléia, que resolverá definitivamente o assunto, atenta á sua importancia e
oportunidade. "
Atenta á sua importancia e oportunidade!
O Chefe do Govêrno Provisório, Sr. Presidente, querendo certamente robustecer essa sua autorizada opinião,
classificando a representação de classe como um problema
importante e oportuno para o Brasil, disse logo adiante, com
uma perfeita noção d~ hora social do mundo civiliz-ado:
"O fundamento sociológico da vida econômica é
hoje a solidariedade. O princípio da livre concorrência cedeu ao de cooperação. As tendências solidárias
propiciam a formação do::; agrupamentos coletivos,
cada vez mais fortalecidos para a defesa dos interesses
de grupo, sob o controle e em colaboração com o poder público. Estamos na fase construtora do sindicalismo. "
A conciência brasileira. Sr. President.e, é necessariamente, uma conciência revolucionária, a: menos que se diga
.que o movimento de Outubro de 1930 foi um golpe de força,
não tendo por isso, raízes na opinião popular. Felizmente essa
alegação não resistiria ao testemunho dos fatos.
O movimento de outubro foi um reflexo da vontade da
nação, uma reação de todas as suas fOrças vivas, que, despertadas, reagiram t3,ngidas pelo rebate das idéias nov'as rebeladas contra os desmandos e opressões de um poder inconsistente e impotente mesmo para resistir á repercussão dos
seus próprios atos.
.
-O movimento a que chamamos de Revolução Nacional
foi verdadeiramente, uma explosão coletiva do povo brasileiro.
Essá Constituinte, Sr. Presidente, como expressão lídima que é da vontade dêsse mesmo povo, forçosamente deveria refleti-la, senão na sua totalidade, pelo menos por sua
grande maioria. É o que algumas vezes se tem demonstrado
na decisão e no interesse com que a Assembléia se pronuncia
em favor de atos e de resoluções do poder.
Admira pois, Sr. Presidente, que a Constituinte Nacional, reflexo da vontade revolucionária da Nação, expressão
da nova mentalidade que governa o país; intérprete e quasi
defensora do pensamento da .Ditadura, esteja, em relação á
questão social e á representação de classe, em litígio com a
vontade do pais e COm o pensamento do EXIDO. Sr. Dl'. Getúlio Vargas, ilustre Chefe do Govêrno Provisório.

....-.80$ -

Como poderemos e~"plicar, Sr. Presidente, êsse chocante
contraste. entre a mentaíidade da Constituinte e & rn~ntaIi
dade do país, tão bem refletida na mensagem do Chefe do
Govêrno?
•
.
O anteprojeto de constituição elaborado por uma. comissão de leaders do pensamento nacional e da revolucão, a
pesar de consubstanciar, como se disse, as idéias do Govêrno
do país Dor ser uma providência sua, não consignou a. representacão de classe, problema que o Sr. Dl'. Getúlio Vargas.
é bom não esquecer, chamou de importante e oportuno.
Sujeito ás nossas emendas, o anteprojeto, não fosse a
intervenção dos Deputados de classe, especialmente dos trabalhistas, se converteria em lei - e talvez se converta sem incluir-se nas suas disposições eSSa medida de indisfarçável necessidade, reclamada já hoje por todo o país, com insistência.
Duas únicas VDzes, S~' . .Presidente, alheias á representação de classes, se levantaram até hoje, em seu favor, opinando pela medida.
O SFl.. ARRUDA FALCÃO - Todas as vozes; todos somos
pela representa\;ão de classes.
O SR. Al'iTONIO RODRIGUES - Devo" respondendo ao
aparte de V. Ex., dizer que duas únicas vozes, pOrquanto,
com[wl::;wdo o J)id?'io dá? AJ's6'!'?JbMia,

verifiquei

que até

agora, soment.e opinaram, apresentando fórmula mais OLt
menos aceitável sôbre :::. ~'E'presentação de classes, 01\
:Srs. Deputados Agamenon dê. l\laguihães e César TinocG resDecfivalllente. r~presen(aITtes de Pernambuco e do Estado da
lHo de Janeiro.
.
O SR. ARRUDA FALtSo - Mas tod()s os demais aOeitaram
ti sugestüo.

O ~R. Al'i'Tó~IO RODRIGUES ~ O ilustre Deputado
PeI'nambuQO apresentou: uma emenda ao ant~projet:o,
admitinrJoa reDresenloa.<;ão de classes por um sisLema a qu~
eu me Dermito chamar "Sistema de Consolação".
S. Ex., foi muito inteligente na elaboração da meneio,
llada em.enda, pois pror1ondo a criação de ullla Camara Cor,
Dorativa ou teenica, illteiram~nte desligada da AS~embléia
Nacional, embol'a a ela subordinadas as suas resoluCões, villha S, Ex .. ao encontro dos desejos da opinião pública, qU~
na frase do Sr ..Getúlio Vargas, reclama a Ptesença dos re,
presentantes de eJasses no Pal'lamento Brasileiro, ao mesmo
tempo em que corria em socorro da bllrguezia tímida e alarmada com a nossa aproximação, deixando-nos pl'udentemente, a uma boa distancia. sem armas para a ofend~r.
O SR. A.G.41lfE2\"DN DE M.4o.U-H.4ES - V. Ex. não traduziu
bem o meu pensamento. Ao elaborar a emenda sôbre representação profissional, visei colocar essa colaboração dentro
de sua função específica, que é técnica, isto é, conhecer das
relações do trabalho, ticanàa do poder político essa atribuição, dando ás corporações a fLtnção que é delas - a de resolver ~ssas qup,stões. Logo, não sou contra o princípio da
representação profissional. Pelo contrário, quero-a, mas
dentro de suas finalidades. Agora, oPonho-me a que se coloque o interesse profissional ao lado do interesse político,
porque em vez de resolvermos o conflito~ por transação, iremos incrementá-lo. E V. Ex. sabe que por toda parte fracassou a exper~êncía de organizações profisionais ao lado de
:\.>01'
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organizações políticas. Ou se lhes dá aspecto consultivo, e
nesse caso é inoperante, ou se lhes dá aspecto de cclaboração,
que se concedeu á Camara Portuguêsa, e é inútil, porque é
somente de consulta. Daí estudar o problema como evolução
social, que se dá pela descentralização do poder político,
dessa função que as classes e os sindicatos vão conquistando
. automaticamente.
O SR. ANTÔNIO RODRIGUES - Agradeço o aparte esclarecedor de V. Ex. Pel'mita, entretanto, o ilustre Deputado que faça ligeira crítica a respeito.
.
Ponderou V. Ex., muito bem, que a função desses representantes de classe deveria exercer-se, tão somente, quanto á,; parte técnica. Concordo com V. Ex., mas pergunto:
qual o motivo por que V. Ex., desta tribuna, se tem batido,
muitas vezes, por um sistema fracassado na Europa, que é
o regime parlamentar? No entanto, tem V. Ex. procurado
convencer a esta Assembléia de que tal sistema deve ser
adotado.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Não há fracasso.
Pelo contrário. V. Ex. está comparando dois problemas
inteiramente diferentes. Considero eu o problema técnico;
V. Ex. considera o problema político.
O SR. ANTôNIO RODRIGUES - Absolutamente,
O SR. AGAMENON DE MAGALHÓES - baí V. Ex. concluir
que o parlamentarismo fracassou na Europa, quando Se dá,
precisamente, o contrário. O orador- não é lógico,
O SR. NOGUEfRA PENIDO - O orador quer dizer que
V. Ex. tem versado nas Camaras, inclu~ive no regime passado, questões de alto interesse, como os atinentes á Legislação Social c que, no entanto, os postulados brilhantemente
defendidos por V. Ex .. não têm sido executados em nosso
país. O orador vái muito bem. Queira prosseguir, porque
e~tá defendendo um bom princípio, qual seja o da representação de classes na Assembléia Nacional.
O SR. ANTôNIO RODRIGUES - O sistema lembrado
pelo nobre representante de Pernambuco, Sr. Presidente, é
muito bom, como conciliação, mas não serve como SOlução
para o nosso caso que é o caso da nacionalidade ..
Eu louvo a intenção de S. Ex., e, em nome do proletariado nacional, agradeço o desprendido . gesto do nobre
colega:'A Nação porém nüo pode aceitar meia solução para
um problema que deve ser- encarado resolutamente e para o
qual, ela nos pede, através das palavras do Chefe do Govêrno,
uma solução definitiva.
A emenda apresentada pelo Deputado César Tinoco, ao
anteprojeto, estabelecendo a representação de classe, consulta bem, não há dúvida, aos interesses dos proletários e
obedeceu claramente, a um espírito de justiça que devemos
exaltar. Apenas tal emenda admite uma restrição que quasi
anula o benefício com que o ilustre representante fluminense quis distinguir o trabalhador nacional.
Pela emenda em apreço, cada representante de c.lasse ã
Assembléia Nacional representará o voto de '100 mil sindicalizados. Ora, são bem sabidas as dificuldades que a sindicalização das massas obreiras encontra entre nós, já pelo
pequeno espírito associativo do trabalhador rural, já pelas
reservas que, aos operários, são feitas pelo patronato, cuja

política na direção das indústrias, é exatamente a que notabilizou o regime burguês, fundada no seguinte principio Dividir para Reinar.
.
Formando uma opinião ponderável na vida do país. j)roclamado. pelo Chefe do Govêrno Provisório como fator precioso e da máxima importancia para, em colaboração com o
poder, promover a riqueza pública e engrandecer a Nação,
o proletariado brasileiro, meus ilustres colegas, tem a tristeza de ver as suas mais altas aspirações, o seu justo direito
adquirido pela sua evolução e pela evolução ·social do país.
relegado a um plano secundário, descurado, esquecido e,
porque não diZê-lo, recusado mesmo. pela maioria da Assembléia Nacjonal Constituinte!
O Sn. LUIZ SUCUPIRA - Tive também a honra de apresentar emenda criando uma Camara dupla: a dos Deputados
e a corporativista. Penso que V. Ex. não leu essa emenda,
em cuja JUStificação disse que o Estado corporativista vai
caminhando a passos largos, e não podemos ficar alheios a
essa marcha.
O SR. ANTÔNIO RODRIGUES - Respondendo ao aparte do nobre Depufano, devo pedir desr.ulpas aS. Ex porqUf~, se tal lacuna passou, foi devido a estar minha atenção voltada para as duas primeiras emendas, razão por que
nlio observei aquela a que S. Ex. alude.
Antes de passar ás considerações sôbre a bancada de São
Paulo. peço vênia aos seus representantes para fazer ponderaoões em t.orno de notas publicadas nos jornais. Quero
mesmo ressalvar 11 bancada paulista, porquê essas ponderações não se referem 2. sua totalidade, a qual muito merece o
meu apreço.
De fato, essas minhas considerações, Sr. Presidente, são
ainda de procedência mais justa levando-se em conta a atitude de desinteresse que a respeito da questão social vem
mantendo aqui 11 representação política de S. Paulo.
O Estado Bandeirante, o maior parque industrial da
América do Sul, consequentemente o meio onde o operariado
brasileiro mais se organiza e avulta, Estado que. por fõrca
dos reclamos de todas as suas classes, como se apregoou,
tomou das armas para impor á DiLadura a reconstitucionalizacão imediata do país; São Paulo, Sr. Presidente, onde por
- fôrça das circunstancias a que já me referi mais se patenteia
o problema por cuja soluCão nos batemos, declara por·intermédio do leade'l' da sua bancada, em entrevista concedida á
imprensa desta Capital, que não há questão social no Brasil.
Até parece que recuamos ao regime fontouresco, ao
tempo ignominioso em que o direito do operário esbulhado
por um desalmado patrão se discutia nos comissariados de
polícia com a prisão e espancamento dos que se animavam a.
reclamar contra os esbulhos praticados pelo capital que então
S{). apoiava na deshumana omissão das nossas leis e no arbítrio do poder.
O ilustre leader da bancada paulista, Sr. Deputado AIcantara Machado proclamou a necessidade de. um Brasil
forte e unido, esquecido certamente de que essa fôrca e essa
harmonia serão imp0ssíveis com a negação da existência de
uma questão que a Nação em pêso nos aponta, pedindo para
ela uma solução moldada nos princípios da justiça.
Eu não quero nem devo desviar-me, Sr. Presidente,
dos fins que tive em mira, ocupando a atenção da Assembléia Nacional Constituinte e vou concluir as minhas consi20
VOLU~!E V
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derações pedindo a todos os ilustres representantes da Nação, que apreciem, sem anímo prevenido, as emendas dos
classistas, notadamente as dos Deputados do grupo dos empregados, ofereridas ao anteprojeto de Constituição.
Não vejam no nosso trahalho, nas iniciativas que tomamos, nas providências que sugerimos, uma reação do tra.balho contra o capital; da massa trabalhadora, visando esca.lar,
por meios pacíficos, o poder, uma insinuação das classes trabalhistas aos representantes das diferentes correntes políticas
do pais, pois, como sempre, elas continuarão a Sua faina de
todos os dias, procurando engrandecer a Pátria, pelo seu trabalho, já que não lhes perrnitiram, como ainda não nos querem permitir, que, pelas idéias, viessem também, fazer alguma coisa pela grandeza do Brasil 1" (Muito bem; muito
bem.. pabnas. O orador é cumprimentado.)

Durante o discurso do Sr. Antônio Rodrigues
de Sousa. o Sr. Antônio Carlos, Presidente deixa,
a cadeira d apresidência, que é ocupada pelo
Sr. Cristovão BaTcelos, 2° Vice-Presidente.

6

o 8r. Presidente - Tem a palavra, para uma expliciéão
pessoal, o Sr. Carlos Linde>;lberg.
O 81'. Carlos Lindenllerg (Pa7'a explicação lJessoal) W o :::c~l1intR discurso: Sr. Presidente. Srs. Constituintes:
pedi a palavra. em explicação pessoal, para pôr alguns pont(\~ nos ii de ~'dete1'minaàas condutas que se têm vel·jficado
nesta Casa, falando simplesmente em meu nome pessoal, se
bem, por várias vezes, me refira a toda a Assembléia.
Cprl am(ml,e, passou despercehida a V. Ex. e a toda a
Asseml.ll;ia, como a mim tamhém, no momento, uma decl?raçfin (\<o voto aq\.11 lida no dia 29, publicada no Diário ria
Assr:fI1IJIr=ia Nru:inrwl dr 3D de Dezembro prríximo passado,
que eonsid.'ro desrespeitosa ao ambiente elevado que precisa
s('r m:1nLido dentro desta Casa e ofensiva á dignidade de todos rf("~ outros, ql.1e aqui viemos com o fim exclusivo de' colaborar na organiz3.~o da Constitul~ão, com o animo sereno
e ('hrio de C'spel'anças por um Brasil maior c melhor. c o espírito yolLado para a hal'mónia sincera, para a união verdadeira que preci~a exislir entre todos os brasileiros, nesta
hora de j ransição por que passa o mundo inteiro. A declaração cl1.ia análise na forma e no fundo n5.o llroC0..do, porqui) ::('riu, realizar os fins a que se destina, isto é, discussões
estéreis. intermináveis. inúteis e violentas: com o intuito
único de realçar
brilho de diamantes falsos, termina com
os termos seguintes, cujas intenções devolvo intacta aos seus
autores. pois talvez lhes caibam melhor se auscultarem devidamente a própria conciência.

°

Ri-los:
"Dai essa medida de coação, imposta pelo Govêrno á Assembl(>.ia Constituinte e aceita pela sua maioria, que. dêsse modo, deu a mais lamentável prova de
incoerência clara, de subserviência ao poder da ditadura.
Genuinos representantes do proletariado brasilei1'0, responsáveis "perante êle pelos atos que aqui pra-

, ticamos, deixamos nesta declaração de voto o nosso
desejo pela imediata constitucionalização do país, mas
ta.mbém o nosso mais veemente protesto contra quaisquer restrições á nossa liberdade,
Sala das Sessões, 29 de Dezembro de 1933. - João
Miguel Vitaca. - V. de Toledo, - Acir Medeiro8.
-
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Frizo bem o final do primeiro período: - .. ," de subserviência ao poder da ditadura",
Só revendo os atos praticados na Assembléia tive o ensejo de deparar com as citadas palavras descortezes e insultuosas a nós outros, que temos a honrosa missão de repre':'
sental' os nossos Estados e os noSsos partidos e as nossas verdadeiras classes trazendo cada qual a maior isenção de anímo, como temos demonstrado pelos atos e pelas atitudes,
e as melhores intenções, para darmos á. Nação no mais curto
prazo, a Con~tituição que ela merece pela sua grandesa,
pelo seu futuro e pelo conceito que mantém entre os países
ciVilizados.
Eu, francamente, e, como estou certo, todos os colegas
políticos e a maioria dos Srs. (llassi...tas, nã<} l;s(mxem<}s, entretanto, o animo de ouvir descortezias ou, melhor. insultos,
impassíveis por não lhes dar importancias ou por não tomar
dêJes conl1ecimento ou mesmo por comodidade, que represerttaria uLitude de awro'V::\<;.Ko tácita, como se realmente, a
nóii eoube~sem êsses epítetos.
Pela Jing-uagem cada dia mais desabrida, de certos reprcsentnntes, cujos limites julgo ultrapassados com a citada
dec\"1'~<:ã(\ (\~ '\;o\s>. 'D\)1' ""~T' Tlen~êlDCt e e'Scrita, nem ài1erente
do que saída no calor das discl.1ssões, o que seria ainda lamentável, vcrifievmos que estarnos sendo experimentados e
que se continuamos ouvindo. sem opôr os necessários reparo,.. h·emo:>. no l)Onto do desafô!'o no seu mais elevado grau
de apm':H;úo e lul,lS muitos mais sérias, como se estivessemos
num clll1) de desilfios de terceira ordem, desmoralizando os
altos fins desla atlgm~ta Assembléia e desvirtuando a de~;ên
c.'ia e a 1.1rbnnidarle que precisa e deve ser mantida em uma
Calnar:l onde estão reunidos, exceção feita de mim, bomens
rio:, de maior saLer e das mais sérias responsabilidades,
cujos noml's honram a Nação Brasileira.
_
)'elo quP observo, Depufnrlos como aqueles pensam que
dp.fl'nrler· a classe, é dizer barbarias, proferir impropérios
contra todos e contra tudo. sem se lembrarem de que a sua
ob['igaçüo é, muito ao contrário, como outros tem feito, 'l)rocurar estabelecer harmonia, paZ e união cada vez maior,
entre as classes de empregados e empregadores e o Go·,'ôrno
para que dêsse conjunto homogeneo saía a fôrça propulsora que leyará o Brasil a ser s. maior Na~ã() do mundo.
Lançando ódios como pretendem fazer entre as classes, por
ambição, vaidade ou outro motivo qualquer, jám'lis conseguiremos organizar coisa alguma em benefício da Pátria,.
porpuê os atacados, o", in",ultos tel''2.~ que se CI)\I)C,W em
guarda, que se defender, levados naturalmente pelo instinto
mais do que humano de conservação. E dêste choque nada
poderá saír de harmonioso, de perfeito e compensador, capaz de nos levar á "finalidade, que ti 1'ltlSSO pab/1:erá que desempenhar sôbre a Terra. E é, Senhores, o que temos presenciado aqui diariamente, gritos, muitos gritos "burguezia
para lá, burguezia para cá., opressão" linguagem grosseira, e
n.ada. mais qu.e se "a'Dl"D'Ve'lte, realmente. 'Burguezia que não
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existe em um país como o nosso, opressão que s6 aparece para os que estão f6ra da lei e pretendem, por ignorancia, maus
conselhos de despeitados, espertos e de má fé, leituras mal
digeridas subvert.er a ordem da Nação, que querem levar ao
anarquismo, ou, melhor, que não sabem aonde querem levar
e nem mesmo o que querem. Mas, realmente, em defesa do
verdadeiro proletariado, ou pleiteando medidas que venham
melhorar-lhes a situação de vida, de trabalho, de saúde, de
instrução, da higiene, eu ainda não ouvi uma palavra de
valía, uma palavra de aproveitável, partida dêsses aos quais
me refiro. Tenho 'a impressão de que aspiram popularidade pelo triste, porém, conhecido meio do escandalo, tentando embaír a boa fé dos incáutos ou menos letrados com discursos em votos bombásticos e longos, remoidos de ataques
desrespeitosos, mas CGmDletam~nte õcos e sem iina1idade na
espécie agluma. Afirmo, como todos estamos observando,
que tais atitudes servem apenas para produzir a desunião, o
rancor e o afastamento das classes umas das outras lançando
ódios e semeando desavenças que, graças a Deus, nunca existiram no Brasil desde o 13 de Maio, com raras exceç,ões.
Vivi sempre entre todas as classes desde o lavrador;WÕ
estivador. o funcionário até as mais elevadas. Intermediário
em gréYcs, ou reclamando na Associação Comercial do meu
Estado, mantive sempre o princípio da harmonia que precisa e deve existir entre o caDital e o trabalho, transigindo
uns e outros, os do capital e os do trabalho, em benefício
de t.odos, porquê é mais do que claro, que separados, acastelado cada um em princípios falsos de egoismo ou de despeiLo, de ambiCões ou de desordem, nada valerão, nem mesmo Jw,rn vi"er como miséros irracionai.s. EstGu. felizmente,
cerlo, que pelo que t.emos apreciado aqui dentro mesmo,
que a opinião dos trabalhadores, não se deixará assoberbar
pelos eunUcos das sereias, que. ouçam .bem, no final da jornada teriio o desprp.7.O que m~recem, daquêles que pensam,
que têm critr5rio. que procuram construir, e, nüo seguir-lhes
os passos da destruição.
Os 8rs. Classistas, verdadeiros e de bôa vontade, estejam seguros de qne ~ncontrarão o meu apoio irrestrito, e,
de certo, de t.oda a Assembléia. para todas as medidas que
pleitearem em benefício de qualquer classe, desde que sejam
justas. flenlro da ordem e do direit.o, desde que visem o bem
da coletividade, pela grandeza da Pátria sem igual.
Com eslas palavras quero deixar aqui
meu veemente
prot.esto contra esses insl1ltõs e especialmente o que citei,
atira<los contra a Assembléia inteira, com a malrJr sem cerimõnia. pensando certamente, 'êsses cidadãos, que altivez é
monopólio seu, confundindo-a ao mesmo tempo com urbanidade. Insultos lamentalvelmente, grosseiramente pronunciados, pelo simples fato de pensarmos de modo diferente ao
de SS. Exs. que, dizendo-se com vontade de dar Constituição" imediata ao Brasil, pretendiam, como provam os seus
próprios atos, prolongar os trabalhos da Assembléia, indefinidamente, servindo-se da tribuna., com o intuito apenas da
figuração a que aludi, para satisfazer suas segundas intenções. O SR. FRlu""CISCO MounA - Eu ia falar em nome da bancada trabalhista. deplorando os têrmos desssa declaração,
embora a bancada seja com ela solidária. Acho, porém, que
V. EX.,-com as expressões que acaba de usar, dá ajusto
troco ás que foram empregadas pelo nosso comIlanheil'o.

°
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O SR., CARLOS LINDENBERG - Estou certo de que a
bancada trabalhista, pela sua maioria, si bem que votando
a favor do requerimento em questão, não estava de acõrdo
com os seus têrmos.
O SR. GILBERT GABElRA - A bancada votou, toda ela,
pelo requerimento.
O SR. CARLOS LINDENBERG - Eu me refiro, então a
todos que o votaram.
'
Aqui fica, portanto, Sr. Presidente, o meu protel;lto,
conciente, pensado e refletido, requerendo a V. Ex., ao mesmo tempo, as necessárias providências, na forma do Regimento Interno, no sentida de que tais atos ou fatos não mais
se repitam, em benefício da ordem dos trabalhos e da moralidade da própria Assembléia e em nome da dignidade ofendida de todos nós que pensamos com critério atravéz do bom
senso, que temos conciência das nossas responsabilidades perante a Nação e que, parece, temos o direito de pensar, contrariamente a êsses Srs. Deputados, que não insultamos por
não pensarem como nós.
Lembrando que quem quer ser respeitado deve respeitar, não julgo suficiente dar a tais atitudes o desprêzo que
merecem; é preciso que mostremos bem claramente, a quem
não sabe ou não quer saber, qual o procedimento e o respeito que requer de cada um uma Assemblüia magna como esta,
nos atos ou nas linguagens, onde vemos cabeças encanecidas
de homens que representam os expoentes máximos da cultura hrasileira e cujos nomes, pronunciados mesmo no estrangeiro, impõem reverência, respeito e cortezia". (MtLito
bem; TntLito bem. O orador é ctLmprimentado.)

7

o Sr. Presidente - Tem a palavra para explicut;ão PC='soaI, o Sr. Alde Sampaio.
O Sr. Alde Sampaio (Para explicação pessual) - Descorria eu, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, dizendo que
uma das faltas da ConsLituicão de 91 consistira em haver
_ dado a um só indivíduo atribuições vastas, que deviam ser
distribuídas por diversos. Conta.va., então, o fato passado
com S. Ex. o Sr. Epitácio Pessoa, quando Presidente da
República, e rememorava as acusações que lhe sobreviei'am.
a respeito das obras contra as sêcas, as quais, como S. Ex.
havia alegado em sua defesa, foram entregues a um técnico
de grande responsabilidade.
Terminando a exposição dessa parte, dizia que S. Ex.,
como portador de inúmeras e inequívocas qualidades requeridas a um Presidente, havia fixado involuntariamente
S: Ex., como autor e pensador, a verdadeira doutrina que
nos cabe adotar: aquela que obriga a divisão das atribuições e das responsabilidades, pelos reais executores da ação
governamental e que a Constituição de 91, danosamente
omitiu.
Volvamos agora, Sr. Presidente, a vista para o Legislativo da primeira República, no desempenho da função que
lhe outorgava a Constituição de 91. '
Tão malsinado já foi êle nesta Casa, que, certo, não se
colocará bem, quem pretenda apontar as injunções que conduziram ao seu mau funccionamento, antes do que atribuir
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o fracasso da ação ao impatriotis~o ou defeito qualitativo
dos seus membros.
Como prerrogativa, que lhe dava a Constituição, tinha o
Congresso a. COmlH'.tência da. legisla~ão de índole geral, que
indubitavelmente lhe é ptó'pl'ia e exclusiva, e dispunha ainda
do direito de interferir na ordem administrativa, no caráter de imposição e de fiscalização, tal como exigem os dois
princípios administrativos, acima aludidos, que não foram
de todo desatendidos, na nossa carta de 91.
:Mas em que condições e com que elementos, cumpria o
Congresso a missão que lhe fora destinada como órgão de
atividade administrativa?
Dividamos em duas partes o estudo das duas funções:
a de impor e a de fiscalizar.
Na qualidade de órgõo que impõe ou reparte funções muito acertadamente de ação limitada na nossa Constituiçi!o - o Congresso Legislativo era ainda assim inteirame:nte
falho, para o seu desempenho.
Por não poder estar em contucto direto com os serviços e por não lhe haver sido dada a competência de zelar
. meticulosamente pelo cumprimento das imposições; logicamente foi levado a despreocupar-se dos interesses viLais da
Nação que não vinham ao recinto da Assembléia, e eram
subsLituidos pelos interesses políticos pessoais de seus
membros.
Oliveira Viana narra com espanto o episódio daquclr:.
comissão de industriais e comerciantes paulistas que, ao
pretender introduzir modificações na política financeira. do
país, então seguida, procurou diretamente, entender-se com
o gov{'.l'naàm' Q~ S~o Püulo e o pres1dente óü República.
Ambo~. diz êlc, ouviram com benevolência OS int.eressarlos e
os alvitr'cs sugerirlos for'am aceitos, modificando-se :l política monetária, em benefício da Nação.
O Congresso permaneceu alheio ás diligências qtle não
lhe Loen.vaffi a~ 1'a\:.15.
Dêsle desinteresse elo Congrel'so pela administral}ão do
país c de enleio com ela, os problemas nacionais, clecOJ:reu
o qlll! era de esperar:
Dos' diversos pur;ígrafos que compldanl o arl.. ::n da
ConsLitui(~flo de 91 -e que enUmfl[':)' OS cnc:lt'l;os do Congresso,
o § 10, que versa sObre o orçamento, preocupava sobre todos,
por'ql]f', com (~le, se poderia impor a satisfação dos favores
qne concorriam para aumentar o prestigio dtls facções dominantes.
E como, de fato, não havia a fiscalizaçfto do cll'ilorado
sobre ()s eleitos, mas troca de favores entre grupos dôsLcs e
os governantes, não existia propriamente submissão como
se quer crer, do legislativo ao executivo, mas empenho em
manter conveniências recíprocas da parte de um e do outro
Poder. E o regime era assegürado pelas duplas condescendências de mercês munificentemente largueadas e oriundas
da imperfeita discrimina0ão de funções.
Neste sentido, o nosso Congresso não estava, como ainda
não está, apto a tomar a iniciativa elas medidas de ordem
administrativa, impondo-as incondicionalmente ao executivo.
Poderá exigi!' que () execut,i:vo aIrcesente proposta ou projeto
de medidas necessárias, mas não as pode inculcar definida e
obrigatoriamente como norma de regime. E tanlo assim é
que os dois importantíssimos parágrafos do art. 3·L na parte
q~e rn3;nd~Ya .... ~tn~f'1I'~('r o~ Tn.rlns ~ar~ o TJ:1!!amf'nfo na r1ívlda ll;.lbhca <:-

<:\:~~'.l'

ú ....-;I.\:.c'" ~.~
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tados com independência pelo Congresso, o qual se limitou
a não cuidar do assunto ou a se deixar conduzir pelo Executivo, permitindo que as dívidas prog,redissem ao sabôr dos
governantes.
Vêde, Srs. Constituintes, como exemplo ilustrativo, a
forma pela qual a experiência secular da igreja católica resolveu. em caso semelhante, com relacão aos seus concílios.
são os bíspos e prelados os verdadeíros membros da
assembléia conciliar, mas não têm êles o direito de opinar
sôbre matéria, nem de defender pontos de vista. As doutrinas, as normas, as propostas partem dos teólogos que as
examinam e as discutem.
Os superiores assistem aos debates, formam a sua opinião c, em conciência, arbitram pelo voto, de que estão
eximidos os teólogos. havendo assim perfeita separação entre
o formular e o decidir.
Bem certo n5.0 poderia ser transplantaclo o sistema tal
qual, para uma assembléia política, onde há, acima ae tudo,
o risco das paixões; mas serve ao menos o exemplo, de demonstrar o pel'igo que existe em consentir ao mesmo órgão
O mister de conceber e executar, independentemente da revisão dé um órgão fiscalizador.
Parece-me, Sr. Presidente, que dôste período se pode
deduzir a medida justa de ação do Congresso Nacional, como
órgão que impõe determinações ao Executivo: impor onde
possam existir paixões nas deliberações do executivo; impor,
como CongTcsso de país federado, onde possam existir interesses regionais sujeitos a uma imparcialidarte duvidosa.
Fóra daí, examinar, corrigir e arbitrar pelo voto, único
meio seguro de que dispõe a humanidade de enfrentar os
eternos e inevitáveis imprevistos.
Reduzida a funciio de impor ao seu justo limite, cumpre ampliar ao máximo compatível com o bom andamento
da execu<:.ào, o mister de fiscalizar.
E' a segunda forma quP. reveste o preceito de organização administrativa: fiscalizar continuamente a marcha das
atividades; quer pela aprovação prévia do que se vai executar, com acompanhamento persistente dos atos anministativos, quer pelo exame conciencioso e seguido dos resultados que se vão obtendo.
Mas fiscalizar a ponto de poder em qualquer momento
deter a múrruina eXf!cutiva, se o Poder reprcsentátivo a julga
em má ação.
Não ê crível que se pretenda que o Poder que se diz
representar o país assista de braços cruzados o seu encaJl'
nhamento pm'u a ruinu e não poss::t deter os passos de quem
o conduz, em respeito, como princípio, ao capricho ou ilusões pessoais dos membros de outro Poder.
.
Não sei, Srs. Constituintes, como isto se possa fazer, em
aplicação prática, - sem ap~lo a meios extremos que conduzem a revoluções periódicas, - senão pondo em cena a
responsabilidade dos ministros e a prestação contínua de
contas de seus atos perante a Assembléia ..
Não possuindo. nós o poder popular organizado que vigie eficazmente o Poder eletivo, havemos de reservar a êste
último a supremacia do nodeI' de decidir. Se, a par, lhe i:lerceamos o poder de impor, re!';j:\"uardaremos O país do poderio
oligarca de qualquer dos Poderes.
E foi a Constit.ui~ão de 91 extremamentp- parca em dotar de atribuições fiscalizadoras. o Congresso Nacional, a
quem incumbe a ~uarda ou vedoria administrativa.
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Prescreveu sabiamente nos arts. 29 e 34 disposições de
grande alcance doutrinário. relativamente á discussão dos
projetos emanados do executivo, á autorização de créditos, á
tomada àe contas dos exercícios financeiros.
Mas. faltando ao Congresso os verdadeiros meios da ação
fiscaIizgdora no desempenho das decisões, representava êle
o papel daquele dono de seara!:' do apólogo das cotovias dô
padre Manuel Bernardes, que não as indo ver, em pessoa,
fôra como se as deixasse em paz.
E a nossa história republicana atesta a grande devastação das searas.
Alheio o Congresso á atividade administrativa, por não
lhe competir acompanhá-la, tornava-se inapto para julgar e
indiferente ao estudo dos problemas do país. As cotovias e
os pardais não tinham de que "'-e receiar, ú verdadeiro dono
jámais os enxotaria.
E' mesmo admirável e denota alto pendor dos noSSos
homens para os interesses coletivos, que houvesse ainda nas
nossas Cnmaras figuras proeminentes e dedicadas ás questões
vitais do país, não permitindo que se deixasse perder aquela
belíssima tradição do nosso Império de ostentar no Parlamento figuras de brilho universal.
Srs. Constituintes, todo ôrgão administrativo há de
ter uma fun(~ão completa, ou não passará jámais de um órgão de informação. A Constit.uil"ão de 91 reduziu o Congresso
a um arquivo de fatos.
Não se cinja a vossa sabedoria, a que concientemente se
subordina a minha ignorancia (não apoiados), a reformlÍ-lo
sob novo molde jurídico, mas a adaptá-lo á complexidade
da fun<.:.ão. (Muito bem.; muito bem. Palmas. O orador é vivamente cumprimento.do.)

8
o Sr. Presidente
Tcm a pala'Ta, para expliCaÇão
pessoal, o Sr. l\Iário Chermont ..
O Sr. Mãrio Chermont (Para explicação pessoal) - Senhor Presidente, justifica-se a minha presença na tribuna
para ·uma rcl.ificação e uma explicação pessoal.
A retificação que devo fazer diz respeito ao Ditírio da
AssemlJléia Nacional, a propósito de um apaL·~t! que dei
ao eminente Deputado J. J. Seabra.- Desse aparte, que no
6rgão oficial, é. atribuido ao ilustre colega Sr. Odilon Braga, a"suI'i\O inteiru. l'e"ponsabiliàade, ~isto como é meu.
Quanto á explicação pessoal, compreende dois pontos.
O primeiro, ainda com referência ao aparte que tive ocasião de proferir, atinente ao govêrno do preclaro brasileiro
Campos Sales na passagem do discurso em que o digno representante- da Baía disséra ter eu comparado ao govêrno
Campos Sales o do Sr. Washington Luiz. Tive ensejo de,
imediatamente, contestar essa afirmativa, porquanto não
desejo cometer a injúria de atribuir tal igualdade ao insigne patrício Campos Sales. Devo até salientar que não
há termo de comparação entre uma e outra das aludidas
administrações.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Desejaria que V. Ex.
esclarecesse em que manifestação da atividade, política ou
administrativa, existe a diferença a que se refere.
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O SR. MÁRIO CHERMONT - É que um trouxe ao
Brasil a salvaçã'o financeira, bastante para lhe dar a benemerência nacional.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Digo isso - e ressalvo logo - porque entendo que, sob o aspecto político,
a administração Campos Sales foi a mais nociva.
O SR. MÁRIO CHERMONT - Devo mesmo acrescentar que o peor ato do Govêrno Campos Sales tem' muito
mais valor do que o melhor do Sr. Washington Luiz. O
que eu quiz frizar no meu aparte foi que a causa que tinha
provocado a reação, 'nos últimos mêses dogovêrno Campos
Sales, decorreu de um princípio geral de que toda ação
acarreta uma reação. E os motivos que deram lagar á reação
ao último período presidêncial de Campos Sales foram, certamente, os da política dos governadores, nas suas consequências, causa também observada muito mais imperativamente no govêrno \VashingLon Luiz, de onde resultou a
conflagracão do país.
A segunda parLe refere-se á política~ dos governadores
e á dos inLerventores.
Sou daqueles que pensam deveremos elogiar a política
dos governadores, desde que ela seja execuLada com o fim
elevado de trazer ao nosso país uma ação beneficiadora ..•
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Aliás, foi esse o pensamento.
O SR. MARIO CHERMONT - ... elevada e patriotica.
O que, entreLanto, se observou na política elos governadores
foi que ela caminho::!, naturalmente, por outra estrada: a
da politicagem, dos conchavos, dos 'favores recíprocos e a
da segurança das posições.
Cumpre-me fazer, também, justiça ao govêrno Campos
Sales, em que a política dos governadores foi intensa; ela
se fez notar, sobretudo, nos últimos governos presidenciais,
trazendo ao país as consequências mais calamitosas que se
podem observar.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Consequências lógicas..do erro inicial.
O SR. MARIO CHERMONT - Foi justamente o que
acabei de afirmar.
Não quero entrar nas minudencias dêste assunto, porque não é meu propósito detalhar casos políticos. No momento, apenas salientarei, na explicação, as razões que me
levaram a dar o aparte. Quanto á política dos interventores, devo declarar que, absolutamente, a desconheço e que
não se justifica, porque a política dos interventores, num
período' discricionário, não é nada mais do que a representação do Govêrno Provisório. Os interventores são nomeados pelo Chefe do Govêrno Provisório e não podem ter·
outra orientação que não seja a do Govêrno de que são
méros representantes; ao passo que, no caso da política dos
governadores, eram êles eleitos pelo povo e estavam na
obrigação de dar á Nação a segurança do seu dever cívi~o,
não entrando em conchavos e combinacões indecorosas,
falseando, assim, o regime republicano.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Falseando o seu ali7 ,
cerce mais democrático, que era o voto.
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O SR. MÁRIO CHERMONT - Justamente; estou de pleno
acôrdo com ilustre Deputado.
.
Não quero deixar a tribuna sem dar o testemunho do
meu elevado apreço e venera\{ão ao ilustre Deputado Seabra,
pêlas suas qualidades e virtudes, pêla sua vasta e brilhante
cultura, pêlo seu pujante talento e, sobretudo, pêlo seu patriotismo.
S. Ex. tem sido um dêstes homens que possuem a sinceridade aliooa ás snas atitudes. S. Ex. tem dado os exempIos mais límpidos e mais eloquentes de uma pnrfeita
coerência entre os seus princípios e as suas ações.
Longe de mim, portanto, Sr. Presidente, pretender empanar o fulgor do brilhante discurso do nobre Deputado
pela Baía, pois o que justamente quero com esta explicação
é evitar que S. Ex. confunda o meu intento.
Era apenas isto o que desejava trazer ao conhecimento
da Casa. (Muito bem; muito bem. Palmas.)
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o Sr. Presidente
Tem a palavra, para explicação
pessoal, o Sr. Acír Medeiros.
O Sr. Acir Medeiros (Para explicação pessoal)
Sr. Presidente, Srs. Deputados: desnecessário seria ocupar a
tribuna para deferider e justificar o requerimento que tenho
a honra de apresentar a esta douta Assembléia, uma vez que
não negaremos o nosso voto a uma medida de clemência
para humilde e pobre homem que, na luta insana e diária, se
viu envolvido na trama de dolorosa tragédia, na qual está
empenhada a sua vida, tiío preciosa aos entes que lhe são
caros.
Não é preciso, de certo, Sr. Presidente, que um Deputado operário, pobre de espírito (Não apoiados) . venl"ltl. influenciar homens cultos aue, melhor que nós outros da bancada prolclúria, compreendem
alto, justo e humanitário
voto que pleiteamos dos representantes do Povo brasileiro, em
favor da medida que visamos com o requerimento.
Saio, pois, ·da tribuna, absolutamente convencido de que
o requerimento será apr~rado, visto que idôntico já mereceu o beneplácito da Assembléia, quando se pedia ao govêrno
de Cuba clem[~ncia para prisioneiros pollticos condenados á
morte. Desejamos agora seja formulado o mesmo pedido ao
govêrno alemão em favor do operário Van der Lubbe.
O-requerimento, Sr. Presidente, está redig;ido sem retórica, sem estilo, ou melhor, em estilo operário, mas vasado
em princípio profundamente humano. Quero ressalvar de
antemão, que, se nas entrelinhas houver algo que possa ofender á suscetibilida.de de quem quer que seja, ou, mesmo, da.
Assembléia, desde já está. retirado, porque em cada um de
nós não há a mínima intenção de ofender.
Nós, os proletários, não temos a necessária cultura para
burilar frases e dizer, com uma forma mais bonita, cheia de
flores de retórica, aquilo que sentimos. Manifestamos o que
julgamos ser, de fato, a expressão da verdade, persuadidos,
porém,de que não ofendemos a ,quem quer que seja.
Feita essa ressalva, passo ás mãos de V. Ex., Sr. Presidente, o aludido requerimento, e aguardo sôbre êle, serenamente, o pronunciamento da Assembléia. (Muito bem;
muito bem).
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Vou levantar a sessão.

10

o

Sr. Lengruber Filho -

Peço a palavra.

O Sr. Presidente
Tem a palavra, para explicação
pessoai, o Sr. Lengruber Filho.
O Sr. Lengruber Filho (Pela ordem) requer
permissão para falar da bancada.

e

obtém

O Sr. Lengruber Filho -'- Duas palavras, apenas, Sr. Presidente: as necessárias para traduzir, nesta Assembléia, o
sentimento de saudade e de justiça a um dos grandes vultos
da magistratura nacional, que, já na revolução, era eleito
para a presidência do Supremo Tribunal Federal.
Refiro-me, Srs. Constituintes, ao ex-Ministro Carolino
Leoni Ramos.
Baiano de nascimento, no dia 25 de Fevereiro de 1881,
era nomeado Promotor Público na Comarca de Pilar, em Alagôas. Cincoenta anos depois, no dia 25 de Fevereiro de 1931,
foi eleito presidente do Supremo Tribunal Federal.
Significa isto, Sr. Prtlsidente, que a vida do ilustre
baiano foi dedicada tão só e unicamente á Justiça, tanto assim
que no prazo que decorreu entre a nomeação e a eleição já
referidas, exerceu Leoni Ramos vários cargos, mas &empre
com o pensamento voltado para a magistratura.
Juiz em Santa Catarina, juiz em Pernambuco, juiz no Estado do Rio de Janeiro, no govêrno Alberto Tôrres, que lhe
foi pedir o concurso para assumir a Chefatura da Polícia
do mesmo Estado, exerceu-a com probidade, com honra, porque, desavindo com o Presidente, êle soube pedir demissão
no momento preciso em que uma :questão de princípios o separava do então presidenle do Estado do Rio de Janeiro. Nomeado por Nilo Peçanha, prefeito de Niterói, nós, que somos
fluminenses e que lá vivemos, sabemos quanto foi proveitosa para o município a sua direção na Prefeitura local.
Vindo á Presidência da República o grande, o eminente chefe,
ainda hoje guia esniritual do nosso partido; foi buscá-lo para
dirigir a Polícia do Distrito Federal. Nesse posto, em momento de grande crise política, éle de tal forma Se houve,
que o grande Rui Barbosa, que havia recebido o govêrno de
Nilo Peçanha com grande oposição, foi ao Senado da República e fez-lhe. como Chefe âe Polícia, os mais rasgados elogios. Já nos últimos dias do govêrno do inolvidável fluminense, foi êle chamado para exercer o cargo de Ministro do
Supremo Tribunal Federal. Dizer da sua atuação nessa
Egroegia Côrte, é escrever uma grande página de liberalismo e .
de dignidade. Não houve, Sr. Presidente - e V. Ex. que
dirige esta sessão bem o sabe - não houve uma vez sequer
que ba.tessem á porta do Supremo Tribunal Federal os perseguidos da política e do despotismo dos governos passados,
que não encontrassem no voto tranquilo e meditado do grande juiz o amparo qlle êle dava a todos os que eram hostilizados e que sofriam, em virtude do crime de pensar livremente.
O SR. ABELARDO MARINHO - Apoiado.
O SR. LENGRUBER FILHO - A sua atuação foi tão
digna que era êle apontado por todos os advogados, por todos
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que recorriam ao Supremo Tribunal, como o mais' liberal dos
juízes. Sua vfda foi uma liCão de dignidade e de honradez,
para todos aqueles que déle se aproximaram. Soube, de tal
forma) c\lmlYür () s~u. dever) que a R.evoluCão, como disse há
pouco, foi buscá-lo dentre os seus ministros, para elevá-lo á
presidência da Suprema Côrte. Leoni Ramos, homem honrado, honesto, justo e digno, morreu pelo coração e pelos sentimentos de jusilea. Pelo coração, porque não soube suportar a dór profunda qU~ lhe caUSQU a perda de um netinho
. que era Raul de Leoni, que novamente êle criava; pela justiça, Sr. Presidente, porque. viu, no inicio da Revolução, o
Supremo Tribunal ferido, talvez por crime que êle não cometeu. Sentiu-se tão profundamente da injustiça feita ao
Tribunal, que, no dia anterior aO da sua eleição, êle que subia a cadeira de presidente) em virtude da aposentadoria de
seis colegas, teve a coragem cívica de lastimar o fato, profligando aqueles que, no momento, talvez, de satisfazer uma
impressão da opinião pública, praticaram, para mim, o ato
desnecessário da aposentadoria administrativa de MInistros
do Tribunal.
É bem possível, Sr. Presidente, que s6 êsse fato houvesse
sido bastante para que seu coracão, já cançado, não suportasse a injustiça ao Tribunal que tanto honrou.
E é para um cidadão nessas condições, é para um juiz
tão dígno, tão justo, que peço a V. Ex., Sr. Presidente, consulte a Casa sôbre se permite inserir, na ata de seus trabalhos, um voto de profundo pesar.
O SR. Pfl.'\DO KELLY - A União Progressista Fluminense
associa-se sinceramen:te á homenagem solicitada por V. Ex.
O SR. LENGRUBER FILHO - Era o que eu tinha a
dizer. Cil-fuito bem; muito bem. O orador é abraçado.)
O 81'. Presidente - Peço ao nobre Deputado envie á Mesa,
por escrit.o, seu requerimento, afim de ser submetido â deliberação da Casa na sessão de amanhã.
O Sr. LENGRUBER FILHO - Fal-o-ei imediatamente.

ma

Vou levantar a sessão, designando para amanhã a mesORDEM DO DIA

Levanta-se a sessão as iG 110ras e 23 minutos.

40a Sessão, e:mco 3de JaneiI'o de 1934Presidência do Sr. Antônio Carlos

1
A'rf, 14 horas, comparecem os Srs. :

Antônio Carlos, Cristóvão Barcelos, Tomaz LÔbo, Fernandes Távora, Clementino Lisboa, Valdemar Mota, Alvaro
Maia, Mário Caiado, Luiz Tirelli, Veiga Cabral, Leandro Pinheiro. Moura Carvalho, Joaquim Magalhães, Lino Machado,
Magalhães de Almeida, Rodrigues Moreira, Costa Fernanrles,
Carlos Reis, Adolfo Soares, Godofredo Viana, Luiz Sucupira,
Valdemar Falcão, José Borba, Pontes Yieira, Xavier de Oliveira, Kerginaldo Cavalcanti, Veloso Borges, Odon Bezerra,
Irineu Joffily. João Alberto, Agamenon Magalhães, Souto Filho, Arruela Falcão, Solano da Cunha. Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcanti, Simões Barbosa, Humberto Moura, Valente
de Lima, Leandro Maciel, Rodrigues Dória, J. J. Seabra,
Marques dos Reis, Medeiros Neto. Edgar Sanches. Leôncio
Galrão, Atila Amaral. Manoel Novais, Gileno Amado, Francisco Rocha. Arnold Silva, Lauro Passos. Fernando de Abreu,
Carlos Lindenberg. Godofredo Menezes. Henrique Dotiswortll.
Amaral Peixoto, Sampaio Correia, Leitão da Cunha, Olegârio
.'l:u'lanú, Xilo de :\lvareng"u..João Guiml:lrães, Prado Kclly.
Acúrcio Tôrres, Fernando Magalhães, José Edu'lrdo, Gwyer
de Azevedo, Cardoso de Melo, Buarque Nazareth, Lengruber
Filho, Bias Fortes, Martins Soares. Augusto de Lim'l, Augusto
Viégas, Mata Machado, Odilon Braga, Vieira Marques, Clemen- .
te Medrado, João Beraldo. Policarpo Viotti, Licurgo Leite,
Campos do Amaral, Bueno Brandão, Teotonio Monteiro de
Barros, Rodrigues Alves. Morais Andrade, Guaraci Silveira,
Abreu Sodré, Lacerda \Verneck, Cardoso de Melo Neto, Henrique Baima, José Honorato, Domingos Velasco, Néro de ~a
cedo, Generoso Ponce, João Vilasboas, Alfredo Pacheco. Plínio Tourinho, Anes Dias, Frederico \Volfenbutell, João Slmplício, Renato Barbosa. Demétrio Xavier, Vitor Russomano,
Ascanio Tubino, Fanfa Ribas, Raul Bittencourt, Adroaldo
da Costa, Alberto Diniz. Cunha Vasconcellos, Fer:!'eir,'1 Neto,
GillJert Gabeira, Valdemar Reikdal. Martins e Silva, Francisco Moura, Sebastião de Oliveira, João Vitaca. Alberto SJrek,
Edwald Possolo, Guilherme Plaster, Mário Manhães, H.icardo
Machado. Valter Gosling, .João Pinheiro. Pedro Rache, Alexandre Siciliano, Mário Ramos, Pacheco e Silva,' Teixeira Leite, Pinheiro Lima, Leví Carneiro, Abelardo Marinho, Morais
Páiva. (133).
O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o comparecimento de 133 Srs. Deputados.

Está aberta a sessão.
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O Sr. Waldemar Mota (4 Secretário: servindo de 2°),
proccJn á lt'illll'/l "a aLa da sessão antecedente, a qual é
posta em di~I'll~l'i1o,
0

O Sr, Homóro Pires O Sr, Prosldente -

Peço a palavra.

Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr, Homóro Pires (Pela ordem) -.:.. Sr. Presidente, comunir'll a\', Ex, (' a Casa que embora meu nome não conste
da li~\n dus lll'pn\ados presentes, a sessão de hontem, eu
compal't'r.i,

o

Sr, Presidente -

Constará da Ata.

]':m seguida, é aprovada a ata da sessão an-

lf'I'ir1/' ,
O Sr. Prosidente -

Passa-se á leitura do Expediente.

O Sr, Clementino Lisboa (3° Secretário, servindo de to),
lllll' IIlill 1I:i l'xpedienLe a ser lido.
.

deelal'a

o Sr, PreHldonte - Tem a palavra o Sr. Arruda Camara,
primei 1'0 111'11"111' i 11~('I'ilo.
O Sr, Arruda Camara - Sr. Presidente. A minha moci~nl'I'I'''III(' "I'\'ol11cionário me chama a esta tribuna.
em de J'f'l'lL "II~ pl1~ll dados religiosos da maioria do Povo
Bl'asill'íl'lI, ,1"lIl1l',~S(' olJUge!
:":\1\ \"'11111) 1'111'.1'1' a apologia da 19reja Católica da qu!.'.l
me "1/111'(1 1'111 ~I'r' rnini:':fl'o. De~passagem, porém, acentuo
qlll' ,; 1IIIIa 1"I'lIla ",' ordem. rlisciplina, unidade e virtude
Sf'ITI h:'~l:01, :0<:1 I'\pr'l';;sfio profética, um grande sinal, deante
das lHl,..'j'I'~ - 8;flI1/I1II levaturn in nationes: sinal de luz,
ftll'(;:I \\\\\\'a\ .. \'ida \':-\jlil'iluül.
l::'jllll',; IllI f'l'aqlwzas pesarão sôbre alguns dos seus
clll'r\'~ " 111I'1Ii1I1"I';, vi,;t.o como enlre 12 apostolos houve
um .Til"::". /o.'I'!',/I'/' "1/111111111.rn est. Mas a sociedade civil ou
rcligjll~;I, '1111' ~,', possui!: santos adiante-se e lance a
prinwil'a jlPdl':I \
O l!W' lIill"llI~ll1 de boa fé poderá negar, entretanto, á
Igrrja. I; a :-\1I11 IIli~;;iín civilizadora. guiando os po\"os, regenCI'<!nl/n "" -f"'~lllrll";; do mundo pagão, dignificando a mulher. e11:,iJHlIll/lI a \'I'I'dade e o bem. Aí estão os seus rnissi o ni!I" i 11:-\ ~' :I.'; ;;11:1:' tllli\'cl':':irladcs; os seus colégios e es-·
colas: lIl1"llilai~ I' 'lI'l"anolr6fios; os descobrimentos e as
in\'enl;tie':; a 1':III'tllll':'" tlo~ índios e a colaboração na liberdade dos POVO;;,
Os seu;; ad\'PJ';;:ír'jos sinecl'os. sejam Com te. Guizot, Leibnitz. nfto o e~('()rodelll. Taine, assim fala autorizadamente:
"É uma ft','r::l social distinla e permanente, de
primeira ordem, que age subre a família e a educação, sôbre o
emprêg-o da riqlleza e da auLoridade, sobre o espírito de
obediência ou de revolta. Falso é todo cálculo político ·em
que a Igreja é omitida ou desprezada."
O insuspeit.o Rosbcspierre assegura que "O catolicismo
não pode ser um perigo, pois deixa nos e3píritos êsses dogmas imponentes, que prestam apôio ás idéias morais e á
dadp d,'
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doutrina, sublime e tocante da virtude que o Filho de Maria ensinou outr6ra aos seus concidadãos.
Atacar diretamente êste culto é atentar contra a moralidade dos povos."
•
E S. Agostinho no livro De moribus Ecclesiae descreve em uma página luminosa os benefícios da colaboração
do Cristianismo cem a sociedade civil, em forma interpelativa á Igreja:
"Tu diriges e instrues as crianc:·as com ternura, os adolescent~s com energia, os velhos com brandura,
como o
comporta a idade, não s6 do corpo, mas também da alma.
Submetes as mulheres aos seus maridos, por uma casta e
fiel obediência, não para saciar a paixüo, mas para propagar a prole e ron:~lituir a sociedade da família. Dás autoridade nos maz'idos s{jore as suas mulheres, não para que abusem rJ[>. fraqUí~7..a do seu sexo, mas para seguir as leis dum
si nc(-re: rlmor. Suliordinas OS filhos aos pais, por uma espécie clu sujeição livre. e dás aos pais autoridade sôbre os
filhos. 1)am a exercerem com ternura. Unes não sómente
em sor-Í!>rlnde, mas numa ec:;pécie de fraternidade os cirladUos aos cidadüos, as nações ás nações e a humanidade inteira
com a lembrança dos primeiros pais, Ensinas aos reis a velar
sôbre o"> pnvos e prescreves aos povos que se submetam
aos 1'C'i5. Ensinas com esméro a quem é devida a honra, a
afejeão. o respeito. o temor, a consolação. os conselhos, o
estíl~1Ulo. a corrcçfío, a censura, o castigo. e fazes saber
COmo niio sendo todas as coisas devidas a todos é devida a
todos n caridade e a ninguém a injustiça:~ E alhures:
"Aqueles Cjlll' dizem que a doutrina de Cristo é contrária ao
bem do Estado. dêem-nos um e:<::ército de soldados. tais como
os faz a doutrina de Cristo, dêem-nos goyernador;es de províncias, pais. filhos. maridos. esposas. senhores, servos, reis,
.iUíz('~. contribuintes. enfim recebedores, como os quer a
doutrina crisliL E ousem ainda dizer que ela é contrária
ao Esfar!o, Mas ao invés não hesitem em confessar que ela
é salutar ao Estado, quando observada (carta CXXX, a. 1\1arcelino) .
SI'. Presidente. ~ós propugnamos a a;:sistência religiosa ás fürças armadas, o ensino de religião nas escolas,
com c<lrúter faculta tivo, a monogamia indissolúvel, o registro civíl do ca5amento religioso.
Quat.ro postulados, como que colunas do' templo da liberdarle religiosa. Quatro pontos cardeais da Igreja livre
em harmonia com o Estado livre, e se permitem a expressão
em morla. do reajustamento religioso da Carta Magna com
a conciência da N'::u::ão hra.sileira. Programa claro, que não
comporta confusão.
Merece afast.ada uma preliminar que me parece simplória. se não uma escapatória suhti!: As reivindicaçijes reli(Jios{(f' nijo SrlO malfiria constituciona.l. É sabido que
as
constil.uir:ües modernas estão abraçando êsses princípios e.
por outro lado o Direito Constitucional evolue. pois o seu
objeto, a organização política do Estado e a definição e garantia dos direitos públicos dos individuas, é dinamico, e
não esf Mico.
O valor de uma constituição, diz Thomas Cooley, está
na razão direta do seu adaptamento ás circunstancias, desejos e aspirações do povo e tanto mais quanto contenha
em si os elementos de estabilidade e segurança contra a
desordem e a revolução.
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Já Suarez, no seu livro De le{Jibus, que Rui considera
um dos maiores monumentos de ciência jurídica, dizia, citando Isidoro: "A lei deve ser honesta, justa, possível, segundo a natureza, segundo os costumes da Pátria, de acôrdo com as circunstancias do tempo e lugar: - El'it autem
lez, honesta, justa, possibilis, secundum natU1'am, secundum consuetudinem Patriae, tempore, locoque conveniens."
Agora Sr. Presidente" qual a realidade brasileira? A
realidade brasileira pela crença do povo e pela voz dos compromissos e programas dos partidos, é evidentemente pelas
aspirações religiosas. Essa realidade é que deve refletir-se
em a nossa lei básica, porque os legisladores não legislam
para si, legislam para o povo. O que Aristóteles, ponti {ex
maximlls da Filosofia antiga já determinava no capo IV da
sua ética: "Súo as leis q\1e se devem adaptar ás Repúblicas
e não as Repúblicas ás leis."
Não percamos de vista que quasi todos os legisladores
antigGs fizeram da religião o ponto de apoio da sociedade:
Mois~s enlre os hebrêus; Minas, Solon e Licurgo na Grécia;
Zoroastro na Pérsia; Numa Pompílio em Roma; Confúcio
na China; l\Iahomelh na Arábia; FranckIin nos E. Unidos
e Portalis na França.
Plutarco achava que "é mais fácil construir urna cidade nos ares, que um Estado sem Deus".
O celebre MtI,chiúvel escreveu: "O apêgo ti religião é
a garan tia mais certa da grandeza dum Estado; o desprêzo
dela, a cansa mais certa da sua decadência. Onde há religião
há todo o bem; onde ela falta há todo mal".
VoItaire numa hora de bom senso afirma: "Eu não
quereria ser súbdito de um lwinci1)e ateu, que se fosse de
seu interesse, esmigalhar-me-ía certamente. Eu não quereria, se fosse soberano, ter cortezãos alens, pois se tivessem
interesse em me envenenar, deveria tomar contra-veneno
lodos os dias. É pois absolutamente necessário, pv.ra os
príncipes e para os povos, que a idéia de um ente supremo,
criador, governador, remunerador, seja gravada profundamente em toclos os espíritos". (Dic. Filosófico.)
Le50 XIII considera "êrro pernicioso afast:?r a Igreja
da vida pública, das leis, da educação da mocidade".
Por isso os povos andam buscando nas religiões a tá'boa de salvação.
E, como diz Rui Barbosa "quando a lei falha, a justiça
dissimula, a autoridade treme, a ·ordem constitucional oscila, a energia pública esmorece, em tais horas de miséria
geral e de exlremo :l.b:l.-ndono, n'3.o sei de outro refúgio
aonde se acolham as aImas não resignadas ao novo cativeiro, cujos feitores chicoteiam e assassinam publicamente
estudantes inermes, a não ser este inextinguível reservatório de vida moral, que as maiores nações da terra têm ido
buscar no seio de Deus, a fonte de ressurreição dos povos."
E comovido como outrora Carlos Magno pela antevisão
das invasões da sua Terra, vendo o dilúvio_ de materialismo,
de corruPl.:-ão, de doutrinas perigosas, amE:âçar a Pátria, exclama o Gênio de Haia: "Deus! Deus! Deus! ó Deus dos livres que estamos habituados a esquecer; ó Deus sob ·cujos
auspícios se criou a liberdade americana, e cujo alento não
cessa ainda de animar o espírito da liberdade inglesa em três
continentes; ó Deus da obediência, da ~aridade e da ordem,
da tolerancia, da união e da paz entre os indivíduos e as famílias, entre os Estados e as raças, entre as idéias e as ·cren-

-

32:1-

ças." Assim, Sr. Presidente, falam os sábios e Pascal já
dizia que a pouca ciência afasta de Deus - a muita a êle
conduz.'
.
Da assistência religiosa ás classes armadas, trarei apenas meu depoimento das campanhas em que tomei parte e
uns testemunhos da História, a mestra da vida, no dizer de
Cícero.
De mim, observei sempre que a religião na alma do soldado é disciplina, é valor, é honra, é patriotismo, é respeito
á família, ao lar, á propriedade; é compaixão no vencedor e
resignação com dignidade no vencido.
Pela doutrina e pelos ministros ela ensina a lutar, ensina a sofrer, ensina a morrer. É o bálsamo de consolo das
viuvas, e dos órfãos, dos que morrem no campo do dever.
Vale muito o testemunho de Voltaire, o patriarca, da
impiedade: "Os saldados católicos sa.bendo que vão morrer
para obedecer a Deus, são invencíveis. Infeliz do Exército,
quando a fé abandona o coração do soldado e desgraçado
também do pais. Então se relaxa a disciplina, se dissipa a
nonra, morre o patriotismo e se avizinha o fim da própria
Nação" •

Vazio de religião o coração do soldado, torna-se êle
ávido de sangue, pilhagem e devastações. É o animal humano, embrutecido pela guerra.
Em Israel, a arca, os sacerdotes, os profetas, os sacrifícios, seguiam os combatentes e era em nome do Deus dos
Exércitos que se travavam os prélios.
Na Grécia, cé~'ebro do mundo antigo, eram os magistrados religiosos: o pyrfó,':Js levava o fogo sagrado á campanha; os pytioi consultavam os oráculos de Delfos e Apolo;
os manteis assistiam o rei durante os sacrificios oferecidos
pelos iereis ou sacerdotes.
Em Roma, Cícero ora e intima os ~oldados a implorar aos
céus antes do combate; Cipião e Emílio, Pompeu e César,
prostram-se no Capit6lio, pelo bom exito da guerra.
A bandeira de Constantino leva o sinal da redenção, com
o dístico: In hoc signo vinces. De cruz e espada, por Deus
e pela Pátria lutam os cruzados, livram em Lepanto a civilização ocidental do domínio da meia-lua.
Na guerra européa a alma apostolar de Semeria na
Itália e os capelães das outras nações prestam serviços de
tal relêvo, que enchem de admiração os chefes de Estado.·
E cabe a Foch vencer Hindemburg. Foch que rezava o
terço e comungava diante dos soldados, realizando a profecia irônica de Renan: "queria ver um general católico fran-.
cês vencer um general protestante alemão".
Passemos ao ensino religioso.
Estudioso que sou, da Filosofia, desejo considerar o
ensino religioso em face da liberdade no seu conceito filo- sófico.
Liberdade, quanto ao nome, é essa palavra mágica a cpjo
som se irmanam os povos, se brandem as armas, se ditam tratados, se regem os homens que repelem o jugo. Pira no
coraç~o do maca, brasa sob cinzas no coração do velho.
Relampagueja no:; horizontes verdejantes da juventude e
no ocaso cinz,-,i1~O da velhice. Todos a sentem; todos a falam,
todos a desejam: Libertas quae sera tamen, cantava o doce
vate do Lacio.
Em sua defin~ção real, desde Aristóteles aS. Tomás, é
tida como a fôrca eletiva - vis electiva, - que intrinsecaVOLU:,· =: v
21
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mente diz isenção de necessidade e "ab extrinseco", imunidade de coação. Quanto ao seu objeto, é liberdade de contradição ou exercício se a vontade opta entre querer ou não
querer agir ou não agir; de especificação, se os objetos da
escolha são específicamente diversos; de contrariedade se os
objetos são contrários.
_
Ora, Sr. Presidente, o ensino religioso, no critério liberal em que o desejamos, respeita a liberdade em todos os
seus sentidos: a liberdade intrinseca e a ab extrinseco porquê exclue a necessidade e a coação; é facultativo. Consulta
a liberdade de contradição, porque todos podem querer ou
niio querer recebê-lo. Atende á liberdade de especificação,
porque aos que o desejarem, será de acOrdo com a sua crença, protestantismo, batista ou luterano, por exemplo; acata
a liberdade de contrariedade, porque sendo confessional, o
ensino Dode ser de confissões contrárias: de catolicismo ao
católico, de mosaismo ao judeu.
Falamos pois em nome da liberdade, dom supremo,
com que Deus brindou o homem, "Liberdade para á Igreja
de Christo", clamava Macedo Costa. Liberdade para t::ldas as
igrejas, liberdade para todos, sem coação para ninguem,
clamamos nós!
Sr. Presidente! Não pode falar em nome da liberdade
quem pretende impOr á conciência alheia o que ela repele!
O SR. GUARAcf SILVEIRA - V. Ex. permite um aparte?
O SR. ARRUDA CAMASA - Pois não.
O Sr.. GUARAcf SILVEIRA - Não quero interrompê-lo.
Estou ouvindo com muita atenção o estudo brilhante que
V. Ex. está fazendo. O meu silêncio, porém, não quer dizer que cu concorde in totum; aguardo oportunidade para
responder da tribuna.
O SR. ARRUDA CAMARA - Muito obrigado a V. Ex.
Sr. Presidente, não pode falar em nome da democracia,
quem tenta impõr á conciência da maioria os desejos da
minoria.
Os laicistas fogem do fantasma da tirania religiosa e
procuram submeter os outros á tirania real, atéa, e negati-.
vista. Impugnam o ensino religioso facultativo, para impõr
o laicismo obrigatório. E como o diabo foge da cruz, êles
fogem de ouvir a voz da maioria nacional, forte como o rumor de muitas aguas, para atender ao murmurio de alguns.
Sr. Pr-esidente! O limite do direito de um é o direito do
outro. O limite da liberdade de um é o começo da liberdade
do outro. Kant \,racando os círculos das liberdades na mecanica dos direitos aconselha: "Age de tal modo que a tua
liberdade não invada a liberdade de outreml".
Que o judeu ensine judaismo ao seu filho; o protestante,
protestantismo; o mação, maconismo. Livremente, se quizerem e se não quizerem não ensinem religião alguma. Mas
não ousem impingir o seu ateismo aos filhos dos católicos.
ll:stes querem o ensino religioso, ::permita-o Estado. Não querp.ffiOS que o Estado leigo o dê, mas que respeite a liberdade
~ contradição. Ela pode ser violada de dois modos ou.
quando se obriga alguém ,a fazer o que não quer, ou quando
se impede de fazer o .!lue deseja e tem direito. O laicismo a
desrespeita do segundlb modo.
.
Nem se abalance a' ironia laicista a negar ao católicismo a grande maioria do povo brasileiro, ou "sua Quasi una-
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111midade", como disse há dias' do alto desta tribuna o senhor
Juarez Távora, honrado Ministro da Agricultura: Seria tapar
o sol com uma peneira...
' .
Faz-se a estatística escolar em S.' Paulo e 99% querem
o ensino religioso.
.
Quando das eleições de maio, fundam-se em todo o país
ligas leigas e atéas, chovem candidatos, e para logo vem a
desconcertante surpresa! Não se elege um só e as cadeiras
desses candidatos são aquelas que esperam vasias lá no
fundo ...
Sr. Presidente. Exigido pela liberdade de conciência e
de ensino, o ensino religioso o é mai=. ainda pelo direito natural dos pais á educação dos filhos.
.
O ensino, a educação é um direito e um dever natural
dos pais.
Argumentos de razão e de autoridade demonstram apoditicamente este princípio, que eu julgo capital, e oxalá
ocupasse um artigo na nova Com;tituição.
O primeiro argumento nasce da dependência dos filhos
para com os pais. Aqueles estão para estes, como o efeito
para a causa. Os pais são os seus autores. Por ato espontaneo da sua vontade lhes dão em cooperação com a vontade
divina a vida e o ser. Do primeiro instante da sua existência até a maioridade, quando o Estado os recebe como cidadãos,
dependem dos pais, como obra sua, continuação da sua pessoa, porque a sua própria natureza é por si mesma insuficiente, incapaz. Carne de sua carne, sangue do seu sangue, é
o pai que gera o filho, não o Estado. E ao pai cabe - consequentemente o direito de criá-lo, nutrir, vestir e educar
ou alimentar o espiríto, pois ncio só do pcio vive o homem.
A autoridade do pai sôbre o filho, é como os espinhos
que -protejem a rosa ou o gradil ao jardim.
E' ao pátrio poder - o direito sObre a pessoa e os bens
do filho, que a sociedade parental limita e traça os fins ou
deveres - educação física, intelectual e moral ou ético religiosa.
O segundo argumento é cronológico: O pai precede a
família e esta ao Estado ou á cidade.
Operari seqtâtur esse: A operação segue o ser, diz a
Filosofia. Logo, se o Estado veiu depois na sua exisWncia e.
organização, é lógico que na sua operaoão educativa só pode
vir como subsidiário, ou supletivo, se os. pais faltarem. O
filhO pertence ao pai e só depois ao Estado. Foi assim no
Eden e na idade antiga, quando Adão e os patriarcas eram o
rei da família. Foi assim na Grécia, onde o pai pater er,a o
chefe da família, e esta o ikia, mediante qenai e fratriai, era
a célula das tribus, ou filai, que formavam a cidade - polis.
E o pai acendia no altar doméstico o fogo sagrado, símbolo
da alma de fundador da família. Foi assim em Roma, onde o.
pater-familias levou o pátrio poder até a vida e a morte,
abuso que o Cristianismo corrigiu.
Vem em auxílio a autoridade da Igreja e das leis civis.
O canon :1.:1:13 do Direito CanÔnico estatue: ..Parerdes gravissima obrigatione tenentur prolú educationem tum religiosam et moralem, tum phllsicam et civilem pro viribus
curandi et etiam eorum temporali bani providendi.. "
O código italiano, art. :138: ..Il matrimonio impone aà
ambedue i conjugi l'obligazione di mantenere. educare ed instruire la prole."
O nosso Código Civil, art. 23:1, P. IV: "São deveres dos
c6njuges .. sustento, guarda e educação dos filhos'."
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A Constituição do Reich, art. 120: "A educação física,
intelectual e social dos filhos é dever e direito natural dos
pais, sõbre
cuja execução velará o Estado." E a lei de
15-VII-1921 aplica ao ensino da religião nas escolas esta
, doutrina.
Logo tem o pai o direito inviolável de dirip;ir a educação dos filhos e, portanto, de ter escolas de acÔrdo com as
exigências de suas crenças e cOTJ.ciência religiosa.
O SR. ToMAZ LôBo - V. Ex. estaria muito bem no seu
papel, se fosse simplesmente sacerdote católico, mas é também revolucionário de vanguarda e deve lembrar-se de que
se fez a Revolução para assegurar ao povo a posse de todas
as liberdades públicas, entre as quais é fundamental a liberdade espiritual.
O SR. POLICARPO VIOTl'I - V. Ex. não se esqueça de
que a igreja católica auxiliou eficazmente a Revolução.
O SR. ARRUDA CAMARA - Em que é que a lei do ensino religioso viola a liberdade dos cidadãos? Respeita-a em
absoluto. O ensino leigo, sim, atenta contra a liberdade dos
pais de famflia, obrigando-os a aceitar situação que a conciência repele, de vez que lhes proíbe ministrar aos filhos
a educação que a sua conciência reclama.
O mais é malhar em ferro frio, é prégar no deserto.
O SR. ToMAZ LOBO . - Lembro a V. Ex. que Jesus
Cristo foi a primeira vítima da intolerancia religiosa.
O SR. POLICARPO VIOTl'I - DeGa nos livre da intolerancia irreligiosa, ~sse o grande mal.
O SR. ARRUDA CAMARA - Da intolerancia deicida dos
judeus, inimigos do Cristianismo, que é, em resumo, a
mesma intolerancia de VV. EEx.
O Sn. TOMAZ LôBO - Pondéro ainda a V. Ex. que o
Brasil precisa de unidade para resolver seus problemas políticos fundamentais e o que se vem trazer aqui é a divisão
da família brasileira.
O SR. ARRUDA CAl\fARA - A mais forte unidade é a
unidade religiosa. cat6lica, que se baseia num ideal, no cora~ão, antes de se basear na extensão geográfica, ou nos outros
caractéres de natureza simplesmente transitória!
O Sn. TOMAZ LÔno - VV. EEx. querem oprimir a liberdade de conciência dos outros.
O SR. ARRUDA CAl\IARA - Queremos reprimir a tirania leiga.
'
Tem o Estado o dever correlativo de respeitar a liberdade de eonciência das famfIias e fornecer escolas capazes
de ministrar uma educação ético-religiosa, conforme as convicções respetivas, sem impor coisa alguma a ninguem, antes
rÊ'speitando os sentimentos de cada um. O Estado leigo não
pode impor matérias de conciência; é, ao contrário, obrigado
a respeitar a conciência dos cidadãos.
O SR. TOMAZ LÔBO - Em país onde não existe unidade
religiosa, o Estado só pode ter uma atitude imparcial.
O SR. ARRUDA CAMARA - Existe quasi unanimidade
religiósa.
.
Burlar êsse dever é violar a liberdade de conciênma e de
ensino, é prejudicar o direito natural dos· pais á educação
dos seus filhos.
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E quem custeia as escolas é, acaso, o Govêrno '? Não,
Sr. Presidente, é o povo, são os pais.
. Manda, pois, a justiça se dê o seu a seu dono: suum
cutque. Venha a execução do direito em sua plenitude de
fa~ultas moraZis aliquid kabendi, faciendi veZ exigendi. DireIto tanto mais respeitavel, quando os pais pobres não podem apelar para a escola particular.
. O~ç~~os Tei~eira ~~endes no seu livro "Liberdade EspirItual: O respeIto á lIberdade espiritual prescreve que se
acate nos filhos as convicções religiosas dos pais. " Cumpre
facultar ao sacerdote da religião dos pais o exercício do seu
ministéri.o, nos internatos municipais."
Ap6s o decreto de 30 de abril de 1931, que fez do ensino
religioso conquista pacífica, o emérito DI'. Getúlio Vargas
respondeu em circular ás reclamações em contrário, que
"o decreto vinha apenas garantir a liberdade de ensino e de
conciência dos que desejavam o ensino religioso".
E' preciso confessar COm Pedro Léssa, Mário Lima e
Filinto Bastos, que a laicidade escolar é ofensiva á liberdade
religiosa.
.
E V. Ex., Sr. Presidente, declarou num memorável discurso: "E' vedado ao Estado ir ao extremo de proibir o ensino religioso na escola, desde-que em tal sentido se verifique o pronunciamento dos pais ou tutores. Um povo em
cujo meio falêça ou desfalêça o espírito religioso, está fadado
a viver sem ideiais e sem Os meios que justificam e nobilitam a vida.
Ha mais. O ensino religioso é uma necessidade pedagógica e moral - como complemento da educação. Composto de corpo e alma, o homem tem de instruir o infelécto,
mas tem de formar a vontade, o caráter, o coração.
O ensino compreende dois elementos: 1°, o desenvolvimento met6dico da inteligência pela comunicação de conhecimentos uteis, religiosos e pro:!anos, mais ou menos extensos, conforme as crícunstanCias de tempo, lugares e pessoas;
2°, a formação moral da. vontade, da conciência, do coração.
(Duballet: La Famille, ~'Ég~ise,~'Etat, dans l'éducation.)
E' a doutrina de cardial Pecci mais tarde Leão XIII em
(Duballet: La- Famille, ~'Éfllise, l'Etat, dons l'Éducation.)
"Cumpre distinguir a instrução da educação e a simples
cultura intelectual da formação moral do coração. Consiste
a primeira em ornar as jovens inteligências dé um certo número de conhecimentos que variam: segundo a idade das
crianças e aptidão de suas faculdades intelectuais e físicas.
A segunda, a educação, que tem por fim aperfeiçoar o de:Senvolvimento moral da criança ensina-lhe a pôr em prática,
na vida de família e na vida social, os grandes princípios religiosos e morais."
A moral científica não existe, assevera Poincaré.
E o ímpio Diderot, pilhado um dia ensinando catecismo
a sua filha e repreendido por um seu amigo respondeu:
"S6 essa doutrina poderá fazer de minha filha uma mulher
virtuosa e boa".
O fim da escola é educar, é formar. Ora, é impossivel
formar o homem sem um ideal de sua naturesa, de seus
destinos sem uma concepção ético-religiosa da vida, de acôrdo com' a doutrina dos pais, que apregoe uma sanção -para
as obras. mais perfeita que a sanção terrena.
E é por isso que Pontes de Miranda qualifica a escola
leiga de "meia educação, defeituosa, sinão má".
Pedagogos e estadistas de fina flor, de todos os credos
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reconhecem esta verdade; bastam ser lembrados, Baden.Po\veIl, fundador dos escoteiros. Spranger, Guizot, Jouffroy,
G1adstone, Balfour, Coolidge, Freppel, Kendiel, Harnac, Gen.tile, Hitler, l\1ussolini.
E os protestantes dos outros países, ao contrário dos do
Brasil, se batem á ollt'rance pelo ensino religioso. Até os da
China protestaram contra a lei do laicismo escolar em 15 de
julho de 19:30, c, entre outras razões, alegaram: a instrução
sem a reli{Jicio não é completa.

Posso dar um testemunho pessoal e sincero do que fizeram os escoteiros, "ballile" e "picole italiane", formando na
Itália com a educação física, intelectual, moral e religiosa,
uma juventude forte, patriótica, só por si capaz de marcar o
ponto culminante da vida de um povo.
Sr. Presidente. o laicismo escolar €. um atentado contra
o direito natural dos pais á educação dos filhos; uma lei de
arrocho ou rolba, como dizem agora para a liberdade do
ensino e de consciência, um atentado contra a felicidade e o
bem estar da Pátria, formando-lhe uma geração sceptica e
menos proba; é at'3nt6rio contra Deus a quem expulsa da
escola, onde tem direito de dominar entre as crianças que
·lhe são tão caras e que Jesús a si chamava; é atentatório á
consciência das crianças, que vêm a escola para aprender
tudo que lhes importa saber, especialmente os grandes problemas da vida: donde vimos, para onde vamos e quem somos - o gnosti se autón, - que já aos helenos tanto preocupava; finalmente essa:, mentira diplomática como chamava
ao laicismo escolar o mação Viviani, é um atentado á consciêneia e aos direitos da maioria insofismável da Nação, sob
o ar da neutralidade, como em manobra de vampiro.
Destarte, üx:agêro não seria, chamar no Brasil como na
Bélgica a laicidade escolar - de loi du malheur, lei da des.graça, que as nações repelem como um anacronismo: Inglaterra c Bélgica, Alemanha e Holanda, Suécia e Noruega, Dinamr,rca e Polônia, Estônia e Litúania, Austria e Itália, Dantzig e Luxembnrgo, Bulgária e Rumánia, Grécia, YugoSlavia e Tcheco-Slovaquia, Canadá e quasi todas as nações
.latino-americanas, e até os Estados Unidos, onde só em 11
Estados é de todo proíbido, o ensino religioso.
,
Razãó havia . pois o espírito iluminado de Leão xm,
quando condenou a foi d'tt maLheur nêstes têrmos: "Uma lei
de lal natureza, contrária aos ensinamentos e leis da Igreja,
perigosa para a salvação eterna da mocidade não podia re,cebeI' a aprovação dos bispos, postos por Deus, para velar
_pela salvação das almas ... E nós, que pela missão de Doutor
e Pastor da Igreja, temos o dever de zelar a inLegridade da fé
e reivindicar os direitos sagrados da Igreja e afastar das na~ões o perigo para a salvacão, não a podemos deix:ar sem a
nossa condenação. Eis porque a condenamos e reprovamos .
.E agindo assim, seguimos as tradições da Santa Sé, que semllre feriu de condena<,}ão as escolas sem religião, mixtas ou
'neutras, que chegam por sua instituição a não reconhecer a
existência de Deus. (Alocução - 1879).
Objetam os nossos irmãos separàdos "os abusos da lei
.do ensino religioso, desaconselham a sua promulgação".
É um argumento nimis probans e nil p1'obans, na,da p'1'o:va porquê prova demais, como dizem os filosófos. Se fosse
curial ou interessante deixar de decretar leis, pelo receio do
abuso, não se faria mais lei alguma. ÁS autoridades e ao
código penal, cabe a repressão dos abusos. Além disso êsses
,no caso em apreço .são mais um ente de razão, do que um
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, fato. Em Pernambuco o govêrno nunca recebeu uma queixa
ou reclamação siquer contra abusos do decreto de 30 de
Abril. Mas dado e não concedido ;que os houvesse, seria uma·
prova de nossa falta de cultura, um argumento que eu pediria licença para chamar de roupa suja e ainda assim em
favor do ensino religioso, porquê na escola e desde cedo é
preciso educar o povo no respeito mútuo ás creanças e convicções, coisa pr'econizada pelas religiões e pela ética.
A próposito, desejo ler; como documento, o inquerito
feito pelo Centro Dom Vital, em R.ecife, entre os membros
do magistério primário (público) encarregados da inspeção
escolar nos distritos em que se divide a capital e a cidade
de Olinda (quarta entrancia) e da direção dos Grupos Escolares situados na mesma zona:

"Respostas ao primeiro quesito (lIouve em
tôrno do decreto do ensino religioso uma atmosfera
de aceilacfio Ou de rejeição por parte de alunos e de
suas famílias?) Inspetores escolares: 2° distritoNenhum movimento de rejeição; 3° distrito - Muita
aceitação; 4° distrito - A maior parte aceitou de bôa
,'ontade; 5° distrito - Predominoll a aceitação; iO
distrito - aceitação; 7° distJ:'ito - aceitação.
Diretoras de Grupos Escolares - "Amaurí de Medeiros" - A melhor _aceita~-ão; "Frei Caneca" - A

mais hanca aceitaçã.o O); "Sigismunda Gonçalves'" A maior a.ceitação possível; "Silva Jardim" Plena

aceitação; "Siqueira Campos" - Aceitação por quasi
todos Os pais; "24 de Outubro" - Aceitaç.ão por gr'anele maioria; "José Mar:-ia." - Aceitaç1lo; "Maciel Pinhenheiro" - FI'anca simpatia (2); "Manuel Borba" Grand~ interesse; "Martins .rúnior"- (3); "Fernandes Vieira" - Aceitnção geral; "João Burbalho"l\f:i::cimu satisfaç:10; Maur{cio de l\'assau" - Aceitação; "Joaquim Távora" - Foi pequeno o número dos
que não quiseram; "Matias de Albuquerqu~" - Aceitação; "Escola Experimental" - Grande aceitação, em
uma atmosfera de entusiasmo; "Escola Rural Aníbal
Falcão" - ACeitação.
Respostas ao se()1tndo quesito (Em caso afirmativo, essa aceitação foi de natureza a se poder dizer
que o decreto do Governo ';eio atender a um desejo
público?) Inspetores escola1'es: 2° distrito - Sim,
principalmente por parte dos católicos; 3° distrito Tudo leva a crêr que sim; 40 distrito - Sim; 5° distrito - Em maioria, sim; 60 distrito - 'Sim; 7° distrito - Sim.
Diretoras de Grupos Escolares - "A!naurí de Medeiros" - Esperada com ansiedade, satisfez o desejo
da maioria; "Frei Caneca" - Atendeu ao desejo público; "Sigismundo Gonçalves" - Satisfez a vontade
pública; "Silva Jardim" - Sim; "Siqueira Campos" Parece não haver dúvida que sim; "24 de Outubro"
- Preencheu uma grande lacuna; "José Maria" Creio que sim; "Maciel Pinheiro" - Atendeu; "Manuel Borba" - Preencheu uma lacuna; "Martins Júnior" - (4); "F&rnandes Vieira" ~ Sim; "João Barbalho" - Basta dizer que de 570 alunos 4-90 o Pediram (5); "Maurício de Nassau" - Veio atender a um
desejo público; "Joaquim Távora" - Pude observar
que sim;"Matias de Albuquerque"-(6); "Escola EzpeU
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rimental" - É lícito afirmar que sim; "Escola Rural
Anibal Falcão" - Parece que sim.
Resposta ao segundo quesito - (Resultou do en-sino religioso algum inconveniente para o govêrno escolar (dissídio entre alunos, etc.) ou para a prática
pedagogica?) Inspetores escolares: 2° distrito - Não
me constou nem uma simples rivalidade; 3° distrito
- Posso afirmar que nenhum; 40, 50,6° e 7° distritos - Nenhum (7).
Diretoras de grupos escolares - "Amauri de Medeiros" (8); "Frei Caneca" - Nenhum inconveniente;
"Silva Jardim" - Não; "Sigismundo Gonçalves" Um ambiente de má:x:ima ordem e respeito; "Siqueira
Campos" - Nenhum (9); "24 de Outubro" - Nem
mesma uma trivial rivalidade (:Hl); - "José Maria"
- Não; "Maciel Pinheiro" - Nenhum inconveniente;
"Manuel Borba" - Nenhum; "Martins JúniorNão deu motivos a reclamações nem alterou a disciplina; "Fernandes Vieira" - Não; "João Barbalho" Nenhum; "Mauricio de Nassau" - Nenhum; "Joaquim
Távora" - Jamais surgiu qualquer mal estendido;
Matias de Albuquerquer" - Nenhum; "Escola E:x:perímental" - Não constitue estorvo; "Escola Rural
Anibal Falcão" - Até a presente data, não.
Alunos: Gr. Mauricio Nassau: 350; Católicos, 333,
espírita, 1; israelitas, 8; e protestantes, 8.
Escola de Aplicação: 245: 'Católicos, 229; espíritas, 3; isrealitas, 4; e protestantes, 9.
Escola Isolada: 50: Católicos, 45; espírita, 1; i~
raelitas, 2; e protestas, 2.
E ainda haver quem diga que a nossa maioria é problemática ! E' o caso daquela súplica piedosa: "Pai, perdoailhes, porquê não sabem o que dizem. "

o

SR. COSTA FERNANDES -

O SR. ARRUDA CAMARA -

O documento é esmagador.
Continuo a leitura:

Respondeu o Sr. diretor técnico: "Tenho o prazer de informar que, até esta data, nenhuma reclamação chegou ao meu conhecimento contra o énsino religioso nos estabelecimentos ~scolares; que a sua adoção
foi acolhida com agrado pelos pais e professores cat6licos~ e, finalmente, que pratiscado nos moldes em que o
mandou adotar o- Govêrno do Estado, não apresenta
inconveniente para a boa ordem e a eficiencia dos trabalhos nas escolas."
Tomando conhecimento dessa resposta que, como
as outras, lhe foi apresentada, o S1". Secretá-r-io da Justiça, Instrucção e Interior escreveu as subscrevia."
Isso na capifa. No interior, a qual unanimidade é pelo
ensino religioso.
() SR. COSTA FERNANDES - E assim em todo o BrasÚ.
O SR. ARRUDA CAMARA - Pelo exposto Se faz evidente que as lutas religioso-escolares são muito platônicas
ou recejos pueris.
Acenam ainda, Sr. Presidente, para lutas e persegui-
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· cões religiosas. Perseguições por que? Por que defendemos
os nossoS direitos e liberdades?
O Sr. Presidente. Pare.ce-me tão quixotesca tal encenação que não posso atinar se os seus autores falam a sério
·ou se fazem blague I . ..
Mas, digamos bem alto, para a Assembléia e para a NaCão inteira r Nós não desejamos, não provocamos, não proCUramos perseguição religiosa. Mas se vier, enfrentá-Ia-emas
com a serenidade e o destemor peculiares á Igreja. Ela
· nada tem que perder com as provocações, das quais sai, como
do fogo .sai o ouro. E' nas tempestades do mar da GaIílea que
se afervoram os apóstolos. Recordem, pC.1 ém, os seus inimigos,
que o sangue dos mártires é semente de cristões, como' bradava Tertuliano. E saibam, et nunc et semper, que quando julgarem a Igreja crucificada no Calvário, ela surgirá na
glorificação do Thabor. E quando a pensarem sepultada nas
catacumbas, ela brilhará no alto da Cidade Eterna, iluminanqo o mundo, .banhada qUe é dessa luz clara e serena, consoladora e vivificadora - Jesus Cristo, Que estará COm ela,
COmo prometeu, todos os dias, até a consumação dos séculos!
(Muno bem; muito bem. Palmas. O orado1' é vivam,ente
c1.Gm prim entado. ) •

2

o Sr.

Presidente - Acha-se sObre a Mesa, e vou !iubme.

tal' a votos o seguinte

ItEQUERIl.1ENTO

Requeiro a inserção, em ata, de voto de pe!iar pelo falecimento do juiz Melo Matos.
Sala das Sessões, :t de janeiro de 1934. - Henrique
Dodsworth.
AprOvado.
O SI'. Presidente - Acha-se, ainda, sôbre a mesa e vou
sQbmeter e votos seguinte

°

:REQUERI.·. .U:...... TO

Requeiro seja inserido em ata um voto de profundo pesar
pelo falecimento do Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, Dr. CarDlina de LeDni Ramos.
Sala das Sessões, 2 de Janeiro de 1934. - Lerngrubel'
Pilho.

Approvado.
O Sr. Presidente - Está finda ao hora destinada' ao ExPediente.
:Vai se passar á Ordem do dia. (Pausa).

Campareceram mais:
Cunha Melo, Alfredo Chermont, Agenor Monte, Hugo N~.poleão, Pires Gaioso, Freire de Andrade, Leão Sampaio, FIgueiredo Rodrigues, Jeová Mota, Silva. Leal, Martins Veras,
Ferreira de Souza, Pereira Lira., Barreto Campelo, Mãrio Domingues, José Sá• .AJde sampaio, Os6rio Borba, Góis ~onteiro,
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Izidro Vasconcellos, Sampaio Costa, Guedes Nogueira, Clemente Mariani, Magalhães Neto, Arlindo Leoni, Artur Neiva,
Alfredo Mascarenhas, Homero Pires, Aloísio Filho, Paulo Filho, Jones Rocha, Rui Santiago, Miguel Couto, Pereira Carneiro Raul Fernandes, .Alípio Costa11at, Fábio Sodré, Soares Filho. Melo Franco, José Braz, Negrão de Lima, Gabriel pg,ssos,
'Raúl Sá, Levindo Coelho, Valdomiro Magalhães, Vergueiro Cesal', Zoroastro Gouveia, Cincinato Braga, Carlota Queiroz, Né1'0 de Macedo, Francisco Vilanova, Antônio Jorge, Idálio Sardemberg, Carlos Maximiliano, Mauricio Cardoso, Pedro Vergara, Argemiro Donelles, Acyr Medeiros, Vasco Toledo, Antônio Rodrigues de Souza, Antônio Penafort, Armando Laydner, Eugênio Monteiro de Barros, Edmar Carvalho, Milton
Carvalho, Augusto Corsino, Euvaldo Dodi, Rocha Faria, Oliveira Passos, Oliveira Penido. (72) '.
Deixam de comparecer os Srs.:
Pacheco de Oliveira, Abel Chermont, Alberto Roselli,
Herectiano Zenaide, Luiz Cedro, Antônio Machado, Augusto
Leite, Deodato Maia, Prisco Paraíso, Negreiros Falcão, Cezar
Tinoco, Oscar Weinchenk, Ribeiro Junqueira, Adélio Maciel,
Pandiá Calogeras, Pedro Aleixo, Delfim Mor~ira, José Alkmim,
Simão da Cunha, João Penido, Furtado de Menezes, Cristiano Machado, Daniel de Carvalho, Aleixo Paraguassu, Belmiro
de Medeiros, Celso Machado, Carneiro de Rezende, Jaques Montandon, Plínio Correia de Oliviera, Alcantara Machado, José
Carlos, Barros Penteado, Almeida Camargo, Mário WhatelIy,
Hipólito do Rêgo, José Ulpiano, Antônio Covello, Morais Le-,
me, Lacerda Pinto, Simões Lopes, Assis Brasil, Horácio Lafel', Gastão de Brito, Roberto Simonsen. (44).,
ORDEM DO, DIA

$

o Sr. Presidente - A lista de presença acusa o comparecimento de 205 81's. Deputados. Acha-se sobre a Mesa e vou
submeter a votos o seguinte
REQUERIMENTO

"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte:
Os Deputados abaixo assinádos, movidos por um alto sentimento de solidariedade humana; e,
Considerando que a Assembléia Nacional Constituinte,
apezar da corrente que se avoluma agora, procurando restringir a sua ação unicamente e por ordem, aos fins indicados pelo
decreto que a convocou, já se pronunciou sobre casos da natureza deste de que vão se ocupar;
Considerando que o nosso País, pelo espírito liberal das
suas leis e peto sentimento do seu povo, 'é contrario á pena
capital, pronunciando-se sempre em favor dos condenados á
morte, no e:rterior, gesto de solidariedade humana que digni.fica e enobrece;
Considerando que o ocaso do operário holandês, Van der
Lubbe, condenado á morte na Alemanha como responsável
,pelo incêndio do Reich, preocupa o mundo civilizado desde o
inicio do seu dramatico julgamento;
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Considerando que a 'medida radical que a Alemanha vai
tomar contra o humilde pedreiro holandês fecha todas as possibilidades á reparação futura d.e um sempre possível êrro judiciário, o que teria acontecido- á França que ainda hoje amargaria cruelmente o seu êrro se houvesse mandado passar o
comandante Dreyfus pelas armas;
Considerando, enfim, que a pena de morte deve ser substituida pela pena de viver, como aconselhava Vitor Hugo, visto
serem dolorosos para os criminosos o remorso e o conhecimento das consequências dos seus crimes, pedem que, a exemplo do que fez com éxito em relação aos presos políticos de
Cuba, telegrafe ao Govêrno Alemão, pedindo a comutação da
pena de morte imposta a Van der Lubbe, em nome da Nação
Brasileira.
.
Sala das Sessões, 26 de Dezembro de 1933. - A.cí.r Medeiros, - Gilbert Gabeira, - V. de Toledo. - João Miguel
Vitaca. ~ Waldemar ReikdaL - Antonio Rodrigues de Souza, - Martins e Silva, - Eugenio Monteiro de Barros. Edmar da Silva Carvalho. - Edward Possolo. - Alberto Surek. - Francisco de !floura. - Guilherme Plaster. - Ferreira Néto.

o Sr. Clemente Mariani - Peço a palavra.
O Sr. Presidente -

Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Clemente Mariani (Para encaminhar a votaçeío) Sr. Presidente, são rapidas palavras, apenas com o fim de pedir a atenção da Assembléia para o fato de que o processo
movido na Alemanha contra Van der Lubbe e outros indigitados no incêndio do Reichstag correu perante a justiça regular
alemã, em ambiente da maior segurança para todos os acusados.
O SR. ARRlJDA FALc_~o - Isso não é motivo para que não
haja clemência.
O SR. OSÓRIO BORBA - Não houve tal seguranca! No curso
do processo, um ministro do Reichstag insultou e ameaçou, em
várias ocasiões, os acusados.
O SR. CLEMENTE MARIANI - A pesar da grande pressão exercitada pelo elemento nazista na sua campanha contra
os comunistas que se presumiam envolvidos no "complot"
para destruição do monumental edifício, Dimitroff, reagindo'
contra as acusações que lhe eram feitas, e de maneira, muitas vezes, a tumultuar o processo, Toegler e outros do Partido
Comunista tiveram o seu direito reconhecido pela Alta COrte
Alemã, que, assim, comprovou ser composta de juíses verdadeiramente dignos de continuarem a tradição dos lendários
juíses de Berlim.
Sr. Presidente, a distribuição da justiça é função de um
dos órgãos da soberania nacional. Foi no exercício dessa soberania que a Alta Côrte Alemã, declarando a inocência de todos
os acusados no atentado a um bem público, reconheceu apenas
a culpabilidade de Van der Lubbe, que, solenemente, a: confessara, e, em consecuência, decretou a sua condenação á mor°te. Todas as circunstancias foram pesadas e a pena aplicada
"foi a pena da lei. Não me parece que, diante de uma sentença
proferida Dum processo regular, em que todas as facilidades
de defesa foram asseguradas, incumba a qualquer órgão da
opinião de um Estado, que não aquele onde o fato se verificou,
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intervir mesmo através de um requerimento inócuo como
êste e~ favor do condenado. Seria, se insistissemos em tal
pro~edimento, não só mais uma v~z nos af~star da:qu~l~ que
deve ser a nossa única preocupaçao, mas amda remcIdIr no
êrro cometido não faz muito tempo, quando, por ocasião de
condenação semelhante de dois individuos nos Estados Unidos
- Saco e Vanzetti - todas essas tentativas deram em resultado ser mantida, tal como havia sido proferida, a sentença
condenatória.
Poderia ser invocado, Sr. Presidente, o precedente do
caso de Cuba, em que a Assembléia se dirigiu, por telegrama,
ao Presidente dessa República amiga. Não me parece, porém,
que êle autorize a medida que agora se pretende. Ali, de fato,
se cogitava de crimes políticos, em que se supunha viessem
a ser punidos individuos, sem formalidade de processo, sem
lhes ser assegurada a defesa. Aquí se trata de crime comum,
em que todos os meios de defesa foram assegurados.
O SR. TOMAZ LOBO - V. Ex. está enganado; trata-se de
crime essencialmente político e só por ser político foi imposta a pena de morte.
O SR. CUNHA MELO - O crime é, evidentemente, político.
O SR. OSÓRIO BORBA - E o processo foi levado a efeito
num ambiente de paixão política.
O SR. CLEMENTE MARIANI - Depois do depoimento
prestado pelo ministro Goering, com todos os seus violentos
ataques contra o Partido Comunista, e depois da decisão do:
Tribunal, absolvendo aqueles contra os quais se descarregavam a odiosidade, o furor e a propaganda do Partido Nazista,
não me parece possa alguém supôr que essa decisão. não se
tenha revestido de todas as formalidades jurídicas e legais,
capazes de estabelecerem a presunção da sua justiça.
O SR. ARRUDA FALCÃO - Os êrros judiciários verificamse quasi sempre em processos dessa natureza.
O SR. CLEMENTE MARIANI - Os êrros judiciários são
rarissimos e não podem, absolutamente, atingir a magestade
que cerca as decisões do Judiciário.
Sr. Presidente, não pretendo prosélitos para a minha
opinião. Quero apenas ressalvá-la. Para mim, a Assembléia
tem de se preocupar apenas com os assuntos consubstanciados
nos três motivos da sua convocacãQ. Coerente com êsse ponto
de vista, venho votando e pretendo continuar a votar contra
tudo que se- não possa incluir no cumprimento estrito do seu
restrito dever, maxime· se assumir o aspécto de uma intromissão indébita em assunto que não é da sua competência. Peço
a V. Ex. que, se o requerimento fõr aprovado, faça constar
da ata que me pronunciei desta maneira. (Muito bem; muito
bem.)
O

Sr. Acúrcio TOrres - Peco a palavra.

O

Sr. Presidente -

Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Acúrcio T6rrea (Para encaminh/U' a 'Votação) Sr. Presidente, não era meu propósito, quando V. Ex.
anunciou a votação do requerimento, ora sujeito á apreciação da Camara, ocupar a atenção dos meus dignos colegas,
tratando do assunto.
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Diante, todavia, das considerações há. pouco proferidas
'pelo nobre Deputado, Sr. Clemente Mariani, faz-se necessá.rio que uma palavra também aqui seja ouvida, pugnando
peLa aprovacão do justa requerimento oferecido pelo senhor Acir Medeiros e outros Deputados. Quando o nobre
Deputado por S. Paulo, Sr. Guaraci Silveira, apresentou ao
exame desta Assembléia - requerimento no sentido de que
V. Ex., Sr. Presidente,' telegra.fa.sse ao Chefe do Govêrno
de Cuba, afim de impedir fossem passados pelas armas politicos que lá se haviam rebelado contra êsse mesmo go·vêrno - no que, aliás, fomos atendidos votei a favor
dêsse requerimento, porque percebi desde logo que o seu
ilustre' autor pretendia apenas que ao Presidente da República Cubana chegasse uma palavra partida do coração dos
brasileiros. Neste instante, outra coisa não quer o Sr. Acir
Medeiros. Que pede êsse honrado coLega? Pede, acaso, que
batamos palmas ao comunismo?
O SR. ACIR MEDEIROS - Apenas um ato de humanidade.
O SR. ACÚRCIO TORRES -

Pede, porventura, que cerremos fileiras em tôrno de Van der Lubbe, porque êle, incendiando o Parlamento da Alemanha, tiVesse agido, levado
por essa ou aquela idéia política? Também não. O que
S. Ex. quer é o mesmo que pleiteou o nobre Deputado por'
S. Paulo, no requerimento que lllereceu a aprovação Unanime desta Casa. O Sr. Acir Medeiros quer é que nós, os
brasileiros, façamos chegar ao govêrno da Alemanha a voz
do Brasil, pedindo clemência para um hornem qUe incorreu
em infracão das leis penais germanicas e que foi, COmo
disse o ilust~e Sr. Clemente. Mariani, regularmente processado.
Não nos cumpre entrar na indllgação (io· crime, se crime
houv~, e de seus motivos. Temos, apenas, de saber que se
trata de um homem eandena.da á morte na. Alernanha, por
ter, segundo .afirmam, cometido um crime, e q1.te há um
Deputado qUe nos Pede .. ~
O SR. ANTÔNIO RODRIGES DE l:30USA ~ Toda uma bancada.
O SR . .'\.CúRCIO TORRES - •.. estejamos com S. Ex.,
neste instante em que o Brasil l;>recisa levar ao govêrno
alemão a sua palavra implorando clemência pa1:'a. êsse in. feliz. (Palmas.)
O SR. FERNANDo MAGALHÃES - É preciso, sobretudo,
firmar o princípio de que somos contrários á pena de morte.
O SR. ACÚRCIO TóRRES - Exatamente; e, no instante
em que o Brasil, de Norte a Sul, em todos os seus quadrantes, antecipadamente condena a emenda aqui apresentada visando restabelecer a pena última - emenda que fére, fundo, a nossa sentimentalidade, é justo, é razoabilíssimo que
nós, atendendo aos anseios da Nação em peso, enviemos a
nossa palavra ao govêrno alemão, afim de que não mande
matar o condenado, o que seria até um crimo contra a humanidade, qual o de eliminar a vida de 'um homem que não
sei por que idéi.as, interesses ou razões, infringiu, ao ver
das que o juJgaram. as leis penais vigentes naquele país.
Era só o que desejava dizer, Sr. Presidente, par:l encaminhar a votação do requerimento em apreço, esperando
que a Assembléia, mostrando que representa, em verdade, o
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(lrIuito

bem;

muito

bem.·

Palmas. )

o
o

Sl·. Antônio Rodrigues de Sonsa -

Sr. Presidente -

Peco a palavra.

Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. Antônio Rodrigues de Sousa . (Para encaminhar
Sr. Presidente, Srs. Constituintes: fiquei
verdadeiramente surpreendido ao ouvir a palavra do nobre
Deputado pelo Estado da Baía.
Parece-me que, se não tivermos êste gesto para com
aquele cuja vida, neste momento, corre perigo, estaremos
contrariando os princípios de ·piedade cristã, todos os dias
aquí defendidos quando se discute a questão religiosa.
Sr. Presidente, onde estão os nossos sentimentos de
humanidade?
Srs. Constituintes, não devemos de modo algum recusar
o nosso apoio ao requerimento, sobretudo quando não sabemos se o crime é comum ou meramente político.
O SR. PRADO KELLY - A finalidade é poiftica.
O SR. ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA - Não tenho
credenciais, Sr. Presidente, nem procuração de quem quer
que seja para defender Van der Lubbe, que acaba de ser
condenado á morLe pelos tribunais alemãis. Creio que nenhum trabalhista poderia negar o seu apoio ao requerimento
e deixar de lavrar o seu pro.testo, como já. se vem fazendo em
relação á infeliz idéia da pena de morte, contida em emenda
oferecida ao anteprojeto constitucional.
Desejo frizar, porém, perante esta Assembléia, que os
trabalhistas, apresentando o requerimento, não comungam,
em absoluto, com as idéias daquele pobre homem, mas o fizeram simplesmente por um gesto de solidariedade humana.
O SR. ACÚRCIO TÔRRES - Se não aprovarmos o requerimento, mostraremos que não interpretamos nesse ponto os
sentimentos do povo brasileiro.
O SR. ANTôNIO RODRIGUES DE SOUSA - SI', Presidente, se aprovamos, há d'ias, o requerimento apresentado
pelo Sr. Deputado Guarací Silveira, devemos agora ter a
mesma atitude para com aquele desgracado que não tem
quem o defellda.
.
Assim, Sr. Presidente, faca um apêlo á. Assembléia. para
que ,aprove o requerimento, como demonstracão de seus sentimentos de humanidade. (Muito bem; muito bem. Palmas.)
a vo:açiio)

Em seguida, é aprovado o referido requerimento do Sr. Acir Medeiro:! e outro:'!.
O Sr. Leôncio Galrão (Pela ordem) - Sr.
pedi a palavra para enviar á. Mesa a seguinte

Presidente,

DECLARACÃO DB VOTO

Declaro que votei pela aprovacão do requerimento, por
princípio de caridade cristã, a que não posso ser indiferente.
Sala das Sessões, em 3 de Janeiro de 1934. - Leoncio
GaLrão.

-

335-

o Sr. Guaraci Silveira (Pela; ordem) - Sr. Presidente,
endosso as palavras do meu nobre colega, Sr. Deputado LeÔncio Galrão.
o Sr. Presidente - Nada mais llavendo a tra.tar, vou levantar a sessão designando para amanhã a mesma
ORDEM: DO DIA

Trabalho de Comissão.
Levanta-se a sessão á.s
nutos.

15 horas

G

23 mi-
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41 a Sessão em 4 de Janeiro de 1934
Presidencia dos Srs. Antonio. Carlos, presidente, e Christovão
:Barcellos, 2° Vice-Presidente

1
A's 14 horas, comparecem os Srs. :
Antônio Carlos, Cristóvão Barcelos, Tomaz Lôbo, Fernandes Távora, Clementino Lisboa, Valdemar Mota, Klvaro
:i\1aia, Mário Caiado, .Alfredo da Mata, Abel Chermont, Veiga
Cabral, Leandro Pinheiro, Moura Carvalho, Lino Machado,
Magalhães de Almeida, Rodrigues Moreira, Costa Fernandes,
Carlos Reis, Adolfo Soares, Godofredo Viana, lIugo Napoleão, Pires Gaioso, Luiz Sucupira, José Borba, Leão
Sampaio, Pontes Vieira, Xavier de Oliveira, Martins Véras, Veloso Borges, Odon Bezerra, João Alberto, Agamenon de Magalhães, Arruda Falcão, Arruda Camara, Arnaldo Bastos, Augusto Cllvalcanti, José de Sá, Simões Barbosa, Góes Monteiro, Valente de Lima, Sampaio Costa, Rodrigues Dória, J. J. Seabra,
Marques dos Reis, Alfredo Mascarenhas, Leôncio Galrão, Atila
Amaral, Francisco Rocha, Arnold Silva, Fernando de Abreu,
Henrique Dodsworth, Amaral Peixoto, Miguel Couto, Sampaio
Correia, Leitão da .cunha, Olegário Mariano, João Guimarães,
Prado Kelly, Acúrcio Tôrres, Fernando Magalhães, Cardoso de
Melo, Buarque :Nazareth, Augusto de Lima, Gabriel Passos,
Augusto Viégas, Odilon Braga, Vieira Marques, Clemente Medrado, João Beraldo, Policarpo Viotti, Levindo Coelho, Aleixo
Paraguassú, Valdomiro Magalhães, Belmiro de Medeiros, Celso Machado, Campos do Amaral, Bueno Brandão, Jaques MOlltandon, Alcantara Machado, Rodrigues Alves, Morai;; Andrade,
Almeida Camargo, Guarací Silveira, Abreu Sodré, Lacerda.
Werneck, José Honorato, Nero de Macedo, Generoso Ponce,
João Vilasboas, Alfredo Pacheco, Plínio Tourinho, Lacerda
Pinto, Frederico Wolfenbutell, João Simplicio, VItor Russomano, Fanfa Ribas, Argemiro Dorneles, Adroaldo da Costa,
Alberto Diniz, Cunha Vasconcelos, Acir Medeiros, FerreIra
Neto, Gilbert Gabeira, Vasco de Toledo, Antônio Rodrigues de
Souza, Valdemar Reikdal, Antônio Penafort, Sebastião de
Oliveira, João Vitaca, Alberto Sureck, Armando Laydner, Edwald Passolo, Guilherme Plaster, Edmar Carvalho, Mário Manhães, Ricardo Machado, Valter Gosling, Pedro Rache, Alexandre Siciliano, Euvaldo Lodi, Mário Ramos, Pacheco e Silva,
T.eixeira Le~te.. P.inheiro Lima, L~ví CarJ;leiro, Abelardo Marmho, MoraIS PalVa. (127).
.
O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o comparecimento de 127 81's. Deputados.
Está aberta a Sessão.
VOLUME V

22

-
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o Sr. Valdemar Mata (4° Secreta1'io, sen:indo de 2°) procede ú l"ill:!'" ;la .\t;; da :::'l'~::::o nn!I'('f"'\Pntc', a qual e po.:::ta
em rlj~t"l1~"::fl.
O Sr. lt'!ário Ramos - (.\ulne a Aial - SI'. Presidente
peço a Y . Ex. , mande consignar, na ata dos no~sos ~rabal~os,
que, tendo votaria contra o requêyimenlo relah.vo a clemt.lncia no ea~O de Van der Lubbe, o fIZ apenas por Julgar a nossa
intervemr,ão inlMbila, inoporluna. Sou, absolutamente, contrúriu ;í 'pena de 11'101'10, c, se o ato de cleme,ncia depenrJe~se
rlc:::la Ca:,a. dat'-lhc-ia in[pil'O apt"lio.

(lIf1tllo

l;ern .)

bem.: 7l!lltio
'::~

O Sr. Presidente - S;('l'Ú tomada no dc\"ido apr'~\:il a deelara!:ão do n ol:re Depu tael (1.
1-".JI1 sr·gllld.l. :r, :lfll'l!\"ad~l a ~\la (la Se.:;~rlO an• 1;'('I'd ('llL(,.

o Sr, Tcmaz LôDa (l" Secretario)
seguin'<::

Droccd~ :í lcitur:l do

Oficio:
Do SI'. DermLac10 Gahriel Pas:::os, de 3 do corrente, remetendo mn;. sugest,ão de João Duarte .Junior, C'3crivão de
Paz em Vila Rio PiI'acicaba. EsLado de Minas Geraes, aO pro.ie(o de ConstiLlliljão. - ~i' Comissão Constitucional.

3

o

Sr. P:;:esidente -

ter <Í :lJ)i'CCj:l~fto úa Casa,

:\c1:a-:::c' s,',])I'(, a mesa.
o s['g'lljnLe

YOU

sl1])nw-

REQtJERI:l.1E:s--rO

Bf'Q""i1'n

:'('.i:)

voto cie p:'ol'11l1 r 1n

lalH:adn na Ata do~ [1'ah<1ll1<1": de 110.1(' um

])f'~;l!'

pelo iUl'Slll'l'ncln fall'cimenl,o Ih se-

nhor eontl'a-:l!m:l':lJl!e Hugo de HQ\lrc :'.Iariz. Chefe do }~starto
~hior

da Armada, ocLlJ't'ido hoje ncsb Capital. ele ...Unt" ;·da.

3!n{Jalh ,ics

Aprovado.

4
,

0, ,Sr. ?resi(~ent~ -

'Yon dar a. ~al~Yl':l ~o. pdmcil'o lJI'ad,~l'

ln~erJII.I. ,f í~!!l :t P:l::IYJ';t

u

~1·.

PlllllU fOl1I'lnHOa

o Sr. Plinio Tourinho - Sr., Prcsidenl,c. Y. Ex. c os nobres colc'gas d-;::::La ASSclll])léia acrediLem que grand~s foram as
resistencias que tive de vencer e não menor a. con.gem com
que me revesti para, sem autoridade e sem erudioão (Não
apoialloll'), vir, por alguns momentos, ocupar a atenção desta
egrégia C:1.sa. H.cpresenLnnte do Brasil. pelo E:::tado do Paraná, eleito por uma :.Ig"l'C'miaeão política con~ finalidade determinada. com aspirações patrióticas, eu me sentiria com o espírito inl ranquilo. se continuasse no meu silencio. quando
bem conheço a.s responsa~ilidades que me pesam e qúe, muito
em breve. terel. se algo nao me suceder de subscrever o nosso
Estatuto basjJal'.
'

-
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Senhores, fator que fui, modestissimo, insignificante,
da Revolução de Outubro, Revolução que teve por fi!::1, exclusivamente, defender o nosso Estatuto de 1891, sempre procurei me colocar numa situação média; nem muito amõr ao
passado, nem, tão pouco, arpõr ao extremismo. Sou c sereI
um devotado adorador' da democracia. Entendo e pen:so que,
dentro da democracIa, estarão as soluções de todos 05 nossos
problemas. O extremismo sempre me causou terror, porque
assim como as guerras são produzidas pelo antagonismo de
rafjas c pela diYisão ele fronteiras, tenho bem ccrteza de que
todas as dissensões internas de uma nacionalidade são resultantes do antagonismo das classes e que o predominio de
qualquer delas invariavelmente nos conduzirá a um govêrno
de despotismo.
Nessas condições. acho que, dentro da democracia, poderemos cnconLJ'ar remédio para todos os nossos problemas,
mesmo para os mais graves que, neste momento, assohm, pode-se dizer, o mundo inteiro, como problema econômico-social.
Os ll'abalhistas, essa grande massa, êsses verdadeiro,; pioneiro,; do progrc:õ:"o, ~:"scs sofredores, têm o que chamam :15
suas reivindicações: todas elas são perfeitamente humanas,
() cabe-no~ 1~11<:ll!lll';(I' :1": ":Olill.:ÜI'~ mai" adeqllada:õ, 11"11Iro da (J1'(1l'1!l c da .JII.<Li<.:a.
Creio no cümunismo. Ele existe, de fato. Não G um fantasma. Não devemos combate-lo ou proibi-lo. :\I:u'cllemo,;
ao seu encontro, com medidas radonllis e humanas para ciesmanchá-lo.
.
Senhores, será dentro IJ:[ rl('mocr::wia quc esh Asse~l'
bléia J)ntlCl':í 1";':ül\'e1' o,; Vl'oblem::!,; mais imporl;.lates que
nos aS:5olJerbam.
SOU Ul!1 admirado!', t.llllllJ(~rn. da Constiluição r1~ 01. 'Vejo
que ela .... em verl1:1I1e. um depo,.:il<i.rio d(~ I iberrladcs civieas.
Todos o=' !lOS':O,: direiLo,: aJ.í e,:La'Varn g:tranl.idos, :\. n,~vol1lf;üo
de Outubro, He'Volu\:üo que sacudin. que ahalou o Brasil, foi
feita. jnstamrmlc, para castigar aqucles que violaram o nosso
PácLo ComliLuciollal.
Tenho minllas sirnpatllins, t:unlJl;m. pelo prc,:iillll1\:iali5rnJ.
:\'ão vejo motivos ncs,:l''': qu<\renl a anos que tlccolTllr:1!n, de
r'eginwlI !'C'publit:ann para r11'i'a111 Ol'iZal' tl eXC'l'ciL'io desse :-islema, viLima em gTnl1(ÍI' park do j(ll[la!l·inl.i'5mo do:' 110='';0':
11m rkvolarlu adul'adlll' da 11l'lII1Jl'j'a<:ia. Enll'l'lanlo c pl~n~~(~ que
govGrllu=,. o;; r~x,'!l1plus aí ",.:!fio ]I!'l'senll's: ;t,;·lirani<.Js que se
eX"!'eC'r:1111 fOl'arn prorundas e _llluito amarguraram nossa
Pál.l'ia. .
.
Hoje. SI'. Prc:::identc. est.amos rennidos 1)::Ira confeccionar
nossa futura C;lrta COl15Utucional. Mf'ntiria se nf'lo C\li1l'C5"aSSe aqui que ao ler (l ';\nle-projclo, fjquei bastante saLisfeito, por ver que a doul.a Comissão que o organizou ff)i sábia e
procurou nôle inserir '1:' maiores aspirações da nacionalidade
brasilch'<i. Perfeitamente definidos os problemas fundamentais da nj)SSa soberania. pela coordenação do Legislativo, do
Execut.ivQ e do Judiciú!"Ío, que se acham bem discriminados
I'
controlados; hantirlos ainda,o s dir~itos consagrados na
Constit.uirão de 91, e introduzida, pela primeira vez, em nosso
Estatuto, urna legislae,:ão social que corresponde até certo ponto ús aspirações dos trabalhist.as - acredito que. dada a.
experi(!ncia. cios luminares clc"ta Casa, o Anteprojeto da douta Comissão, com algumas modificações, satisfará perfeitamente ás necessidades do Brasil.
E', entretanto, Senhores Constituintes. absolutamente impossivel haver uniformidade de pensamentos. Eu, :11e;:n1O.

°
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sagem, não sendo possivel tratar de todos êles, nêste momenta.
.
.
. _
A{}ho, por exemplo, que .a~ut?nOmI~ das C1rcunscrIço~s
da República fica bastante ,dImmmda, dJant~ do gra~d~ .numero das hipóteses em que se pode dar a mtervençao, Jul"'ando interessante 'e perigosa aquela que resulta da faEa
de pagamento a um juiz, num período _de três meses durante
o exercício financeiro .
. '.Í'ambém, pelo anteprojeto, o Govêrno da União chamou
a si o imposto de exportação.
Nãoconh'eço a situação de todos os Estado.s ~o ~rasil_
No que toca, todavia, ao Paraná, ·em que os p.rInClpaIs produtos de exportação são erva-mate, as madeIras e o café,
além de ontros de menos importancia, {) prejuizo seria grande, porque, num total de. 25 a 2~ mil contos! a quan~o atinge
sua arrecadação atual, a supressao daquele Imposto Importaria num decréscimo de mais ou menos 9 mil .contos, que não
seriam compensados com a importancia de mil e tantos contos, correspondentes a uma parte do imposto de renda, que
lhe daria a União.
O SR. SOUTO FILHO - A situação do Paraná é idêntira.
á de outro~ Estados. Todos sofrem prejuízos. Pernambuco
perde uma quinta parte de suas rendas.
O .sR. PLINIO TOURINHO - Confesso que não conheço
a situação das demais circunscrições. Voltarei, entretanto,
á tribuna para examinar mais detidamente a questão, dêsde
que consiga uma estatística segura sôbre as condições de
todos Os Estados.
O Paraná, devido a maus Governos, tem, hoje, uma
dfvidade cêrca de 220 mil contos. Paga, anualmente, de
.1uros e amortizações, entre 10 a 11 mil contos. Perdendo 9
mil, que arrecada do imposto de exportação, ficará reduzido
á extrema miséria.
Em idênticas circunstancias devem se encontrar os rI{'mais Estados. Trata-se, pois, de uma questão sérÍa, que nos
cumpre examina-r cuidadosamente, indagando se há, ou não,
vantagem 'em transferir para a União o imposto de exportação.
Há outros pontos de Anteprojeto aos quais poderia me
referir. Deixo de o fazer, para não tomar por mais tempo a
atencão da Assembléia.
Há, 'entretanto, duas questões a que aludirei: a ;religiosa
e a do divórcio.
-Não aceito o ensino religioso, mesmo ,sob a forma facultativa. Hespeito a crença ·de todos, porque sou profundamentb religioso, mas julgo que devemos conservar, neste particubr, o texto da Constituição de 91, que assegura absoluta
liberdade de conciência religiosa - base da fraternidade
brasileIra.
Como desejo tratar do assunto num plano elevado sem'
de ~eve ferir o pensamento daqueles que mesmo com 'sabe~ol'la. se colocam ~m. ponto de vista opôsto, peço permissí'i,o
a Casa parR ler, lIgeIramente, o que escreví a resp'eito, clemomtrando porque não votarei a favor do emino religioso:
"Sou contra o ensino religioso nas escolas e a assistênci'3.
religiosa a03 militares, mesmo sob a forma de facultat.ivo
pelos abusos e discórdias que êles irão produzir na socieda~
de, quando aplicados e ainda por entender que os males do
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1l1a.5 sim de'
descaso dos !;oycrllos. que l'OUl:O ou quasi nada fizeram r..o
::,cnLido da soluc;ü(' dó;; D05:;OS mais 5érios problema5.
Preliminul'mcllk. ú gui:;a de e5clarecimento, permito-rc.e ,
(íecIa:':lJ' liUC "ou Wll e~'uh'iI(j I>l'ul'Lwôaml:mto reljgio~G.
:\üo i;:ll11o' lll'edilet.:ltl':' 11U1' l';;!a ou aquela religião; a teU<ls
igu<::.lrncllle rt::::pc i 1.'). l--:u Il1IH'êcndo 05 cnormC5 5Cl'vic;os que
das pl'c;;i.am á:::~\ll't.iyidaüc. quando constantemenLe rdembram ao homem que ail:l11 da Y-icla Lel'l"t..'lW, existe uma outra
de uUl'<).".i'io etcrn~l. unele :l ju:::( i<:a se faz scntil' cm toda a sua
plcnitud"c. Cr\.'Íu em Dells e G (lUanlo l11e basla. para Ler
,2 j;';J)}QlJilida(Je {Ie cS]JíJ'ilo suficiente 1)ar'1 enfl'elltar e disc.oru;n' cie Ulll ... proposiçüO ,julgada 1ambém por cérebros esciar.-;cidos, como nece::::::idali,~ impre:::eindivel.
~\las, creio
Lambf:m. que nüo (~ POS5i\ el ob:'L;n' as conquista" illlmat~a:3,
im{JuL' um p~r<lâ['j}'D ,203 l)Cn,::a:mcnlos do bom':lIl, l'cL:onch.l7Ü·
(I pa:;'l>a.do pal'a o 1'1'e:::e1JL,~ e e:'li1ag'ur as libcnlad\C::3 l:oIlQl]i::iLada..:;~ a eXpt~n5D.;; ue 1l1uiLos ~~1L~1 .. il'í L iU5.
~\ssjm, Si'. Presidente, c Si'S. ConstiLuinte:::, Deza-me dizer que é l:Olll (ri:::(e;t.a quI.: wjo in:::edo no AnLepl'ojcLo ConstiLuei\)1~al. sub a l'U1'11Jadoce c acarieiadorü. dois disDOSitivos
que ;:;oil"lÜuem um üLcnLado moral Cl libcrdade de cônci{~ncia.
e ae llê'Vr1'lO l'c:;irnc republicano.
O :::enlimcnLo rcligiü:::o tS incrente <.Í. própria l1i1.tureza humuna.. Pc~rLcIICC a c;tcla homem em si, é s<lgrado e não comporia lL inL'~l'\'ent.:;io do Estado. senão par'a, garanti-lo e có-

lúcá-Jo :n> aj)~'ig{) d.::! inloJcl'll11cia de: Quem o Queira yiüle!ltar_

O AnlefJl'ojclo disLingue: cnsino religio::io facultativo nas
eSt:ola::i pl'imÚ-l'ias, nus gin<.Í.sio:; f.l nLts cscolüs nurmais dos Estados e no § -\.0 do atoL. HlG, eslaJ)eh~l:e :::u}) o aspccto mais geTar aillü'omi,,:::ão (~O slcl'niLÍL:io nu in(l'l'iuL' de llOSSUS Ci!Sl'l:nas
e ll<.l\'ios de ~Ul,:'nl. Eu bl'rn sei q1le e~:,e:j di:;posiLivl)~ colocam Lodas as r;~lie;'-'l'" ,_'m ll(' d,; igualdll'iP, mas, n~ln pU!' IS'::I),
ú me11 e:::pirita lilJl'ral lJoLle aceil<.Í.-Iu:',
O . COlJceiLo amplo de lilJcl'd:Jdl,: l'clig-io5a ou mclhor, dlj
libcrdade cSPiritnal, rl'"ide em nfLO :::e de"f'l' coagir matáialmcnL~ alg\l('!l1 a :::l:g;tlil' 11l11a opiniiiú teológica uU IlW5JlIO cien'une,), uli jJJm~~<).i~' I-'t'J<J y.fuJL'jJcia Qtle alguém aduLe ou manifeste pr'I' qU<tlql1l'!' j'Ul'Illa lJacifil'u rJ" "cu,; ,;clllim~ntos e opiniü..'';, 1"'Í'QUQ sÚ~l1ellte a""i 11J pode'remo:, eXl'I'<' i I ar ti IH'incípio
da l'I':Lt"!'nidttc!l' l.llh'l'r"al". (Jlllitu "'-'/11.)
o ~I:. A:"E~ DI.\:; - ['I'OPUg'JJ<il1' \:1 a f\I',]íbil;:í o do ..msir J
l'l·li~jfl:'l'. \". Ex. ll!'oiuc: lllie a1ell"'jJl a[lt'~llJa relig'irw.
I) ~jt.

PLil\lO TOl] ltIl'\110 - :\üo proíbu.
O Sn. ANES DL\::; - A l'digifio não constitue unicamente
sentimento; mas c sentimenLo csClureL:ido pela instrução.
O SR. PLí:NIO 'l'OURINHO - ~ntendo que a religião pertence ao lar e '10 templo. Pelo menos aprendi-a no meu lar c
a que minha mãe mc deu ficou-me para sempre.
O Sa. ANES DIAS - Mas no lar não se aprendem senão

l'udiznenlos de l'eligifw.

.
O SR. PLíNIO 'l'OURINHO - O lar é a base da primeira.
educação. Quem não recebeu a primeira educação no lar ..•
O Sn. AXES DI<lS - Educ,u.}<Ío que eleve ser continuada
na escola.
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o SR. PLí:-iIO TOURINHO - '" não pode aprender relio'iãa. Continua a educu«;.ão da criança qUe dela t.em neces,..Idade para vencer na viüa. o que é muito difícil hoje.
O Srt. Al'\ES DIAS - Deve ser continuada ao lado dessa
outra. na escola. V. Ex. acha que a religião n:1o deve ser
uh,iet() de e",tudo?
O sn. l)Líl\'iO TOUm?\HO - :'\as escolas do Estado, não,
O SIl, A:'\ES DiAS - Todo ensino é minisLrado nas ('sealas.
O SR PLíNIO TOURINHO Há muita gr;nl.e .~rudita
que lluuea Jl'equenLOll uma faculdade.
O SIl. ANES DIAS - São exceções.
O SR. JlLí!\JO TOURINHO - "O homem vive nu. socied'ado e não há ;;ociedacle sem ordem.
.
CompeLe pois, <lo Eslado harmonizar LOCtJS os ill~eI'eSSes
da c(lmunida~le: lodos os pr'nsamentos que surgem no convívio
:,ociaI. mantendo-se sempr'e e absolutamente neutro nos assuntos delicados que se !'clacioncm aos sentimento::: religiosos,
onde a sua intl'omis,<ão s() ,:,e fará sentir para manuLcnc;:ão
plena do sagrado Tll'incipil! de liberdade de conciencia.
I3:. foi :'iob {~s::ie,< ::ialul.m'r~s auspícios qUe 05 legisladores de
01 I)1'ocJam:ll'am 0;;5a lihcrrlude, expres:::a de um mud'u ad.mi1':\:\' e 1 no urL. 72 Ü S0,lls §§ :::0, -10, 50. GO e 7°. E POr que assim
proceÔCl'tl1l1 (\;;;5;]5 J10SSOS antepassados ilm:l.l'cs? Seriam lodos
ôlcs iT'religiosos ou foram levados a (~S5e grande r-mprcílndimonLo pelo llrofundo amor (l tolcl'ancia. á liberdQl!n e ú fratel'nidade nucion:ll ~ 1l1l'S1110 mundial? I'\fil) ten1l0 dúvida que
ae;: ,(ssim :í~il'<J!lJ um' Ihses senJ.imr·ntos nDbl'l~"" de qUI": se
ut;!1avam unim:H!os t' que dc\'cmoS cll1lual'. N,tquela hrilh,mic a,<';;I'lllhI('i:t rH'I'(~ll1lllillaVa o pspíl'i1.o ]'pligiosp, :,,/pla LiYCr'<11n as,<pnl.n 'I g('llial itn[ Bal'hol'n p (1,< não nwnos grandes
Itf'<I~ilr'ir'o":, lJ l'uT/r·ni.n rif' i\/(W:lI''':, (;((111(105 ~al(',;,;, HI}(}l'igI1HS AJYI'S. ()llil1li:l ll I~lll';;illva. .F!':Hll~i'<t:·o c:lid~l'io. All'rC'ilo EUs c
"IlII'U":, I oi/"" ullilTl:ldos no g'ral\df~ amo!' á Vf']'dade, T.'ria havido a illt'lIIl~J!['i:l tit· 1I111:l \ll'qllt'nb,.:ima i'ael:.f111 )lll~i!.ivisLtl que
n,; 1I1'i,,·l\{as,.:p, ,<ll!ll.,'dill<lIll/(I-n,.: Ü" "lIas tenria,.: I.~ fil"·('''Ilccif.os?
:":111 :wl'edilll. :\q\ll·I ..,.: 11011]('11'< plI'<"llialll 11mn l,."·nl\\f·":1 l'i~idn,
alitllil .. ,.: d .. l'init!:l": I', lIlai;; qllf' 1.11 ti o, 11111 :ll:I'Il"l'a\~,' amor fl
li\If'I',hli/p, ("'lIlf' :'O" lln!a do m,u'avillHI":lI fl'ah:dlln ljl1(: f'l!'gnniz:ll':Im. "11m l'l'''jnízo ,lI' ,<na" , í.TMa:'O rl'lía-ío;;a,;;.• ~l.~::: não
IJ'I'pidal';I11l plfl r.,;l)IIf'I' ('1111'1 o pa,;,.;adn p l'il'l'll:u'atn Il ('''!ll'pilo
'~'1 I~slatl", Il'ig'11111 ":l'ill dI) ql1nl ,.·neontl'nt'am tllda,.: a,.: I,di~iill'~, n fonte' I'xnhr:r:mlf' rie ~l1a !II'O;:;pPl'idarlp. Aí illll't'Ceram
(' ;:;f' I'JI'\':1l'nm. J)lOT'n1r'nl,' al1llPla;:; l'pJigiões d(~ eull.o a(~p,;;sivcl ri
alma ]1I1plll:II', E de ."li.I'1' Inda;:;. :t que pa:::sou a gozl'r dn ma.i;:;
irr(';;l.í'ila libcl'oarlc foi a religião caVl1icu: pela pompa c be11'7.:1 rjj,ualí.~1ica de :;rll ('nl!.o p pela cXJ)ansflo rle snas doutrinas. ficando eJa ih' 1)055,' ctos templos, "in. ('111 pouco tempo.
l~sles ;;e mnltiplic<11'Cm, Sllrgi1'um novos oonvcntos e colégios
por lodns os re0unlo;:; do pnis, graças ao princípio de liberdaâe r-(J1jgiosa qtW :) r]n...)19ou no por)cr temporal. :'\:Jna se iem
a 1e:1TlPJ'. portanlo. com o :Esinr!o leigo. Toda religião porf.adora (',r 11mn ~ã doutrina, ele helrza ele culto c rIe alml'.ll:acão
d~ ;;P11;:; ~a('l'rtlo!.p;;, '10 spio do Est.an-o Leigo, pro"l1cr~rá.~prorllltindn para [l ~(/('i('(jaâc (lf; sem: lxméfico." efeito.". .É que a.
-r;'>rr..'i' rlt' \Hl'\:l !','1i~iiío SI' ('xt.el'Íol'iza Dcla convicçiío rln seus
adeplos c Dela di"5crninac.:ão pacifica ('. ;;ct'pna c1c ~('<!s cnsl-.
nameníos.

Não procede c não assenla em razüo judic~os:). o. argu..:mentI) d., q\.\e grande número de 1105505 males se,Jam oriUndos
da. irreligiosidaâe â/)$ .dil'igentt'5 dos negócios públicos? mesmo do pOvo. Contl'a l.al assel'(;~:o ]1['oícSí8l"{am os prôpn?s católicos, Os lcmplos nl"i'm ('1](':05 de crcnLC's c o culto eXI,erno
Lo recebido com grande dcvo\:fto. acatamento (~ numcro,.;o acomTlanhamcn(,o, as m{NJ':~""'.['3. [)3 baf'l1m'cis. os l~ngenhcil'os, enfim. t.odas as i;l,,:;scs sociacs l\l'l.em. a sua THiscotl. Que mais se
d('sejo,? Domínio complelú de lorlas as almas?
Nüo foram J1t'Olm](!amf'nl c rc·\lgiosos lodo~ os 110;::SO:; govel'nanlel;; e nito é juslnm('níe ddll!;:; [[UI: temos [I;: mais ;.:nargas queix;)s. ]")('10:-\ ma1('s Que fizeram é1.Q nosso País.
O p .... oblema do Br<1sll não l' o 1'('ligioso e sim a rIe pa(.riot.isma. Temos C{IlO [.1~).J' <l.."5i;:tC,n~ia ú inúmera mnllidão de
brasileiros qur viVPIl1 seg·,'rgarlos da nnS.""il c'vizila::flo, :,em
ins\.l'1.1C;.0. 0 . sem higi(~nc e sem meios pnrn. Lrabalhul' ('Om efiCi lll1cia, :\;:'0 pos;:o () nüo elevo volar IIS precei.tos elo Antc"projeto a qnc mais .teh??tz me refl'I'í. nilo ;::ó porque os julgo
{h~Sl]e.ceS:'.úrios. ('úmo também prn'q\.H~ OS eon~icl(~l't) I'!ementas
tl" discórdia edf' rfe"hal"'rnoni:1 socinl. TI~nho :1 ::ertf'z:l de que,
mr>.':l))o s l l11 a fo~'rna fal'n! t'ltiva. l~.les SCl'fi.o na l1r<Í.th::l. deSt'esTl·:·i i :V1M. :;r\v.:as ao rsDt'ri(o âa inloll'l'aneia ':!os nossos go-

"('['nantes.
O ~H.

XAV\t,;(\

do Cl'itél'io 'io

m: OLl"r-:mA - v, Ex. fn pl':<s~rno juízo
brnsileiro,

[J(""(?(e.~·.~DJ"1IJD

O ~h, "PLI:'\10 T011RI::\UO - DOll ('~em1l10 do ,::ovúrno,
r\:1 min1]n I('t'l'a (\\H' sob o l'eg;ilí\(' rIa ConsLilujl~.;10 de DL con,
{j'tl (1 ([IIe

!<).,nl..ivamf'n\(' l~:::tava escri.to. \::>'n::rl1.:

('l'n\o,. !lo lpsOl1ro ,'sladu[\.1

111:10,

de ::l6t1

fcz pr<,,,enle d,};.::::/' olihl!cit'o <l
tI(li:: bi"'po.. ;:.lmilgil1f' V. 1':":(. (lnando ti"í'rl11o::, a I'I\"lno religif):"o l"Qcllllativol
p

C ~It. X.Wilclt 1)" (/U\"l·:m,t TilJ\,C7. LI ;Ir'i:ío :-(1(~iai dt~:;;F;(I;;
hi~pnd()s lJ'l1ha "irl0 dr:- gl'n.nct e valia.
'

O ~R. PL1:\10 TOlí111:\HO - O qtIl' no~ i1':\ "nf'l~de[' nn
l'r;im(~n ('nJ quI' (J (>r15tn<l )'cJig-ivso I' !l u,;"isl."neia ao,; mi1il~_
!'l';; p:1i':"ar a :'(0[' f",:.ulLat i\"o?
ET',,,ino re\ig-ioso na::. ('!"cola;; pl'im:í;'í:l!;. nos ginásios e
11;);: cseólns no]'maisl

n"

p,il)l()S dI.' dr"!'/')'d ia c:'wríamos t:O.~;
.
Pohres ria;:; erinnr:n::..hí lito sobrN:;tl'l'pgnrln,;! Vamos ':;')0frair áo ensfrr<T tTt<'ú.~ om Jempo T"1'1'cio.'é1, que ll~~m pl)d(~l'ia.
ser destinado ú.apt'f'nrlizagpn\ Jlt'ol'i,;sill1\\l.f. E qll.} r!izer dêsse
mesr:110 cn:;:ino l'cUgiu$(] no.':: ;;i lliÍ!'Í Os. (ll'dc ,;:.~ c(l:jg-r'r~g-:l lIrna.
moclClarlc Qne 11aUl'e na ciel1eia 0:-' conh~('im"ntt1,; rli) mundo
~ qne Sp apl'cscnút Com idéia;:; rJ1'lífH'i:l~, penS:lnllnJ!05 já CoOnnnlos

·P:"i'U

I'.

CjtIitnl

inov;]~no!...

lhido~

através da h is!ol'Ía da. civil izar'ão ln\mana'?

Eu ;:0i que os catr51icos exLI'emurlo8 l'e,;pm!df~l'iio qUe I)
ensjno é facultativo, cspontaneo. comparecendo a ele somente o;: intCl'cssacIo;:. ~ras as lufas () ag cfiscussl'c:'! ~e tr<lv:~rão
entro o~ ~lnl1os;.:1 natureza humana rS r;nganac1orn; dc,-;pertarcm~s OdIOS.. Os Julg'amentos escolares n:io por1enl0 deixar' de
sez' mfJlJl'ncwdos, até ccr\ o ponto, pelos ant~lgl)nismos e:.-iados. entre as idéia,:; religiosas do pr'ofessor e do :1] uno. Direta
ou ~~(lil'ctam0])te. a coacção da lib\',rdadc da concit:mcia se fará

senlll'.

.
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o ,~nsj'!lO l'c1ig'jf):;o, t1 izem, é pr'eciso pOl'l.!,ne <lssírn o quer
a miliot'ia c:;:ttrjiie:.:. dij Bl':lsiL Ter'emas que' :!u:wr uma ~on~
litujl~::to niío Vtlr:l o 1>0\:0 Ih't\silcil'o c :;:íffi 'Dara 1.u,n.a. !\1;).101"1\l.
du"idosa. .'\ceHen-:os qne exisia de f<Ho C~S~ malOl'W. . M~:3
toda ('la peli;:'~r;,\ fi\;s~c n~?d{)? :\110- 9 scntnnCl"to da 111a10::13.
brasi]('je'a. ó L!o fato c..ü óneo, In0-S nao endossa <~s pl'ete~çf)es
mínimn.- p:;:igidu:'. pclo .elC\'O ou n~elhor, pel~ .L1ga CaLollca.
Essas pl'eien,;íjes ~tio fJ{I1:'.". ~<;:rr.dl(o; .de roIJgIGSO:3 e;;:L.!:'em;ldos c ~Ui'gjL'am como l)I'CIHll'3.(:UO pohbc3. 'Para as Clel\{oCS de
:3 de 11aü\.
S0nhoI'CS Con,<;Uln5:nJc,,] :Eu rC})l'esento nesLa CasQ. l) 1\1rtido Lib('['nl V:ll'ul\ÚI.'nsc, li,Wt,\do de 0l)osiçt"lO ao atunl lntervento!'. Além dei',~:) pal'lidú, cxisi(-\n1' no Parauá, os p~rtidos
f30cial l'"rnll(·":.'i\.i l' o l) Rt~\)ublicano Pal'al1úcnsc; o pnmeiro
f OI'm ilrj o (',om elementos l·C'·O}~'$j.OJ}»;">D5 e- o ;;oegundD l)IVlencCllLc Ú ReVlJ1)lic:a y,~lha. E::islc aindu na miDh~1. t~rra,
senrto tornO p:ll'Lido polili(;(l, ao menos como uma. corrente
de rJt:'i'el':l rif' a;::'ió':H.:Zíes 1'011g105:15, \lo LigaC,alóliea, de crhr;üo
l'rccnle.
l)oL' ot.:lsiü() da

(lfg:-:.J)'i·.~;).cuo (/'1,;
r)(~ltl ilustre

chapas partid:'irias, ü"e

con1issú() da. Ligr, Cal·jlica, qile SP ])l'Opml1Ja a aJll'CSenta1'-lne como llln dr t'~us r",,comelldado;.: ao flüln'o pleito, Se' e",tivessQ eu dQ aCÔl'do em
defen.der, nest.e p1enGriCl, tllgumns U:l3 :lspir:.'l\.'óes requeridas e
.iulgurbs n,~cessarias á 1)1'6111'13 estabiliàade rla relJgirío l';).tólica. Tiv(! o àc::;'gosto Ll,) nfw potlel' correspondcr a tão 11Onraso ('.ouviU.., pt}r me não se'r })o,;"ível lratlsig-il' Com a minl1~L
(;ont:i(~nci<l. j';S$CS â.ssuntos religiosos devem ricar Gxc1uído~
de t-lHlcc a açã() inLcrventOl'a do EsLado, pUl'n nilo abrh' um
Cu.mllO :". ínQvílãveí:, confii(o::,. GanI ràéills idGnUc[l.> ás minh;]," , talvez com pequenl1s mo(j:lliclaà(~~. stlslenta~'am os me::'omo,; pl'índpíos o:' rneu,.; nobre~ eOlegas dI: l)ancada. Dl'. Antôni.(~ Jor'ge () ldúlio ·';:'ar'dl~nht'r;;. i>os l'el)l'CS'~nUll1les do })araná. :.J.peilus o ilusLre jU1'ista Dl'. LllCCl'da Pinto. a quem muito
adm\l'o, 've\t) eom :l!;: cred(1)ciars do ,.:eu p,21'tidoo também da.
Liga Calólic~L.

a

h01'\1'::I. (k

ser O\.I\'il\o

neilJiy',u1as tiS ch·)~d)v.~, com o üümp<1l'ecimcnto às urnas J()
25 nlil c I,O\.1CQS clr~i!ol.'es. fornos ()S QU,1l1'O eleitos. seúdo ql.lP
eu tive. em pdmell'o L,.ú'I/o, G. ,131 valos; o Dr. I~:lcel"da i!'í
mil é poucos e 05 meus dois OU(l:as coicg-,!s 12.100 c;)d<:z nm.
T1 J

~,:~r,l1ild()

tQrno.

'O SfC LF;10
ap~l'lé?

SA~ii:'_\!ü

-

V. Ex.

dá liccll(3.

)):11'<.1

mn

o

SR. 1>T..Jtl\IO TO'ttUNI:IO - Pois nüo ..
O SIt. LF;,\O ~'''Dn>,\1O H{t celta número de católico~
que pocle.rn pCnbUl' COHlb V. Ex., -3. l'eSDeito do enSSíl1o, mas
nern por js~o deisum de seI.' eató2icas.
O SR, 1')LiNI0 TOTJR.INHQ - Estou asseve-rnndo que a
m~iOl'ia, de fato, é católica, mus não endossa essas c~igên
cias.

o S?.

LACERDA PIl\TO -

Permite-me V. EÃ. um apa:rte?

O SR. })LíNTO TOURINHO O SIt.

LACERDA PTNTO -

Com muHo prazer.

O convite da Liga Católica,

feito a "V. Ex., é prova da admiro.lçáo que o Paraná rende'

ao

carált~r

do meu honrado colega de bancada.
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o SR. PLÍNIO TOD1lINHO - E tani.o mais honroso
quanlo ó certo que o primeiro a aparecer em nossa casa
foi o roeu amigo padre Leopoldino, que o nobre cole;;a. conhecê.
O SR. LE,'\o 8,\:'.11>,\10 - Re10ve-me Y. Ex. o inLcrroml,a nov..m~<:nte: eu quis concluir que 0:5 que votal';).m em
v. J<:x., Ilf.~m por 05SC fato deixam dc ~el' caLólicos.
O :~R. PLeno TOl'HIl'IHO In;:;islo em declarar que
a maioria lo calólica.
O f::'rL LE,'\.O S,\:lIPAlO - Apenas quero salientar que 03
que voL,u.'am em V. Ex. nem por I~S::;C fato dcixOlm de sc['
católicos.
O SR. X,WIEH DE CLIVElft,\ E isso YCl'ificamos enLre
nós: n inguem é aqui mai::: querido que o Sr. Guarací ::;ilveira ...
O SR. PLí::':Iü TODRL\IIO Evidentemente, sem
grande l'cciocíni,) :~e conclue que, sc de faLo a maioria católica eildo";,,a,:s\, as pretcnsCies exi;;irIas pela Liga, cu não
estaria falandü fle:óla Casa, nem tão lJOUCO, 05 dois ilustres
colegas que por ela nua foram rccomemdado:" em meu Estado. :\'~o teriam ocnl'l'ido alhures ruso,; idênLicos? l\() interior ôo "Paramí. apc:-'aI'-de l't'COmelllJatõCs SCYCl'as e i.PI'minantcs, em várias cidadcs, o mcu nome figurou nas p;'õprias
chapas das ligas locais, qlW assim rompP-l'am com a do centro,
Us votos que me foram dados, ao1](;ianacl\,s aos (io Dl'.
Antonio .Jorge, e :linda aos cio Dl'. Lindolfo 1'C;:;;O<1. qllC aIcam'ou 2.800, na" elpit'ücs li" :1 dp :\laio. dariam um total
de p~!'lo de ~l. 000 votos, que tenho C'ül'Lcza em :,;ua m3iol"Ía
s;;'o de t:a!ÓJicos.
S['. Pl'(';;idcnji', ~l's, Constituinles, o .:\ntc]1ro,iclo, no
ar.t. 10G. ::: 1,0, pr'·'.l('.llpa-:,r dcma:::iadamC'nte com as fôrças
armadas, dando a enl,'ndC'1' que o,; n(}ssos nol)['('s soldarias.
não t.,'m I icio (I direito de c nmpal'l'ecr' :"1"; rerimr.nins e cultos
~eligiostJs, Efetivanwnl.c, os no~;;ns ol'ieiais ~i1o 11111 il.o exig-cntp.s! ...
O SI:. LUTz SUCUPIIÚ Os soldados est.rio sujei los á
àisciplina. c os que se enconlt'<'W1 a:'1 rmchados não podem"
;::c afa,.:tar 110 quartel sem licença.
O ~n. PLíl'\IO TOURfl\'lfO - f:ri disso perfeitamente.
Consinta Y. Ex., porém. qtW, cu pl'oi'si:;a no meu discurso.
~ ....erti que o;:; soldadns por/em frl'qucnl.ar· a igreja, não havendo, pai,.:. Il~cessidadc da assistência l'e1ig-iosa n05 quarteis.
Que' rlizcr l'nl.fía dos operários, dos funcionúrios público~, principalmcDtc> os dos Correios c Telég-rafos. dos empregados no comércio, que têm uma vida muit.o mais apertada que o soldado brasileiro?
Como garantir a essa grande maioria da população trabalhista um tempo necessário á satisfação de seus deveres
religiosos; sem prejuízo dos serviços?
.
Se a assist.ência aos militares se apresent.asse unicamente sob a forma de um conforto individual, levado aos
que sofrem nos hospitais e presídios, ou nos acampamentos
de tropas, quando em serviço de guerra; ;';'3 f!la S'3 'Olsl.fJn1eg,se
mesmo aos hopilais, lif'nit!lnciários e, manicômios civis ou
a outros estabeleciment.os onde a dôr :-;e fimssc sent.i!'. eu
daria :1 mC'dida tão humana o metI integral apôio, estribado
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no princ1IHo do dil',cito indiv1dual que :;at'ante a lihpl'dade
de eonci,"'ncia ao;; cldadãos, quando, por estarem momentaneàrnenti' pl'i\"arlos de ir aos templos, podem solicitar a. assistência do:" llll'nlol'es ou adeplos de seus respectivos
credos.
Mas, não é ii'::'o o que consta do art. 106, nos §§ '1° e 5°,
do Anteprojeto, O § .'t0 diz: "-Não Se poderá recusar, aOS que
pertençam ás clas:,es armadas, o tempp necessário á satisJação d.) seus devcl'i'S j'eligiosos, sem JH'~jníza dos sl:l''\"iços
mili tares, "
Temos a impressão de que, até 0ntão. a-oficialidade do
nosso Exército opunha-se a que os nossos soldados frequenlai'scm oS templos ou fossem impedidos de assistir ás práticas
religios,ls de acõáJo CDm SlJilS respectivas crencas. Isso não
é vcrdad~, De t.odas as cla~:"es que labul.an'l. na sociedade,
não tenho a menor clúvida de que. a não ser I~m tempo dn
guerr:1. a militm' é a que n50 se encontra tão sobl';~cal'i'egada
que nüo dispoaha de tempo P::l.ra frequ<~nl:1r 0:5 lemplos religiosos, Em regra geral. a instrução no:> corpos de Lropll
inicia-se is 7 boras e termina ás '16 hOl'as. Até {:s 21 horas,
em qUl' ~e realizá ~t revista do l'ccolhcl', o soldari0 é livre,
com exceção dos analfabetos, que terão uma folga menor, por
terem cle fl'equent.ar a escola regimcntal. cuja uLilidade .~me
diata me dispenso de comcnta~'_
O SR. GUARAcí SILVEIRA - V. Ex. me D~rrnita dize~'
que ti igre,ja roman4 nunca sofreu coaç~io nestes quarent<l.
anO:5 de llerJúbliea. 'l'em tido ülleira libí'rd;tdi.',
O SR. PLi?\IO 'tOURINHO - Adeulais, o 501dado é in...
Leiramemle livre nos Dom ingu:~ c dias f~['iaâ(),", podendo li~
vremenLc ncorr~r aoiS telnplos, como de falo a(;onLcce. Ima,!tine-se o que irú sUceder cou'\. um:), assl:.'Lellcia. ;nilit:u' dad~
lio int(~r'iol' etos quaI'Lcis, pelos rC'presenlnnl.:)s dn,~ pl'incipais
~cligiües. que fOl'GoS\iffienlu lá cotnpal'eCCl'tlí), para fazer proDag'andu d(~ sr.us ercCios! ...
O Sr., LUIZ SuctJPIR.tI, - Como ~ que no Exéi'cito alemão,
no EXt:l'cil.o francês. no inglês, llá :)3pelãcs protestante:s e
catúlieo~ c nfto há indisciplina '?
O SR. PLl~JO TDUlUNBO - De faLo, I; ~lssiJn. 1>Ia~
no Bra.si! o clél'O. na sua grande maiol':a, ,; estraugdro; e Os
quarLcis não podem ficar aberLos a ';s;.;.;s eS~i'angeü'Lls.
U~r SI{. DEPlj'r"\DO São cidadãos romano;,:, Xt'!:nm <)
direito oc p:i~rla.
'
O SR. PLÍNIO TOURINHO Em minl1a terra, por
exemplo, 80 % do cléro é estrangeir,): ~ão polaco);', lutel'anos, russos, pagos por' suas respectivas pátriu::\.
.
O SR. GUARAci SILVEIRA - São estrang~iros, r.. cornec~n'
pelo uz'cebispo do Rio Gran.d& do Sul.
O SR. PLíNIO TOURINHO - Vencedora tal idéia teremos introduzido no interior dos qU~t'ieis e dos navio's de
~uerl'a o gcrmen da indisciplina e que indisciplina! ...
Justamente a que resulta de exaltações religiosas, as mais
perigQsas de todas que possam avassalar' as corpora~ões armadas. Ilusão é Densar diversamente 1
'
Secam religiüo ele Estado não::;o conseguiu unidade
espiritual fel~giosa no domínio monárquico que 11ür tantos
anos constItuIU a nossa forma de governo. POr que é para
que 'Vamos agora fazer experiênciqs, no rCb'üno republicano,
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com um sistema que nJém de comp)jcado. será fonte perene
de dJssabores e aborrecimentos?
O SR. COSTA FER1\'A1\'DES ::- :Mas nunca sucedr.n i:õto em
país nenhum do mundo. Como admitir que yic;;s~ a verificar no Brasil? Ka eUl'OI)a não ocorreu Lal caisa!
O SR. PLíNIO TOURINRO - A Eman'l (; um vulcão,
A Rússia, com a religião, caiu: a Alemani.Ja eSl<i Lodo. agiluda. Como vem V. Ex. d ízer' q uc niio '1
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - E a Eália? Dc:,eja..-::l. que
V. Ex. respondesse a e::ilc aparte.
O SR. PLtNIO TOUIUNHO - V ..Ex:. e,,/:í lallg(~ da Itália. Vá para lá e pense um pouco diferente do '.\()~SO ~lusso
lini e verá o que é a Itália.
A polilicagcm que tanto mal fez no Exército, já foi
baniria dos quartcis ..Agora pretende-se dcspeL'í.:le novos sentimentos, como os de religião. que se jll'Oces::,am no:' larEs
e nos Le111;)los, para assim cl'iarmos sHLlar::ijl.~s dc"ngrarlii.veis
u aUment.armos disputas no seio de uma cor'pol';lI:i'io que vive
unicament.e da disciplina, quI') se fundam·Jnt:J. no ,'xel'cicio severo de regulamentos especiais.
O Exr~rciLo c a ~\rmarJa possuem um CO['PO 'le oficiais
ilustres. Não se julgue que loclosêles tenham o mesmo pensamento religioso. Uns são caLôlieos. oaLl'os [JI'otestantes;
.~xistem po"itivislas, espíritas, teosofisLa.s, baU,,[ns, ateus,
P-tc. O corpo de oficiais int'er'inres se <!pl'lmOl':1 dia :l dia e
.~ qua:,;i certo qne o antagonismo entrc idéias
religiosas no
recinto dos quartei.:", despel'tarÜt animosidade:", tli::;cussõcs,
zeiu,:; ])roselitistn:". elc.. com :;ra-,'(\s pr.:juízos para a próprla
estabilidade das forl:as armadas.
Os :"cnt.imcnto:" !'clig:io,.:o:" n,10 (/cn?w saiz' lio lar e (los
templos. como bem compreenderam 0" constituintes d<: vi.
O que se prelcI1dc~ COI1Sum:w com os dispositivo.::; dos parágrafo" a que me l'efl~ri. (~ ,', cc'rceamell to da I iberd:1di~ de C(lDeit;nci:t rcligio~a. qUt~ fainlnwnfe {r'd lugar pela intotc['un.'ia

qll" ~ul'git'á !lO

dOlllillio da,; ;,li\'ir!ndl's pr':íli('a.-:.

O SR. XAVIER Dl~ OLIVlmU - Justamente o contrário.
O sn. PLíNIO TOüRTK!IO - O sertanejo bl'asileiro de'
sul a norte é essencialmente' religioso; o que ôlc 11['('cis3o é d:l
iuz do espírito. para tet' concit}ncia de ,;;en próprio valor.
Abandonado eom lodos os tempos pelos gOY(,I'nanLes, vivendo
a sua triste misét'Ül, sem hig:i(~nc, ignorante, sem educa~ão,
sem conforto, analfaheto, ôle clama pOt' t;ssn pt'og'rl''''';(l PUl'U
o qual de longe, cont.l'ilme com gl'ande sacl:'ificio, sem enLr·>ftm!o, ter uma recompensa. E quondo se cspC!rum i501uçõc!'l
mais amplas, decididas. de educação das m:lssa~.; l)obl'05, pela
multiplicação de csc/)las primár'ias, de I'~colas profissiona;s
que en-3inem o trabalho. de escolas supcl'iores 'o de universida.des que irradiem a cil}ncia, que nos i'll."intl tl viver em luta
perene com a. natureza, surge o probl,-'ma. 1'o11;;i050. gern1Pn
de futuras e perigosas irritações e odio"jilacll's.
Sou religioso.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Está-se vendo.
O SR. PLÍNIO TOURINHO - V. Ex. talvez não aCr~
dita, mas o estou dizendo com toda a sinceridade de minha

alma.
O SR. X:\VIER

DE

OLIVEIRA -

V. Ex. {) disse.
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o SP:, PLf?\!O TOUmXHO - Eu núo podia fazer uma
declaração de&3U ordem, Se nüo fosse a expressão da veru::t"=€..

O

S;~. LEÃO SA),IPAIO -

V.

Ex.

concorre

para

maioria católica que V. Ex. mesmo pus em dúvida.
O SR. PLíNIO TOURINHO - Quer V. Ex. ouvir
(:oisa? C!lL'fiei a l'cvolu(:üo de Outubro, no Pa~'aná.

O

SiL XA'.'IErt DE OUVEm:. -

Todo o Brasil

atuar.:.ão d0. V. Ex.
O SR. PLíNIO TOURrN'HO- Os sacerdotes

,-sLa
uma

conhece a

acorreram
acomp3nharer!.l as tropas.. Os corpos pediram que se benzessem as tandeiras. "Benzam-se as
bandeiras", rjisse C1.1, e imcdialamen:te, benzeram-se as bêmdeiras.
Tenlw. porém, receio da intolcraneia.
O SI'.. LE,'\O SAMPAIO - Não queremos intoler:mcia.
O Slt PL1NIO TOuRINHO - Há intoleruncia.
O SIt. LEXO SAMPAIO Queremos liberdade.
O SR. PLE,IO TOTJRINHO - You contar um episódio,
no qual VV. EExs. talvez não acrediLcD1. Servia eu como
ajudante no 5° Batalhão de Engenheiros. Era eomandante
lJm tnajm', cujo nome nüo há J1er:(~ssirlade de citar e qUe foi
um foi'lís.::imo pcsitiyjsLa nos tempo.:: â<l Praia Vermelha.
Deelaf'O que nunca fui pos1LiYist.a, nem nunca tive sim-

ao GU3rt01 General,

p:2l'D.

f,utílls pelo positivismo.
Pois bem, o aludido majur, para encurtar a nanação,
TlT'mld(m eCl-t.1. vez um soldado. 1)Qdi-1l1e que o soltasse, visto
como o soidado Linna ófimo compnd,amcnío. B!c rCi'pondeu,
e el'a ,,~.t.6lico fCI'VOrOS(l: a eobra se maLa com a primeira
pancada na c?bc(;a.
A mãe ào r-apflZ foi á minha ca::a atIm de que eu intervieSse em favo:· rJo seu filho. "Vi i casa de Monscnhor Fulanú de Tal. - dÍi;s(~-lhe cu - arranje um cartão e o homem
estará n;;. r't1~ '.. Dilo c fei lo. O major, depois, me declarou:
"Pensei am peuca no que o -..enhor me disse e resolvi, .í. vlsta
do bo,m compurl::tnwnLo. sollal' o rapaz"'.
<
O f'R. X.'\VIER PE OLIVElRA ~ J.'oi um arrependimento
f:lrdio. V. Ex. clá lic.~n<.:a, agoru. para o último aparte?
Y. Ex., militar ilu:3l.l'c. tem j)l'('slado :3ervil:05 ao BrasiL ..
o SR. PLi:'\IO TOURINHO - Muito obrigado.
O SR. XAVJEll DE OLIVElllA - ••• não só no Exército,
como em (mtros setores da. vida nacional.'
O SR. PLíNIO TOUR.INHO- Não l! tanto assim.
O SR. X.\"I'IEP. DE OLIVElRA - .Pergunto a V. E:\:. qual o
papel do clero católico na forro.acão do Brasil. Quem fez \)
Brasil, os nossos sertõcr.;,?
V.Ex. dispensa-me de
O SR. PLíNIO TOURINHO responder. É uma pergunta muito dificil.
Estou satisfeito com a
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA resposta.
O SR. PLíNIO TOURTh'1IO - Não é possível, em cinw
minutos. elucidar a questão. Direi, porém, que ha uma DarL?
boa B. uma l1arle má na atuaç:ão do clero católico on Bras.H.
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_ Sr5. ~o.I!-sLiLuinLcs, ('111 OP.o~jç.üü aus preceitos àe :'csta,ul'açao de irlew.s, qu~ cp.(emio jamals devem s<J.it, do recinto dos
lares domesticos (; da nwjcsUlde dG." templos r~ l:aSil;3 de o1'ay~o~ de?.!a:·o que· SO~l pela. lihp~'dade de eOi!ci0ncia ]'Llligio~a e
lenho te que a mocidade lndcpendt~rJ!e do Brasil re;;.gir<l conll'.a q~atqnel'. me~hb llU;) Yen\la em desencontro das all.::lS a::'pn'açue.s naClonUL3~
O SR. LEÃO 8'\)"1'.\)0 berdade.

:\ing'uem qucrSC'l' cl)Jllr-a esta li-

o :sn, l>Li..'\W TOCHlXEO - _i.c;Iw que a C(Jas~;Lui6io do
'1891, na parte rl~laLlyu. a ,].~:;c a~sunlo, íj jI'l'clorcruÍ\"cl ê de.ve

~el"'

manUdn.

...

.
Ey\o·..\1Ju.n~-~e os qne IJen5~m que COG1 I) l~n~i!lO relig:;c:-?o
nas escolas e a pencL.rar.:üo (Ü1S religiões n~:-i fÚl'(~aS arl.u~lda.~,
tenh::mos resolvido os nossos pi'ODlem<.ls, Todos 05 Düi"es ciosos do p<;.pcl que llics cabem repr.esentar llO (;onc-el'Lo E1Undia!. Ol';c~nia:'n:n as ~uas atividades V~l,.t'a. o l'llnlO Jo !..:l:'J.1JJ.lho
O!'g·~T1i1.itdo e das nU","ojdade~ p:';lticas iri1t:diaLus~
o ilti~tl.'e ÜI'5ilejl'o I).i.·~ ,.\Ug'uel c':outo. qUi;:'. eCi!n grap.do
li: Uh:JnLi.-=1110 enfiO DJcno,S pal.;:ioti:5n'lO, Ye!ll ~L' });iLI;ndo pelo
o

pl'obl!_~rna l~J.ue2.<.:iOil;]l t~Ll ~:():'::~a lJúLi:ill. (;nl seu I.r'~bttll1o inLiLnlo.clo ··Selet·~o ~ociD.l ~:, U(.J jrticiar o seu e.~Lud'J .s/Jure esse
a::;,:;:..:.nLO. diz: \iluJa u;}o lJr~l1(~(r'(;U .Dt]111 ern Lud\i::5 as cone,jênei;'l:::: ''; tOI'nU-Se lle(:t.l~~ül"io l'('jH:':~Íl: 1l1U~10lo11a!11C'nt.e a cuda hora.
que :l pl.·.L;L~(~ii'a l'jl1ueÍ'~a c.1í_: Ulil(l ~'u.~:;}o Ü {J .liornen1~ o seu S:lDgUC1 • o iClt e;jl't~b.L'O~ 05 seU::; lJjú~eul()s (~ que ela '...':slú iOt~üJ11ncn
te GOndí;U;~du. Ú dL'l:~~(b~nt;ia. quai:-5quel' qll\.~ ~í',jr:rIl :)."-:; t::~~Ollr05
o· ..

(!Jl::i:i'l'C'~ quando o ÜOI1j('HI quI.: a h~-lL:ilz~ :~G.o 0~ :110l'(~r.:.~s..4" __
l~(~.fl.ll'ir;._!O-:3t: ~t ~T~1:ld!~Z~1. dI) ~J::PílU. e0i1h.1 n LJaf~ pujantentJ t:ol1Cel'L) n1undj:tl~ no i,(~xLu do nlC':;1110 l.i';dlalJ~lJ. t-~tlt;(Jnll'a
:-::\~ \_~~i t~ ll'r:(.. ~~u :,ugp;o::l iVlJ: -';-':'C'rll U:il ~oid~ldl). ~'_\:n U!il:t [11.'111[1,
~er~l unl llaVll). ~t.:in urna ;~dit.ln;~a~ ~'~ln ·a;n \"iL;~'~~·n. p.ara. se tiYI'LU' C~~t.5 1l~t~:0(',~ ~J.~uf·r;:jd;~~ qLll' n t!ti(~!":~l;n l·erJf-.·~i..:Obrj1" :"1 l·l)rea.

que'

itIl~hl 2.'C'llÜd: j:l:~lr'itil' (IPU\'Ü; r:~ de5dc. JOe(l.
llUi)} ~~~diLu (!ue ~o .s~dJC1"'·i'05';';~
I:rJ·;"/~i.l:'~H:{j l~f) rr1lli~d(J~ o~Hlc ql.tt...I~' qUt c~:i::-t l~':::P \~ n. 1~):-;1.1·\.1rf~u
dil'!lnrJid~l de tnl J'urma (~t1(' pn1 llP~till!Pl;~ iild\~i~l l'f':;;~t.::Ssc t:ma,
só i':ll.i.1Ílü: igl1orunl.e~ ern lle,nJJUH1a ranliIirt Ull1 ~Ú rJlernbro
jgnOi'l!nip C: qee {l.S ~:d5 c~ li'n:üu,:-: n;:.li.-:; \",:11"10:):; i.iYe~5eln pü:'
enLt~:1dldo que lhes \:uln:l <.) d(',\"Cl~ d . . ~ e:1:-;~i'''j.l' os ~e~lS l'i~hu:= e
irln~o3 n~üi$ lJ10í,;Ü;';. :Enl con~t.;qlJôilcia. concilIe: --.;\. fl'eql~en.
cia nas ('.::::2Glus l)(1,S:-;ott a 5':t· de aD (;'c; :1 inlpni't;~t~ÜO c expüft<ltfic. aue reunlda5 n~o ::dean~i.tVun1, el'rt 1~77~ 30 rniI!1<Jc$ Ô.)
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Com. esta inc.sc;uccível mi:"siío dc subcrlori:l nolítica, :lf1ude
povo ensinou aos ·l'orLe.s dco:apoJllaclos e at,jni!,(lS como cucl::
um defende a. sua. casa me 1l0l'a do ])cl'ig-o, csl.ab~lcccnc1o (lO
mesmo tempo que a cultura. subrc sel' um inefável gozo de
espírilo é o mais rendoso emprego de capital".
Eis um cxemplo fris:.1llle do podcr do cnsir~o, ela nccc:"sidade de sUa máxima difusão pIJl> todos os rocanLos de um pais.
Povo místico, mantendo mesmo uma unidad.:l espiriLual religiosa, compreendeu que sómente pela instrução podcrià at,ingir a um alto gráo de prosperidade.
Entl'e~ant(). no Brftsi1. quc ainda tem pelo menos 80 'ie do
analfabetos, deseja"-se ensinar religião nas ~scolas e-nos quarteis a p.ssa massa de ignorantes. Os nossos sorteados são todos religioso;:. Precisam do noções de paCriotismo e do conhecimento (1() nossa naciona1j(ladc c é isto que o Exército
lhes dã.
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Há sobra de tempo? Aproveitemo-lo então, para ministrar
aos sl.'rtanejos, em regra geraL lavradores e criadores, noções
rudimentares dGí trabalho das lpITas. e ensino sôbre as plantações a que se dedicam, bem C'Ortlu os meios mais pr-áticos
de incrementar a criaeão de ,)TI i mrlis úLeis ás suas necessidades.
O SR. COSTA FER;s'A?,UES - Foi justamente no Japão qu-=-_
o minislro da Instruoão Pública fez um pedido ao Visitado!:
AposLólico, de Toquio, no sentido de ser ministrado ãoravante
o ensino religioso cat61ico nas e::::cola" públicas do país, para
sai"ar .n na<;ão cio perigo vermelho.
O SR. PLíNIO TOURINHO - l\üo foi com o ensino religioso que o Japão obLeve a sua grandeza.
O SR. LUIZ SGCGPIRA - A Igreja Católica no Brasil tem
sido a maior difusora elo e:f1smo. Não há aldeusinha ou vilarejo ondc não ec.:isLa eseob religiosb. E nas grandes capitais
os maiores colégios são eat.óiicos.
O SR. PLíNIO TOURINHO - Apesar disso, quantos analfabelos temos"! Oitenta POI' cento do. população.
Não é possi'\'e~, pois, esquecermos os dias de esplendor,
os inolviduvc1s debates travados no seio da Constituição de
91, em torno do conceito fundamental da liberdade de conciência. l:,<t~e da fraternidade, que durante mais de 4.0 anos de vida
republicana tem produzido os mais salutares resultados. A
revohwão de Outubro de 19;30. surgiu para abrirmos novos
hOl'izo;'les. ampliar ainda mais as nossas liberdades e romper com tccla a sorte de despolismos.
XenIluma l'azão lógica 3nl.cvejo ncs~a volta ao passaao.
Xo EXl~:'riLo a assis!(~ncia rPljg'iosa sere! motivo de graves perLurbn.\:ões. A disciplina ba::::e da Melem militar, pelas dissenções c antagonismos de idéas l'eligiosas, ent1'e os membr'oi'
dessa cOl'pol'açüo, scrú pl'OfullcJamen te abalada com ]'crl1 p1'ejuíso ti, :\"u\:;JO, O Exercito da monarquia Unira os seus capelães <.', ús quintas-feiras e :lOS àomingos, os e;;quadrões e as
baterias ;,cot'l'inm aos !(:'mplos em busea da assisl.ência religiosa. Ellll'clanlo. au som dos lambores e elas bandas de música, diarianwn[e. nas easernas o chicole era o único l'ecu1'So
para rnanu'!' a di~ciJJljna.
O (msino l'cligioso 1H\;; ('"colas l(ligas e a assist;~nclU as
forea,;: aI'madas, conslam do An!('lH'ojelo C01110 l)I'Cceil.os faculta Lyu:-,. !~l1ll'elanto, TlI:SSC me"ml) Anll'IH'ojelo e talvez pOl'
impiral~üo religiosa, [orna-se indissolúvel o casamento, que
seria Lambem uma lei facullnLi\·:::. rWl'a uso sc''-menie elos Jilfelizes, daquele's cnja união conjngal lr:insformol.1-se em uma
grande desdita. ACl'cdilo mesmo que nenhum ealólieo cllcio
de rIs e de esperança numa viria ful.ma, cioso elo sacramento
religioso do rasamenlo. huscasse nessa lei. lenilivo Dar:l. os
sel/S m,lles. E (mWo, jl01'Qllê llcg~H'-se êssc remedo úquelles
q~J~ mesmo aCl'l'Cllando I'm Deu~, fogem ás concepcões relIgIOsas e encaram o mundo na sua triste realidade?
O SR. COSTA FE:\"A?\DES l\as universidades japonezas existem nada menos ele oito mil estudantes católicos.
O SR. PLINIO TOURE'iHO - As nações que V. Ex. citou e que teem ensino religioso teem, igualmente, divórcio.
Como conciliar uma coisa com a outra'?
O SR. GWYER DE AZE"EDO - Muito bém. O orador argumentou com muito brilho.
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o SR. PLINIO.TOURINHO - O divórcio é facullali\'I1,
não é obrigatório. Não acredito que os católicos legitimo:> \'1'corram a essa medida, mas tão sómcnte os atêos, que :-iío em
pequeno número.
O Sn. COSTA FERNANDES - O divórcio, n05 J1af~I'';, lJntJll
existe mna lei, tem sido elemento desorganizadO!" da I'nlllllill,
com reflexo desagradáyel sobre o futuro das nae iona \ 11 I1Ii1 f':-l ,
UM Sn. DEPV'1'.\DO A defesa da soccriadl' (':,;\:i .i:1~11I
mente, no instituto do divórcio.
O SR. GWYER DE AZEVEDO - Os que nüo e()l1~1 ilt\l'llI I'amília nüo türn autoridade mOl'al para falar SCtbl'1' n i1i\'I'll'l'iO,
O SR. PLINIO TOURI~HO-O divórcio ó hoje 1111H1 instituição aceita pela maioria das 'nar:ões cultas e qllf' 111'111 \Ir!!'
isso perderam os seus sentimentos l'cligiosos. De lI1t'llll'll'ia :">('1
apenas que a Itúlia, o Paraguai, a ColOlllbia e II Bl'a~il ~:-ltl li:'
únicos países qUe não o adotaram. Quanto a n(i~, Iliin 1\ d,~
admirar', porque, pi1ra a insLitui(:,üo do valo Sl'er"!II, l"'d 1I(~
cessário fazer uma re\'olução. Há mai~ de ·\0 al~(l:-: ljll" ulna
sadia expcrifmcia nos adverte o quanto fOl'am In!I'I':llll,',l l'
magnllnimos os ilustres brasildros constiLt1in[',~:-: dc' ,!lI. 111,111tendo no lexto conslitueional a 111;:lÍS ah;::oll1!a li!JI'I';1ad,' d,'
conCif~IlCiii.. E' incomparável. pois, qne se r1 e":l'jf' :t!.!;lll':: in:",,'ll'
em nossa carla política, preceitos qne fcrem indíl'I'f:tm,'n f , (j
principio ue liberdade de consci(}ncia j'cligio";:l.
O SR • .cOST.\ FERNANDES - ~ão há alcnfadn :1 l'f1l1~I'I('n ..
cio., porque t~ facultativo.
O SIL PLINTO TOURIXHO - Fcl'c inrlirr'/:lIJrl'71/", (I crI/I!
é ainda mais perigoso, porquê não há para 1111l':11 ;11\1'1:11',
~\.eI'edilo. JlOl'l'm, firmemente, que o 111eSl1;0 1"'II"IIIII'il:" -;1dio, que iluminou os ]l,'asileiI'os qllC' ol';.:':mil.:II'UIII :1111,,11:1
Constiluíção. , nos insIJil'c ainda mai;:: l1llla \,,1., IlI'~l.I Ili·I",rica Assemblo:'ia. na senUdn de Si'!' manUdo ('m Iml/l :r fl/,'rritude o prínt:ipio fundan:c-nla[ dI! lib'~rdadc d,' 1""II"'i,"llI'i::,
baSe da ve'd;:;,r!pjra i'ra[,'c'niclaelc J..ll'~l;::il/,j!'a (' n1f'~111i1 1111111'11:11.
O S!:. ~L\.Juu CllE1Dltl.\.T E' o pl';lldjlÍ" 1':'1'1'11"11'\11111,
O SR. PLINTO TOl~nE\HO - E' (~;::Ie nWll ]11'11-':1'/1'111,,pensamellto SíllCC1'O de um I'eligio::o-c\l1l' nfin ;'111:":'1:1 tI,'I-;:11'
de eX[H'CS5aI' da t!'ibnna. Quís. pUI"'m. rnl.i~-l(l II"!' ","'I'iill,
para quo nl'n1 de levc oj'('m!c,.;;:;· ;1 qllalql](~!' tllI:' 111.1.:'/": ",.l,'gas, dada a dc1ícadeza do a;:slIn!o. (J!/li[o l!rJ!l: lI/ui/li 1/I'IiI,
Palmas. O O1'ac!01' é cumprimentado.)
5

o Sr. Renato Barbosa - (1) SI'. PI'e,,;i(]en[e, ,: a P:'ílll"ivez qnl~ OI'Il]lO ('s[a tribuna e não o i'al.:O ~Clll goI'<I11d., 1'111'1l)UO. Pur aqui passaram e hão ele passaI' as vúzcs .111:' Ill':tdol'/'s qUI' faIam 1'Jl1 IJnmc da :\ai.:iio SO]WI'lln:l.' 1:<1111'-1111'
também a mim agora falar, no exercieio das prerrog:lli\'\ls
qUe me ,,;110 conferidas pelo meu mandnio.
Bntramos para e~te Pal6.cio e uquí firmamos a 11 o;::,,;a
personali<.ladc na fórmula inicial dc .um juramento.
Ê an' iga, 8r, Presidente, a firmeza das asserl)ões humanas, quando se revestem dessa cerimônia.
r~

(1) O discurso do SI', Rf'nato Ba.rbosa continuou
Ordem do dia, em explicação pessoal,
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Quem
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-}~~ nlrt1R tarde ajndn.~ a Il(1vohlCão de :3;)~ e grande 11oen1a

pilavcis

milita,' do nosso nio GI'awlc do Sul.
Foi assim quo o esp íriLo lillcI'al 1Jrasilcü'v Leve 05 seus
mais claros pronunciamento;,;.
lUas a liberdl1dc /: a fnn,::ão de um movimento, cujo
objetivo é a ig·ualdadc.
Os povos parLiram da desigualdade m"iginária econumica, fazendo da igualdade o ideal da sua aspIração e
desta, no entretanto, cada vez mais se afastando, pela imperfeição das instituições creadas.
.
A linha evolutiva dicotomizou-sc, deixando de um lado
o augmento da fUrça dos poderosos que integraram, suce~-
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sivamente, o Patriciado, o Feudali smo e o Capitalismo; e
por outro a coorte desprotegida e sofredora, 1'oupa da terra,
que vem do Quilombo para a Escravidão e para Plebe e
tem a sua representação, hoje, na massa imensa do Proletariado.
A hipertrofia daqueles agrava a desigualdade, tornando-a cada vez maior.
Neste, mantem-se o staln-qno de desigualdade originária.
Somos liberais porque queremos a garantia das liberdades, indispensaveis aos interesses gerais da Sociedade.
Somos liberais porque professamos as idéias e doutrínas que fundamentam a liherdade.
Nós pugnamos pela liberdade ele culLo, de ensino, da
imprensa e da palavra.
Somos liberais porque não queremos restrições ao exercício das faculdades e direitos individuais. a não ser nos
casos especificados em lei.
.
Estas considerações. Sr. Presidente. são feitas apenas
para justificar o meu liberalismo, expressão vocabular- tão
combatida hoje.
Não é de agora que se e!rln1a pela criação' de partidos
nacionais. Várias vezes se tentou coordenar as aspira(;ões
políticas em programas de l'rojeç.ão nacional. Os partidos
existentes, circuncritos ao seu regionalismo, criaram sempre, mais pela indiferença e desentendimento dos homens
que pelo antagonismo dos sens princípios, dificuldades não
pequenas á acção administrativa em todos os tempos. E
agora que nos encontramos, os Representantes do Povo Brasileiro, no plenário de uma Assembléia Constituinte, sentimos todos o quanto nos ~ embaraçaria a ação de conjunto,
pelo desconhecer os pontos fundamentais dos múltiplos programas partidários aquí presentes, parecendo, no entretanto,
não haver divergências irreconciliáveis, o que nos anima a
sugerir justas iniciativas no sentido de alcançarmos ."Jm
têrmo médio .do nosso sentimento coletivo, o que facilitaria
sQbremodo a nossa atuação, trazendo-nos, consequenLemente, a possibilidade da criação de partidos com programas
nacionais.
.
Se a atuação política deve ser centralizadora, o posto
.acontecendo na esféra adminisf.rativa, aquela só se poderá
alcancar com a formação de partidos nacionais.
Venho de partido e por um partido. Com êle e por êle
conduzirei a minha ideação, mesmo porquê é do dispositivo
primeiro do seu texto a sua finalidade nacional
Quero crer que a hipertrofia regionalist.a deriva em
_ grande parte da falta de programas políticos superestatais.
que desarticula a nOsSa condic;.ão federativa, causas de erros
e não pequenos, cuja correção se fará eficientemente com a
sistematização da nossa ideologia política.
Há grandes· ideais comuns originários dos mesmos pontos, criadores de um aspécf.o geral e uniforme do nosso condutivismo. Presos á nossa tradição histórica, e subordinados
á continuidade da nossa evolução cultural, inspirados pelo
nosso espírito religioso, cristã, criaremos obra real e verdadeira.
A grande Carta Constitucional dos nossos direitos e dos
nossos deveres, que se elabl?ra hoje, deve ser a 'expressão exata
das necessidades e aspirações do Povo Brasileiro.
Se assim não acontecer, terá faltado o necessário e in:dispensável concurso do espírito da providência, essencial á
VOLUME V
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estabilidade do nOs::5O trabalho juridico-político, o que determinará dentro em breve, re"ursos de transigências e sonegações, com descrédito para nós, que não soubemos pôr a
nossa coragem aos serviços da nossa sinceridade.
Sejamos sinceros e tenhamos coragem. É o que exigem
de nós os que nos confiaram êste mandato.
Não vejo outra fórmula para nos desobrigarmos com
dignidade das responsabilidades que assumimos.
Para muitos de nós a delegação popular recebida importa
num sacrifício e não pequeno, que terá, certamente, a sua
confortadora compensação, se ao Lêrmo de nossa tarefa, tivermos alcanc;:,ado, com a tenacidade do nosso esfôrco e a sinceridade das nossas decisões, fixarmos, no grande Código dos
nossos direitos e dos nossos dever-es, leis oportunas e necessáriasl E como é exatamente êste o objetívo comum de todos
nós, quer me pUl'ecer, ~r. Presidente, faz mister a criação
de partidos nacionais, cujos princípios sistematizados nos
seus programas melhor objetivam aspéctos da nossa formação cultural. da 110s:;:a organização sociológica e da nossa
ideação polílica.
A Constituição de !)1 não foi praticada .
."'utonomia dos Estados e Municípios.
As eicições.
Cartas ao Portador.
Eleitores intermunicipais.
Resultados da véspera.
Eleitores internacionais.
Farça, corrupção. Degradação dos homens.
Govôrno e Povo inimigos.
Apuraçõcs e depUl"<lções.
Juízes em causa própria.
Injusti(m c a viol(\ncia geradOl"as ela Revolução de Outubro.
A vitória conbe á Nação e nr\o aos homens que dela se
fizeram insll'umento.
Somos rp.prcsentuntE's e não senhores da Nação P. nisto
está para nós uma das di l'erenciações entre os regi meus : presidencialismo e JJarlamentarismo.
No nosso ca;:;o nflO tivemos pendores lJara assumirmos· o
senhorio da Xaeão e lunge ficamos também em nos fazermos
o seu rf~rlI·(~;:;('ntUl1te. Preferimos, por comodidade e natural
subservj(~ncia a eondi(~ã(l de S(\J'''os bl'ancos do Poder Executivo.
Delegayarnos a um llutro poder, sem que nada o ,justificasse, as nm;sas l'unções e com elas as nossas prerrogativas.
Agora que somos um poder que "ciu da soberania popular c qne foi homologado pelo muito digno Chefe do Govêrno
Provisôr-io. faç;nl1o-nos também elign.Qs deste Povo e deste
Govêmo. vereda. única capaz de garantir a dignidade de
todos.
Só assim poderemo;; compensar o imenso sacrifício imposto ú Nação Brasileira, corrigindo c saneando todos êsses vicios que eram bem mais dos homens que do regime.
O despotismo t.anto púde ser praticado por um homem
como DOr uma Assembléia. O ecletismo das n6rmas que o
bom senso e a vontade de acertar inspirou aos creadores do
Partiào Republicano Liberal do Rio Grande ào Sul visa certamente impossibilitar um e outro para que a Nação fique
amparad;l e prestigiada conl,ra os desatinos do primeiro e os
males não menos prejuidiciais do segundo.
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Si.) assim fizermos, c'omo é JlOSSO desejo e bem mais
ainda, a nossa vontade repetimos com Duport: Queremos fazer nossa ,declaração de c1it'cito:; c deveres para Lodos os homens, para lodo::, Og lpmIJo<:, para lodos os paise;; que sirva
de exemplo ao mundo.
O despo( i,m1O e o V'lTO[' mlnCtl fOJ'<lln f,jJ'c·as J'cnovadoraso
Quem diz reforma diz eduea,:ãu. E. ('UIlIO é exatamente
isto que empreendemos agora, saibamos vl~r que é educando
que teremos a solução de todos os problemas nacionais.
Este assunto deve focalizar prcfpl'cllcialmenl e todo o nosso
esforço, as nossas maiores vreOi;l1jllH:õü:". plH',l que fique claramenle PXj)J'esso nos (exlú;; uu nossa Carta Consl itucional,
assim como nas noss,as 1015 lwgiínicas (' ordinárias, nos
nossos regulamentos e at(~ mesmo nas simples instru~~ões,
o mais vasto, o mais importante e o mais imperioso de todos
os gr'andes problemas nacionais.
Nós mesmos sem atendermof: ao problema da' educacão
nacional não poderemos COlTig'il' os nossos costumes.
Só assim alcançaremos cvilat' a inl1lilirlade do nosso esforço, eompensaremos os grandes sacrifícios que se vêm impondo á l';ação e teremos cooperado decisivamente para o engrandecimento do Brasil.
E' atravéz dos partidos que se lem de plasmar a conciência política da Nação. Por êles e com êles desenvolveremos
o surto espontaneo e livre das nossas reservas materiais e
morais, subordinando, disciplinando os nossos recm'sos econômicos em função das necessidades da nossa conciência
coletiva para que cada brasileiro se possa considerar um
homem livre e feliz.
A justiça é indispensavel ao homem em sociedade. Govêrno algum poderá se manter sem Justiça. E' a garantia
da liberdade e da propriedade. Por· ela Clam,lI':lm sempre os
povos quando por ela foram desalendidos.
Tudo depende do porIer creado para que se consiga que
as leis se cumpram.
Quando estas se observam e execut.am, não é possivel a
prática do despolismo.
Cito sempre o quadro do moleiro de Sans-Souci e Frederico II da Prússia.
Queremos um podcr Judiciário inrl~pendente e soherano
que na :,lIa vigilanr,ia se contl'apanha ús lpis anticonsUtucio"flai>:. Que tenha >:cmpt'e antoridacle para dizp.r: "A Constitução feila pelo Povo. a tua e a minha lei". Não podemos
violá-la.
:8' o nosso inesqt-Ieciye! Rui qlW nii-Jo ensina: A exi::õtôncia das Repúhlicas se mede pela existência da Justiça,
afirmando que a grandeza da Nação americana se mede pela.
grandeza ria sua autoridade ,judiciária.
-.
Fortaleçamos o nosso poder jlldici:írio, porque sem a sua
autoridade, sem o seu ascendente, sem a sua soberania, Leremos desfeito a barreira maior que podemos oferecer á anaJ'quia c caminharemos para um regime de servidão e de miséria.
As normas consuetudinárias quI' .....inham regendo os
povos, garantidoras da ordem interna e reguladoras da>: relações de povo a -povo, de nação a nação, est.ão abaladas.
Chegamos, pela exaltação de um const.ante conflito de
interesses, ao conflito das armas, passando agora a um novo
gênero de hostilidades, parecendo-nos que. o mesmo aspéto tl:),
luta continúa, sem que, no entreta!\t.o, se possa alcanc:-ar ao
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necessq.rio entendimento em que a fôrça do direito. se sobreponha ao direito da fôrça.
Deriva daí um sofrimento que se universaliza, exacerbando ::t incontida aflicão do coração humano, que, perturbado, fica á mercê de enganadoras aspirações, rebeladas contra a moeal cristã.
Se êste é o quadro que se depara ao nosso espírito no
amplo cenário da vida universal e que dêle participamos,
compl'eende-se bem o quanto se agrava para nós êste mesmo
sofrimento pelas dificuldades creadas á pacificacão da família brasileira.
Parece que o espírito do mal, gerando a desordem, se
não quer render á condição de vida efêmera.
O mal li. como a praga daninha.
Por onde passa deixa nos estígmas da sua passagem a
desolação, a miséria e o luto,
Só o bem é eterno e se desaparece por vezes, é para snrgir logo depois, ao inf'luxo dos grandes sentimentos humanos,
tocado pela paixão da verdade, sob os estímulos de uma
grande fé.
.
O caráter conturbado dos homens denuncia-se nas incJina:;ões c impulsos insensatos.
Quando a exteriorização c1êsses fenômenos constituem'
ame::tças á tranquilidade púbJiea, quando a mentira se arvora
pm bandeira de conquista, e, confundindo, procura tirar partido da desordem que impianta, quando o companheiro conspira contra o próprio companheiro no deflagar das ciladas
p no imprevisto das traições, só os homens de coragem são
capazes ele rl'stabeJecer a tranquiJidade da Nação.
O Brasil não deve esquecer que ha onze anos. do Forte
rle Copacabana, fez-~e ouvir a voz dos canhões. Vozes que
a e:::se tempo ficaram i:::oladas e emudeceram.
Grandes fôrças, mil vezes mais poderosas, marcham ao
encontro rla guarnição rebelada.
A de~igllaldnde de contendores não deixa dúvidas quanto
aos resultados da luta.
Entre a soldanesca lavra um descaso de covardia, pois
,~ pequeno o sacrifício e fácil a vitória. Basta o cêrco que condiciona invencíveis necessidades, para que se rendam.
O que se passa, no entretanto, no ambiente daquela Fortaleza?
Os oficiais, reunidos, discutem e resolvem., Momentos depois ouve-se nm clarin, tocando a reunir.
Os soldados entram em forma.
Um oficial se aproxima, sereno, o olhar grave e triste e
lhes fala:
Soldados do Brasil. Os nossos canhões detonaram e maf..'lrarn .
Não podemos suportar a vergonha de uma rendição.
Está aberto o portão para quem não quizer participar da
nossa sorte.
Incorpora-se um paisano. É Otávio Correia. São dezoito.
/\. Bandeira do Brasil é dividida entre todos. A cada um
cabe um pedaço.
.
Aprestam-se nas últimas deliberações e abandonam o
Forte e marcham, agrupados, indiferentes á hierarquia militar, a túnica aberta ao peito, de alguns a cabeça exposta ao
sol, num desalinho transfigurador.
A direita o mar imenso, cantando a eterna canção das suas
harmonias.
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A esquerda a terra vi""ente e generosa da Pátria extremecida. E para diante, num cabeça de bruma, no final daquela
amarga e longa estrada, só êles e todos êles ouvem uma vóz
de enci Lamento, que lhes diz: pUt'a a frente, para o maior dos
sacrifícios. para a morLe, moços do Brasil.
Vinde a mim, porque me conquistaste. Eu sou U Glória.
A 1':ação não esqueceu nem ficou indiferente á grandiosidade desse qlladro que é bem uma poderosa afirmação dos
sentimentos de honra dos soldados do Brasil.
A coragem, rara, excepcional e peregt'ina virLude. por felicidade nossa, não Lem faHado aos homens do Brasil e como
ela é tão necessária agora, reverenciemo-la, para que ela não
esmOt'eça nunca.
Quantas vezes, pelo animo que exaita. pela inLrepidez que
origina, pela branu'a que demonstra e pelo denodo que transfigura, criou ela quadt'os de resolução e de doçura inapagáveis á nossa memória.
As qualidades morais, assim como as coisas, figuram
sempre en tre os legados.
O nosso não é pequeno.
Nós os do Rio Grande Lemos também a paixão da nossa
coragem.
Com satisfação e sem orgulho, por Ludo que: temos realizado, nós os do Rio Grande do Sul, sempt'e aos Set'viços do
Brasil, olhamos com imenso amôr e não menor carinho para
a vida daqueles que lá viveram e por cuja vida vivemos.
35 é para nós um grande poema militar, feito pelos homens daquela terra e cujo programa idealistico foi uma sugestão e um incitamento á criação da Grande República Brasileira, sob um regime liberal.
Ela tem para nós e para os nossos filhos o significado de
um evangelho cívico.
Fica-se indeciso na reprodução de um feito qualquer,
tantos são êles, que não sei mesmo qual possa .preferit', porque
olha-se sempre com o mesmo amor e com o mesmo carinho
para todos.
Prosseguia a luta cruenta pela violência dos entrechoques e indecisa pela tenacidade dos contendores.
Gerou-se entre dois chefes militares insidosa intriga e
tais proporções alcançou que foi impossível desfazer aspectos
de dignidade ofendida.
Chegára mesmo ao comentário dos próprios soldados que.
os seus generais só se poderiam desquitar em singularíssimo
combate.
Aqueles homens haviam de se aproximar. por determinações da própria revolução. Era necessário aguardar oportunidade.
Atendia-se honra maior - a do Rio Grande Republicano.
Outra coisa se não fez, até que acampam os exércitos tão
próximos que a vista descortina.
Procede-se o indispensável reconhecimento. É a 'mesma
bandeira a tremular nos mesmos arraiais.
Os soldados confraternizam.
Entendem-se os generais por intermédio dos seus assist.entes.
Na manl1ã seguinte, de ambos os acampamentos num
grupo de homens se destaca e encaminha-se para as pontas
de um capão.
Todos percebem a gravidade daquele encontro.
Bento Gonçalves e Onofre Pires iam se bater.

-358 -

Defrontam-se os contendores e aproximam-se. Inicia-se
o duelo. A estatura dos homens, a vioWncia e rapidez dos golpes, o som metálico das espadas que se chocam emprestam ao
quarlro proporç.ões de lenda.
O lJI'imeiro sangue derramado, longe de amainar, intensifica mais ainda o ardor dos combatentes. Orlofr~ está perido. A1'l'cmete agora. tocado de maior impetuosidade e cólera maio~'. Bento Gon0alves, com o valor da sua magnanimidade, não deseja. 5t'..crificá-lo. Morrerá, no entretanto, se vacilar na sna defesa. Daí segundo golpe, que foi decisivo, pelo
sacrifício de Onofre.
É verdade qnc depois da morte de Onofre comer'ou a
impalidccer a estrela da reyolução. É bem verdade ainda que
nele perderam os farrapos um dos seUS mais dedicados companheiros. Não deixa também de ser menos verdadeiro que
ficou neste quadro agora rememorado um grande exemplo
de coragem pessoal. virtude de nossos homens e que tem constituido através c1rt nossa vida uma das suas caraterfstícas
mais inconfundíveis.
A ins! j'UCÇÜO no Brasil, desde o ato adicional de 6 de Agosto dp. 1834, vem sofrendo as maiores vicissitudes. É retirada
da Vniál> a responsabilidade do ensino primário, que passa
aos Est.ados ou províncias c aos municípios.
Cadn Est.ado tem nm programa, que sofre constantes
mulaçõ(>,.;. Se alguns puderam pelos recursoS que dispunham (> digamo-lo com franqueza, pela boa orientação dos
sellS gOVPl'DOS. atendel' eficientemente o problema educativo,
a maior parte dêles assim não o fez, pela impossibilidade da
criação de um aparelhamento necessário para difusão do
ensino pt'ímário.
Pl'odamada a República continuou a mesma indiferen<;<1 POI' 1)arll~ do Goyômo Federal, cuja atençúo se desviou
scmpI'C par,) as lutas políticas. para questões econômicas e
. !'inanccil'a.s. para os emprAendimenf.os materiais.
A nossa Con5l.iLui0ão não proibia a interferência da
Fnião, pois o ,1;'1,. 75 dava ao Congr~5so autoridade para eneaminlwJ' n dr>scnvolvimento das letras, artes e ciências.
Tanto é assim que surgiu no próprio Congre"so uma. campanha pnra que a União inler-rerisse na luta contra o analfalwtismo.
InfPl'feõ'i I'am Flr.;;:ta qucstão alvitrando IJI'ocesso c normas os Sr". Otávio l\fangabeira. José Bonifácio, Miguel Calmon, l\f'JllldJ'o dt:' Sou:m e Augusto de Lima .
.I.í n (j de outul'1l'o r1p. 190-1 o Sr. Passos de Miranda Filho
havia apl'C'sl'.n!<1.do ;'i c.umal'a um prokto que autorizava o
Oov('1'no Frode:'a1. no::; t.Ôl'l11o::; do art. 65 parágrafo :1.0 da
Cnn"li 1.11 iç:i'i. t, ,~' (']1 l"nc1el'-;;e com os Governos dos Estados,
"afim de OH/'L' a nOl1waçi'io de c!l'l('gar!os. c.om plenos poderes
papa acol'd:,j·l'm. jnnf amcnlf~ com o Govôrno da União, sõbre
11 m~'lhor meio de ol'g;anlza.t'cm e sist!'\rnntizal'em o ensino públieo l1!':Jsilf'il'o. nolndnment.e o primário e o t.écnico profis~ional clc111enl.:11·...
O Ministro da Jllsti(::l, Dl'. Tavares de Lira, dirigiu-se ao
Presidente Afonso 1)ena em exposição fundamentl1da sôbre o
assunt.o. demonstrando ni'io est.ar a União impossibilitada de
mont3I' e mesmo criar escoI:1s públicas nos Estados, subordinando-se aos regimes estaduais exist.entes para os institutos
livres. Ael1ava mesmo necessário que a União secundasse os
esforços dos Estados.
O Presidente Afonso Pena encaminhou o assunto para á
Camara, cuja Comissão da Instrução Pública formulou um
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projeto, que, aprovado, caminhou para o Senado, onde ficou
sem nunca conseguir ser transformaào em lei.
Os homens eram respeitáveis de mais para que alguem
fosse acordá-lo, interrompendo a sua letargia.
Nunca tem faltado ao nosso Brasil, quem clame pelas
:;randes verdades.
Ref:'urge um pro,ieto.Q.e reforma organizado por Esmeraldino Bandeira, então Ministro do Interior. Positiva-se
melhor o assunto. poi.sa necessária despesa é prevista nos
orçamentos de 19:U e 1.912, POr proposta. dos Srs. José Bo-

nifácio e Afonso Costa.
A desPeito de que se ia avan<;ando néste sentido as coisas contim!am ainda indecisas.
Augusto de Lima tenta mais uma Vez fazer com que a
União vácm socor'l'O dos Estado~ e conseguc, que o Govêrno
Fedet'al, mediante apClo dos GovernO!' dos Estados, preste a
estes um :tuxílio equivalente a 20 % dos respectivos disnê.ndios com n:" eSl!olns- primárias.
A Comissfio (11' J;'iJ.anças não se opõe a votar as despesas
n(·cessárias, mas qUl't' que o projeto s~ submeta ao prévio
estudo da Comissiio Lr.!;'ii'lativa do Ensino Popular.
i:s!.c pequcno relato histórico, reproduzido aqui tem
trôs or!jetivos:
1°, mos!.t'<ll' como já vem de longe esta acentuada tendência, quI' j1rocura compl'omissar o Govêrno da República
nessa qnestão quC\ lhe não pode ser indiferent.e e que me paI'ece a mais precípua das suas atribuições;
2°, fazer ressa1t.ul' o poneo caso prestado pelos Governos
n, qlll~stões d·~ tamanha magnitude;
3°, lenll,rar' o,; nomes dêstes homens cujo esfôrço não
logrou i!:dto. ficando no cnf.nnf.,o. para n6s. o edificante exemplo qne deixaram.
'
Há tuh século sofremos as consequências nefasta.s do
ato aclicional, lei qU(~ conferiu ás Assembléias Municipais leIkislar sôbrc instrução pública.
Em 1.870. Tavares Bastos. citado por Afránio Peixoto,
assim se rxprime:
.'
"EslM10S de tal sorte convencidos de que não há salva-'
Cão para o Brasil fora da instrução dert-amada nu maior esrala (' com o maior VigQl" qUI', para certos fins aceitariamos
tambf:m (/ eOrTl?urso elo pl'âm'io Gon1rno Federal, ao menos
~m favor das menores pr'ovíncias e durante o período dos
lwimeil'o5 ensáios.
Quanta timidês e J'csll'it:fio no atencler a um mal que
:":I'l'ia capn rle compl'omrtm' os destinos da Nação!
Em 1882 Rui B~I'bosa subscrevo o parecer do consclhei1'0 Dantas- onde !'() demonstra a legalidade e a necessidade
da intervenção direta do Estado nas províncias, afim de promover a cultura intdectun.l do povo. "Não é lícito ao Govêrno crU7.ar os br~v.:os ante o retardamento e a distribui<;ão defeituosa da instrução nas províncias. Não lhe embargam o
passo nest.a direção as franquezas descentralizadoras do ato
adicional ... " E o Dl'. Àraripe Júnior, em 1907, quando consultor geral dn. República, afirmava: "Raro será o Estado,
no Brasil, que possa fazer face ao cust~io de ecolas na proporção das necessidades do ensino, sem á ruína total dos seus
orçamentos".
.
Os gevernos da República persistiram nêste abandono.
Monteiro de Sousa em 1914 ressalta e profliga a ineficãcia dos poderes públicos em face da rotina e da indolência
que incapacitavam Os nossos homens, retardando o surto e o
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desenvolvimento das nossas indústrias agrícolas e pastoril,
cooperando para o pauperlsmo e para o abandono das riquezas nacionais.
.
.
"Não siío mais que expressões de um s6 mal, de uma
causa palpavcl: a ignorancia, o analfabetismo."
"Não é uma elit.e dI') sábios que faz a fortuna das nações,
mas a geande mass<t nn0nima, a massa que lavra os campos,
que trabalha nas oficinas, que propaga a riqueza pelo comércio e pela navegação, que educa as novas gerações, estabelecendo um nexo entre o passado e o futuro."
'l'inha 'razão ontem Monteiro de Sousa. Não o tem menos hoje.
O assunt.o pal'uo Qual destinei a preferência dos meus
cuidados e das minhas preocupações no desempenho dêste
mandato t.em a sua história c·onfundida com a história da civilização. Pode-se dizer mesmo é a própria civilização em
marcha. E tanto assim é que Afranio Peixoto, em precioso
livro, falando sõbre a história da educar-ão a considera como
a história moralística dn civilização lmmana.
Sim, homem pode c deve voltar á natureza, mas levando
consigo a cidlização e civilizando-a. Êle vive e vive mal a
vida insofrida das grande;; ~glomerações humanas. nesse
trabalho diuturno ele competições, de lutas, de desatinos, de
misérias e sofrimentos. Não respira bem porque há unia
const.ante angúsLia a quebrar-lhe um ritmo fundamental de
vida. Há uma migração constante iterativa das nossas populações novas, já de si rarefeitas, para as grandes cidades,
despovoando as 110::;;;15 campanhas, desvalorizando e empobrecendo a terra, pOL'que lhes falta o elemento de socialização ou
melhor de civilização, que é incontestavelmente a escol~.
Não só a esco1a que lhe ensinou a ler e a escrever, mas principalmente a que lhe ensinou ~ trabalhar.
O Sr-. e-omandunte Ari Parreiras, que se rev-elou notãvel
administrador no govêrno do Estado do Rio de Janeiro, proporcionando a 5- Conferência da Educação, Dá qual tomaram
parte homens cultos e experimentados nos delicados mistéres da educu(jüo, trouxe para os 110SSOS trahalhos precioso subsídio, do qual eu me soccorro agora. pedindo, Sr. Presidente,
a sua transcrição no "Diário da Assembléia Nacional".
Não encontro formamelllor para a sua divulgação e
esperD que os meus nobres colegas leiam e procurem estabelecer diretrizes na legislação da nossa carLa constitucional inspiradas nas sugestões exaradas nesse documento.
Como hão de· ver, êle define as atribuições dos poderes
públicos, nas respectivas esfl:ra.s da União, do Estado e do
Município. Torna-se necessário que essaS sugestões se transformem em leis, exatamente o que pleiteio agora.
Como bem se percebe, 'procura-se fixar a oompetência em
matéria educativa dos três grandes departamentos fundamentais da nossa organização politica, União, Eslado e Município.
Objeti:va a criação de órgãos, indispensável ao exercício
dessas atribuições ao mesmo tempo que cria normas econômicas para garantir o custeio desse mesmo exercício.
O trabalho é completo e valizado por quem melhor podia
fazê-lo, daí a sua significação e importancia que não é possivel põr de lado.
Se ao Estado cabe anteceder-se a toda e qualquer iniciativa, nas medidas que se promDvem, que se coordenem e
que se estabelecem para a defesa da consciência. Se é
de seu destino, de sua função a mais legítima, dp. sua in-
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eontestável finalidade criar sistemas e processos de cultura
e civilização, como Sr. Presidente, p<>demos nós votar e
nos satisfazermos com a pobreza do título XI do nosso anteIJrojeto, onde apenas em dois artigos, 111 e i 12, com alguns
parágrafos fez-se com certa desplicência a fundamental legislação do maior, do mais sório, do grande problema da Nação
Brasileira.
A instrução é a mais poderosa das armas de defesa para
uma Na(:-ão.
Não se pense com esta afirmativa que eu seja contra a
nossa preparação militar, t.ão necessária e proveitosa t.em sido
ao nosso Rio Grande. Vem suprindo, em parte, de longa
data a insuficiência das nossas escolas, no processo de alfabetização e nacionalizaeüo. Não seria justo se silenciasse sôbre
o quanto tem realizado e vem realizando neste sentido o serviç.o militar obrigatório.
Nós temos sido acusados de militaristas. como se isto
.
importasse em agravo para nós.
Quem mOra no Rio Grande do Sul, compreende a legitimidade dest.e aspecto dos nossos homens. Mas deixamos de
lado estas coisas que não merecem preocupação maior e voltemos a nossa atenção para o magno assunto que tudo exige
de nós.
Torna-se neces!>ário, Sr. Presidente, estabelecermos para
a Nação Brasileira um grande plano, uniforme e sistematizado, de educação, cujo~ principios fundamentais, universalizados pela sua amplitude, flexíveis ás solicitações diferenciadoras dos múltiplos aspectos regionalistas, com unidade e 'formação mental pelo ensino que propicia e pela educação que
desenvolve.
_ Só mesmo o ensino e a educação poderão fortalecer com
eLciência os vínculos da nossa Federação, removendo de vez
essa diátese política, que por vezes torna-se petulante na irreverência dos seus pronunciamentos desatinados.
O Brasil, gleba sagrada, trabalhada e difundida pelas gerações que aqui viveram c aqui morreram, foi entregue a nós
para que transmitíssemos ús gerações que hão de nos suceder. Não é patrim0nio Que se mutile.
Se tivéssemos, Sr. Presidente, cuidado como era do nosso
dever, da educação nacional, com o necessário carinho e interesse,. por certo não teria cu ensejo destas considerações
ditadas pelo meu sentimento de brasilidade, que tenha para
mim como a maior das minhas virtudes cívicas e que deve
áquela querida gleba, que é o nosso Rio Grande do Sul.
A revolução quer construir sobre os escombros daquilo
que destruiu. O seu trabalho maior e melhor não é certamente a mudança de formas de govêrno; todas estão sujeitas
a mutações e mistificações, pela indeclinável contingência dos
erros humanos. Onde está o país cuja felicidade do seu povo
seja consequência do seu sistema de govêrno?
Srs. Constituintes, não me posso conformar com a injustiça histórica, pedindo que respeitemos os homens de 91, animados, certamente, dos mesmos sentimentos com que trabalhamos agora, reproduzindo o mesmo quadro.
Foram sinceros porquê traduziram as aspirações do. povo
brasileiro naqu~la época. É natural que 44 anos decorridos,
novas necessidades se tenham criado, além do que, a grande
crise universal consequênte á guerra européia, destruindo,
transformando e criando os institutos político-jurídicos dos
Estados, se tenha refletido em nós, exigindo a reforma da.
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nossa carta constitucional, corrigindo-a, ampliando para a sua
atualização.
Aquí se tem dito, aliás de há muito se vem ouvindo o
mesmo estribilho - que todos os males nacionais decorrem
da falta de 1'ep1'esentação e justiça, o celebre binômio, criação
da idealistica do muito ilustre e respeitavel Sr. Dl'. Assis
Brasil. Sr. Presidente, permita.':'me a coragem de uma afirmativa em contrário. Não acr.edito nessa fórmula, por impraticavel. De que nos serve representação verdadeira e soberana justiça para um Dava com 70 % de analfabetos'?
Não, Sr. Presidente, o caminho para a tranquilidade e
engrandecimento da Nação Brasileira - só tem uma vereda,
um rumo, uma diretriz - instrução pública, educação sanitária e trabalho.
O binômio é bonito e verdadeiro, mas sem isto é inatingivelo Terá o encanto das quimeras Sempre longe, sempre inatingível. Quer me pareecr que não faltarei a oportunidade
citando o que dizia o amargurado Camillo á alma angelical de
João de Deus: Faça primeiro a sua cartilha. Ensine o povo
português a lêr e depois Dublique os seus Doemas.
O povo ignorante, sem noção das causas, na sua grande
inconciência, não poderá satisfazer as prerrogativas que a lei
lhe confere. Não será êle que fará os seus representantes,
logo a representação não será verdadeira.
O processo de formação do nosso Supremo Tribunal lembrado pelo Sr. Assiz Brasil, cria os mesmos vícios que apontou para o reconhecimento dos Deputados pelo velho sistema.
Diz S. Ex. que eram juízes em causa própria. Não se dará o
mesmo no Supremo Tribunal? Então o que é um mal para
o poder legislativo, fica sendo medida saneadora para o poder
judiciário?
Enquanto se não fizer in:;trução, educação sanitária e trabalho êsse binômio não poderá ser resolVido, porquê não se
soube dispur na seriação dos seus valores os unicos elementos
fundamentais da sua integração.
O projeto a que aludi é o seguinte:
A V Conferência Nacional de Educação elaborou e
aprovou, pela Comissão Especial dos representa,ntes da
Associação Brasileira de Educação e dos delegados dos
Estados, do' Distrito Federal e do Território do Acre, o
seguinte projeto de Educação Nacional, como uma sugestão á Assembléia Constituinte:
Al'L. 1.0 Aos EsLados e ao Distrito Federal compete
organizar, administrar e custear os seus sistemas edu- .
eacianai:::, dent.ro dos prinípios adotados pela União.
Parágrafo único. Aos municípios que dispuzerem
de rendas suficienLes, poderão os Estados delegar, por
lei ordinária, a função de administrar os respetivos
aparelhos educacionais.
Art. 2.° Compete á União:
a) fixar um plano nacional de Educação que tenha
por objetivo ofereecr a quantos habitem o território
brasileiro, oportunidade iguaes, segundo as suas capacidades;
b) estimular e coordenar a obra. educacional em
todo o pais;
c) exercer, onde quer que se faça preciso, por deficiência de meios ou de iniciativas, uma ação supletiva;

-

363-

d) iústituir e manter. nas circunscr1coes territoriais não autonomas sistemas educacionais analogos
aos dos Estados.
art. 3.° O plano nacional de Educação será executado por meio de sistemas gerais, leigos e gratuitos, que
compreendam escolas de todos os grãos, comuns e especiais e quaisquer outras instituições de propósitos educativos que venham a ser criados.
§ 1.0 A educação nos estabelecimentos públicos e
privados visará a formação integral do homem e do
cidadão, desenvolvendo, num espfrito brasileiro, a
conciência da solidariedade entre os povos.
§ 2.° A educação primária será obrigatória, estendendo-se a obrigatoriedade progressivamente até
aos dezoito anos. no processo educativo ulterior.
§ 3.° O ensino particular deve submeter-se na
sua organização e no sen funcionamento, ás normas
fixadas nas leis ordinárias da União e dos Estados.
Art. 4.° O plano nacional de Educação a que se
refere o art. 2°, uma yez promulgado, não poderá sofrer qualquer alteração senão após seis anos de execue·fio.
Pal'ágrafo único. Modificado, no todo ou em part~. nos lermos deste artigo, só após identico prazo de
~eis anos poderá sofrer nova alteração.
Art. 5.° Para manutenção e desenvolviment<t do~
sistemas educacionais, a União, os Estados e o Distrito Federal constituirão os respetivos fundoS de
fldueaç'ão.
§ 1.0 O fundo de educação nacional será constituido de uma percentagem não inferior a 10 % da renda dos impostos da União, de impostos e taxas especiais c outros recursos financeiros eventuais.
§ 2.° O fundo de educação dos Estados e do Distrito Federal será constituido de percentagens das renelas de impostos e>:tadnais e municipais não inferiores
a 20 % do total das respetivas receitas, de impostos
e taxas especiais que lhe forem destinados e de outros recursos financeiros eventuais.
~ 3.0 Dos fundos de educação uma percenlag-em
fixada em lei ordinária será destinada ao custeio de
bolsas de estudo municipais. ~stndllais e nacionais
para prover a edueac:ão. em todos os gráos e especialidades. do;; alunos de excepcional capacidadt>.
-ArL. fi.o A Gniào estabelecerá no Ministério apropriado um Conselho Naeional de EducaC·;lo, com o re8peti"o órgão execlllh;o e técnico.
§ 1.0 Ao Conselho Nacional de Educação compete
exercer a função, que cabe á União, de estimular e'
coordenar a obra nacional em todo o País, administrar
o fundo de Educação e superintender as demais atividades educativas federais.
§ 2.° Fica reservada a autonomia da administraç.ão militar, no que disser respeito ás suas .instituições
de ensino de caráter especializado.
Art. 7.° Os Estados e o Distrito Federal manterão
Conselhos e Departamentos de Educação, com autonomia técnica, administrativa e financeira.
§ 1.0 Aos Conselhos de Edueação dos Estados e
do Distrito Federal compete administrar e superin-
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tender os respectivos sistemas educacionais, por iu...:
termédio de departamentos de Educação, seus órgãos
executivos.
§ 2.0 Compete privativamente aos Conselhos de
Educação aprovar os regulamentos e planos apresentados pelos Departamentos e fazer a necessária distribuição de despesas.
Art. 8.° Em leis ordinárias da União, dos Estados
e do Distrito, Federal, propostas pelos Conselhos de
Educação, serão fixadas normas específicas para a
organização dos corpos técnicos, docentes e administrativos do aparelho educacional, com o fim de libertá-lo de quaisquer influencias perturbadoras, e assegurar ao seu pessoal, em regime proprio, as melhores
condições de recrutamento e o máximo de estimulos
permanentes á sua especialização e eficiência.
Sala das Sessões da V Conferência Nacional de
Educação, 31 de Dezembro de 1932, Niteroi, Estado do
Rio de Janeiro. Pela Comissão dos 32, a mesa diretora
dos trabalhos. - Fernando de Azevedo, presidente.
- Diniz Juníor, secretário. - Arnerino Wanick, secretário.

o labôr imenso dos homens que vêm em todas as épocas
pregando a democracia como o melhor sentido da nossa organização política, esqueceram que é pela escola e somente
pela escola que se pode alcançá-la e o momento de radical
transformação nacional terá que dela se socorrer como única
norma ideológica, eficiente e segura. Se assim não acontecer,
se este não se fizer o escopo maior da revolução transformadora, se os responsáveis pelos destinos da Nação assim
não entenderem, estou certo, Sr. Presidente, o maior, o mais
importante, o mais necessário e imperioso de todos os problemas que precisamos atender sem delongas, ficará protel~do, com o agravO de todos os outros que lhe são subsidiários.
O SR. AGA..'l\1:ENON DE MAGALH.~ES - V. Ex. acha que podemos resolver, pela Constituição, o problem8. da educação
popular?
O SR. RENATO BARBOSA - Ela pode cooperar, estabelecendo leis mais amplas (muito bem) e dando importancia
maior ao maior dos problemas brasfleiros, incontestavelmente.
O SR. LEví CARNEIRo - Não é, porém, uma solução imediata.
O SR. RENATO BARBOSA - Ela detalhou tantos e tantos capítulos, entrou em minúcias no que diz respeito á intervenção nos Estados, numa cogitação especial no sentido
de ampliar cada vez mais. . .
O SR. VITOR RUSSOMANo - Estamos aqui para estabelecer as bases da organização nacional, das quais a educação. é
uma das mais importantes.
O SR. RENATO BARBOSA - Semear escolas é engrandecer o Brasil. A nação tem os olhos voltados para nós. Ela
secundou o nosso apêlo-~ espera agora, confiante, que realizemos as promessas QÚe lhe foram feitas. Pesa sôbre nós
graves responsabilidades pelos compromissos que assumimos. Já é tempo para que silencie a voz :perturbadora da
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facção e se eleve pela nossa conciência a YOZ construtora da
razão.
A grandeza da Amél'ica do Norte. vem da escola.
Hamilton, via o mal e indicava o remedio.
Nós estamos ainda indecisos em face de um dilema - ou
a revoluçftO se fe~ para a nossa felicidade, ou i'ntfto. veio
cooperar pal':.t que se agrave a nossa miséria.
E nos somos os responsáveis maiores por um e outro
destino.
W preciso q1!e se levante um die!1Ie onde se quebrem
todas as arremetIdas da :l.nimosidade e das paixões desenvoltas.
.
Já passou o tempo em que se triunfava no conceito popula~' pela violencia das declamações e pela aspereza das invectIvas.
Uma porJ.:llaridade as:;im alcaneada se faz com o sacrifício da tranquilidade pública c a c'usta do próprio bem públlCO.

Que não se diga, no remate dos trabalhos desta Constituinte que fracassamos por nos ter faltado sabedoria e virtude.
Todos nós sabemos o que tem "ido a instruc;.ão para o
engrandecímento dos povos. Quan:, maís cuide um povo
da sua instruc;.iio, tanto mais fortÇ\ e poderoso se torna. Os
Estados Unidos, a Alemanha c o JapElo disto dão n. maior das
demonstrações.
Quer me parecer que, para nós que temos os males
inerentes a todos e mais aqueles que nos vem da patologia
tropical, no programa das disciplinas do nosso f'nsino primário, deveriamos juntar também, obrigatoriamente, um
curso de educação sanitária, cujos conhecimentos iriam repercutir dentro do lar, com apreciável aproveitamento de todos. Sigamos o exemplo da Espanha, que com a creação de
27.000 escolas declarou solencT'Dentc ser êstc o seu plano
qu.i7uJ1tenal.

Aié 1926. o número de analfabelos de 7 a H anos no
Brasil, atingia a 5.28ô.88ú!· Sr. Presidente. êste número é
humilhante para os brasileiros. Só êle justificaria a maior
das revoluções. Eis o grande legado de 44 anos de desatinos.
de corrupções e de mentiras. Permita. Sr. Presidente, que
a minha revolta diante desta desgraça, assuma proporções
de certa exaltação e proclame, franca, sin'cera e corajosamente, excetuados os primeiros, -todos os governos da República desserviram O Brasil.
.
Se nós somarmos os :5.282.886, de 7 a 14 anos, com 03
11 .401.715 de mais de quinze anos. teremos i6.68q .601 brasileiros, que não sabem lêr nem escrever.
Sei, Sr. Presidente, que as vozes desta tribuna vão ecoar
muito longe e êste quadro é tão deprimente que seria preferivel silenciar. Modesto, na minha desambição e desafe.ito
a vaidades, de nada vale para mim o desagrado em que
posso incorrer, se a minha vontade insopitável e corajosa me
dIZ que ~ preciso servir o Brasil.
.
A transformação nacional não está nas formas de governos presidencialista ou parlamentarista, que tanto se v~m
debatendo aqui. Os presidencialistas não se rendem a lógIca
dos parlamentaristas e muito menos estes ás daqueles. Ficam, no entretanto, para todos o grande prazer dos conhecimentos revelados. Mas, convenhamos, Sr. Presidente. se a
nossa Carta Constitucional deve ser, tem que ser, nas suas
grandes leis, a expressão incontestável das nossas aspirações
e das nossas necessidades, não é possivel que nos conformemos com os dispositivos do nosso anteprojeto, onde tratando
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da Cultura e do Ensino, o faz com tanto desinteresse que, ao
lê-lo, se é levado a supôr inexistente o problema do ensino no
Brasil.
'
Voltemos de nO'vo um pouco aos números e façamos UUl
pequeno cálculo. Computando 50 alunos para cad~ escola
e havendo 5.282.886 analfabetos na idaéle escular, chegamos á conclusão de que nos faltam 105.657 escolas. Se
criarmos 10 mil escolas por ano, s6 em 11 anos teremos
alcançado um número de escolas correspondente a esta cifra.
Mesmo assim ficaremos aquem do nOsso objetivo pois é necessário contar nesse período com o indice de crescimento
das nossas populações. Se nuo é tudo, já é muito em face
daquilo que se deseja, se precisa e não se tem.
Eu sei que as nações se edificam, se engrandecem e
elevam pela voz dos seus pensadorrls e llelo trabalho conStante dos seus homens. Aqui mesmo, neste augusto plenário,
há expressões (mIturais capazes ele advogarem a grande causa
que eu nuo soube defender.
Resta-me ll.Denn.s a c(mrO...t,'àdOl·1~ v~n\'ura de nela ter insistido, fazendo com que pela elevação das prédicas que sucitar e pelo calor dos debates que hão de surgir, formulemos
dispositiv'Js de leis, mais amplos e Illais cornpletos, mais lógicos Dor mais nec~ssál'iQs. Só nssiIf\ deixaremos um pouco
de glória para o instante de vida histórica que. estamos vivendo.
Os nossos governos forarll sempre surdos aos clamores
nacionais. Agora Dassüu o lmnDo em que a palavr:i dos homens não cra Ouvida neste pv.ís.
Desejo que a miulla voz seja umel advertência na impossibilidade de ser um ensinamento. Não no sentido de admoestar, mas sim no de atender, no de notar.
Fica a censura para aquêles que foram os responsáveis
maiores desta imprevidência deixada pelos governos corsá.rios que abandonaram a Nação.
O programa por cuja execução opino visa nas suas diretrizes uma finalidade social e econômica, criadora da nossa
democracia, pelo trahalho que orgl.tnita. pela justica.. que defende e pela liberdade, que gat'anle.
Para segurança maior da nossa educação torna-se imperioso que êsse programa se incorpore ás nossas grandes
leis, porque os seus dispositivos gerais condizem com as nossas neGossidades, Dor tSSO mel'.mo que ,,6 a~sim encaminharemos para uma solução razoável todas as questões de natureza econômica e de caráter social.
O SR. Ar.Al\lENON DE 1\L\GALI-L~ES - Mesmo nêste aspecto, V. Ex. condenando o pl'esidencialismo, porquê o presidencialismo se caracteriza pelo seguinte: cada Ministro
da Just.iça - uma refórma na instrução pública.
O SR. TE1XF.\\U... 1.\;:'\'1'11 - No Imp{'1'1o era a mesma cousa
cada gabinete t.in11.a um programa.
O Sft. AGAMENolX- DE MAGALH.~ES - Assim, nesLa matéria de ensino, V. Ex. -ficaria muito bCln pedindo Um só 1)1'0gram;~ não haver mais re.formas.
O SR. JtE;\/ATO BARBOSA - É do seu sistema...
O SR. AGAlVIENON DE M::~G'\.LH.ÃES Pel'mi\.a-ffie CQUcluir o aparLe. V. Ex não se esqueça ...
O SR. RENATO BA.RBOS:\. - Basta V. Ex. lemhrar para
que me não esqueca...
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o SR. AGAMENON DE l\lAGALH.:\ES - ..• na :Süne r'h~ ra- .
ciocinios brilhantissimos que vai desenvolvendo .
SR. RE~ATO BARBOSA - BDDdade de V. Ex .
O SR. AGAMENON DE MAGM~I-L\ES .. , de considerar
que regimes são formas oe. educação demoCl'áLica ~ qne o
presidencialismo é fórma de COITUção democrática.
O SR. IRE:'IíATO BARBOSA - É do seu sistema de educação em geral e u edu'car.:ão especializada - educação da infancia com o ensino primário, a educ.a~ão secundária e universitária, a formação profissional PQ!o tra,balho manual e
mecanico, o preparo para o exel'CÍcio de funções públicas de
cara ter técnico, além da formar:.ão de um magistério capaz
de por em marcha este sistema Compreende também a edueação dos debeis e atrazados escolares, dos defeituosos, abandonados e delinquentes.
É longo, Sr. Presidente, o fundamento dêsse grande plano
nacional de educação. Mas o pouco que tenho referido f~ o
bastante para que ele mereça a nossa atenr.:·ão e jnstifique o
pedido que faco de o ser tt'anscri to no •. Diário do Assembléia
Nacional"

Devo terminar porquê nada jusl.ifica, que abuse mais
ainda da tolerancia desta Casa. Não posso silenciar sem agradecer a atenç·ão que me dispensastes. E para rematar esta
arenga que já v,li longe eu vos confesso que acredito nos sentimentos que nos trouxeram aquí tanto quanto acredito em
mim mesmo. Peço-vos, em terminando, alguma cousa mais
ainda. A harmonia desta casa é desfeita faz vezes por pequenas paixões que se chocam e antagonismos doutriná.rios que
colidem. Pois bem. A minha solicitaf;ão é tanto mais significativa, quando parte do mais modesto de todos nós.
Cuidemos em bem servir o Brasil e façamos dêstes cuidados a maior das nossas paixões.
Se assim fizermos, nua é pos~íyel fracassarn'J.os.
Fac.amos êsse grande esfôrço de conjunto, sinérgico, tenaz, constante. É a grande semente que se quer semear na
abundancia das solicitações da terra imensa e fecunda.
Não () possível que venha do céu a graç.a da nossa felicidade. quando nada fazemos para merecê-la. ~le ficára indeferente aos nossos clamores e ás nossas preces.
A alma do brasileiro tem tríste7.:1s :-tOrdestinas, Quando
na.quelas paragens tudo se redm: a \ITI; ,,;"IsLo Lrecho de terra
paralisado num silencio de 100r-~,= •.
_ Estancaram-se as fontes das aguas e parou de vez a
divina orquestracão da natureza ~1fI traÍ)alhv_
Há um sudário coiH·indo a ter!'•• sôbre a qUal caiu um
____ ang:ustios(1 silencio de desolagão. .
~... .
É bem assim a almtt d,:'sl.es milhões de brasileiros. que
não têm instr'ução, que não tém educação e que não sabem
trabalhar.
Exageramos por privil.égios culturais o desnível D1t::ní.:li.
criando por um lado uma elite monopolizadora da civilização
enquanto por outro crescem na ,proporção do seu abandono
a grande máss1 da incuUura e do analfabetismo. o que nos
distanciou sobremodo das formaçõr:s sociais democráticas.
B fundamental na organiz:l:;-ão das democrt'icia!' autenticas a seleção de um primaci::tdo cultural, que surge de espontanca diferenciaf:lã.o dos seus varores e cuja atuação será
t.anlo mais segura e necessária Quanto mais rumar para o
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desaparecimento desse desníyel: Não há duas inter~retaçõ~s.
Os processos para êste . obJetIVO compreendem lústruçao
pública, educação sanitária e trabalho.
E nós que quere:nos crea:r a nossa democracia, devem.os,
conciente e esclarecIdos, fortalecer ~ nossa vontade e Incentivar a nossa ação arros~ando sacrifícios e renúncias
para que se possa sobrepor o grande intsresse comum ao intere5se individual.
É do ambiente escolar que há de sur;;ir a verdadeira democracia e porquê ai é que se pode dar um sentido social á
individualidade, como quer Claperêde.
. A nossa eS00Ja em moldes autocráticus é o mais completo
laboratório de recalques psíquicos, que se prendem como um
m.ordent~ C\Jrante ao nosso :-,ubjetiv181!Jo. ~ão '013 mais rebeldes e inapag-áveis preconceitos, geradores dos antagonismos
de classes e suas hostilidades, tornando difícil senão inatingível a wcial democI':lcia.
A esco.]a terá que ser a. cédula formadora do nosso regime repúbhc:mo. (.1\f'/l.ito bem, muito bem. Palmas; O orador
é clLmprim.entado.)
Durante o discurso do Sr. Renato Barbosa, o
Sr. Antonio Carlos, Presidente, deixa a presidencia, que é occ'L1pada por Sr. Christovão Barcelos, 2° Vice-Presidente.
ORDEM DO DIA

6

o Sr. Presidente orficio:

A Mesa acaba de receber o seguinte

·'Sr. Presidente - Pelo presente, venho apresentar a
minha renuncia de membro da Comissão de Constituicão, e
110S tr-mnos do § 2° do arL. 28 do Regimento Interno, de
a.cordo com a maioria da bancada de que sou "leader"', indico o 81'. D~pul.t\do ldalio Sandcnbel'g para prcenchpr a
vaga resultimLe da minha. renuncia.
Sala das Sessões, ·1 de Janeiro, de 1934. - Antonio

Jorge".

.

A' vista.- dc::;ta comunica~[o e. nos tenno::. do RegimentlJ,
nomeio para fazer parte da Comissão Constitucional, o
Sr. Deputado Idalio Sanrlenberg, em subsLitu5ção ao
151'. Antonio Jorge. (Pausa.)

7
Tem a palavra, para e:xplicação pessoal, o Sr. Fernando
Magalhães.

o Sr. Fernando Magalhães (Para. explicação pessoaL)
- Sr.Presidente, recebi a honrosa incumbência de trazer ao
conhecimento da Assembléia o documento escrito, pelo qual
o Sr. Osvaldo Ãranha afasta-se desta Casa, onde, com o
apoio unanime, exerceu, tão brilhantemente, as funções de
leader da maioria, escolhidos pelos leade1's de cada bancada.
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Vou proceder á leitura do referido documento, o qual,
nos moldes em que foi vasado, na sua própria estrutura,
é de alta significação política, demonstra o grande patriotismo do seu autor e, ao mesmo tempo, constitue verdadeira
lição de civismo.
S. Ex. historiando os acontecimentos que o levaram a
decisão tão dolorosa para a Assembléia ...
O SR. DEMÉTRIO X.,\VIER - E para a nação.
O SR. FERNANDO :MAGALH~iES .,. não tem dúvida
em mostrar as grandes vantagens que existem em se apartarem desta Casa os dissídios, as desavenças, as desinteligências de ordem pessoal. E' principalmente, êsse aspecto
quo o documento comporta.

E antes de juntar outras considerações, cuja explicação
está na dependência imediata do texto da carta que vou lêr.
direi aos Srs. membros da Assembléia Nacional Constituinte
que o fac.:.o por uma delegação especial, que muito me desvanece, da parte do Sr. Osvaldo Aranha, incumbindo-me ao mesmo tempo em que o seu destinatário, Sr. João Guimarães, meu amigo e nobre leade1', a transmitisse aos leaders
das demais bancadas - de trazê-la ao conhecimento da Casa,
tanto mais quant.o se dirige ela mais a todos nós do que,
particularmente, ao leader de cada uma das bancadas.
(Lê) :

"Deputado DI', João Guimarães - Assembléia Constituinte - Meu nobre patrício: Tendo sido aceita a. minl1 a
demissão e devendo deixar, hoje, o cargo de Ministro, transferindo-o ão meu honrado sucessor, e êsse fato importando
na impossibilidade de continuar a exercer a honro!5a delegação de leuder da Ass~mbléia. volto á presença do meu no. hre colega e ilustre leader fluminense, para fazê-lo, mais
uma vez, porta voz do!; meus agradecimentos e das minhas
de~lledidas aos nobres representantes do país nessa AssembTéia.
A honra que me foi conferida pelos leaders, <\ convivencia diária nos trabalhos iniciais da elabora(~ão constitucional, o conhecimento pessoal dos altos propósitos de
cada um e de todos Os representantes da naçf:o. a certeza
de que, nêsse ambiente patriótico, a minha tarefa revolucionária seria fecunda e fácil, foram motivo:, dI'. l'clevante
ponderação, no passo que fui coagido a d:l1" remmcianJo
ás funções de Ministro da Fazenda.
.
Fui recebido, graçns á sua generosa iniciati\:a, cQm tal
carinho pelos seus pares, participei dos trah:l!hose elos mais
acesos embates, num ambiente de tanta elevação pcssoal e
patriótica, que, por certo, nada me custa maii', na hora em
que sou forçado a despojar-me das investidll1'~1s que me
conferiu a Revolução, que o abandono da honrosa posição
de leader da Assembléia Constituint~,. Aliás, procurando
corresponder á confiança da investidura, e logo após, á da
própria Assembléia, tudo fiz para que nela, na sua obra
e na sua autoridade, repousassem confiantcs os destinos do
país.
Quanto em mim esteve, na minha palavra c na minha
ação, fiz para que fôsse ela, como deverá sei', s.ob pena de
perecerem todas as legítimas aSDira<,:.ões llnCiOn:llS, livre em
suas deliberações, elevada em seus trabalhos, nobre em suas
atitudes e respeitada em seus atos.
Cumpri a afirmação de ser o representante do seu pensamento junto aos demais poderes e de jamais aceitar a
VOLUME v
24.
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função, outrora usual, de ser um mero agente do govêrno
no seio da Assembléia.
Levo da Assembléia as melhores recordações da minha
vida política porque, no _meio dos seu~ membros, nãó tive
um s6 dissabor, uma só contrariedade, antes razões de alegria pessoal e exaltação cívica.
Devo, antes de encerrar esses agradecimentos, transmitir-lhe, para seu conhecimento, dos seus pares e do país,
o último esfôrço que fiz no sentido de concorrer para que
essa Assembléia mais se impusesse á confiança dos brasileiros.
Tendo surgido uma divergência na bancada mineira,
acompanhada pela simpatia quasi geral da Camara, conforme pude verificar na troca de idéias com leaders e deputados,
e parecendo-me que era de meu dever evitar a repercussão
dessa situação nos trahalhos constituintes, mantendo acima
de tudo a coesão da Assemhléia, sem a qual diminuiria a
confiança pública na sua ação, procurei uma f6rmula honrosa, capaz de corrigir êsse mal inicial, de efeitos sempre
maléficos. Procurei o Exmo. Sr. Chefe do Govêrno e o Ministro da Justiça, e, presGnte o Presidente Antônio Carlos, fiz
a exposição do meu pensamento e da necessidade de, acima
dos homens e das posi()ões, resguardarmos a Assembléia de
dissídios, de discussões ou de lutas que viriam sacrificar a
ordem dos seus trahalhos, o prestígio das suas decisões e a
unidade política indipensável á sua ohra. Ao fim de uma demorada conferência ficou combinado, em virtude de insistência e sugestão minhas, entre mim e o Sr. Antônio Carlos,
que nós ambos, em doeumento comum, peremptório, irrevogável e solidúrio, l'cnuneiariamos, êle á presidêneia e eu á
leade7'ança da Assembléia, permitindo que esta se recompusesse livremente, por forma a manter a sua coesão integral e
poder, assim, melhor, com mais segurança e autoridade, ultimar a elaboração constitucional.
Era minha convicção, talvez errada, pelo excesso de boa
fé e boa vontade patrioLica" que orientam minha vida pública, que (},,~c aLo, do eminenLe presidente dessa casa e do seu
humilde leudcl'. viria resLitui!' <.l Assembléia á confianna intel;l'al da o'(liníão civil e militar
paí", trazendo a éoesão
da maiorh\. a segUl'ança da vit6ria dos objeLivos da Revolução e a paz enLre Lodos os seus c1ementos políticos. Fiquei
sendo (} :'n'biLJ'o da oportunidade e quando, htl dia's, quiz tornar efetivo o compromi"so, fui informado de que, fatos supervenientes, aos quais fui extranho, c que, antes, constituiram para mim verdadeira surpresa, impediríam-me, e, creio,
ao Sr. Antônio Carlos, de tornar efetiva a nossa renúncia
comum, soliclúria e irrevogável.
Prest:mdo contas á Assemhléia da minha ação, na hora
-em que renuncio a todas as funcões públicas, não me era dado
omitir fato de tanto relevo, (ia mais alta significacão para
os destinos da Assembléia e da Revolução. Fazendo-o quero
deixar hem claro que só agi inspirado pelos deveres em que
fui investido pela confiança sua e de seus pares, pelos meus
próprios, contraídos com a evolução e com a opinião brasileira, e, acima de tudo, pelos de, tomando a iniciativa da
minha própria renuncia, ahrir á Assemhléia novas e mais largas possibilidades, para que ela, senhora dos destinos do Brasil, pudesse recompor-se, mais cohesa, forte e com mais autor'idade, para poder realizar sua obra, não entre desconfianças e sizanias, mas entre os aplausos confiantes do país.

do
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Minha atitude era in,>pirada na lealdade ao Govêrno,
no amor á Revolução. e no espírito de renúncia ao mais alto
dos seus postos, qual o de leader, para melhor servi-los e
ao Brasil. Tomando-a agora, na minha parte, desobrigo o
meu eminente companheiro de compromisso, com os votos
e apelos para que os Srs. Deputados, como vêm fazendo,
enobreçam cada vez mais os seus mandatos e possam, assim,
dar ao país não uma constituição obsoleta, madrasta do
povo, como todas as que temos tido, mas uma carta política
que, atendendo á estrutura organica, econômica e social do
Brasil, seja, como já afirmei, a mãe comum de todos os
cidadãos.
Receba meu eminente amigo e colega os meus agradecimentos, transmita-os aos seus ilustres paros e afirme, por
mim, a essa casa que, na vida priyada. ou na vida pública,
na paz ou na luta, a Assembléia Constituinte continuará a
ter em mim o mais humilde, mas o mais irredutível e agra':"
decido dos seus servidores." (Palmas prolongadas).
A leitura desta carta, Sr. Presidente, tem o fim proposital de vê-la incluida nos anais desta Casa', para conhecimento dos presentes, esclarecimento da história e julgamento
dos homens.
Não há necessidade, naturalmente, de fazer esse requerimento: ele decorre da minha posição nesta Assembléia.
Não preciso, mesmo, para isso, despir-me das ligações partidárias, que me prendem á ilustre bancada que sôbre mim
fez recair os seus sufrágios, apontando-me ao seu numeroso e valente eleitorado, trazendo-me, por conseguinte, nos
seus ombros, para que me fôsse dada a oportunidadb de ter.
assento nesta Casa; não preciso despir-me dessa autoridade
de que me investe a minha bancada, com a sua tradicional
independência, de acôrdo com os velhos princípios que declaram nela não existirem questões fechadas.
O SR. LEMGRUBER FILHO - Somos um partido de homens livres.
O SR. FERNA_~DO :\IAGALH.~ES - Desejo, entretanto.
também salientar que, nestes rumos novos onde se congregam as forças revolucionárias para dar :'t Assembléia o as- '
pecto soberano que ela terá dent.ro de poucos dias, não
deixo tampouco de recordar essa situação, para fazer sentir
que as frases que profiro e apresento om homenagem a
Osvaldo Aranha t(~m, sem dúvida alguma, grande signifIcação.
Estou certo de que a Assembléia aprovará. o meu requerimento, para que delegue poderes a 25 dos seus membros no sentido de levar ao Sr. Osvaldo Aranha a segurança
do nosso apreço e a tristeza em que nos encontramos ao
saber que ele foi obrigado a nos deixar. . ,
.
E' este o requerimento que faço, reduzmoD-o a es?rIto.
(]jfu,ito bem; muitc. bem. Palma~. O orador é cumpnmentado.)
.

o Sr. Presidente - PP(,O ao nobre Deput.ado (mv;~~ por
escript.o o seu requeriment.o, afim de que ainda hoje seja
submetido a votação.
Vem á -:\Iesa o seguinte:
REQUERI"'rE~T~

Requeiro seja nomeada uma Comissão de 25 membros,...
qUe traduzam ao Sr. Osvaldo Aranha o sentimento de gra-
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tidão pe1a sua "leaderança" e o grande pezar pelo seu afastamento da direção desta Casa . - Fernando Magalhães.

8
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Deputado Augusto de Lima.
O Sr. Augusto de Lima (Pela ordem) - Sr. Presidente
ainda ecoando em nossos ouvidos as palavras com que o iIus~
tre representante do Estado do Rio de Janeiro emuldorou,
na .sua cloquencia brilhante, os têrmos da carta dirigida pell)
emInente Sr. Osvaldo Aranha, em que se despede da "leaderanc;a" desta Casa, sinto verdadeir oorgulho de brasileiro
em JUDtar os meus aplausos ao requerimento que S. Ex.
acaba de fazer.
Homens dessa têmpera são os que realmente merecem
ser postos como paradigmas, como exemplos ás gerações que
vão surgindo, pai:> demonstram que a nossa nacionalidade
dispõe de fatores que a hão de engrandecer, tornandG êst"e
pais uma grande potência na América do Sul.
É de um outro homem dessa têmpera que peço licença
para tratar agora, em uma nota de saudade.
Refiro-me ao antigo político, ao antigo Presidente desta
Casa, ao antigo leader e ao antigo Senador Bueno Brandão,
que o nosso Estado de Minas teve a honra de vêr á testa do
seu govêrno, em mais de um periodo.
Sr. Presidente, já em sessão anterior, esta Assembléia
prestou excepcionais hom 3nagen,:; á memória de Ol(,gário
Maciel, a quem o destino reservou, em momento singular da
história nacional, UJIll posto culminante.
Cabe-me hoje, por honrosa delegação do leader da minha bancada, o dever tão grato ao meu coração, de trazer ao
registo de saudades e justas homenagens, a inserir na Ata dos
nossos trabalhos, o nome de outro mineiro, grande bra.~í1ei
1'0 que honrou a sua pátria e amou o seu povo: Júlio Bueno
Brandão, roubado pela morte nas primeiras horas, por assim
dizer, da aurora vitoriosa da Revolução.
As simples palavras que vou proferir, são menos para
os conLemporaneos, principalmente mineiro.s, que o c;mheceram e guardam vivos -na memória o seu valor e as suas
virtudes, do que para os Anais da Constituinte, que' serão incorporados li história.
Bueno Brandão pertencia ao reduzido grupo dos homens que se fazem por si mesmos. Embora da,cendente de
uma das mais ilustres e antigas famílias da nobiliarquia de
São Paulo e de Minas, não lhe ~sistiu ao berço a fadá que
liberaliza os dons da fortuna. E, mal saido da infancia, teve
de madrugar na labuta pela subsistênCia, paralelamente ã.
formação do seu espírito nos estudos escolares.
Bem criança ainda, pois nascera em 11 de Julho da
1858, já, em 1875, Ouro Fino, sua terra natal, admirava a sua
atividade, como empregado no comércio, e a sua bondade e
o seu, pré~timo. Mestre de si mesmo. habilitou-se nar. horas
vagas e instruiu-se nas disciplinas indispensáveis .para o curso de direito. Êste, porém, não logrou fazer nos bancos académicos, o que não impediu que <;e tornasse, já em i 882, o
advogado mais procurado na zona em que vivia, depois de
ter exercido com relêvo o cargo de promotor público e, interinamente, como suplente, o de juiz municipal e de órfãos.
Tais qualidades revelou, como éspírito õI'ganizador, que os
seus conterraneos o elevaram, dentro em pouco, ao govêr~
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no municipal, tornando..-s~ o chefe político, o guia, e, depoi3
d:: proclamada ~ ~~Publ~ca, o órgão informativo de Ouro
:E mo e dos mumClplOS vlzmhos perante o Govêrno do Estado.
Na P:re6 !dência Afonso Pena foi eleito Deputado ao CO!lg~esso l\llnelro, onde, pela sedução do seu espírito, prudênCIa dos seus conselhos e viva penetração com que apreeudia
os problemas políticos e legislativos, se impôs á confiança de
seus pares e á estima pública de qUe foi penhor a sua eleição
para Senador Federal no memorável pleito de 6 de Agosto
de 1898, em que contendeu ()om um adversário lOl"mklavel
l) saudo'3o mineiro Antônio Gonçalves Chaves, um do~ grau':
des luminares da Constituinte de 1890.
Os frequentes tufões que agitaram nêsse período a polftica nacional, cujos ímpetos semprl~ chegava ao recinto do
Senado, em um ambiente por vezes conflagrado em debates
incandescentes, encontravam em Bueno Brandão a atitude
serena e firme, e a sua palavra encerrava, quasi sempre. a
.solução oportuna e criteriosa para as situações mais aSildas.
Neste posto o foi cncontrar o voto mineiro, indicando-o v:ll U
o Govêrno de Minas, ao lado df\ João Pinheiro, tendo Francisco Sales, então presidente (1905), com a sabedoria
que sempre inspirou os seus gestos políticos, conj;.ll'ado
a crise iminente no ·3eio do P. R. M. sôbre escolha úus candidatÚ's á J)l'esidencia do Estado. Em meio da jornada, tombava João Pinheiro, e viu-se o Vice-Presidente Bueno Bl'anQão investido nas graves funções do Govêrno. O meu antecessor, vulto apostolar do novo regime e reform:1dor de alto
descortino, havia traç.ado linhas luminosas no seu programa
de govêrno. Bueno Brandão, dando-lhe molde pessoal, realizou algumas medidas, ~'úmpletou outras e soube honrar a
memória do antigo fundaàor da Repúblic,a em Minas, cumprindo-lhe as verbas do testamento cívico. Fez mais; iniCIOU em todos os ramos da administração mineira novos serviços, cujos resultados muito aproveitaram ,ao Estado.
Enquanto cuidava dos interesses econômicos e culturais
do p'ovo, nüo descurava elos seus altos direitos na política e
nas. suas prerrogativas de ,autonomia .
. Assim, terminado o MU período, pasi"OU o govêrno ao
grande minciro, Venceslau Braz. que as urnas lhe destinaram como sucessor. Eleito Deputado. voltou BUéno Brandã::>
.ao Congresso Nacional. Leadc1' da bancada mineira, !lã ainda
llesta Casa quem se recorda dõ.l sua atuação ubiqua e eficiente.
Onde, porém, se rcvelou Bueno Brandão, em 'toda a ple- .
uitude da sua capacidade de direção, foi do' qu,a triênio do
seu govêrno, de 1910 a 1914, em que teve para' auxiliá-lo 00
ilustres mineiros Delfim iVloreira e Artur Bernardes e José
Gonçalves, os dois primeiros elevados, depois, á alta magistratur,a da Presidência do Estado e da República.
Haviam sido de grande agiL:Jção os dias precedentes; em
que se degladiaram as candidaturas marechal Hermes e Rui
Barbosa. Foi uma luta ',em precedentes. Felizmente. os mineiros dela saíram dignificados e muito concorreu para isso
a habilidade, a prudência e por 'Vezes a energia do Presidente Bueno Brandão, conti~uando a .ação de Vence-slau Braz:.
Estava-lhe depois reservada nova ocasião em que teria.
de pôr a prova o seu tato e resolução.
Foi quando aqui se pretendeu nas :altas esfer:as do poder impor um candidato ã Presi iência. da RepúblIca, sem a
consulta de Minas ou, antes, contra as suas itltenções políti-
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caso É bem conhecida a frase em que Bueno 'Brandão, exprimindo o próprio pensamento, também traduziu o dos políticos mineiros de tcdos os tempos: "Prefiro caír com. Minas, a caírem Minas." - Isto, depois de recusar dignarnent~
o seu nome ao jOgO das candidaturas em competição. Á atltude tão digna correspo!ldeu a política de então, adotand!.l
com impressionante unanimidade a candidatura de Venceslau Braz.
Bueno Brandão voltou ao Congresso, terminado o seu
govêrno, e na Camara foi leader e depois Presidente e, finalmente, de novo, Senador, sendo um dos chefes prestigioso:;
da Alianca Liberal que V. Ex., Sr. Presidente, Antõrlio Carlos, fundou, rasgando, num gesto nObre de rebeldia, nov':)
horizonte á pollLica nacional. E Bueno Brandão aceilou todas as consequências dessa perigosa campanha, leve ainda nu
têrmo honr.ado da sua vida pública fi. feliz ocasião de manifestar o seu amor á terra natal, em um voto em que culminou a sua energia. (Mu'ito lJe1n). Foi o único proferido
no Senado contra o projedo de J~stado de Sítio para lHinas
Gerais, cujo territorio, intacto dessa viulência, já estava ser·
vindo de asilo aos perseguidos do poder. E êsse volo foi o
vencedor com a Revolução, cuja bandeira erguida o povo das
montanhas vinha: já tl'alendo na arr.ancada triunfal pelas
5erras do Ouro Branço, das Taípas e da MantiqueIra, vale em
fora do Par.aíba.
Sr. Presidente, eu termino lembrando o qUe está na
conciência de todos n6s que conhecemos o caráter, a abnegação, o desinteresse e a :.lta -capacidade do velho mineiro.
Morrendo pobre, como é s.abido, legou ao seu Estado e ao
Brasil um tesouro inestimável, aquêle de institutos, funda···
ções e serviços identificados com o seu nome imper-eciv€l
e a êste, ao Brasil. na atual e nas gerações do futuro, de um
exemplo heróico de quanto pod".l a fôrça de vontade fundaàa no caráter, nutrida pela bondade, guiada pelo nomsem;l)
e erguida pelo talento de bem fazer. (1I1uito bem; muUo
bem. O ordm'o é cumprimentado.)

9
O SPo. ASCANlO TUBINo
Peço a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.
O Sr. Ascanio Tubino - Sr. Pl'esidenl.e, Srs. Deputados. As manifestações de simpatia e grande- aprêço
pessoal ao em inente Sr. Osvaldo Aranha, tão eloquentemente t~'aduzidas pelos ilustres oradores que me prece<:leram, quero juntar a reafirmação da minha malterável
estima e minha admiração pelo preclaro gaúcho, a quem
estou ligado paI' laços de fraternidade, cimentados na luta
pelo mesmo ideal, em refregas memoráveis, nos campos do
Sul.
Como a quasi ullanimidade, a bancada liberal do Rio
Grande do Sul, da qual tenho a honra de fazer parte, lamenta
o afastamento dos nossos trabalhos e a !Jerda da colaboração
eficiente e brilhante dêste ilustre brasileiro, que foi, ineuntestavelmente, o governador, o nervo e a alma da gloriosa
arrancada de 1930. (Muito bem,)
.
Da sua mocidade trepidante e vitoriosa, que eu vi surgir com Flores da Cunha, dominadora e forte nos campos e
nos cenários do Sul, do seu dinamismo, da sua cultura, (/a sua
mteligência fulgurante, do seu idealismo orgânico, da fôrça
motriz do seu bom senso, muito tem a esperar o Brasil,
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Sr. Presiàente (Apoiados), na sua nOV..1 fáse da sua evolut:;ão !)olítica e social.
Confio, inteiramente, devemos todos confiar, no patrÍotismo ardente do Sr. Osvaldo Aranha, palriotismv que há
de pairar alto, muito alto, elevado, muito Mima dos episódios decepcionantes da política sem entranhas. A bancada
liberal do Rio Grande do Sul, com enf.u;;ia-5mo, aprova o requerimento do emment.e Deputado fluminense, Sr. Fernando Magalhães. (J'ltâto bem: muito bem. Palmas.)

O Sr. Presidente - Anles de sulJmeLter a votos o requerimento do Sr. Deputado Fernando Magalhiies, elevo declarar que a Mesa se associa á manifestação expressiva lIue a
Assembléia é convidada a prestar ao Sr. Osvaldo Arauha.
Alias, desde inicio, a Presidência afirmara que ainda hoje
poria a votos o aludido requerimento, e o faz, agora, embora
sem consentimento expresso do RegimenLo, cerla de qu~ homenagens como esta não podem sofrer qualquer rlilação.
(],fuito bem.)

Peco aos 51's. D0putados ocuparem suas cadeiras, afim
de ser votado o requcl'i!l1ento.
O Sr. Acúrcio Tôrres -

Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.
O Sr. Acúrcio Tôrres (Pela ordem) - Sr. Presidente,
declaro que, em i'::tC(\ dos termos do reqUo~f'il11e!1l.., do (iminente Deputado Fernando Magalhães, votarei por .,ua apl'ovação, mas, isso, tão só como uma .iusla tl'Jn1enagem :H qualidades pessoais do ilustre :::)1'. Osvaldo .\}"llllla. (Muito bem;
muito bem.)

o Sr.

Alcantara Machado -

Pe"o a palavra.

O Sr. Presidente -, Tem a palavra o nobre Dcputudo.,
O Sr. Alcantara Machado (Pcla ordem) - SI' :Presidcntet,
::lo bancada paulisla tia Chapa Única vota. ;1 l'avoI' rio !'('qncriment.o formulado [leIo brilhante Deputado :;1'. l~P.l'nan(h.l
Magalhães. VoLa a favor df'le como hOnll'.lla~l)T11 pe,..s'oal ao
Sr. Osvaldo Aranha, cuja uluur;i'io nesta Casa l'oi das mais
brilhantes e das mni;; eficlenLe::; na dirw:ão rIO;; tl'abalho:> ria
ConsLiLuintc. (Jluito úcm: 7lwilo bem.)
O Sr. Aloisio Filho - Peço a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobro Deputado.
O Sr. Aloisio Filho (Pela ordem) - Sr. Presidente, nenhum eonstrangimentn tenho em votar pelo !'cqucrimcnLo,
até porque fui uma das vozes que, aquí, S:3 manifest.aram em
desacôrdo com a escolha de um ministro de Estado para
leader da Constituinte. Entretanto, o men sent.imento de
,im;f,ica e a minha lealdade mandam reconhecel' que a -breve
atuacão do Sr. Osvaldo Aranha, na lea..-Ieranc"l desta Casa.
se acentuou na exteriorização àas suas qualidades pessoais e
é em homenagem a essas qualidades pessoais, sem cogitar de
qUaIsquer olJJetívos politicos ou partidários qif(l pos:;am exi!>til' no requerimento, que voto a favor dêle. (Muito bem;
muito bem.)

O Sr. Presidente - Vou submeter a votos o requerimento oferecido pelo Sr. Deputado Fernando MagallJãe:5_
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que o aprovam

queiram

levantar-~.p..

Foi aprovado.
Em onediência ao voto da Assembléia, nomeio para constituir a Comissão os 81's. : Alvaro Maia, Veiga Cabral, Hodrigues Moreira, Agenor Monte, Xavier de Oliveit'a, Kerginaldo
Cavalcanti, Pereira Lira, José de Sá, Guedes Nogueira, Deodato Maia, Marques dos Reis, Carlos Lindenberg, Amaral
Peixoto, Fernando Magalhães, Augusto de Lima, Edmar Carv'alho, Nero Macedo, Alfredo Pacheco, Idálio Sardemberg,
Ascanio Tubino, Alberto Diniz, Teixeira Leite, Alexandre Siciliano, Abelardo Marinho e Morais e Paiva.
Comparecem mais os 81's.:
Cunha Melo, Luiz TireIli, Mário Chermúnt, Joaquim Magalhães, Agenor Monte, Freire de Andrade, Valdemar Falcão,
Figueiredo Rodrigues, Jeová Mota, Silva Leal, Kerginaldo
Cavalcanti, Ferreira de Sousa, Irenêo Joffily, Pereira Lira,
Barreto Campelo, Souto Filho, Luiz C~dro, Solano da Cunha,
Mário Domingues, Alde Sampaio, Osório Borba, Humberto
Moura, Izidro Vasconcelos, Guedes Nogueira, Deodato Maia,
Clemente Mariani, Magalhães Neto, Arlindo Leoni, Medeiros
Neto, Arthur Neiva, Edgard Sanches, Homéro Pires, Manoel
Novais, Gilenó Amado, Aloísio Filho, Paulo Filho, Godofredo
da Costa, Jones Rocha, Rui Santiago, Pereira Carneiro, Nilo
de Alvarenga, Raul Fernandes, César Tinoco, José Eduardo,
G~-er de Azevedo, Fábio Sodré, Soares Filho, Lemgruber
Filho, Bias Fortes, Melo Franco, José Braz, Martins Soares,
Negrão de Lima, Raul Sá, Teotônio MOlüeiro de Barros, Vergueiro César, Zoroastro Guoveia, Cincinato Braga. Carlota de
Queiroz, Antônio Covello, Cardoso de Melo Neto, Henrique
Baima, Domingos Velasco, Francisco Vilanova, Antônio Jorge, Idálio Sandenberg, -Carlos Maximiliano, Mauricio Car-doso, Aries>Di~s. Renato Barbosa, Demétrio Xavier, Ascánio
Tubino, Pedro Vergara, Raul Bittencourt, Martins e Silva,
:F'rancisco Moura, Eugenio Monteiro de Bnrros, Milton de
Carvalho, Augusto Corsino, Joüo Pinheiro. Rocha Faria, Gastão de Brito, Oliveira Castro. Nogueira Penido (84).
Deixam de comparecer os 81's. :
Pacheco de Oliv.eira, Alberto Roselli, Herectiano Zenaide, Antônio Machado, Leandro Maciel, Augusto Leite, Prisco Parafso-, Negreiros Falcão, Lauro Passos, Carlos Lindenberg, Alípio Costallat, Oscar Weinschenck, Ribeiro Junqueira, Adélio Maciel, Pandiá Cal6geras, Pedro Aleixo, Mata Machado, Delfim Moreira, José Alkmim, Simão da Cunha, João
Penido, Furtado de Menezes, Cristiano Machado, Daniel de
Carvalho, Licurgo Leite, Carneiro de Rezende, Plínio Correia de Oliveira, José Carlos, Barros Penteado, Mário WhatefIy, Hipólito do Rêgo, José Ulpiano. Morais Leme, Simões
Lopes, Assis Brasil, Horácio Lafer, Roberto Simonsen, Oliveira Passos (38).
O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar. vou levantar a Sessão, designando para amanhã a mesma.

ORDEM DO DIA
Tr-abalho de Comissão.
Levanta-se a Sessão ás 16 horas e 35 minutos.

42a sessão, em 5 de janeiro de 1934
Presidência dos Srs. Antônio Qilr!os, Presidente, e Cristóvão
Barcelos, 2° Vice-Presidente

1
A's 14 horas, comparecem os Srs.:
Antônio Carlos, Cristóvão Barcelos, Tomaz Lobo, Fernandes Távora, Clementino LisbOa, Valdemar Mota. Álvaro Maia,
Mário Caiado, AlfreàodaMata, Veiga Cabral, Leandro Pinheiro.
Moura Carvalho, Lino Machado, Magalhães de Almeida, Co"ta
Fernandes, Carlos Reis, Adolfo Soares, Godofredo Viana. José
Borba, Pontes Vieira, Xavier de Oliveira, Silva Leal, Martins
Véras, Kerginaldo Cavalcanti, Veloso Borges, Irineu Joffil:r.
Bal'!'eto Campelo, João Alberlo, Agamenon de }iagalhães, Mário Domingues, Arruda Camara, Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcanli. J05é de Sá,Alde Sampaio, Góes Monteiro, Valente de
Lima, Isidro Vasconcelos, Guedes Nogueira, Deodato Maia, J.
J. Seabra, Marques dos Reis. Medeiros Neto, Edgar Sanches,
Alfredo Mascarenhas. Leôncio Galrão, Átila Amaral. Homéro
Pires, Manoel Novais, Francisco Rocha, Arnoldo Silva, Godofredo Menezes, Henrique Dodsworth. Rui Santiago, Miguel
Couto, Pereira Carneiro, Leitão da' Cunha, Olegário Mariano,
João Guimarães, Prado Kelly, Raúl Fernandes, Alípio Costallat, Acúrcio Tôrres, Fernado Magalhães, Gwyer de Azevedo, Cardoso de Melo. Soares Filho, Buarque Nazareth, Lengruber Filho, Bias Fortes, José Braz, Adélio Maciel, Martins
Soares, Pedro Aleixo, Augusto de Lima, Augusto Viégas, Maja
Machado, Vieira Marques, Clemente Medrado, João Beraldo,
Levindo Coelho. Valdomiro Magalhães, Belmiro de Medeiros.
Licurgo Leite" Celso Machado, Campos do Amaral.. Bueno
Brandão, Alcantara Machado, Teotônio 'Monteiro de B:u')'os,
Rodrigues Alves, Morais Andrade, Almeida Camargo. Gua~ací
Silveira, Carlola de Queiroz, Lacerda 'Verneck, José Honora~
to, Domingos Velasco, Nero de Macedo, Generoso Ponce, João
Vilasboas, Alfredo Pacheco, Plínio Tourinho, Antônio Jorge.
Carlos Maximiliano, Anes Dias, Frederico Walfenbutell, Joª,o
Simplicio, Renato Barbosa, Demétrio Xavier, Vítor Russo':'
mano, Ascanio Tubino, Fanfa Ribas, Alberto Diniz, Ferreira Neto, Gilbert Gabeira, Vasco de Toledo, Antônio Rodrigues de Sousa, Valdemar Reikdal, Francisco Moura, Antônio
Pennafort, Sebatião de Oliveira, João Vitaca, Alberto Surek,
Armando Laydner, Ewald Possolo, Guilherme Plaster, El.'.gênio Monteiro de Barros, Edmar Carvalho, Mário Manhães,
Ricardo Machado, Valter Gosling, Pedro Rache, Euvaldo
Lodi, Mário Ramos, Pacheco e Silva, Rocha Faria, Teixeira
Leite, Pinheiro Lima. Leví Carneiro. Abelardo Marinho, Nogueira Penido. (141.)
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o Sr. Presidente - A lista de presença acusa o comparecirnento de 141 Srs. Deputados.
Está aberta a Sessão.
O Sr. Clemeninc Lishoa (3° Secretário, servindo d~ 2°),
procede á leitura da Ata da Sessão antecedente, a qual é, sem
observação, aprovada.

O Sr. Presidente -

Passa-se á leitura do Expediente.

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

Ofício:

EXPEDIENTE

Da Loja Maçônica "XX de Setembro", de 17 do mês findo,
pedindo sejam mantidos na futura Constituição os arts. 70,
parágrafo 4°, e 72 e seus parágrafos, da Carta de 1891. - Á
Comissão Constitucional.
O Sr. Presidente -

Está finda a leitura do Expediente.

2
Vou dar a palavra ao primeiro orador inscrito, o Sr. Ricardo Machado.
O Sr. Ricardo Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados:
A monotonia dos algarismos, que vou submeter â vossa
preciosa atenção, exige que eu seja breve.
O regime tributário constante dos artigos 14, 15 e outros, do anteprojeto da Constituição, que está em estudos
nesta Casa, é objeto das considerações que farei.
A intenção que me move é a de trazer dados que sirvam de esclarecimentos á Comissão dos 26, encarregada de
tomar em consideração, e estudo, as emendas apresentadas
ao anteprojeto; e, ainda, é meu desejo, pedir a atenção dos
Srs. Deputados, para problema tão sério, qual seja o da economia das partes, que constituem a Federação Brasileira.
O anteprojeto dá, á União. a exclusividade de r.ompetência para decretar impostos de consumo e de exportação,
reformando, assim, a atual prática tributária, pela qual as
unidades feeleradas buscam seus recursos principais nessas
duas fontes de renda.
Um tal regime, reduziria os Estados á penúria financeiro-econômica, que seria a antecamara da penúria de auto-nomia, abalando, assim, o lineamento da Federação.
Privados dqs impostos de consumo, e de exportação; entrados no regime de pão e agua, que lhes permitiria a exclusividade de, apenas, decretar sôbre impostos de transmissão
de propriedade, de industrias e profissões, territorial, e taxas
de sêlo especiais; e recebendo o presente grego do imposto
cedular de renda; e, ainda, peados, pelo art. 17, de usarem
de algumas outras fonte~ tributarias, recebem os EstMos, no
anteprojeto, a faculdade de, conjuntamente, com a União,
criarem outras fontes de receita - que não contravenham
o disposto nos arts. 14, 15, 16 e 17.
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Retenhamos que, desde que não se dê a invasão de competencias, que foram reservadas, nos artigos citado~. tanto
os Estados como a União, poderão lanear os mesmos impostos, sôbre a mesma denominação. E tanto a~sim é que o
parágrafo do art. 18 manda que periódicamente o Conselho
Supremo, depois de luneados os novos impostos, faca a revisão, expurgando-os.
E si, porém, o Conselho Supremo, cinco anos depois de
lançados os novos impostos pelos dois poderes. o Federal e
o Estadual. viesse a reorganizar os lançamentos. conforme
preceitúa o § 1° do art. 18, evitando a dupla incidência então, teríamos de assistir a um púreo rle velocidade. eníre o
fisc~ federal, e o dos Estados, na disputa de firmarem a primaZIa, a prececlencia, o direito de prioridade, sóbre os impostos novos.
Mas, senhor Presidente, se o anteprojeto julga que o
Conselho Supremo poderá coordenar os interêsscs· de trilH1taeão. da União e dos Estados, periódica, intervaladamente,
por quê então. o anLeprojecto não estabeleceu essa. coorrll'nação harmônica, ou pelo menos equibtiva, e, ao contrúrio
disso. trouxe maior confusão. e desharmonia, e desigualdades,
dando a um o que era de outro?
Sr. Presidente. Repiso. O teur do art. 18 é o seguinte:
"Além das fontes de receita aqui discriminadas, é iicito á
União, como aos Estados, criar outros quaisquer, não contrariando o disposto nos artigos anLeriores".
Eu peço que fique retido. de memória, qne o art. 18 não
declarando exclusiva, nem ti. União, nem aos Estados. a competencia de criarem novos impostos. por êsse fato. faculta a
ambos, á União e aos Estados, tributarem conjuntamente,
com o mesmo imposto novo, - que por algum processo de
grande engenho, - ainda seja possivel descobrir.
Ora, se o artigo 18 re(~onhec:e. em relar;ão ao,; p03sivfj.,;
novos impostos. a legitimidade da dupla trillutac;.ã.o, que, na
emenda que apresentei, se diz: "competôncia cumulativa de
tributação"; se é o Tlroprio anteprojeto que estabelece como
lidimo êsse meio fiscal. eu p(~n,;o. ~I·. l'rcsicient.f'. que 1.:1;1(1)
importa permiti-lo ao imposto futuro. a criar, como ao imposto existente. de consumo.
.
Considero de impol'tancia êste ponto, já por 'lU!} autol'iza
a emenda que apresentei. já. tambem. porque me leva a acredilar que. no espírito que g-uiou a confecção do anteprojeto.
o desígnio justificavel de dar maiores recursos á União não
consentiu no exame do outro lado. e foi criada. por isso, uma
situação penosa. em que os Estados se não poderão sustentar
financeira, econômica, e portanto autonomicamente, ('li seja
federadamente; pois que sem autonomia não ha federação.
O laco federatiyo deve ser tal, que todas as unidades federadas se sintam bem dentro dêle.
Sr. Presidente. Peço atenção para estes gráficos que
apresento á Casa, como documentaeão esclarecedora do problema fiscal. Por eles se vê a que altura atinge a amputação
feita nos orc;amentos dos Estados (gráfico 5); e. vê-sp, tambem, pelo gráfico 9 que os impostos de exportação e de consumo, são parcelas de que alguns Estados não podem ser
privados. tal é a relação entre os valores havidos dêsses tributos e a totalidade das rendas de que constam as respectivas receitas (quadro 8).
Convém fazer algumas considerações gerais sôbre esses
impostos.
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o imposto sôbre a exportação é um tributo impp.diente
do progresso do país, porque recái sôbre a produção, quando
ainda está ela muito próxima do produtor, e portanto
reflete-se sôbre êste o gravame do onus. Ou, seja porquê ao
próprio produtor (indústrias manufatureiras), ou porquê
caiba ao exportador em grosso (agricultura e pecuária) o
encargo de pagar o imposto, sôbre uma grande massa de
mercadoria, que apenas inicia a sua circulação, é claro que
a dinamica da produção sofre um golpe frénico, que lhe perturba o ritmo.
Reconhecendo o fato, as regiões que já têm avolumadas
as exportações de seus produtos, têm procurado baixar sempre, e cada vez mais, os onus lançados sôbre os produtos a
exportar; e, têm tido, até, a .necessidade de isentar, de todo,
determinadas mercadorias, que sofrem concorrência maior,
nos mercados do país, ou nos do exterior.
Os exemplos abundam. O quadro junto, 2 e 3, é demonstrativo.
Em cada :100 artigos de exportação, 78 só pagam 2,5 o/é
ad-valorem, porquê economicamente não suportam mais; e
nove em cada :100 estão isentos do imposto, porque não consentem que ne:nhuma tarifa lhes seja aplicada, sob pena de
cessar logo a sua remessa para o comércio externo do Estado.
Ora, Sr. Presidente, sendo sábia previdência o dispositivo do § 2·, do art. H, mandando que os impostos federais
sejam igu~.is para todo o país, no caso vertente, no entanto,
a medida seria favoravel a umas regiões e iníqua para outras.
É que a rigida igualdade, necessária em uma lei federal,
não atende á variabilidade das condições das zonas produtoras; variabilidade que determina a diversidade de preços de
custo de produção.
Estas condições especialissimas de cada região ou Estado, e que só interessam de modo imediato ás administrações locais, não podem ser levadas em conta nos orçamentos
de tributação federal, a menos que não voltemos ao regime
de tarifas especiais, a que se opõe o § 2·, já citado.
Tambem, Sr. Presidente, o § 1· do art. 14, do anteprojeto,
estabelece, com desígnio elevado, que o imposto de exportação não poderá exceder de 5 % ad-valorem.
No entanto, se apreciarmos os quadros gráficos (3 e 4),
veremos que um Estado da Federação, apresenta 94 por
cento, de seus~ produtos exportáveis. taxados com menos de
5 %, e·apenas fi % deles com impostos de 5,5 a 7,5 por cento,
ad-valc,rem.
Estes seis produtos onerados com maior taxa são matérias primas próprias para a indústria local, ou então materias extrativas, 0\1 de valor que suporta a tributação".
O SR. MÁRIO RAMOS - Pelo que V. Ex. acaba de lêr,
exibindo êsses gráficos, vê-se que, atualmente, o imposto de
exportação, cobrado pelos Estados, é, na maioria dos casos,
meno!' do que os 5 % estabelecidos no anteprojeto.
O SR. RICARDO MACHADO - Em todos os Estados, não.
Apresentei um gráfico referente ao Rio Grande do Sul; pelo
qual se verifica que, ali, êle é menor. É um pedaço do Brasil
onde já se reduziu o imposto de exportação ao minimo. Está
aqui o quadro, em face do qual se conclúe que sôbre 94. %
dos produtos o impôsto é menor de 5 %; e apenas 6 % dos
produtos exportáveis, que são em número de 168, têm impôsto superior a 5 %.
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o SR. MARIO RAMOS - Era jusLamente o que desejava
salientar. Está perfeito.
O SR. RICARDO MACHADO- Ha outros quadros. relativos a todos os Estados - e posso facultá-los aos nobres colegas - os quais indicam as percentagens.
Do Ceará, por exemplo. tenho um quadro separado. Quarenta por cento dos produtos dêsse Estado não pagam imposto de exportação. No entanto, iriam ser taxados. pelo anteprojeto, até 5 %. Não organizei em separado só o quadro do
Rio Grande do Sul; mas possúo o de outros. Procurei os mais
convincentes, inclusive o do Ceará.
"Ora, se a, observação longamente exercida, se o estudo
meticuloso das conveniências das regiões produtoras, levaram as administraç,ões locais a baixar as tarifas de exportação, a 2,5 % sõbre 78 % da totalidade dos produtos exportáveis; e ainda a isentar 9 % deles; não é curial que trasladada
para a esféra tributária da União, a competência de perceber
as rendas de exportação, viéssemos a dar um passo n~:'·á!:'.
em materia de política econumica, matando as fontes da riqueza pública, com a equiparação de forças diferentes, tabelando uniformemente valores dispnr'cs, produções de custo
desigual, embora tributando com moJeração.
Os gráficos ns. 1 e 2, revelam que oscila de 8,3 at.é 74 0/0
das receitas eSLaduais o tributo - exportação - não tendo
pois, muitas administrações locais encontrado outro modo de
lançamento.
Como, pois, pretender retirar dos Estados a exclusividade de competência de tributarem a produção que t'xportam. se só eles podem tornar male:."tvel dcniro da órbita 'le
sua economia, o imposto? e quasi só dôsse tributo alguns
Estados conseguem suas fonles de renda?
Antes de passar ao exame ,do imposto de consumo, firme-se bem (I princípio de sií. econümia que reside na capacidade dos Estados, de regularem os impostos sôbre suas
produções. Seja o gráfico 3 o objeto de nossa atenção; e êle
nos expõe que o Estado do Rio Grande do Sul já reduziu a
baixa percentagem o imposto de exportncão. de s6rte que
dos '188 produtos tabelndos pelo fisco. 17 estão isentos, 148
pagam taxa mínima; 23 apemb. sllpcwlam laxa moderada.
Isto mostra que o Estado seguiu a política econômica
mais conveniente a suas atividades. Ora, a comissão organizadora do anteprojeto, limitando a 5 '70. como -máximo da.
tabela de tributos a lançar sôbre exportação, no caso de tornar-se de competência exclüsiva da União êsse lancumento,
veiu adotar, embol'a de modo menos liberal, a idéia d"e desa.:..
fogo da produção.
Assim, devemos firmar
princípio de que receb~ndo
agora o nome de imposto de consumo, o onus,que o físco
venho a lançar sôbre a produção, não deverá acarretar para
ela os prejuizos que lhe advinham do outro imposto de
exportação, a que o anteprojeto estabeleceu limites.
A três grandes fáses estão sujeitos os produtos, oriundos
da atividade do homem, - produção, circulação e consumo.
A tributação durante a fase de consumo, tendo ficado reservada á União; e durante a fase de circulação, já tendo a
União a exclusividade da forma exportação, e passando para
sua exclusiva competência regular a f6rma exportação, e a
União e os Estados e os municípios, impedidos de, sob outro
nome, tributar a circulação na f6rma - tránsito e viação, segue-se, que nas fases de consumo e circulação, aos Estados e

°

°

-382 -

.municípios se proíbe de todo, tributar as mercadorias, c, ou
êles as tributarão na fase de produção - o que é antieco:nàmico, contraproducente, ou ficarão sem recursos'.
. Concordamos com os desígnios do anteprojetd enquanto
encara o alivio da produção - mas discordamos das exigências ali contidas, pelos efeitos que haveriam de determinar,
como a insuficiência de meios aos Estados.
Sr. Presidente. As coisas que a terra e a indústria produzem, se bem que comuns e abundantes, são as mais procu,radas, c, em sua maioria, são de conservação menos duradoura.
Tais são, em primeiro lugar os alimentos do homem, e
as materias primas vegetais e animais, e OS respectivos derivados. E por essas qualidades todas, é que, sôbre tais coisas,
recai .a maioria dos impostos, com que 5e mantôm os ser\'iço~
publicos.
E por antiga que seja a prática da tributação, e por
estudada que tenha sido ela, em sua" aplicações, é forço';l'
convir em que estamos bem longe de resultado:;; satisfatórios.
E ao lado de teorias que se sucedem, sem nem mesmo
se subs.tituirem, continuam as administrações, em toda parte, no empenho de evitar o regime deficitário, a acrescerem
as tributações e a multiplicar os tributos, na impossibilidade de multiplicarem-51', ba:;;Lantp, a" ('.oi"as tribulada".
jJ:sse é o caso geral, e nêlc se enquadra o nosso.
Premida de dois lados, a administração pública, vê-se
na contingência de buscar elementos com que fazer face á~
despesas or'çamenl.árias, e só os pode encontrar no aumento
dos impostos; mas, sentindo ,iá, praticmnentc. o qUl~ sabia por
teoría, que n. capacidade tributária do contribuinte vae se
esvaindo, na sangria sempre em abcl'l.o, a administração
reflue aos Ill'inCÍpios gel'ais de economia, (\ procura evitar
a sobrecarga já inevitável, ao invés de tel' a cOl'agem de resolver o pl'oblema, pelo mui1.o elementar preceito de restabelecer o equilíbrio de uma halanr:a. on lan\:ando Jlesos em
um dos pratos (rendas), 0\1 tirando pesos do outro prato
(despesas) '.
O qUI' propõe o anl.rpl'Ojf'to é nr1:l l'efOl'ma do que se
pratíca no P:lís, Ora o ({li(' :-:1' {Ira! íca. I" () fruto das l'cfleXÕCi<, tentativas e obsm'vüç.fio Inngaflwnlc eXf'l'r:idas. Deve
essa pr:Hiea contêl' uma larga pal'te das "possibilidades convenientes" ,
Não é nova a idéia de acabar com os impostos int.eres- taduais; jú a. ]c'i os proibiu: rl!sist.iram no entant.o: dissimularam-nos em t.axas, s('los c out.ras fórma~. (Vide quadro 10,
pago 14).
De longa data se procura rebaixar os impostos de exportação; c nos orçamentos foram se avolumando as parcelas dos selos, expCodicnte, e de outras simulações.
Enamoramo-nos do imposto único; mas a parcela do
territorial se levantou e cresceu, paralelamente ás parcelas,
crescentes, dos impostos já vigorantes então.
A tudo isso, os orçamentos são deficitários. Gráfico 6.
Tais condições mostram que a dificuldade de bem tributar persiste inteira, e o gráfico junto expõe com clareza,
embora sucint.amente, o que se está fazendo nessa matéria
de percepção de rendas,
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Só na rubrica CÚ'culaçt1o, a União ,iá percehe impostos
de: a) importação; b) viaç.ão; c) circulação, e ainda virá
a receber: li) exportação - pelo anteprojeto.

E é êste mesmo anteprojeto que manda expurg-ar a dupla tributac.;ão de cinco em cinco anos.
A dupla taxação é pois um fato proveniente das aperturas do erário público.
.
Preferimos manter a prática exigida pelas circunstancias, - uma vez que não estamos com o fenlimeno suficientemente estudado. de moelo que possa ser estabelecida uma
distribuição equ.itativa e .m{ÍC'icnte d(l renda, (t' União, aos
Estados e aos Municipios.
O que pl'OpUSCll10S foi que ,.:cja dada. cumulativaTl1I:llte, á União e aos Estados, a capacidade de legi:-;lal' stl\lre (l
impost.o de consumo, e aos E:-;f.ados r: ~fllnicipi('s, a referente a impostos de indústrias c profissões.
Escolhendo o imposto de consumo. para ohjeto ela dúplice tributação. o fizemos com razõ('s ponderosas.
O qtHlTItO nos pareceu não tolerável, á economia. OIlCl'ur
os produtos logo nas primeiras fases, - a de produção propriamente dila. e a de circulnçüo - tanto nos parece acertado escolher a fase de consumo. para qne o peso do imposto se,ia suportável. A receita proveniente. cl(~ impostos
deve elevar-se e graduar:
10, pela qnalidade, maior volume e variedade das mercadorias tributáveis;
2°, pelo aHo número, crescente, dos contribuintes.
Aí residem os sinais certos da riqueza pública.
Quando as receitas crescem, pela simples elevação das
imposições sôhre causas restritas e quando o número de
contribuintes é fraco. a riqueza pública é decadente.
O aumento de volume da massa de objetos a serem
gravados, é função da capacidade-de produzir, e, pois, todo
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impedimento ao progresso do produtor deve ser evitado.
por isso que escolhemos e julgamos o imposto de consumo
como o substituto mais próprio ao de exportação, que desejamos que seja gradativamente, mas o mais breve possivel, substituido. Cada região o fará a seu turno, de acôrdo
com suas conveniências".
O SR. ARRUDA FALCÃO - S~ a União poderá fazer substituir e distribuir proporcionalmente.
O SR. TEIXEIRA LEITE - A arrecadação seria nacional.
O SR. RICARDO MACHADO - Vamos acabar com a
economia dos Estados?
O SR. ARRUDA FALCÃO - A economia opressora já devia
estar extinta.

É

O SR. RICARDO MACHADO - "Quando o onus do produto encontra a mercadoria ainda em mãos do produtor,
aniquila o estimulo, que a esperança do lucro 'desperta e
mantém acêso. O encarecimento da mercadoria ainda na
sua primeira fase, a de produção, é um erro econômico.
Qualquer que seja o rótulo que traga o imposto, nessa fase
da produção, êle tem o nome genérico de "anti-econômico".
Tomemos, por exemplo, o imposto de consumo, tal como é
executado atualmente. Ainda na fábrica o produto, ainda
não entregue ao consumo, e já se lhe apega o sêlo adesivo,
de consumo. O processo fiscal anti-produtor, anti-econômico, exige que o produtor, além do capital de sua indústria, ainda tenha o capital para pagar, antecipadamente,
pelos consumidores futuros, o imposto de consumo.
Não há, na legislação fiscal, um imposto de produção;
foi o imposto de consumo que se regulamentou; mas há
nos processos de percepção de rendas federais e estaduais
do imposto de consumo, a caracterização do imposto de produção.
O Sa. ALDE SAMPAIO - Não seria propriamente o imposto de consumo. O que a União faz atualmente, é o imIlosto sObre a produção".
O SR. TEIXEIRA LEITE - É imposto de consumo dis!arçaào.
,
O SR. RICARDO MACHADO
Compreende-se que
um produtor de média capacidade produtiva. comprando
centenas de contos de réis de sêlos adequados e com êles
legalizando a existência e a circulação da mercadoria, não
tenha pago o imposto existente. - o de consumo - mas
pagou outro imposto - o de produção, que não existe nas
leis.
O peso fortíssimo do imposto não recaiu no consumidor, como é, evidentemente, do espírito da lei tributária,
mas incidiu em cheio no produtor.'
.
Ora, sendo a grande massa de mercadoria produzida
por poucos e consumida por muitos, é claro que o pequeno
imposto, pago, divisionariamente, por gr~nde IJ.úmero de
consumidores, não seria sentido pelo produtor, e satisfaria
com largueza o fisco, caracterizando-se, assim, o imposto
que chamaria - "econÔmico".
É sob essa concepção que o imposto de consumo tem
que ser considerado como o mais equitativo, o mais brando,
e o mais "produtivo" dos impostos.
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Füi por ('ssa;; n\zües, ponderosQ:;:, que formulei a emeuda em que pl"OPUZ que o imposto de consumo fosse considerado de cumulativa competencia da união e dos Estados.
"\ssim rH'ccis<tmos, esclarecemos, o art. 18 do anteprojeto.
'
Senhor Presiden!,~ ~Iuilo mais do que a dúplice
tributação l'~m provocado queixa" e pr0t.eslos os regulamentos fiscais qll'~ orientam a cobl',mça de impostos feder'ais.
Vara só citar ns últimos excl11;JI7Js. me referirei á reprc:;:enlução 10n;;'a, ,~ documentada. qu,j o c()m'~rcio ele Pemambuco rlirigiu ao (;O\'e1'nO Pro\'is61'io, em que diz que:
"O imposlo de COnSUIJl'J, lol COlHO e.r:iste no Bl":t~ mais abel'/'ante, 'l. nwis esrll'tt;}~1tla das fOt'JiWS de liG)'cepçí1o (!e )'enr[(u;.
[)fí
nWJ':!elll. (~ {nwrles
constanles, pl'ovoca ,:.~
(ulsi{i,:oçíjes, tfüHi(it:a as 111Cl'cadol'ias, cnlOl'pece "
comércio, e SIl./( c:recllçiío li dispeJldiosissima ri FII;;clId(( Nacionnl, e ;~cresccnla ainda quo' a p;:Teepc:;;i,',
do in:.posto se faz - investigando, pCJ'se!jl!irulo, al'11~I!,/l(ío, 'multando e levantl", a to([a ,( 1IaI'te, o desc,ejJr~J'O C o f)(lio, (I. j'ebclrlif1. das classes (;ooset'VadOl'f)S .:

si!. é

a (rol iIjal ia jJl}]) li laJ' COnl,"fl
Tamb(~m,

os (jOV,Jl'llúS".

dn Sul, nos dlêgam us

l~l:OS

das

l'eclamac(jc~.

Ao Fedel"ac:ão das Associações Rurais do n.io Grande do

Sul, representou, tamb."m. ao GOvemo, trazendo-lhe, ao conhecimento, a reeapitulaç:ão das queixas das associações f,'c/erada:::. c refere-se a - ;;0 descontentamento q/le há unúlu
(l{Jita i1 classe l'lI.ral do Estado, no tocante â. lota.;tio (: 1'.1b7'ança do imposto de l'cnda.

Sr. Presidente. ~<Hla adennla da ao conrl.ibuintc, nad:t
adeantaria Ct (~conomia da prodllçã() nacional, que o imposto
X fosse arrcc:ldado pela União.c não pelos Estados; ao contrário disso: provamoS,.de sobe,jo, que haveria pre,juizo evidente para as zonas vivas da produ<:;iiu; mas o que muito
adeantaria a lo cios os que trubalham e prod,~zem, seria ;l.
boa regulamentucão das leis !l"ibulúrias". (Mllitf) bem:'
nlllÜO

rir> iií _ l'ofj)/f/,';.

() OI'adot' ,j ClIIíIJil'ímentado.)
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() gr;'i fico n. 5 1110stra COnl0 11carianl reduzido:, 1:1:' reC~.1rso:; dos
Estados se fosse yigorante o proposto no anteprojeto.
A coluna inteiriça dá o yolulTIe elos impostos ,lOS Estados, em
1932. os quais atillg-iram a 754.263 contos .
.\ coluna de médio tamanho representa a p:lrte ',t:e seria tirada
Jlela União, no yalor de 420.910 contos.
A coluna menor representa n restante que continuaria como
renda dos Estados.
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o gráfico n. 9 representa a relação da soma dos impostos de
eXj)fwtaç;lo e consumo sôbre o total dos impostos, em c:lda Estado
°
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Sr. Presidente -

Tem a pala"r<1

o Sr.

Cardoso

de

:\1'\(1.

O Sr. Cardoso de Melo Neto (') -

Presidente. Srs. Depu-

I allos: Inscrito desde vários dias, possivelmente há mais de
lIma qllinz,'n;l. lamento que a minha vez só haja ehegado.
Cjuando ,i<í vigora nesta Casa o amável preceito regimental
qU\~ 1~(l'; l.bl'iga a falar prefcrclllemcl1le de assunlo eonstij u(~iolla!.

OJ)('rlil'nl,' Ü lei. respeitando-a, não sCl'E'j eu, :3['. Presiquem vú: fcl'Í-la e' violá-la, mornwntc em se: tratando ,k dispositivo quo, cmbor'a contra [) meu vol.o. cxpressa
a 'O(mtadc da maioria desta Casa.
TI·a7.-ml~ aquí o intuito do dizer algumas palavra; a
PI'opó:::i1.C1 da única emenda qne tive a honra dl: enviar :í
i\ft.:"a. para ~m' encaminhada á Comissão dos 26.
:Essa emenda refere-se ao capítulo do antepro,jeto coni'l.itucional, que trata da ordem econômica e <:'oeial, ~ modifica o n. G, § 1°, do art. 12-1, referente á in~l.ituioão do seguro social obrigatório.
Pm'u não perder tempo. Sr. Presidente, c para não roubá-lo também :l esta Assembléia, lerei rapidamente. tão rapidamente o quanto me seja possiyel, a justificação que
acompanholl a emenda.
fi!'!! I f'.

J~

a seg'uinte:
"'O seguro social coletivo é hoje matéria universalmente aceita, da forma mais pacífica possivel.
Não há, em todo o goIaba terráqueo, povo ou naoÍto
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civilizada que ainda discuta da conveniência ou não
dos seguros sociais."
Ainda, há pouco, na última Conferência Internacional do Trabalho, realizada em Genebra, foi unanime o acôrdo quanto á necessidade inadiável da
organização dos institutos de previdência social. De
fato, êsse instrumento fez suas provas práticas, com
grande êxito, em nações tão civilizadas, como Alemanha, Bélgica e Inglaterra.
O seguro-doent;,a funciona na Inglaterra desde
1911, com a participação dos operários, dos patrões
e do Estado.
O Pal'lamento Belga, em 1914, nas vésperas da
guerra, votou uma lei análoga, e, coisa curiosa, essa
lei foi posta em execução, ap6s a invasão, pelos próprios alemães.
A Alemanha, com efeito, ne~se particular, est.eve
sempre á ....anguarda de todas as nMões civilizadas.
Desde o l° de .Janeiro de 100 que os operarias alemães gozam os benefícios da lei do seguro social obrigatório. Em vigor em todos os Estado do Império,
inclusive a Alsácia e a Lorena, foi ela conscl'vad.t
pela França, quando após a última guerra, essas duas
províncias tornaram a seu domínio, e ao espírito de
ningu<~m ocorreu privá-las dos beneficios de uma
leg-islação da qual puderam bem apreciUl' os cfeilos.
l'\ão só essa legislação foi mantida, mas nela se inspirou o Governo Francês para decretar a "Lei sObre
os seguros sociais", de 5 de Abril de lB28 e a "Nova
lei oficial e complettl modificando c completando a
lei de '5 de Abril de 1928, sObre 05 seg'lll'os sociais,
obrigatória para os assalariados dos doi::; sexos, posta
.. m Vigtll' a 1° de .Tulho de J930,"
No Brasil, só a partir do decrelo 1.682, de 21
de ,Janeiro de 192:3, cl'iando a Caixa de Pensões Fel'roviaria:::, comec;:ôu o Eslado a se interessar e a intervir na organização de instHutos de amparo ás classes trabalhadora:::, até então, exi:::tindo c funcionando
graças á iniciatiya privada.
É justo, pois, reconhecer que alguma coisa já
se há feito nesse sentido,
Contudo, o que existe, até aqui, é ainda, anLe:::.
obra de misericordia do que de Justiça social. Basta
I'cferil' que as leis vigentes, visando o mesmo fim são
desiguais: umas úteis e capazes; incongruentes e falhas outras. Todas dando ao segurado o direito á as:-;isl.encia ml~dica, mas negando-lhe todas o direito á
liVl'e cscôlha do médico.
.
Daí as injustiças e irregularidades sem conta,
que atingem, a um tempo, operários e médicos.
Por que não rcconhecer ao operário o direito de
e:::colher o seu médico? Ou com que direito se lhe
impõe um facultativo que não é de sua confiança?
O que se tem feito até agora é, s'implesrncnte,
obra de misericordia, para a qual o próprio operário contribue, dando-se-Ihe médico e remédios ut aliqui fieri videatU1'... para que vc,ia que se fez
alguma coisa por êle, ..
No que respeita á classe médica. sofre ela as oonsequências dessa nefasta organização, que Lanto vem
contribuindo para o abastardamento profissional.

-392 É que foi poslo de lado o .mérito para prevalec~r
filltoLismo, vencendo na \"lda, atualmente, nao
quem tenha mais coml!cL~ncia c maior 012el'osidade
]'tweJe, ::enão aquele que ou.ponha de pr?Lcçao ~ conte
(',om os 1\ons ofkios de algum
padrll1bo Importante ...
Ao mériLo vero-se. aos poucos, subtraindo o direi! o de vencer na luta pela vida, e não é mais pr('ciso. hoje. ser notúvcl para eonseguir um emprêgo,
mas é necessário ter 11m emprêgo para ser notável ...
E o médico mais nohivcl é o que maior número de
bons emprego::. eonseguc... Aos outros resta o onu::.
,de trahalharem graciosamente para os contribuinte;,:
tie "Caixas" e "PaI'Lidos", que lhes enchem diarian1ente os (:·onsuHórios, irnplorando caridade, porqu("
com honrosas cxeecões, ou não encontram nos mf;dicos que lhe fOI':Jm impostos a aLencão, o earinhn
I' os cuidados a que têm direito, ou êsses médico:, não
merecem a sua. confiança."

o

Há a acrescentar a lloliticagem que impera entre 05
di roLores das diversas caixas. Ainda há pouco, na sua ediI~ão de 3 de Dezembro. o C01'l'cio da J[a.nhã pllbUcava o ~eiuinLe suelto:
.

".1 política nas cai:w$ de pensões - Desenvoh'ese, dentro de algumas caixas de pensões, uma poli !icagem irritante, que não póde ser reprimida, lJorQué
se trata da sua economia interna. Ainda ag'ora. rI:).
Caixa de Aposentadorias c Pensões do Cáis do Porto.
a í.ítulo de economia, foi dispensado um médico, c
outro, em gozo de ]jcc;nc:a sem vencimentos. vai ter
a me:-;ma sorLe. Mas a verdade é ontra. muito outra.
~ão llü econumia a fa7.(' 1'. mas o proP<Íi'ito de aUml'nt.ar os vencimentos de 0\.11,1'05 que ficam. Sacr~üca-se o
serviço para premiar [tmigos. Talvez seja um ato
louvave1 em outros departamentos; nunca o ser.L
porém, numa caixa de pensões, onde deve pre....alecer o interesse geral sijbre o pessoal. Mas o caso inI,cre:':,a á cl:ulJomia interna da Caixa. e só a ela compel e f'xnminar e r('so1\'or êsscs assunLos ... ,E"Ül políl.ica. Sr. P:'(·,gidcnte, vem dfl longa dala. Eu
poderia referir um j'o"ál'iu de irregularidades, injust,iças
inúm~ra:;, que se l'elwl~m a cnda passo, contra o trabalharlor e conl.J'a o médico.
O mérlieo nenhuma garanl.ia jlos:;ue. Citat'in, aqui, rapidamcnl.e, casos que conheço perfeitamente, em que, por
simple~ mudança de proprietários de fábricas ou de usinas,
o médico í~ dispensado, sem a menor consideração, para ser
substituido por outro, sempre da confiança dos patrões, e
nnnca da dos trabalhadores (-\ contribuintes.
Além dos benefícios que o seguro soe·ial coletivo virá
trazer aos operários e aos médicos, devo acrescentar que da
atual desorganização sofrem também as consequências. os
hospitais de caridade, as policlínicas e as maternidades,
cujos orçamentos são sohrecanegados, cada dia, pela avalancbe de falsos indigentes, que só o são, em realidade devido a essa má organização, ou, melhor, a essa desorga'nizaCão social.
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::.'\ão é raro quI' muito;:: indigentes, muitos nccessitados.
ao baterem ás por!.'I': doi' hospitais de caridade, vejam-nas
trancadas porquü os "pu,: leitos já estão ocupados POl' essa
série iJltermin{jYl'l de ful.~();; indigünl.c;;.
Acreccnte-se a tudo isso I) auxílio "indiscutível
que á educação do po':o e á sua saude virá prestar a
l(.!i do Ecguro social obrigatório.
Assjm tem sido pm anc.ro::' l'aí:"C'::" onde, graça.::'
a ela, somas respeil,úveis têm-se empregado na cria0uu
de escolas c na construoão rjl~ casas rJal'<i opcrál'ii1s.
sanatórios populares, crécbes, disl)cnsários e hospitais.
E' tão decisivo o seu concurso em pról da educa(\ão e da saúde pública. que. llma vez decretado. deverá o seg-uro social obrigatório passar do l\Iinisl.ério
elo Trabalho ao domÍnio do l\1ini::;Lério da Educação ('
Saude Púhlicu, cOlrfol'lilC pro]l"I~. na França, George.,;
Cahen, na i'essão de j 8 ele ,Tulha de 1920, da Sociedade
de ?redicina Púhlic~l.
Com efeito, toda organização complexa,' mas nl'cessária á defesa cole!.iva contra as doenças infect,,contagiosa::>, (;xige vara a sua criação. "ua manutenCtlo
e seu funcionamento somas enormes. "Nesta luta como
em toàas tlS outras (1 dinheiro é sempre indispensável,
Onde conseguí-Io ? O fardo :,:cria !wsado demais para
o Estado só, e, com mais forte razão. para a iniciatiY:\
privada, associacões patronais ou operárias por mai"
poderosas que sejam. Por conscc[lH\nciu, a parLicipnr:üo
de um e do out.ros li ncces:,:úl'Ía. ES!':l cooperat,iio (.
justa c equiLativa. Para o doente nada mais natural:
ele tem interesse ne que t.odas as medidas oport.unas,
com as quais IÍ (\ primeiro a lucrar, sejam t.omadas.
Mas, aos que a contaminação nfto a!ingill ainda. süo
igualmente interessados. porquanto se beneficiarão de
toda a intervenç50 capaz de impedir a disseminaciio
fio mal; é mais em seu benefício que essas medidas são
tomadas: a barreira que isola o ('ontag;i<lTlie 1111'S 501'\'0
também de escudo protetor.
'.
O mesmo raciocínio fala <l favor da par-licip.H':.'i'io
operária e patronal: intervindo em al1xílio das classe:"
nobl'es. trabalha-se ao mesmo !pmpo em benefício (las
ricas, pois que, afnslando o.;; fúr:os de infecção, diminUem-se par,!.!. cacJa um os ]"jscos do contaminação.
O Estado, finalment.e, deve viver e ser forte; ora...
a primeira condição para viver -é proteger a saúde (j<,
todos os cidadão::;. Se êle não eumpl'c êsse dever pe;.l'
imperícia ou l1f.'glig-I'ncia. dcye uma reparação :ís yítimas, cuja doença nfto s".ia devida a nenhuma imprudência, mas, unicamente, ti má organização social. "
Eis, resumidamente, expostos os benefícios que.
advirão para o nosso pais da instituir:ão do seguro social obrigatório.
"Não se trata de uma hipótese, de uma méra t.eoria. de uma dessas muitas inteléquias imaginativa:,
sonhadas pelos aplÍstolos do socialismo; trata-se de
uma realidade consagrada pela expericncia de uma
medida posta em prática, com vantagem, Dor muitas
nações privilegiadas e que constitue um i<lcal para o
qual devem dirigir seus esforços todos os demais
países" (Dl'. Martim Salazar).
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Sr. Presidente, o que me fez falar neste momento, não
esperando a primeira discussão da emenda que tive a honra
de aprl~~('ntal', foi simplesrpente o fato de despertar a aten~
çilo da da:-:se médica, dos sindicat.os operários, das autoridades sanitárias e daqueles que têm sôbre os hombros a educação do I)OVO }n'usileiro.
DeseJan c desejo o depoimento de todos os interessados,
que, com mais autol'idar1e e melhor do que eu, poderão dizer
a esLa Assembléia se d(we ou não ser aprovada a emenda QU6
institue o seguro social obrigatório no Brasil.
Não tenhamos dúvida. porém, que a organização atual,
precária e det"eituosa. l; um empecilho á campanha sanitária
~untra as doenças infecto-contagiosas, m()rmente aquelas que
l'C'vesLeJnl marclm lenLaml~l1le crunica. como· a tubercuiose
c o t1'aco01a.
.
Só mcl'cc da instituição do seguro social obrigatório poderã.o as auLoridades sanitárias fazer, compulsoriamente, o
isolanwnto dos pOl-lndores de lais doenças, garantidos que ficurão a sua família, a sua mull1Cr, os seus filhos. Ma~, no
estado aLual, não é possível, de fúrma alguma, forçar o trabalhador a abandonar a família. o trabalho, para ser internado em um sanatório, porque nenhuma garantia ::;e lhe oferece, para a manutenção dos seus.

o

Sr. Presidente -

Lembro ao nuhre Depulado

qUE:

estã

!'inrla a hura do ExpcdilmLe.

O SR. C,\RDOSO DE "IELLO :.\'ETO -

~ill)

poderei

rJl'Os81~guil' '?

o Sr.

Presidente -

V. Ex. pudcdt continuar, para expli-

l'a<.:iill 1);·,,:,.:oa1. apô" a Ol'rlelll do dia, depoi:-: d(' i'a!al'l'm nuiros
oradores ig·ualmente inscrilos para explicação 1w;::="oa1. To-

marei nota do nome do iIustr~ DerJutado.
O SR. CAlmOSO DE :\1ELLO NETO Era. então, o
qu(' linha a dizer, aguardando-me para continuar ,~m momento próprio. (Jlnito úen~.: ?Hltito úem. Palmas. O o?'ador
(: ('ullrprimento.)
O SI',

PreGidente -

] ",', Ii ('l] 1.1'. Yai-,.:(·

pa.~":ll·

F.,.:l.ú I'i·nda ;\ 111)[';\ r1ei'linada ao Ex;'t Ol't/I'Ji1 110 (}ia. (l'lI.lrsf/. :.

Comparpcem mui::: os 81's.:
Cunha illplo. Luiz Tirelli, .A.bel Chermonl. ~lário Chermonto Joaquim :\lagnlhães, Rodriguei' "Moreira: Agenor Monte, Hug-o :.\'apolcão, Pires Gaioso, Freire de Andrade, Luiz
SucupiJ·u, Valdemar Falcão, Leão Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Ferreira de Sousa, Odon Bezerra, Pereira Lira.
Sout.o Filho, Al'l'uda Falcão, Luiz Cedro, Solano da Cunha.
Simões Barbosa. Osório Borba, Humberto :Mom<l, Sampaio
Costa, Rodrigues Dória, Clemente l\Iariani, Mag·ulhães Neto.
Arlindo Leoni, Artur Neiva, Gileno Amado. Aloísio Filho
Paulo Filho, Fernando de Abreu, Jones Rocha, Amaral Pei":
'\:01,0, Sampaio Correia, Kilo de Alvarenga, César Tinoco, José
Eduardo, Fábio Sodré, Melo Franco, :Kegrão de Lima Gabriel Passos, Odilon Braga, Raul Sá. Policarpo Viotti. _.\.leixo
Paraguassú. Jaques Montandon. Vergueiro César Zoroastro
Gouveia. Cincinato Braga, Cardoso de 1\1elo Neto: Francisco
Vihmo\'u. Idálio Sardenberg, Pedro Vergara, Argémíro DorncIie~. Raul Bittcncourt, Adroaldo da Costa, Cunha Vas-
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concelIos, Acir Medeiros, Augusto Corsino, João Pinheiro,
Alexandre Siciliano Júnior, Oliveira Passos. Oliwira Cas..,
tro, Morais Paiva (67). '
.
Deixam de comparecer ,,os 81'S.:
Pacheco de Olivróira, Albert.o Rosclli, Hercctianü Zenayde,
Antônio Machado, Leandro Maciel. Augusto Leite. Pris..:o
.Paraíso, ~egTf'il'os Falcão, Lauro Passos, Cm'lo:,; Lirirlenbcrg,
O;:;car \Veinschcnck. Ribeiro JlUlqueira, Pandiú Cu logeras,
Dl~lrim 1'I1or(:i1'a, José Alkmim, Simão da Cunha, João .Penido,
Furtado de Meneíws, Cl'isLiano :Machado, Daniel de Carvalho, Carneiro de Rezende, Plínio Correia de Oliveira, .José
Carlos, Bar 1'0·:, Pent.eado, Mário \Yhatclly, Hipolillt d.o Rego,
.Iosé 1(711)ia1l0, Ahn'u Soclré, Antônio Covello, ?lol'ai:-: Leme,
Henrique Bayma, Lacerda Pinto, Simõe:;; I.<DDcs. :'.Iu\Il'ieio
C:.mloso. A:-:,.:j,,; Brasil. ?liarLin;; e Silva, .;\Iilton '.k :1..:;;1'val110,
H Q!'úcio Lafe1', GasLão de 13l'ilo, Hobel'to 8imonsen. ': fiO.)

4
ORDEM DO DIA

o

Sr Soares Filho -

O Sr. Presidente Sr. Soares Filho.

]1"(;0

Tem

a

a Dala"l'a, pela ordem.
palavra,

pela

ordem,

o

o Sr. Soares Filho (Pela ordem) - Sr. Presidente,
acabo de ouvir a informação dada por V. Ex. ao ol'ador que
ocupava a tribuna, meu distinlo amigo e <.:olega CardOSO de
::\i cl o, no sentido de que êle poderia continuar sua cxplan<l.;ão, na ordem do dia, para explicação pessoal, depois fl,~ falarem outros oradores inscritos.
Ora, Sl'. Presidente, fui um dos signatários do projeto
que modificon o RegimenLo, dando preferência, á ma,téria constitucional. E quando o fiz, examinando seus dispositivos, entendia que não esLava subscr,evcndo matéria de pensamento
inútil ou vão. Julgava que o projeto visava justamente, impedir que a discussão ela maLéria constitucional pudesse ser
]l\'oldada. lHlde:,se sel' suslll'llsa para, inlercalaoamente, se
I)l'oferirem out.ros discursos, em explicação pessoal. Lembrome hem de que um dos motivos. nm dos exemplos citados
rlara fundall1enta(:.ão do projeto. foi
que aconteceu ao senhol' Deputado 1)01' São Paulo, o ilustre learlel' Alcantara
:\lachado, que, lendo proferido da tribuna, exatamenLe nas
mesmas condições do orador que acaba de falaI', um discurso
a propósito de exp01'tação, trazendo esclarecimentos de
grande interesse para a Casa, viu prolelada at(~ hoje a sua
conclusão.
.
Assim. Sr. Presidente, desejaria que V. Ex., verificando
bem os t.êl'mos do projeto. examinando o se~l pensamento, re- .
solvesse o assunlo, dando-lhe solução definiliva. (JIuUo bem;

°

muito bem.)

o Sr. Presidente - O nobre Deputado não tem toda razão,
nas considerações que acaba de expender. A l\lesa não tem
dado interpretação diferente ao texto do projeto aprovado.
Acontece, porém, que nenhum Deputado tem pedido' inscrição
lJaca, em explicação pessoal, falar sõbre matéria constitucional. Assim sendo, a Mesa terá de permitir que, não se pro-
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flunuo nenhum Deputado a falar sôbre matéria constituciu;)a1 outros tratem de assuntos que bem entenderem, uma '-1);:
ins~l'iLo5 para explicac;.üo pessoal. Assim, a interpretac;.ão d,i
'.'Ilesa ser,'l a seguinte: dará, preferencialmente, u paia:vra,
mesmo para explicação pessoal, aos Deputados que se proponham falar sôbrc 1"ul,,61'ia constitucional.
O SR. SOARES FILHO - No caso, - permita-me V. Ex,
_ de um orador que estcju. na tribuna, falando sobre matéri:..
consti Lucional'?
O SR. PRESIDENTE - Isso n:lQ st?l'á possível, porquê
cumIH'C obedecer a oedem de inscricão. Mesmo que haja um
Deputado inscrito, em primeiro lugar, para explicaoão pessoal a este deve a !Ilesa dar a palavra. O ilustre Deputadc.
que' estava na tribuna, se estivesse inscrito préviamente pa:'a
explicacão pessoal, teria preferência para falar.
Em atenc;.üo ao llcgimento invocado pelo nobre Deputado,
vou consultar o Sr. Lacerda \Vel'lleck, que é o primeiro inscrito, sôbre se vai Ll'atar de matéria constitueional.
O Sr. Acúrcio Tôrres ( Pela ordem) - Sr. Pl'ci'ident,·.
como V. Ex. 5abe. votei contra o projeLo de resolucão de que
foi um dos signatúrios o ilustre Deputado pclo ·meu Estado.
Sr. Soares Filho.
Venho, neste pedido pela ordem, que faco a V. Ex., discutir rapidamente êsse projeto de rewlu(fão, para mostrar.
rcssal vando o respeito devido ú sua pessoa, que a interpretação que V. Ex. acaba de anunciar á Casa .como sendo a da
Mp:;;a, doruvuntc, é muito mais draconiana que aquela que
~Ui 'Ú:' contct· o referido projeto de resolução.
Não ignora V. Ex., Sr. Presidente, antigo parlamentar
que é, ex-lcade;" desta Casa, conhellcdor perfeito do Regimento,
que há 1ri':s oportunidades, para o Deputado falar, além das
que lhe oferecem as questões de ordem:.: no expediente, na
ordem do dia. discutindo a matéria que dela faca parte, e em
explicação pessoal.
Nesta, penso eu, nunca pode estar o Deputado obrigado a
tratar de assuntos consti tucic.nais.
A interpretar.:ão de V. Ex. não se justifica em face do
llegimento, nem do projeto de resolução, defendido aqui pelo
ilustre leader baiano, quasi leade1' da. maiol'ia - segundo dizem - o SI'. l\'Iedeiros Neto.
O que se contém no projeto de resolução é o seguinte:
lJavcrá prcferência, quer na hora destinada á Ordem do Dia,
quer na do Expediente, para os oradorcs que se propuserem
a fal::n' i'tl!JI'C matéria. constitucional (Muito bem), ficando,
sem dúvida, assegurado a todos os Srs. Deputados o direito
de se manifestarem livremente, em explicacão pessoal.
É óbvio, Sr. llresidente, que, em explicação pessoa! conforme os próprios têrmos da expressão o dizem e V. Ex.
melhor do que eu o sabe - nenhum dos S1's. Deputados pode
estar subordinado a êste ou áquele assunto. Se V. Ex. ouvir
os juristas da Assembléia, os conhecedores de matéria regimental; se apelar, - já nüo digo para os juristas e os entendidos em questõe.s regiment.ais, mas mesmo para o bom senso
de cada um dos colegas - sem nenhum desrespeito á pessoa
de V. Ex. - o afü'mo - vcrá que a ;'explicação pessoal" é
uma válvula, eomo se diz, de que dispõe o DellUtado para Seguranra do exercício das suas funl;ões, r-lCl11'SO que lhe per-
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mile falar sôbre 3.s:::unlo que não seja conslitucional. uma YCZ
que o projeto de resolução já lhe impõe restrições na hora do
~xpcdicntc e na orden1 do dia.
Sr'. Presidente, meus ('(j]egas qne ofereceram á ~resa o
projeto de resoluçfto não quiseram, com certeza, ir tão longe
quanto V. Ex .. no impedir que os Deputados se ahalu-:lccm n.
1"alar s<ihre matéria não con:::l.itucion:1l. /)[nito fJ'?m: 11l.11ifn
/ir:: JI/,. 2

o Sr. Presidente - Tomando no. <1c';ido ~prc<:o as obsery;\ções que acabam de ser fei las ])('10 nobre Deputado. eabcme dizer que a mim cumpre execnl,\l", fielmente. a Li'i Interna.
yo(ada pela :\::sembléia .
.1.. indicação recentemente aprovada dclermin::1. de mouo
"~:pl'P::::::(l. que. quer na 1Iora do eXi}('dicnle, quer na ordem do
oll:t. 101';<0 rm:,fCl'(}ncin os Ol'f..dores CJt1e se propuserem a l1'at:1:- d(' :,,;:;:nnto const.itucional .
.\ "':cp] [c:leão pessoal constitue llma parLe da ol'Clem do
dia e não tendo sido pxprcssamente cxcetuada do cli:::posiLivo
jlt incorpo1',vio ao Regimento. sou ohrigado. mesmo no tocante ás cxplicaçücs pc",;;oa:s. a d~ll' prcfcr'~ncia aos oradort:'s
que se compromt:'tam u debal!:'l' assuntos constiLucionais.
Se. l)OrVen~.m'a. ,}sse disposilivo embaraça a ação dos ilusí :'(''; colegas. eompcle-llJl's p,'omoyer a modificação que desejarem. afim de que. se :1 iH'OV:leJa. possa cumprir o único de"er
qne me cabe ,)1JsI'l'var: o de execular, fielmcnlt:'. o Regimento
yot.ado p('h~ .\5sem])1éi:1. Consir]C'J'ci, cntretanto. que, como
111.'n1 :::cmprc (' grandc () número ele oradores que s.e insc<'e"em
p:11'U explical,iío pcs;:onl. afim ele falarem
sl.bre assuntos
constitucionais, haveria ",'mpre oportunidade - como, aliás.
tem havido - p:n'a, em explicação pessoal. serem cogiL.adas
nntras mat!·1'ias., uma "cz que as sessões da :\ssembl(·ia vão
;tl (' :1s 1S horas. (.1[111:10 bem: 1ilwif o bem.)
O Si'. Acúrcio Tôrres Sr',

Peto a palavra. pda

o Sr. Presidente - Tem a
DI'])11fado AClÍrcio TÔ1'l'('s.

pa·i:l\Ta

pela

1l1'dClll.

OI'riem

o

o Sr. Acúrcio Tôrres (pel(/. (l/'rl"lII:: --- SI'. Pl'c,;idenLe. .]('s".io pr'ontlIlciar plH1ea::: ]):1.1:1:\"1':1<:. apcm1S. c alé pn,:> C'l1mrri1l1l':lla:' a :'Iil""a. pe!" modo por ql1e vai execnlal' o lt";:;imen:"
d:lIll1 í por df'rrn [e.
n Sll, PllE~\])F.:>;Tr·: - ~('mpr(' {('Tn sido m;:ecllL,arltl ::ls;:im.
O ~IL ACÚnCIO Tül111E:=; - "\inda. ontem. assisli. al{l1 í. a.
cl)j"a muito difl'rentc: um discurso que não versou s,)l!r'c
matl~l'Ía constitucional. ..
O Solto PllESID;;::>;TE: - Xão havia oradores. inscritos ('l11
('xpiica(;ão ;)(':;;;oa1. que desC'jassem traLar de matl)ria ('.()]1;:Wncional.
_ O Sr:.. "\C(;RCIO TôRRES - .,. não lendo a :'fes:1 pergunlado ao orador se o mesmo iria tratar de ial l.,.\aV~ria.
O Sll. CRISl'úv.'-o BARCELns - Concedi-lhe :l jl:lla\T<1 porqllô ;;:1~.:;:a q!H' o ;;1'~·l1nrlo orador não iria r:lla1' ;,:<',b1'o matéria
cons! ií.llcion::ll.
.
O SR. ACÚRCIO TORRES - II:n-ia muitos inscritos.

Po,':~(' f<dar
d~ urgf~ncia, foi

com insuspeiçfío pOl'qlll~. sem pedido nenbum
submetido á volaf;;lo da .\ssembléia um r8querimen: .. de.. aplauso;.; :.í:l(:fto do SI'. Osvaldo Aranha.
quando (; Regimenlo r~ claro neSSe ponto. Foi de modo diverso
que V. :Ex., Sr. Presidente, procedeu ND relação a dois requerimentos qne tive a honra 'de of.erecer á Casa, e não posso
crer que a ASSflmbléia jogue com dois pesos e duas medidas,
entenrlcndo que, quando se trata de um requerimento do
Deputado :\elIrcio T0rres, deve o mesmo ficar para o dia
seguinte.
aSa. Fr::f(""',IlO 1\IAGALH.:\ES - A ~\resa agiu diante (l(;
um cu;.;o dI' lwnemcrencia nacional.

O ~n. l\.I.oí~IO FILHO
contra o HegimenLo.

-

~fto

há caso,; de

benemerl~nci<t

() SH. ACtRcro TORRES - Sr. Presidenle. não cstou
me insurgindo contra o requerimento ,"} nem serb capaz
fazê-lo, pl)J'ql1t~ isso importaria em uma retratação. Volel
onLem [I f'('qw'l'imen lo de aplausos _ao modo por que agiu
na. "l(,<I()I';'a11(.'«'· desta Casa o Sr. O;waldo Aranha, embora
não fos:St, ::-;. Ex. meu leade1', embora não tivesse tido conhceim(~ll[(l dê l sua t';;colha. corno volana, hoje, outro rcquci'imento lW" mesmas ('Olldi\:Cies E' como ~l farei amanhã. se n"'cessáI'io.
O SrL XTLO ArXAREXGA - Então, i)OrqL1(~ estranha Y. Ex.
o pI'oc(~l1jp.1í)flt(\ de onlem, da Mesa?
Ü ~n. ,\CÚRCIO TüRRES Não estou censurando; niio
seria capaz dI' fazl~-lo. Pn'ciso, poré!~~, salientar que o Sr.
Presidentr- A!ltünio Carlos anunciou que vai come(.',ar hoj,;
nova intcl'IJI'darão do Regimento, diver-sa ria que alô ontem
prevalcef'u. :;:; o que eslou afirmando ú Assembléia. ~ãq
estou dizendo que. quando ('stii na Prl',o;idüncia I) SI'. Clll'l;;16vfto Ba!'('plos, "e proc(~r1(' de uma forma c qllP, quando estú
I) ~r, Antl'mjl) Carlos, se age de outro modo.
:\ ).J('sa da Asseml'lóia, para ruim. não sofre solução rli::
('onl il1uidadl'. :\ PI'e;;id,~ncia da. A"sf'mhléia l~ uma só: C3!Pja Ocuj',Hla ]101' Y. Ex. on 1wlo dj~no. honrado e i1u,;íT'l~
l'elJI'(~~f'nl<lnlt' do meu E;;Larlo nal,l1. o ;::';'. Clu'i,;t6vão Bal·c"!o,<.
Sr. l'j·csidcnle. r/ranL" da l'f'Stl'iCIYlll que Y. Ex. faz no
momento. (! jusLo tI'ag'a eu o nWl1 jJ,·c,l('sl.o. que sei i nc'IC'llll ,
mas ClllP <lI fica: qual o de most.rar CJue a rlirell'iz CJue a Mes,l
da. Assf'mhl('ia anuncia para os SClfs tnlhalllo;;, (Je hoje em
deanLc. não " a mcsm:\ que, com o l1egimenio votado pc,i;)
Asseml:d(:ja e com a resolu\:ão apresentada pelo Deputadu
baiano, vem s('nelo seguida até uqui.
Aind" mais: para mostrar que não houve censura (1<1
minha paJ·[e. devo frisar que, ontem, quando o SI'. Presidente submctt~U ú Casa o requerimento de aplausos á condula
do SI'. Osvaldo Aranha, leve unanimfl aprovação da _-\ssell1bléia. Í) que quel' di;~('r que essa unanime aprovarão de onlem (]lovia ;;(_.)' uma llllanilllf' I'eprnvação rir> hnjl~ ü aliLIJ(ü' que
assume I.> l J )·psirll.'rlll.' da A';;';l'mhl6ia.
(.l17lito bem,: mui/o

tj,-

bem. )

O Sr. Presidente - ,"ou dar a pa.lana ao SI'. Deputado
inscrilo f>Jn primeiro lugar. para {"alar de assunto constitucional.

3!HJ -

5
Tem a palvra o Sr. Deputado Lacerda \Verncck.

O Sr. L"acerda Werneck (Para explicação pessoal),
lê o seguinte discurso: "Sr. Presidente, 81'S. Co~stituinLp.i':
inscrito para. explicação pessoal, darei entrada exatamente
com uma ligeira explicação pessoal, acerca da investidura
com qUf~ venho á Assembléia Nacional Constituiute.
A muit.os de vós, nobres colegas, não será estranha a minha condição de Diretor do Departamento Estadual do Trabalho de São Paulo e tão pouco a camp:.ll1ha de que fui alvo
ultimamente, para a qual se mobilizaram todos os que viram
na eleiçiio de um brasileiro e revolucionário, nascido no Paraná, pura a representação do grande Estado nesta Assembléia, um fato inexplicável, verdadeira usurpação.
Entretanto, Senhores, nunca fui político, muito menos
profissional, jámais coordenei elementos com o fito de elegerme e minha candidatura. de que foi precursor o operariado
de São Paulo, foi para mim próprio uma surpresa.
É possível que o gesto do operariado tenila uma justificativa - via no modesto Diretor do Departamento Estadual
do Trabalho um amigo e dedicado defensor dos trabalhadores.
Jogou a cartada q'..le o P. S. B. amparou, verificando a possibilidade de vitória dêsse elemento. inscrito naquela agremiação partidária como simples soldado - sem que, um dia
sequer, até alí, tivesse frequentado a sua séde.
Senhores! Nuo foram, pois. vaidade e ambição que mo
conduziram afé aqui, apenag o dever de corresponder á confiança do opera.riado paulista, como modesto C'olaborador na
obra de reconstruç:ão qne a Revolc:ão prometeu e que aos
rcvolucionúrios cabe realizar.
Da minha tenda de traballw lá pelo S{ldoésL:? do Paraná,
Yim, pa.:;so a passo. desde 922, acompanhando os surtos de
rebeldia quc. de tempos em tempos, incendiaram L'incões
da Pátria. exigindo p.1odiricacões de regime e substituição dos
homem: de Govêl'no, porque êles não mais satisfaziam as aspil'::l{~õe"~ popularc.".
Num moment.o que en bendigo, tive a felicidade de aeolher como companheiro de trabalho o bravo revolucionário
Cap. João Alberto, a cujo convivi o devo dil'etrizes. luz e
apôio moral com que pude atingir êsle pôs to de confian<:;:l da
coletividade.
Era êle parn o Govt\rno de então, nm indesejável qUi:.
não querendo deixar a Pátria, para que pudesse acompanhar
em todos os seus têrmos, o desabrochar ela sementeira que
havia lançado de Sul a Norte do País com a invicta Co!un:l
Prestes, afrontava, no Brasil, mil e uma peripécias, recorrendo
a todos os ardis para conservar-se incógnito, fugir á sanha
policial e poder, assim, ganhar, com seu trabalho honesto, o
pão de cada dia - amparar os companheiros dá grandé jornada épica e prover as necessidades da família.
Foi nesse ambiente que cimentei o meu sentimento d~
revolta, foram os ensinamentos dêsse gl'anf!c "eondotiéri" que
me trouxeram até aquí.
Justificada, pois, a minha presença como autêntico revolucionário, que resistiu em São Paulõ durante 3 anos os
embates renhidos que ali se travaram para aniQuilar a obra
da Revolução, - entro no assunlo que me trouxe á tribuna.
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Sr. Presidente, a despeito do qUi?, em contrário, se vem
aril'm::mdo repetidamente nesta Cn!'n, a questão social existe
no Brasil.
Ne.gar a sua 0xist~ncia talvi?z constituisse, para os políticos uma habilidade, mas nós devemos pôr á margem essa
hnIJilidade- nITo perder tempo com ela, porque não é digna
de ser considerada.
Ê essencial que. uma vez por lodas, fique bem clara a
situal:ão do proletariado b!'asileiro, para que, os menos avi-·
sados. l)OSSam, nesta casn, votar, em conciência, as medidas
qne, neste moment.o, devemos incluir no estatuto constitucional do Pais.
~ii.) é negando. nem mesmo dissimulando as dificuldades
unm pro:blema social, que é possivel rc;;olvf~-lo - muito menos - negando o próprio problcma.
A qupsUio social existe c se acentua, dia a dia, á medida que a but'gucsia fortalece o seu domínio e que o prolctariado :c:enle o efeito desse jugo. adquirindo, por sua vez, C011ciôncia do seu ]Japi!l na 50cicebclc moderna.
Indispensúvel, pois, encarar de frente essa realidade, vcri nca.ndo, com desassombro, o conjunto e os detalhes, para que
cn.c]a um lJO:iS~t contribuir com a experil?ncia e com a sugestão de providencias, capazc,;; de remover parte dos obstáculos
- e j o(]os nós, em conjunto, POSSUlJlOS elar soluç;ão á altura
'do:\ int()!'csses da 113(:ão e de acôrdo l"om a aspiraoão dos intC':"e~s:ldo~.

i:~J(:", !in[el'essado~·\ "ão diversos c os seus interesses, POI'
\"('z"s. antag'uFlico,;; - 'I ql1l~ nos leva á convicl}ão de que a
qucsl.ã,) social nada mais ,: que a lllta de classes.
?\ns classes lJor que I: wnstil,uída a sociedade - as que
,,:ão flominado-s sentem quiiu defeituosa é sua organizaoão l'é'su1t:m:!('I c!cssa conslatal~ão () mal estar carac1.erístico de S11a
cxj:;fJ~,nci~'i.

•

Para elas dev(~m(:s ,'oH:lI' ;I" ,;IU:iSas vi"ta;;. prOmOV(~lH1":
!11do ('I que nWl'ccem e pl'I'i'isam - antes que ·elas por si o
f:<r::am - rcivindicando um direito inconteste.
Eu br:m podia, Sr. Presiden1.e, se, fosse representan te da
bUi';;nc;:ia. parodiando V. Ex .. naqucla frase célebre, tantas
\'ezr:;; lembrada nesta Casa, afirmai':
":::o~ializemos os meios de l)l'(Hltll~ã(l :~nlcs que o povo
o 1';] (:a" .

En(I'('lanto, como Deputado socialista, cu pec,;o, 81'S. ConstHnintl.':', que ao f.1'ap,armos a nova carta constitucional, f::\l.:.a1110-]0 eom intrligénci:l, :thrig'ando. desde logo, o braço pl.'odu[ar ('untra a g:mancia c n. e!Speculação do patrão - sem abaJur a soeil~dadc nos seus fundamentos, procurando conciliar'
/) predomínio do cnpital com <l exig'cncia do braço - elevanuO o nÍ\'el de vida do proletúri(l, preservando-o das endemia;:.,
dandr; <tssisLêJJc:ia, inslrução e conforto.
1:: sem dúvida' em torno dos direitos e dos dewn'es. da,;
regalias e dos sofrimentos que cabem aos indivíduos de ·carJa
cJas:c:c - que se ;)gita a questão soeia!.
Serei talvez, Sr. Presidente, quem menor autoridade Lem,
lJe,;b rasa, panl fixar de maneira incisiva. êsse panorama de;:ol:Hlo)·· que s(~ dC5f\11\'olve de Norte a Sul, de Léste a Oéste
do ill1l'IlS0 t<'t'ritr'lrio brasileiro e que tem "ido t.ão bem l"(jf'<!.lizarlo 1'111 !ilct'u1.llI'a indígena e estrangeira - e lúcida c ardOl'osamcnl(' analisado aql1i }wl0 ~lpadf':'" 30ri:llis1.a ~r. Zoroa sI 1'0 Ii.~ Gouveiu .
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Mas, Sr. Presidente, eu trago um contingente precioso
que é o testemunho pessoal no' trato diuturno de cerca de
3 anos, com as classes produtoras do Estado de São Paulo valendo-me, também, para êste exórdio, das oonsiderações
oportunas e judiciosas do grande estudioso da matéria, na"':quele Estado, que é o DI'. Pedro Teodoro da Cunha, talentoso advogado-chefe da Secl,;.ã-o de Assistência Judiciária do
Departamento EsLarlual do Trabalho, em seu estudo "O proletariado e suas reivindicações", além de trabalhos, ali realizados, por outros funeionárJos. não menos capazes e dignos,
entre os que aH se batem pel-os direitos do proletário.
Se a luta de classes, Srs. Constit.uintes, é o conflito provocado pelo antagonismo de duas grandes classes sociais: a
classe dos qne possuern e a dos que não possuem - temos
essas classes bem distintas e essa luta bem definida no
Brasil.
A qualquer leig'o, a qualquer tom'iste, que aporte ao sól0
brasileiro - ela se apresenta, incontinenti, em toda a sua
extensão.
Que encontra êle ao pôr o pé em terra?
Pobres ci'tiv:tdorcs. (f erreados. carreando sôbre o dôrso
toda a riqueza de nossa exportaç[tO que, lá vai, como a-o estrangeiro, para canalizar para o País o ouro de que necessitam as classes que dominam e mantêm com galhardia a sua
prepol.ência.
En, que condições? l\Iediante rcmunera()ão ínfima, Sr.
Presidente, qne mal basta para não morrer de fome, sem assistência, sem casa c sem saúde.
f:ssc o aspecto da vida dos estivadores em nossos principuis pUl'l.os de mar.
lUas, se o observador l.iver a audácia de percorrer o litoral do meu Estado - verá o quadro doloroso· tão bem desCl'i!.O em relatórios de que os archivos do Departamento EsLaduhl de Traba!ho contêm dezenas e. entretanto, Sr. PresicIente, não 15 tudo! Se, avanc.ando. o interessado visitar a zona
da São Paulo-Goiaz, ainda no Estado que represento, o pa11'Ürama scr"~ êste: o tl'acuma assoland(l a população adulta
P a infantil sujeita a anquilostomiase e verminose, em condic.:õcs de;;uladol'us (~ a maleita assolando loda a população
capaz de trabalhar."
O SH. ASCANIO Tt;llI);'o - V. Ex:. deve apresentar estatística neste sl~ntido.
O f:iH.. LACERDA WEn~ECK - Infelizmente, não me foram remetidas.
O SIl. ALCAN'l'AIlA l\L\CH.\J)O - Afim de provar que só·os
proletários s-ofrcm de mulál'ia.
O SR. LACERDA WE1U-IECK - Qunsi toda a população
do liloral é constituída de proletários. Aliás, no Departamento Estadual de Trabalho existem relatórios e est.atísticas
completos a respeito.
O SR. ASCANIO 'TUBINO - No literal de S. Paulo, neste
momento, só existe maleHa na imag!nação de V. Ex.
O SR. LACERDA \VERNECK - No litoral de S. Paulo,
~xiste. Em Santos mesmo há casos de malãria.
O SR. PACHECO SILVA - Sem assistência médica, ou sem
serviços de profilaxia, como V. Ex. diz?
VOLUME v
26
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o SR. LACERDA WERNECK -" Com assistência muito
deficiente.
O SR. GUARACÍ SILVEIRA - Apoiado. Em Vila. Bela, por
exemplo, não havia um médil}_o~.,
O SR. PACHECO SILVA - Todas as colônias têm assistência médica; em São Paulo o serviço sanitário é o mais adia.ntado do Brasil.
O SR. LACERDA WERNECK - Perfeitamente.
O SR. VERGUEmO CÉSAR - V. Ex. me permite um aparte: êste mal é s6 de São Paulo?
O SR. LACERDA WERNECK - Falo de São Paulo porquê é o Estado que represento. Descrevo o que conheco
porquê fui diretor do Departamento do Trabalho, mas reconheço que o Estado de São Paulo é o que tem melhor organizado êsse serviço.
O SR. VERGUElRO CJ~SAR - Muit.o bem; nada tenho, portanto, a apartear'.
Mas, Srs. Constituintes, o -Estado de São Paulo é o mais
adiantado e mais rico dos Estados da federação - é, talvez,
o único que se tem preocupado em acautelar a vida e o
interesse do Ll'ubalhador e aIí, digo-o alto e bom som, existem organiza~õe5 modelares, que honram a iniciativa particular, onde o trabalhador não é explorado, onde tem assistência e até instrução!
O Sn. VALDEM.AR REIKDAL - Esperava que V.- Ex. sintetizasse em qne parte de São Paulo ou em que parte do
mundo o operário não é explorado.
O SR. LACERDA \VERNECK - Mas são casos esporádicos, 81's. Constituint.es, e são êsses casos que determinam o
desencadeanwnto da luta - porquê luta há e deve haver,
onde existe tratamento desigual.
Urge, pois, que os que necessitam de braço para o trabalho - vão de encontro dos anseios de quem 111'0 proporciona - inLeressando-o inteligent.emente nesse trabalho e
propiciando o direito á vida que, indiscutivelmente, tem,
como qualquer mortal.
E no Estado cabe a função precípua de coordenar, legitimaI' e exigir que êsses esforços sejam metodizados e proveitosos.
Seria essencial uma ação harmônica dos Ministérios da Agricultura, da Etiucação e Saúde Pública e do Trabalho
aç?io com'ergente ao grande objetivo.
"Libertar, sanear e racionalizar o trabalho nacional".
Eu bem sei, Srs. Constituintes, pois não sou um visionário, que êsse programa demandará, para sua execução integral, a perseverança de muitos anos.
Mas, êle visa remediar uma das famigeradas realidades
brasileiras que precisamos encarar de animo resoluto enunca, negando á prio1'i, sua existência. O nobre colega Sr. Mário de Andrade Ramos que, por muitos anos exerceu o cargo
de Presidente do Conselho Nacional do Trabalho, afirmou
nesta casa a inexistência de luta de classes.
Ora, eu pergunto aS. Ex.: qual era a atribuição do
seu cargo?
Não era, com efeito, uma elev~da função social?
E na contextura dos inúmeros casos que alí foram presentes, não estaria, porventura, patente e inquestionável, o
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atrito de interesses ou a conspurca0ão de direitos e, portanto,
evidente, a luta de classes e com ela a questão social?
Se esse quadro não é da luta de classes e se a situação
penosa qe saúde, de instrução e de recursos á sua subsistência, em que se debate o proletariado brasileiro, não· é uma
questão social - eu, SI', Presidente, não sei ·como denominariam os optimistas desta casa, as questões dessa natureza
que tant.o preocupam as nações cultas e experientes do Velho
e do Novo Mundo.
.
Sr. Presidente, provada como está a necesidade de prevenirmos, na feitura da nova Carta Magna do País, dispositivos que facultem a aplicacão dos remédios a essa realidade
brasileira, eu apelo para os homens de boa vontade desta
casa, para que se concentl'em diante da situação que venho
de expôr e meditem, muito e muito, ao votar as reivindicações proletárias,' que constituem medidas de segurança á
ordem social e econômica (questão atual e palpitante, preocupação de todos os governos) - fundamento de todo progresso moral e material e aspiração máxima do povo brasileiro.
,lá foram repudiados em todos os países adiantadas os
métodos de tirania pelos quais, no passado, os governos assistiam e aplaudiam os processos de exploração do homem
do trabalho, conspnrcando o direito daqueles que garantem
a subsistência da humanidade.
No Estado moderno Õ opêrário é considerado o propulsor da economia e das energias produtOI'as - fatol' ine(1l1teste da riqueza universal com direitos definidos na ordem
econômica, jurídica, social e política.
Eis porque, ao Estado moderno cabe a obrigação indeclinável de prover as necessidades vitais dêsse elemento primordial da sociedade - traçando normas, para retribuir o
seu esfôroo, em bases cert.as e assegurar o direito legítimo
na part.ilha dos proventos do trahalho - é o que constitue
a legítima e justíssima 1'eivindicaçfio do proletal'iado.
Na orcl!m1 ecunômica, 81'. Pre15ident.e, são a distribuição
dos meios de produção e o salário que entram em equação:
- "Já em 1913, Júlio Barnes. presidente da Camara de Comércio dos Estados Unidos, dizia no City Club:
"O mundo dos negócios comeca a compreende!'
quP. há um grande prohlema a resolver - "O da disf.ribuicão das riquezas" - de tal maneira que elas
não fiquem reprezadas nas mãos de meia duzia, porquê com tal concentração a produção acabaria por não
mais achar mercado para seu consumo".
.
O presidente Hooycr, em 1926 afirmava:
.

na mesma

~amara,

'·A1t.os salários, preços baIXOS. eis as duas condições essenciais da grande produção."
O presidente Harding, defendendo também a situação
econômica do salário, proelamava:
"Os mais baixos salários devem ser suficientes,
para assegurar aos trabalhadores um mínimo de conforto e saiisfações para que os ·seus lares sejam verdadeiros lares. É preci~o que a luta pelo existência
não prive o operário dos prazeres que constituem, para êles, a alegria de'viver."
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Impõe-se, pois Srs. Constituintes, a determinação do salál'i') mínimo - e eu entrego á Mesa, como precioso subsídio á perfeita compreensão dessa medida, o estudo que a
próposilo se procedeu no Departamento que dirigi, para que
seja publicado no Diâro da Assembléia, deixando de fazer
sua lietura por ser um tanto longa.
ESTUDO SUBRE o SALÁRIO MÍNIMO UM MEMORIAL ENDEREÇADO AO GOVÊRNO DO EST,~O DE SÃo PAuLO

O DI'. Frederico V. L. \Verneck, diretor do Departamen":
to Estadual do Trabalho, enviou au Sr. interventor federal
do Estado o seguinte ofício:
"Senhor interventor - Tenho a honra de, cumprindo
det.erminação de vossa excelencia, entregar, em separado, o
recurso dos trabalhos realizados neste departament.o, como
estudo pl'eliminar para a determinação elo "salário mínimo"
- problema de not.avel importaneia para o Estado de São
Paulo.
Dos métcdos discutidos, aquele que, pelo seu caráter
eminentemente prático, deve ser adotado sem demora, como
primeira providencia - consiste,:
a) nomeação de comissõesmixtas;
b) levant.amento do custo da vida operária em cada zona
de trabalho;
c) convenção entre empregadores e empregados, determinante final do "salárió mínimo".
Assim, lembraria a vossa excelencia, com a devida vênia,
a necessidade ele imediatas providencias no sentido de se constituirem essas comissões, provendo-as do material e recursos
llccessllrios P:lI':J. o desempenho mais ripido de suas atribuições.
Cabendo essa iniciativa a c"te departamento, a diretoria
ag'uarda, tão sõmenlc, a :.lIH'Oyuc;.ão de ,"ossa excelencia e a
necessária <llllorizac;.iio para dar a mais ampla divulgação pela
imllrcllSa :lO m.õlorlo adotado para fixação do salário mímmo
- o que yirá, sem dúvida. a acalmar as classes inl.Elressadas,
Uio preocupadas, no momento, com l~sse importante problema.
Tenho a honra de reiterar a vossa excelcncía a seguranc:a de minha elnada consiuerac:ão. - Frederico V. L. 1Vernct:!., dit'c! 01'''.

::'.IE",10RIAL SÚB\lE

o

SALARlQ :\lÍNIMO

Salário mínimo, vital ou de subsislencia, será aquele que
se considr're suficiente, atendendo as c0ndíoões de cada região,
para satis fazer as necessidades normais da vida do operário,
sua eàucação c seus prazeres honestos, considerá-lo como
chefe de famflia.
Assim define & Gonstituiç.5.o mexicana o que seja o salário mínimo.
Vai além, estabelecendo, para os operários, a participação nos lucros, de toda empresa agrícola, comercial, fabril
ou de mineração.
Ao trabalhO igual deve corresponder salário igual, sem
se cogitar de séxo ou de nacionalidade.
O salário mínimo está isento de penhora, comptmsação
desconto. Sua fixação, bem como os lucros, compete ás eomissões especiais constituidas em cada município, subordinadas á Comissão Central do Estado. Seu pagamento é sempre
feito em moeda corrente. O trabalho extraordinário é pago
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mediante salário duplo, não podendo execedei' de três horas
diárias, nem de três vezes consecutivas.
Para os norte-americanos, o salário mínimo "living
\Vage", é aquele que é suficiente para o homem viver decentemente c educar seus filhos, como uma criança norte-americana deve ser educada; divertir-se e. mediante razoavel economia, juntar alguns dólares para (inando a idade a.vançada
nào lhe permitir mais trabalbar. (Decisão de um caso de
salário mínimo, proferida pela Comissão Industrial do Calorão, E. V. A. N.).
Justo sahh'!o, estabilidade no emprê{Jo c acesso na cCln'eira
pJ'ofissional, :;r10 os três elementos básicos da. {JaranUa
do ll'Oúallw.

Entre nós, a questão do salário m lnimo vem sendo debatida com cel'la lentidflo, devido ú carencia de dados censit:irio~ Sl:bl'e o cusLo da vida, o valor aquisitivo elos salários,
condi<.:.üo pl'imál"ia para sua fixac:ito.
O unl.epl'o,ieLo ~)presen:aclo ao Chefe do Govôrno Provisório, pelo Minislério do TrabnlilO, em seu artigo 1°, diz:
"Saiúl'io mínimo ou sal:irio de subsistencia é a remuneração diária do I rab:llho normal de um indivíduo. considerada indispen,;úvd ú salisfilçfto rias suas necessidades mínimas de alimenta(,ão, ve;;tuário, higienc, recreio e transporte" .
:'\0 artigo 2°, estabelece o elemento básico fJara a sua

fixação:
"Para determinaç.ão do salário mínimo, mandará
o ministro do Trabalho, Indúslria e Comércio. proceder :i org'anização de uma eslatisLica nacional :icerca
dos salül'ios e das ncccs;;idades da 'subsistcncia, nas divcr::ias regiões do tei'I'i Lóri o brasileiro".
?'lo :lrt. 3° encaminha a solução dessa obra complexa:
"Todas as empresas, assot:i.açües, sindicatos, companhias e firmas comerciais e induslriais, que explorem quaisquer ramos de comércio ou indústria, e
tOtlllS os individuas que tenham a seu serviço opel'ários ou emlwegados, dcyerão remeter ao Mini,.;l.ério do
Trabalho, Indústria e C01l1erC'1O, ou á autol'idade que o
represen tal' l)OS Estados. den tro do prazo mm'cado,
em questionário. organizado pelo Departamenlo Nacional de Estatística, a indicação, dos salários mais baixos
efct.ivarncnLe pagos e, bem assim, outras int'ormações
pertinentes ao o!Jj(~Lo dêsse decreto. Parágrafo únko O disposLo neste artigo scrá também observado pelos
encarregados de serviços ou obras, tanto do govêrno
federal, como dos governos estaduais e municipais".
Aquele que deixar de cumprir esta determinaç.ão -incorre
na multa de 100$ a 5 :000$, elevada ao dobro na reinciqencia.
(Art. 4P).

Prescreve o art, 5°:
"O ministro do Trabalho criará, em cada Estado,
Comissões Ce:ltrais presididas por um representante
do mesmo ministro, especialmente encarregadas de co-
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operar na execução dêste dIlcreto, quer quanto á obtenção de dados estatísticos, quer quanto á fixação e
fiscaliza(:.ão do salário mínimo".
.
Estas comissõ€'s receberão as reclamações e decidirão os
relal.i\"os á fixação de salários mínimos.

caso~

Em s('guida. declara o artigo 60:
"Fixado o salário mínimo para determinada região

tio país, serão nulas de pleno direito, as convenções

realizadas na mesma região, êntre empregadores e empregados, estipulando remuneração inferior áquele".
Parágrafo único. - "Os empregadores que ajustarem
tais convenções ficarão sujeitos á multa prevista no
artiço 4°, também cobrada executivamente perante a
.T1Jstiça Federal".
FinallllC'll Lf'.

(1

art:· 7°, estabelece:

"O salário minimo fixado para cada regmo será
r'evisto periodicamente, de forma que corresponda 8emrl'e ti,:; necessidades reais da subsistencia derivada das
eircunstancias economicas·' .

.\l1t.I'S. por(;.m, de <'nfl'armos na parte propriamente prática, c1cv(~mos t.er em "h;la as coordenadas sociais que têm
orj('n(.::lôo e~t.e assunto.
A fixaç.f\o do salário mínimo não J'esult.a de uma imposiç.ão do Estado.
"O arbilrio do Est.ado deve
possivcl (lo assunt.o".

confor'me () ('spirito que animou
pcln 1Hinisl(;rio do Trabalho_

os

S~l'

afaslado o mais

c:"tlldns realizados

""Visa li ESI:v!o amparar o ci chvHio, sob pena de
r!I'S::lpu)'cceJ' o próprio Est.aoc.. pela extin<;ão de seu
argullH'nf.o mais ponderavel: - o povo".
Com praZ('T' J-('pelil'rJ1)n<: quI'. ao Estado

!TIorlr~rno,

como

<'l'giln coor'dI'JJ:lf!OJ' das f!ncrgias cconomicas sociais, é de atri-

buir-se a fltnl:ão mate[' de intervir na formação racional do
pat.l'imonio social.
l\'ão cansarr>mos de insis[.ir que é na formação racional
rio Capital c do Trabalho: na conjugação harmonica destas
duas forças; (' na distribuição justa e equitativa de suas prorlu<;.õcs, que )'<'sirle a yeroadeira felicidade social.
O GO\'('rno "eon!roleur" na observancia das convenções
coletivas de trabalho. que regulam as rela(:.ões ênLre o patronato e o operariado. reserva-se, apenas_ o direito de zelar pela
fiel execução da lei. coordenando e fiscalizando o rítimo de
suas atividades.
.
A fixação do médio mínimo necessário á manutenção da
família operária é uma providencia que se impõe, como medida de humanidade e de justiça, em benefício da coletividade,
em geral, e principalmente rias classes patronais e operárias.
O traballlO concernente á determinação do salário mini- mo é perfcitamcn!c cxcquivel, sendo as an'Jmalias e dificul-
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dades, apenas, aparentes, pois, - "o salário mínimo regional
para catla zona industrial, especificando, será simplesmente
o mínimo para o reajustamento das necessidades elementares
da família operária, média, relativamente aos ordenados que
bastem para mantê-las".
A propósito, cumpre-nos manifestar sôbre o juízo expedido, há poucos dias, pela Associação Comercial, neste assunto.
Não colhem as alegações apresentadas por essa Associação: falta de estatística; ser o assunto matéria de direi to subs··
tantivo; ser inoportuna a aplicação da medida, no momento
atual e injusta aadoação, só para o Estado de São Paulo são as objeções que apresentou aquela Associação.
1.0) Estatística - é cE'rto que não a temos; porém,
vamos realizá-la rápida e facilmente, contando desde
já com a boa vontade das classes produtoras e trabalhistas. A estatística será específica. Os interessados
em seus resultados terão a mais ampla mànifestação
silbl'C os trabalhos, recebendo do Govêrno, apenas, autorização, instruções e a necessária orientação sôbre
a substancia e forma de realizá-los. Os sindicatos pa-.
tronais ., operários são elementos preciosos nos inquéritos para fixação do salário mínimo.
2.°) A maiér'ia jUl"idica e de caráter substantivo
- não resta a menor dúvida. O Govêrno do Estado,
porém, tem poderes para realizar semelhante obra. O
Departamento Estadual do Trabalho, em virtude do
eonvênio firmado com o ?llinisLério do Trabalho, está
investido de func;.ões que o autorizam a promover, desde
logo. o levantamento dos rlollos estatísticos para fixação
e fiscalização do salário minirno. (Art. 5° cit.). E,
nat.uralmenle, não será por falLa de promulgação por
parte do Governo Provisório, que obra de tão nobre e
humana projet,;ão social. deixe o Governo de realizar.
3.°) Seria inopoJ'lnna, no momento, a fixaçeÍ-o do
salâ.rio 'mínimo e injnsi o l'e.ç f.rinyir-se ao Estado de
Silo Paulo, a aplicação da medida. - Há equívoco. A
implanlac;.ão do salário mínimo 'uã/) consLilue onus,
nem 'Vem agravar a sitllacão econuOIico-financeira das
classes empregadoras, forçando-a:, a despedir, em
massa, os empregados.

Incorre, ainda, noulro equívoco a Associação Comercial,
alegando a inoporlunidade da fixação do salário mínimo, á
vista da acenluada depressão de negócios.
A providência do salário mínimo tem, justament.e, sua
mais adequada aplicação, nesta ocasião. A sua Ílxação não
significa elevação, nem baixa de salário; é a resultante final
da composição de duas coordenadas, de natureza econõmicosocial - o custo da "vida das massas trabalhadol'as e o valor
comercial de suas produções.
Da equação dessas duas fôrças, sujeitas ao consenso
mutuo das classes patronal e operária, resultará o reajustamento do salário.
Portanto, em qualquer época, quer de depressão ou de
expansão de negócios, será sempre oportuna a fixação da salário mínimo.
Há engano de acoimar-se de 'injusta a aplicação da medida somente para o Estado de São Paulo. Além de ser o atestado eloquente do seu elevado grau de potência econômica, de
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perfeita organização de trabalho e de apurada cultura social,
do meio em que vertiginosa e caudalosamente se desenvolvem
suas múltiplas atividades, a própria natureza do assunto está
a indicar que, para a fixação do salário mínimo, o país dividir-se-á em regiões, verdadeiros mercados de trabalho. Assim
determina o art. 6°, ciL :
"Fixado o salário mínimo, pa7'a determinada 'l'egião
do país, serão nulas de pleno direilo asconvcnc.:õcs
realizadas na mesma região entre empregadores e empregados, estipulando remuneração inferior áquele."
Ê claro que o salário mínimo varia dêste para aquele
mercado de trabalho. J::le participa das mesmas atividades que
animam as r,Ul'vas que significam o valor do custo da vida
operária e o preço da produção.
Finalmente, não seria de admirar-se que a iniciativa da
aplicação do salário mínimo partisse de São Paulo, um dos
maiores mercados de trabalho da América do Sul.
Passemos a ver o problema encarado pela Convenção Intern:lcioDul para a I'i:;:ação de métodos de salúrio mínimo.
A Conferf~ncia Geral da Organização Internacional do
Trabalho da Liga das Nações, convocada em Genebra, pelo
Conselho de Administraeão do: Bureau Internacional do Trabalho, em Maio de 1928. fixou as normes de um convênio
a >leI' ratificado pelos membros daquela Organização, de
act'J'fJn com o Tratado de Versalhes, sObre métodos de fixação do salúrio minimo.
Cada mu}üo, que ratificar o convênio, tem liberdade de
deLermin:lr os nl(~Lor.los e as modalidades de sua aplicação, mas
ntendel'á:

a) antes de aplicar os métodos a uma indústria,
de\'Cl'iio ser consultados os repI'esentantes dos patrões
e dos oper(LI'ios interessados, bem como outras pessoas,
especialmente qualificadas nesse sentido por sua~ profissões 0\1 funções, a quem a autoridade competente
,julgar oportuno de dirigir-se;
/)) 0>1 patrões n operários intrressados deverão participar na aplicação dos métodos, na forma e na medida
que fOl'em determinadas pela legislação nacional, sempre no mesmo plano de igualdade;
c) as tabelas de sal:írio mínimo que forem fixadas
para os operàriüs interessados não poderão ser reduzidas sem autorização do poder competente. "

Com esta orientação e com os poderes de que se acha o
Departamento investido, a nossa obra realizar-se-á, mediante
as três condir;ões seguintes:
nomeação das comlssoes mixtas;
levantamento do custo da vida operária em
cada zona de trabalho;
c) convenção entre empregadores e empregados,
determinante final do salário mínimo.
a)
b)

DAS COMISSÕES MIXTAS

As comissões mixtas serão constituída~ de um a trêS representantes de cada classe patronal e operária, proporcional
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á. importancia do trabalho; do Prefeito locai e de um delegado
do Departamento Estadual do Trabalho.
Cada município terá o número de comissões mixtas necessárias para atender aos diversos e principais ramos de indústria ou de comércio.
As comissões mixt.as funcionarão conjuntamente, quando
seus municípios perteIÍcerem á mesma zona ele trabalho.
Aos representantes das classes de empregadores e de empregados cabe a coleta e o fornecimento de todos os elementos
necessários á fixação ao cuslo da vida dos trabalhadores da
respectiva zona.
Aos prefeitos mllnicipais caber;],: presidir ás reuniões
das comissões mixtas, fornecendo-lhes tudo o que fõr necessário para sua instalação, org'anização de seus trabalhos e
completo desempenho de suas atribuições.
Ao delegado do Departamento compete a orientação e
fiscalização dos trabalhos das comissões procedendo sempre
de acrlrr!o eom as instruções da Diretoria do Departamento.
Os trabalhos das comissões mixtas são inteiramente gratuitos.
DO LEVAXTA:.\fENTO no CUSTO DA VIDA OPEft1\RrA El\! CADA
ZONA DE TRABALHO

Dos diversos processos aplicáveis á solução dêste problema, acompanharemos o método adolado pelo ilustre capitão Nunes Per'eiea em sua peeciosa monogmfia - Mélodo
Racional de Fi.7:ação de Salários Mínimos - sõbre cujo trabalho foi moldado o anteprojeto do Minislério do Trabalho.
O custo da vidaclc do lrabalhador, em cada zona de trabalho, tenr!endo ao respeclivo ramo de serviço, será decompost.o em grllpo de fatores que representem os coeficientes
médios. mínimo~ das despesas de habita<::.ão, vcsl.núrio. transporl.ps, higiene, recriar;ão e economia da família onerúria.
Os economistas em'opôlIs calculam o salát'io mínimo o
bast::mle para manter o chefe da família e mais trl}s elementos ecruh'ulcrlfl!s a ltm homem adl1Jl.o, donde, o snlário duplo,
Em Siío Panlo não poderiamos adotar' esse parll'ão médio
da família OPp.I'út'ia, pois, na massa opel';it'ia predomina o elemento de nacionalidade italiana, cujo índice de procriação é
bem apl'eci:'ivcl.
Não seria exageraria o parlt'fio médio da famíli::l operária
,constituída de um chere e mais cinco elementos, equivalentes
a três homens adultos. Esta média., porém, varia de zona para
zona.
_
O elemento soHeiro escapa :i cogitação dos princípios ern
que se baseia a fixação do salário mínimo, em razão de sua
defesa própria e por ter como elevada finalidade assegurar a
constituição da família, pela garantia de sua subs1slência.
Os fatores que, enfeixados, determinam o custo da vida
operária, são, ainda, decompostos em outros, que constituem
as "fichas de inquérito censitário".
FICHA DE INQUÉRITO CENSIT•.\RIO

As fichas de inquérito censitário contém um questionário que deve ser pre~n:chido pelo chefe da família operária.

Questionário:
1)

quantas pessoas tem sua família?
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2) quanto paga de aluguel de casa?
3) qual é a média mensal de suas despesas no armazém?
4) idem, idem, no açougue?
5) idem, idem, na padaria?
6) idem, na bodega?
7) idem, idem, com vestuários (roupas, calçados,
chapéu)?
S) idem, idem, com transportes?
9) idem, idem, Sociedades Beneficentes, assistência médica, farmacêutica, dentária, hospitalar e outras?
10) idem, idem. recreações e economias?
DOS COEFICIENTES

Os coeficientes determinantes da fórmula do justo salário são distribuídos por einco classes, a saber:
a) coeficiente de despesa de habitação, representado pelo símbolo - Dh:
b) coeficiente ele despesa de alimentação ou subsisWncia, compreendendo os números 3-4-5-6 (anteriores) que representaremos por - Da;
c) coeficiente de despesa de vestuário, representado por - Dv;
d) coeficiente de despesas de transportes, representado por - Dt;
e) coeficiente de despesa com sociedades beneficentes, assistência médica, farmacêutica, dentária, hospitalar e outras que representaremos por - Ds (despesas de saúde);
f~ ~oeficiente de despesa com recreações e economias, que terá pOl'símbolo - De.
FÓR:-IULA DO SAL"\RIO MÍNIMO

Representando-se por - Sm - o salário mínimo e considerando-se que êle é igual á soma dos coeficientes do custo
da vida. teremos a seguinte f{ll'mula para o salário mínimo:
5m - Dh -1- Da -1- Dv -1- Dl. -1- Ds -1- De.
Coro simples cálculo aritmético. estabeleeereroos as percentagens dos coeficientes constitutivos da fórmula Sm.
Exemplificando, tomamos a liberdade de transcrever,
com pequenas alt.erações,- o caso apresentado pelo capitão
Nunes Pereira em sua Monografia citada.
A família operária X, com cinco elementos, tem as despesas mensais seguintes:
Habitação . . .
50$000
Alimentação (Da)
(despesa
(despesa
(despesa
(despesa

no armazem)
no açougue)
na padaria)
na quitanda)

.
.
.
.

60$
15$
15$
7$5

Vestuário (Dv). . .................•..........
Transporte (DL) . .
, .....•....
Assistência (Ds) . .
.
Recreações e econõmias (De)
,
.

97$500
12$500
10$000
15$000
15$000

--iH -

Para um salário mínimo de rs. 200$000 mensais, temos
os coeficientes:
Dh

-

iíOSOOO

~n8;)oo

Da Dv Dt Ds

-

De -

12$;-)00
]ü8000
lGSOO()
15$000

donde, as porcentagens seguintes: .
Dh = iío8000 X 100 -

:2" oj" ;

20uf

Dl" =

12.s5(}(1
'>O"S;-

X

100 =

D" -

l~)SO~)() X 100 =

Da -

fl78iJOO

n/o

(i.2:;

"l.;) oi,,:

:20n$

"/0

X

! 110 =

X

100 -\:" ií nln

X

i O() -

M::.7:>

:21)(18-

Di D(;

=

10$000
2(){'~r

1 ;):sn~ lO

7.;,

%

-§605f
A::;5im sendo. o salário médio atual, da Lal zona que re·
prescnLamos por Sm. será determinado pela e:xpressão seguinte:
Sn1 = (25 °/(1
4~ . 7rl o/v
(~.~:-. '·/0
n/o
7~;) °,.. . 0
7.. ;) %)
Tomamos a liberdade de destacar do grupo: despesas
com. rccrcaç(je.~, sociedades beneficentes, a.~sistência médica
e outras, as referentes a e~;(.es últimos fatores para com êles
consW,uir o coeJ'ic.iünle de despesas com assistência sanitária
que nos parece rele\"anLc inwort:mcia disting-uir. Reunimos as
dcspcsa5 com reereaçõcs ás cconômjcas, por nos parecerem
intimamente ligadas. Representamos esses dois coeficientes
por - Ds - e - De - .
- · é ..
"J~sl.(! ,~aJ:íl'i(> !'i('I'<Í :ldotado. digamos. Pl..'T· três anos, determinando-se'. pOl'l;m. para cada regi~o,· visto como, para os
vários CP!1[]'fl:-; de l.i'aball1os. diversos serão também os índices do cUiiLo da viela. Com esLa ba..<;c c com a instituição dos
contratos coletivos. esLará o problema resolvido.
A formula. Sm (\ porr;m. de caráL.er geral. Não se aplica
aos 0asos em que. ás vem:':. alg-uns elementos da ficha censitária anulam-se. como· acontece quando a habitação é fornecida gratuitamente.
Será necessário fazer-se a de"ida dedução.
O resultado final da aplicação da fórmula Sm sofrerá rebate quando ,mais de um membro da mesma família trabalham para a mesma firma.

+

+

+ ;)

+

+

VARIAÇÕES DAS PERCE?-;TAGE);'S DO COEFICIENTES

As porcentagens dos coeficientes da fórmula - Sm
variam no espaço e no tempo.
Segundo a regi50 ou a emprêsa, podem variar os índices
das porcentagens, tendendo 'os coeficientes para zero, quando
o empregador fornecer. ao empregado, parcial ou totalmente,
e a Utulo gratuito, os necessários meios de vida.
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Em geral, porém, só poderüo ser levados em conta de redução os fornecimentos gratuitos relativos á habitação e á
alimenLacão.
Quando o operário residir em prédio do empregador,
gratuitamente, - Dh - será igual a zero. Se. porém, morar
em casa própria - Dh - sofrerá uma redução de 50 0/0.
Quanto á alimentação. - Da - será igual a zero, quando o empl'cgador fornecer gratuitamente e integralmente a
subsistência necessúria ao empregado e a t.oda a sua família.
Quanto ús variações, no tempo, o preço da habitação operúria tende para zero, á vista da solução já encontrada
para o problema da casa operária.
A varincüo do valor dos preços dos elementos de consumo pode S("l' det.erminada por uma regra de três simples.
Seja - V - o valor total dos elementos de consumo,
dêste momento. e - V ' - o valor dos mesmos elementos
em époc.n, quando se determinou o salário mínimo.
Teremos a seguinte proporção:
V : V' :: 8m :

x:

dOllclr,

X =Y' X Sm
I'

Neste caso, - X
será o valor do salário mínimo do
momento.
O s81ário mínimo, como descrevemos, orientados pelos
trabalhos ol'iciais, que vimos de nos referir, é funcão imediata do valor eeQl1õmiro da riqueza circulante. ]~ o verdadeiro centro de moviment.o da atividade profissional do operário.
O salár:io mínimo, como patencia.!, que é, do braço produtor, será. sempre, num ambiente de liberdade e de garantia de trabalho, a condicão - sine qun. non - do progresso e
da felicidade social. Pois, tão sõmen1.c, em tais condições, em
um nível de· absoluta igualdade de direitos e mediante uma
sincer'a e elevada convcrgimcia de espíri tos, poderão se conjugar' integralmente - Trabalho e Capital - por intermédio
de suas legítimas expressões <::ociais - os Sincatos - mediante o instituto (las conyenções coletivas.
São Paulo. H de Fevereiro de 1933. - Frederico V. L.
Wel'nec/l. -

Aclail Volente rlo Couto.

:Na ordem jurídica. Sr. Presidente. sabe :10 Estado prevêr
as condições de: irredutibilidade, incompensabilidade e impenhorabilidade elo saliirio - garantia <los contratos de tra~
balho, do seu pagamento e da estabilidade profissional.
Segundo a concepção modema de kabalho perde a sua
feição bi-laleral - para se inclinar ao contrato de adhesão,
subordinado ao controle do Estado. prevenindo, assim, as
desastrosas consequôncJa da desigualdade, quasi sempre notável, das partes componentes, quer no poderio mat.érial, quer
na instrução.
Eis porquê o Estado deve dar efetiVa assist(~ncia e regulamentar os contratos de trabalho, assegurando condi(:ões de
retribuição, de morali<lade e de higiene, em que devam assentar.
Vejamos, 81'S. Constituintes, o que, a propósito, cõntêm
as constituições modernas:
"A Constituição alemã garante o direito de coligação
para a defesa ou melhoria das condições de trabalhO e da
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vida econômica, do proletariado - assegnrando o direito de
exercer funções cívicas, de cara ter público ou honoríJicas,
quando não ven'ham agravar a situaç'ão da indústria a que
servem" .
"A Constituicão mexicana, dispondo sobre os contrato·!;
de trabalho - resume as condições mais liberais da legislação moderna, assim: "reconhece o dIreito ,de patrões e operários á paralizaçáo do trabalho; considera lícita a gréve
que tem por fim restabelecer o equilibrio entre os fatores
da produção, só a considerando ilícita si a maioria dos grevistas recorrer á violência contra pessoa ou propriedade e em
caso de guerra; ampara, com severa penalidade a estabilidade do operário; os cr('ditos por salários ou indeniza~ão ã
operárias, são privileg'iados; a responsabilidade pela dívida
do operário para com o 'patrão não passa da pessoa do o'perá1'10 devedor e nem pode ser cobrada num valor que ultrapasse o salúrIo mensaL
E' instituido o "home-stead" ou "bem de família",
livre, esse .patrimônio, dos gravames reais da penhora e
transmitido por simp:es processo de sucessão aos herdeiros. ConsidC'ra ainda, de utilIdade püblica toàas as caixas de
segures po,pulares, contra morte, acidente, invalidez, falta
de trabalho etc..
O serviço de colocação é inteiramente gratuito.
Todas est::lS e outras disposições contidas na Carta Constitucional mexicana estão eX!pressa e taxativamente abrigadas
- porquê quaisquer outras que possam invalidá-Ias - são
nulas.
Qua.ndo da min;ha ge~tão na Diretoria do Departamento
Estadual do Trabalho ele iSà.o Paulo o Govêrno enviou
á comissfio legislatiya e mais tarde á sub-comissão elaboradora do anteprojeto de Constituição - um trabalho que consubstan'?inya os prIncípios fundamentais da garantiu do salário operário, Que são:
I - O salário opcl'l'irio será pago prr,cípuamentc a qualquer üntro CI'(~(lil.o.
'
TI O salú!'io rio trnhal1hador agrícola é garantido por
duas safra:;; consrcut.ivas.
rIr - :'\as excl:ucõC's de imtlvcis ag-ricolas, CmllI'r:::as indusl.rinis e <'omel'ci'1is, o sal:'irio do OPCT':lI'io será computado. co-n.illnlamcnle com a~ d('$;'pe~as .iudiciais da execur,ão,
afim de se!' pag-o, com preferência a qualquer outro crédito.
São necrs::::í ria:;;. a'inda, pI'ovicl/~ncias quC' r;arnntam a es-:
tabilidadF. do prolctarinc1o no trabalho - firmaniTo pesadas
penalidades úqul'll~s' que por mf'ro capricho, muit.as vezes
,jogam no infortúnio e no desamparo famílias inteiras, como
~i i'ôs5cm aventureiro!';. ferindo de fl'ente a coletividade soçiai e ntE'ntando contra' a ordem e a se~'.lrança do Estado.
A justicado trabalbo seria confiada a sua execução criado. desde logo, o juízo privativo do!,!, feitos do trabalhe
operário.
;-;a ordem social e política do m:.st.ado moderno. Srs.
Constituintes. um ncvDchol'izonte se abre e surgem os primeiros raios duma elevada-éompreensão das realidades sociais
do proletariado.
O direito de associa!:.ão assegura iniciativas de alto valor
social e econômico:
A sindicalização: as bolsas de trabalho; as confederaç;ões; as caixas cCOilônücas; as habitações, o cooperativismo
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e sem número de outros Lenefícios através da organizal.:.ão
das atividades operárias.
Francisco AIexanàre afirma:
"As as~ociações modernas àe trabalho distinguemse das antigas corporações pelQ seu caráter eminenteinente representativo de classe".
Nas primitivas associacões, ;patrõell f, operários, confundiam-se em organização única.
Hoje, não. capItal e trabalho cammham em paralelo,
formando organiz,wões distmtcl$ na defesti. dC1S seus interesses.
Ainda que. inicIalmente o objetive- dos smdicatOb fosse
puramenl.6 econômiCO - hoje, segundo Ponget. um<t de suas
finalidades é crmr uma 1"ôr\::1 contrária ás exigências exageradas do palri.'i.o".
Atualmente, const.ituem organiza,~ões inspiradas em
fontes de elevuc.ão social; - evoIUlram";
os seus leaders
ocupam, pOI' veze~, eleva(ja~ posições de destaque no cenário
político dê poderosas naoões.
Ass"im, 81's. OonstiLuiIltes, n('ste ligeiro apanhado de legislação trabalhista de outros povos, temos oportunidade de
verificar quão sábias foram as providências adotadas nêstes
países e tendo, bem nítido. o quadro desolador do cenário
brasileiro atual, a deficiGncia de dispositivos constitucionais
que amparem o fator precípuo da produção - o braço consignem 0:'-. na eal'tu Q\1(' elaborarmos, todas essas providências para lvm do Brasil e da coletividade humana.
Seria um crime ficarmos rc;'ple:xos, ante o movimente
integral que a todas as nações agita socialmente, levantando
o prolett"ll'iado, compreendendo e satisfazendo as suas aspirações.
A hase única dêsse movimento social assenta, sem dúvida. no act"n6rajo e.3pfrito de .iustil)a, cuja rigorosa amplitude
as cias:.cs Lur:;ucsas de$conhecem.
.
Daí a. necessidade de uma nova ·orientacão nos dispositivos da :\[a;::na C:arta - assegurando perfeita conjugação do
capital e do t.l'abalho nêste imtante em que, em todo
munrio. :;;e a:;it.;1m as reivindicações do direito das mássas
operiil'las e a sua solu(::io só é encont.rada l'ea.1izando a rac10nalizur:ãQ do atividade human3 nn aç:â('l dinamica do socialismo moderno, de maneira positiva. (il/uito bem..: multo bem.
Palma.s. O oradO!' é cumprimentado)"
Dur.nnte o discurso do Sr'. Lacerda \Vcrncck: o
Sr. Antônio Carlos. Prcsirlenle. deixa a. cadeira da
presidência, qUe é· ocupada pelo Sr. Cristóvão Bar{leIas. 2° Vice-Presidente.
a_

6
O Sr. Presidente - Tem a palavra, para explicação
pessoal, () Sr. Alcantara Machado.
O Sr. Alcantara Machado (Para explicação pessoal) Sr. Presidente, talvez se recordem V. Ex. e a Assemhléia
de que, na sessão de 23 de Dezembro, deixei a tribuna
quando me propunha mostrar, numa exposição méramente
objetiva, com a lógica fria dos algarismos. a condição atual
dos Estados e dos municípios, em consequência da vigente
discriminação de rendas, e a condição a que ficarão redu. zidos se, por acaso, vingar a discriminação sugerida pelo
anteprojeto constitucional.
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Disse eu, desde logo, que, ao revés do que a princípio
se conjeturava, os Estados foram grandemente sacrificados,
neste passo, pela Constituição de 91, em proveito da ünião.
Basta, para comprová-lo,
cotejo cntt'e o que hoje em
dia percebem os poderes locais e o poder central, a título
de impostos.
,
Devo, de ínicio, esclarecer que os dados estatísticos em
que vou fundar a minha argumentação se referem, quanto
á arrecadação federal, ao exercício de 1931, e, quanto á arrecadação dos Estados, á receita orcada para o exercício
de 1932.
Em 1931, a renda tributária da União ascendeu a
1.379.363:000$000, enquanto que a dos Estados, prevista
para o ano seguinte, alcançou apenas 754.268: 000$000, isto
é, pouco mais da metade daquela.
Note-se que essa diferença não foi compensada nor outras fontes de receita atribuidas, porventura, aos Estados.
A receita total da União subiu, com efeito a 1.500.994:000$,
e não passou de 940.445:0008000 a dos Estados.
Por que semelhante anomalia? Por que tamanho desequilíbrio? Por que essa formidavel desigualdade? Porqul;,
de uma parte, a União recebeu, em partilha, o mais produtivo dos impostos, que é o de importação. Tão produtivv
que, com os adicionais, montou, em 19:31, a 651. 975 :000$,
ou seja quantia pouco inferior á soma de todos os imposto~
estaduais, estimados para 1932 em 754.000:000S000.
De outra parte, é a União que se tem mais largamente,
prevalecido da faculdade constante do art. 12 da Carte.
Constitucional de 2lf de Fevereiro. Aí so lhe permito, com
efeito, a criac.:ão de outras fontes de renda, qUb não as taxativamente enumeradas num dos art.igos anteriores. :É eer.to
que igual direito se concede aos Estados. Não é mono::. cert.o,
porém (e não sou o primeiro a dizê-lo), que, em matéria
de competência cumulativa, a União relwesenLa o papel do
póte de ferro e os Estado o de p6f.es de barro. De fato,
vomos que' as fontes novas de receiLa federal se veem multiplicando e engrossando incessantemente. Só o imposto de
consumo contribue PUl'a o Tesourú (la República com
393.728 : OOO~OOO, quando não excede de 225.600: 0006000
a arrecadação de todos os imposto~ estaduais cobrados pelo
Estado de São Paulo, que, d6 todos, é o mais rico. Só o imposto de sêlo c:ll'l'eia pura os cofl'es da União 132.251 :000$,
quando é apenas de 137.417: 000$000 a soma dQs impost.os
oobrados e arrecadados pelo Estado de l\l inas Gerais. Só o
imposto de renda foz'necc ao poder central 84.5-1.5: 000$000,
quando não ultrapassa de 79.872: 000$000 o que recebe de
seus contribuintes o Est.ado do Rio Grande do Sul.
Tornar-se-há mais sensível a anômalia, si verificarmos
quanl.o recebem, em cada Unidade da Federacão, a título de
impostos, os governos e.;;taduul e federal. Atente a Assembl6ia para estes algarismos:
Receitas
Receitas
federais
estaduais
(1931)
(1932)

°

Amazonas
•..........
Pará . .
.
Maranhão ."
.
Piauí . . ...........•.....
Ceará . .
.
.
Rio Grande do Norte

6.891
15.402
10.805
4.550
14.115

8.851

6.560
17.558
7.072
2.485
18.368
5.458

Paraíba . . .
Pernambuco . .
Alagôas
Sergipe
_
Baía
Espírito Santo . . .
Rio de Janeiro
São Paulo
Paraná
Santa Catarina . .
Rio Grande do Sul
Minas Gerais . .
Goiaz
M.ato Grosso . .
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

14.700
47.454
11. 713
7.725
61.058
24.120

49.375
309.416
32.461
17.455
123.778

164.881
6.519
9.696

10.700

60.214
9.630
5.935
43.946
6.184
34.507
501.936

20.084

14.929
101.969

37.435
959

5.090
I

O que êsses algarimos denunciam é que o poder central
arrecada muito mais do que o poder estadual, no Pará, no
Ceará, em Pernambuco, em São Paulo, e quasi tanto quanto
êles nos demais Estados da Federação.
A eS:1U participação, verdadeiramente leonina, do Govêrno Federal nas receitas públicas, é de atribuir-se, em
grande p'arte, a anêmia financeira da maioria dos Estados.
Realmente. seis dentre êstes têm uma receita inferior a
10.000 coritos; seis possuem receita superior a 10.000 e inferior a 20.000 cont.os; quatro, superior a 20.000 e inferior
a 50.000 contos; e quatro - quatro apenas - receita superior- a 50.000 contos.
Governos que só dispõem de rendas assim diminutas e
quasi irrisórias, não podem prover, efetivamente, ás necessidades elementares da administração; não podem promover
o fomento e(~onômico, o d(~senvolvimento da cultura, o saneamento das populações; não podem manter, na devida altura. o~ serviços públic.os a seu cargo.
Que fazem, então, êles, premidos pelas circunstancias?
De uma parte, sacam, desvairadamente: contra o futuro, comprometendo o erário em ruinosas operações de crédito; de
outra parte, invadem a esféra tributária, própria dos municípios, estanc.ando as fontes de vida local.
Aeabo de aludir, Sr. Presidente, a uma das consequências mais desastrosas da carência de meios com que lutam
os Governos Esl.aduais. Reciuzidos á pohreza pela União, os
Eslados, por seu turno, reduzem á miséria os municípios.
(Muito bem.) Fazem-no por três processos diversos. mas
igualmente eficazes; restringindo, ao mínimo, a capacidade
tributária das municipalIdades; cobrando determinada per-"
centagem sübre as rendas minguadas que lhes consentem;
arrogando-se a execuc·ão de serviços de natureza essencialmente local, como sejam os de água, esgõlos, iluminação. até
mataduI'os, e outros que são geralmente rendosos. (Muitobem.)

Nos orçamentos para 1932, a tribuk'l.ção das rendas municipais, pelos 16 Estados que se entregam a essa política
verdadeiramente insensata, foi estimada em 24.477 contos; e
as receitas, de caráter local, arrecadadas pelos Tesouros Estaduais, subiram a 37.238 contos.
.
Note-se que esta última parcela está muito aquem da
realidade, porquê as rendas dfls serviços de natureza local
figuram em vários orçamentos estaduais, englobadas, com
outras, debaixo da rubrica de - Rendas Industriais.
A condicão atual da União, dos Estados e dos Municípios.
no que diz respeito á receita tributária, está bem clara e ni-
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Aí está: as rendas municipais representam 11 % do total
dos impostos arrecadados no Brasil inteiro; as rendas estaduais, 350/0; as rendas federais, 54 %.
Esta vendo a Assembléia que, no Brasil, cabe aos municípios apenas uma undecima parte da receita pública; aos
Estados, uma terça parte, e á União, mais da metade. Precisamente o contrário; exatamente o oposto do que sucede
em t::jos os países onde vigora, como entre nós, o regime
federativo.
Nenhuma federação existe, com efeito, que não assegure
aos poderes locais uma renda equivalente, senão superior, á
do poder central. Demonstrou-o, ainda há poucos dias desta
tribuna; o nobre deputado pelo Ceará, cujo nome declino com
a devida venia, o Sr. Fernandes Tavoz-a. Mostram-no os algarismos que trago, mais recentes do que aqueles de que se
utilizou o ilustre colega.
Na Suiça, em 1927, a arrecadação total dos governos locais foi de 499 milhões de francos, e a do govêrno federal, de
324; na AlemanlHl, a receita do governo central, em 1926, foi
de 8.360 milhões de marcos e a dos governos locais, de 8.118;
na Australia, em 1923, 1924, a dos Estados 93 milhões de
libras e a do govêrno central 55.
Nada mais lógico, Sr. Presidente, porquê a descentralização das rendas é consequência forçada e. natural da descentralização administrativa.
Poder-se-há talvez supôr que a União redistribua equitativamente por todos os Estados da Federação em serviços
de utilidade local, o excesso que arrecada. Redondo, redondo
engano. O que temos no Brasil, é a descentralização acima
das receitas como das despesas públicas.
Excluidas as verbas relativas á amortização e aos juros
da divida pública, interna e externa, apura-se que nos exercícios a que me venho referindo, os Estados e o Distrito Federal ·dispenderam 977 mil contos e a União 982 mil contos,
isto é, mais do que todos êles reúnidos.
Onde gasta a União· todos êsses dinheiros?
No Distrito Federal, 657 mil contos; nos Estados, 303
mil. Em Londres, com a Delegacia do Tesouro Nacional,
5.214; no Território do Acre, 3; 855 contos. Daí se conclúe
que dois terços, ou mais precisamente, 66,94 % da despesa
federal são realizados pela Capital Federal. Grande parte
dessa parcela é aplicada em serviços essencialmente locais:
a Polícia, a Assistêcia, o serviço de bombeiros, as aguas, os
esgotos, a iluminação, a saude pública e, até, a fiscalização
do leite e das carnes verdes.
Com tudo isso despende a União 130.598:000$000, percebendo uma receita especial de 30.174: 000$000, e arcando
assim com um deficit de mais de 100 milhares de contos_ Deficit, cujo montante é superior ás despezas realizadas pela
União nos Estados, com os serviços de viação, obras públicas,
agricultura, comércio, indústria, instrucão, saude e assistência social, com os quais foram gastos 83.517 contos. Com os
mesmos serviços no Distrito Federal despendeu a União, excluindo as verbas .iã computadas nas despesas de caráter local, 164.132. O dobro do que gastou nos Estados.
Gastou nos Estados parte daquela quantia com a creação e manutenção de repartições federais, destinadas ás mesmas funções de repartições estadoais já existentes.
É o que sucedia até bem poueo em S. Paulo, com referência á fiscalização das leis de trabalho, á defesa sanitária,
animal e vegetal, que, em maior eficiência, vinham sendo
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executadas pelo Estado. Nota-se que a União faz empenho
em acudir as unidades federadas que menos precisam de auxilio, lançando ao abandono :lS que mais necessitam de amparo. (l.fuito bem.)
Examine a Assembléia· como se distribue, pelas vária;;
unidades da ,Federação, as verbas federais destinadas á construção de estradas de rodagem, fomento ag't'ícola, instrucão
e saude pública.
.
.
Nos Estados que tem l'eceila inferiot' a 10 mil contos
por ano, isto é, no Amazonas, no Piauí, no Rio Grande do
Norte, em Sergipe, em Goiáz, em Mato Grosso, a União gasta,
atualmente, com os serviços enumerados, 3.254: 000$000.
Nos Estados de receita superiOl' a 10 mil contos e inferior a 20 mil, gasta mais 5.943: 0003000,
Nos Estados que têm receita superior a 20 mil conto3
e inferior a 50 mil, gasta mais 10,576: 000$000.
Nos Estados que têm receita superior a 50 mil contos.
gasta ainda mais 12.793 :000$000.
No Distrito Federal, - 78.784 :000$000.
O SR. MARIO RAMOS - V. Ex. permite um aparte?
O SR. ALCANTARA. MACHADO - Com muito prazer.
O SR. l\f..(I\IO RAMOS - Pediria uma explicação dessa
verba de 78 mil e tantos contos, para o Distrito FederaL
Trata-se de estradas de rodagem?
O SR. ALCANTARA. MACHADO - Vou juntar ao meu
discurso todas as informações, tabelas e dados estatisticos
que me foram fornecidos pelo Dl'. Clovis Ribeiro, secretário
da Associaqão Comercial de S. Paulo, a quem deve trabalho
verdadeiramente notável, calcado nas publicações feitas pelo
Dl'. Valentim Bouças. V. Ex. terá, então, ensejo de examinar a documentação em que me baseio.
,
O SR. MÁRIO RAMOS - O meu aparte justifica-se, apenas.
pela referência que V. Ex. fez a estradas de rodagem,
O SR. ALCANTARA MACHADO - Desta exposição fatigante, cansativa (não apoiados), mas necessária, a conclusão irresistível que se impõe é a mesma a que chegou, há
pouco tempo, o Proiessor Horácio B. Davis, da Universidade
de Columbia e da Escola Livre de Sociologia Política de São
Paulo. ao têrmo do curso de estensão universitária que fez,
a meu pedido, na Faculdade de Direito da Capital paulista.
sôbre a discriminaçã.o de rendas no regime federativo.
. Tamanha ía a concentração das receitas e das despesas
públicas entre nós, que, para o estudioso de finanças, o Brasil mais parece um país unitário do que uma federação,
E é isto que explica, Sr. Presidente, grande parte dos
ma!!ils de que sofremos. Daí resulta a vida meramente vegetativa da grande maioria dos nossos municípios, que, feridos
de paralisia, apodrecendo ao sol, incapazes de prover ás suas
necessidade elementares. (Muito bem.) Daí resultam as dificuldades com que, em sua imensa maioria, lutam os Estados
para defender a cultura, sanear as populações, melhorar a
circulação e promover () aproveitamento e o escoamento de
suas riquezas. Daí resulta, na esfera política, a situação <:!e
dependênc·ia em que vivem os pequenos Estados, constrang~
dos a hipotecar os votos dos seus representantes e sua solIdariedade política aos que têm em suas mãos OS cofres das
graças.
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O SR . FÁBIO SODRÉ - E' a hipertrofia do Poder Executivo.
O SR.. CUNHA MELO - E, como solução para as dificuldades financeiras dos Estados, resuHantes de fatores diversos, sobretudo dessa partilha desigual das rendas e dos impostos, partilha em que a União tem a parte do leão, o anteprojeto aponta a solução antipatri6tica, aviltante, da suspensão da autonomia desses Estados, da sua redução a territórios.
Foi o que se dispôs no parágrafo único do art. 12.
O SR. ALCANTARA MACHADO Que hão de fazer
êsses pequenos Estados, que mal dispõem do indispensável
para acudir ás necessidades ordinárias da administração, se
não abdicar em mãos do poder central as 'suas franquias
inalienáveis? Que hão de fazer, senão gravitar como planetoides em tôrno dos homens e dos senhores do dia?
O remédio, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, o remédio está naturalmente indicado: é fortalecer as finançàs
dos Es{ados e dos Municípios, afim de assegurar efetivamente'
a sua autonomia política.
O SI\.. TEIXEIRA LEITE - Sobretudo as dos municípios.
O SR. ALCANTARA MACHADO - Pois bem; o anteprojeto faz exatamente, precisamente, paradoxalmente, o contrário. Restringe ainda mais a capacidade impositiva dos
Estados, cuja deficiência é incontestável, e alarga ainda mais
a capacidade tributária da União, cujas demasias não sofrem
debaJte.
O SR.. CUNHA MELO - Chegando a tomar para a União
o imposto de exportal;.ão, o que, além de aumentar as rendas
federais, pode ser uma arma terrível contra os Estados.
O SR. ALCANTARA MACHADO - E' o assunto em que
vou entrar. Começa o anteprojeto por subtrair aos Estados
e transferir ao poder central os impostos de exportação. Não
quero nem devo, abusando da paciência da Assembléia (Não
apoiados), entrar no merecimento desta tributação, adstrito
como estou - e proclamei-o de começo - a um estudo meramente objetivo.
Certo e indiscutível é que, a conservar êsse tributo, não
há mantê-lo senão para os Estados. Primeiro, porquê êle
constituiria nas mãos do poder central a mais perigosa das
armas politicas, conforme já teve ocasião de acentuar- um
nobre colega, cujo nome não me acode no momento. Dar á
União o direito de tributar os produtos exportáveis, produtos que variam de uma região para outra do país, é entregar
os Estados, de pés e mãos atados, á díscrição do centro, permitindo a êste as mais desabusadas e criminosas represálias
fiscais contra os Estados que, pOl'ventura, ousem desobedecer-lhe as imposições. Segundo, porquê não devemos tirar
dos poderes Estaduais o instrumento de que podem e devem servir-se em beneficio da economia local, estimulando a
exportação pela redução ou isenção do imposto, ou dificultando a saída dos gêneros de consumo pela elevação da taxa
quando se torne preciso reprimir as especulações altistas,
promovidas por dumpinus internos ou por excessivá procura
no mercado exterior. Seja, porém, como fõr, o certo, Sr.
Presidente, é que no momento atual seria o mais desmarcado
dos absurdos, o maior dos crimes contra a Federação retirar
dos Estados o imposto de que me venho ocupando. Extinguir
de chofre a mais volumosa das receitas de quasi todas as
unidades federadas, equivale praticamente a feri-las de

-

42!-

morte. Mostraram-nos os seguintes algarismos, todos êles referentes a 1932:

Receitas dos
ímpostos áe

eXl)ortação
(Cí'lJ1tos

.<ie réis)
j

-Espírito Santo

.

2-Rio Grande do Norte ...•
S - Rio de Janeiro
,"
..
4 - Ptl:ranâ
.
5 - Amazonas
.
6-

]'Iia to

Grosso

,..,.

7 - G:oiaz.
8 - Ceará
9 - P araíba

.

19.000

4.735

25. '5\)2
t5.2lH

3.313
4.300

.
.
.
.

2.916
6.2H

11 -Minas Gerais .......•....
12 - Alagõt\s
.
13 -l3aüt
.

22.708

10-~ergipe

14 -1>iuuí
15 - 1>ernambll{;o
:f6-!~;ao:t:>auJo

.
.

..............•

17 - 1>urá. ...................•
18 -1Santa Catarina ........•.
J9-Maranhão
.
~O - Rio ((rande de Sul
.
.t\ mét;lilt por Est.ado

tJ.õ3D

3.118

4.255

22.~5(}
~. 5Sf>

18.:313
115.000
l).Q40

A.440

P otcentagem
sõbr8 .as

receitas
totais

\'3,\;)\) ~~.
52,16 %
49,15

45,86
43,81
4'3,30
43,16
41,56
41,26
37,81
31,01.
35,1(]
33.48
3i,00
30,41

0/0

%
%
%

%
o/ó

%
%
0/"

%

0/0
o/c

28,íJ~

%
0/0

2q,4~

0/<7

26,3t %

L818
H;.ô78

13,57 0/"
8,2'7 o/ÍI

35'7.93i

30,15 %

é de 37,04. 0/0.

~ot.e-se, Cl;)ffi r~laçã(} a ~ãQ Faura, as l1ifras, con~tanté.S
dêste qua(jl'o, tl.a.o Npres'=!ltam a realidade, nt) motnento atua,l.
~iío Paulo aboliu praU~actt~rt~~ (J }t:npos'to àe 8:XJ}ortação.
BasUl diz~r qUe a 'Verba correspoI\dent~ a êsse tt'ibut.<:l, pa!.'a
1933, foi de 5.00D:ClOO$()tlO~ e, no orçar.nento pal'a o al).<J COl'ren.t.~, é de 801) :000$000. Note bem a Assc!tlbléía: 800 :000$
numa arrecadação total de 492.600: 000$000.
O antepl'0seto, POrétrl., 1.'1.-&0 se Iírrúêa él l'etir.ar dos Estados I) imposto de expo!'tação: til'a-Ihes também o de con-

sumo.

Ora, em 1932, a arrecada~ão d{)s impostos dessa natureza,
cobrados pelos E..,;tados~ foi estimada em 62.479 :OOO$OO(}, eQ'llí~alen.do ~ 5,2G % d" total õas respectivas receitas.
.

Receitas dos
impostos de
consumo

estaàuaÍs

1 - Maranhão
2 -AJagôtls

.
"

.

3 - Pará
.
4 - Rio Grande do ~O!'te
.
5 - Paraíba .........••..•....
6 - Paraná ..............•...
7 -Rio Granàe do Sul
.
8 - Perna:mbuci>
.

(contos
de réis)
3.381
2.366

2.600

1..230
j.7&fi

3.182
18.205
5.498

POl'centage-m

sôbre a
receita
lotaI

25,23 %
1.9,M. 0/0
1.3,57 %
i3,"55 %
10,89 %
9,56 %
9,19 '10
9,13 %

-
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9-Ceará
.
10 - Santa Catarina
.
H-Piauí
.
12 - São Paulo
.
:13 -Amazonas
.
14. - Minas Gerais
.
15 - Rio de .laneiro
.
16 - Sergipe ..............•..
17 -Baía
.
18 -Goiaz
.
19 - Mato Grosso
.
20 - Espírito Santo
.

818
790
180
13.600
225
5.720
1.390
200
1.190
72
76
Nada
62.479

%
%
%
%
%
2,72 0/0
2,69 %
2,43 %

5,44
4,39
3,60
>3,39
2,98

1,78 o/Ó

1,06 %
0,76 %
Nada
5,26 o/Ó

E certo, Sr. Presidente, que o anteprojeto cede aos Estados, como compensação de tudo quanto lhes tira, o imposto
cedular sôbre a renda.
Vejamos o que isto de fato representa.
Diz o Dl'. Clovis Ribeiro, no trabalho de que me venho
socorrendo:
"P6de-se estimar aproximadamente, sem risco de exagero, em dois terços da arrecadação total do imposto cedular,
do que resulta para êste tributo a estimativa de uma receita
total, para os vinte Estados, de 35.749 contos, ou seja de
3,01 % sôbre a soma das receitas estaduais.
A distribuição· é a seguinte:
Porcentagens
Receita do imposto
sôbre a
cedular sôbre a
receitall
renda
estaduais
(Contos de réis)
1. São Paulo ..

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
iO.
1i.
~2.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.

.. ..

Ceará
.. · . ..
Amazonas " . . .. ..
Alagôas .. .. · . .. . .
Pará .. . , .. · . .. . .
Piauí
. . .,
Mato Grosso ..
. ....
Baía .. " .... .... .... . ..........
Rio Grande do Norte ..
Sergipe
..
., ..
Pernambuco ..
Santa Catarina ., .. ..
Paraná .... .... .... . ..........
Rio Grande do Sul ....
Rio de Janeiro ........
Paraíba
. . .. .. ..
Maranhão
.. . .....
Minas Gerais ·
..
. ..........
Goiáz ..
.
Espírito Santo . . .. ..

..

..

..

·

. ..

18.089 .
573
286
390
628
158
296
1.842
248
221
1.572
470

4,51
3,81
3,78
3.21

%

%

%

%
3.27 %

400

3,16 %
2,98 lj'o
2,76 %
2,73 %
2,67 %
2,Gl 0/0
2,61 o/Ó
2.49 o/Ó
2,27 ~
2,25 %
2,12 %
2,10 %
1,58 0/0
1,56 0/0
1,55 %

35.749

3,01 %

830
4.514

1.173
341
282

3.330
106

Substituidos assim os impostos estaduais de exportação
e de consumo pelo cedular sôbre a renda, o total das receitas
dos Estados se reduziria . de 1.187.246 contos para réis
S02.5S5 contos, sofrenao uma diminuição global de 384.661
contos, ou seja de 32,39 0/0, como mostra o quadro abaixo:
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Redução das receitas
estaduais
Contos de réis
1.

2 ..
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
1i.
1·)

~.

13.
14.
15.

Espírito Santo ....
Rio Grande do Norte
Puraná " .. .. .
Alagõas " ., ., . _
Paraíba
Rio de Janeiro ..
Ceará
,
Amazonas
,
Goíaz
"
Mato Grosso
,
Minas Gerais
_
Sergipe
Pernambuco .. ..
Maranhão
.
Pará
.

1.6. Baía

.

17. Piauí .. ., .. '.. .,

18. São Paulo .. .. .. _.

19. Santa Catarina .. .,
20. Rio Grande do Sul .,

..
.
.
.
.
..
.
.
.
.

18.600
5.717
17.613
6.241,

8.039
25.785
6. !189

3.252
2.882
4.080
80.098

3.097
22.239
4.917
7.012
21.698
1.602

HO.511

4.720
30.069

384.6t11

Porcentagem da
redução'
72,40 %
62,96 o/D
52,93 %
51,45 o/D
50,02 %
49,57 %
43,18 0/0
43,00 %
42,65 0/0
41,07 0/0
38,14 %
37.55 %
36,93 %
36,69 %
36,59 %
32,50 %

32,04
27,56
26,22
15,18

0/(7
%
%

%

32,39 %

A média por Estado se eleva a 41,43 %'
A diminuição da receita é, portanto, de mais de ãois
terfJos para () EspirlLo S.'mlo, de qliasi dois terços para o Rio

Grande do Norl.e, de mais de metade para o Paraná, Alagõas..
e Paraíba, de metade para o Rio de Janeiro, de mais de 40 0/0
para Q Ceará, j Amazonas, Goiaz e Mato Grosso, de mais de
um terço para Minas Gerais, Sergipe, Pernambuco, Maranhão,
e Pará, de eêrca. de um terço para a Baía e o Piauí e de mais
de um quarto p.u'a São Paulo e Santa· Catarina. "
Esta, Sr. Presidente, a conc.lusão a que chegamos. Substituidos os impostos estaduais de exportação e de consumo
pelo cedulal' sôbre a renda, o total das receitas dils Estados
se reduziria de 1.187.241&:000$000 para 802.585:000$000,
sofrendo pois, uma dimimiição global de 384.661 :000$000,
ou seja 32,39 %.
É de notar acrescenta o Dr. Clovis - que .a diminuiOão da receita é de mais de 2/3 para (} Espírito Santo, de
quasi 213 para o Rio Grande do Norte, mais de metade para
o Paraná, A.lagôas e Paraíba, de metade para o Rio de Jan6iro, mais de -i0 0)0 para o Ceará, Amazonas, Goiaz e Mato Grosso, mais de 113 para Minas Gerais, mais de 1J4 para São
Paulo e Santa Catarina.
É tudo, Sr. Presidente?
.
Não é tudo. Vedando a bi-tributação, o anteprojeto impossibilita os poderes locais de tributarem certas matériáS
já tributadas pela União. A.ssim, os impostos de viaç-ão e d~
transporte que, em 32, produziram para {)s Estados réis
19.000:000$000,boje, só para São Paulo, de acôrdo com o orejamento de 1'934. devem produzir cêrca de :1.23.000:000$000.
Assim, o imposto sobre loterIas, englobado em certos
.orçamentos estaduais com o imposto de sêlo. Aos Estados em
que aparece discriminadamente, em Sta. Catarina, Rio Grande
do Sul, Piauf, S. Paulo, Sergipe, Minas, Paraná, a renda prevista para 1934 importou em 10.690:000$000.
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Vou concluir Sr. Presidente. Parece-me ter demonstrado á eviàência que, em vetZ de curar os males de que padecemos, o anteprojeto os agrava de maneira intol~rãvel. Agrava-os de duas maneiras: impond(, novos encargos aos Estados e aos Municfpios, sob a pena capital da intervenção, e
minguando-lhes a5 f·ontes de receita.
Onde estará, então, o remédio? - tem a Assembléia o
direito de perguntar-me, _depois da, crítica méramente destrutiva, que confesso ter sido a minha.
O remédio está, a meu ver, nas emendas formuladas pela
bancada a que pertenço, e que vão ser defendidas, a seguir,
pelo meu ilustre e nobre colega, professor Cardoso de Melo
Neto.
Não terminarei sem pedir á Assembléia me perdõe o
fastio e o cansaco que lhe impus (não apoiados gerais), com
estas minhas considerações, cuja aridez sou o primeiro a
lamentar. (Não apoiados.)
O SR. TEIXEIRA LEl'rE - Considerações muito interessantes. (Apoiados.)
O SR. ALCANTARA MACHADO - Mas, embora de trato
difícil e desagradável, o assunto é daqueles que se inscrevem entre os de importancia vital para a nacionalidade
(muito bem). Porquê da solução que dermos ao problema
dependem a realidade e a eficiência do regime federativo
entre nós. E, da federação, que é, para os brasileiros conciêntes, uma imposição histórica, uma necessidade quasi
física, uma fatalidade politica, depende - não se iluda a
Assembléia - a conservação da unidade nacional. (Muito
bem.)

O SR. LEVi CARNEIRO - Perfeitamente.
O SR. ALCANTARA MACHADO - Da federação lisamente organizada e praticada honestamente, sem limitações
ou restrições que a deturpem, a pretexto de nacionalizá-la.
dependem a felicidade, a prosperidade e a grandeza do Bra.sil. (Muito bem; muito bem. Palmas. () orador é vivamente
, cumprimentado. )

7

o Sr. Presidente - Tem a palavra,
pessoal, o Sr. Cardoso de Melo Neto.

para

explicação

O Sr. Cardoso de Melo Neto· (Para explicação pessoal) Sr. Presidente, direi poucas palavras, .interrompido que fui,
por e~tar terminada a hora do Expediente..
Não me insurgi, Sr. Presidente, porque declarei, inicialmente, que me apraz obedecer â lei. Quero,' entretanto, fique
consignado na ata dos trabalhos desta Casa o meu protesto
.apenas, pelo duplo critério que a Mesa adotou, consentindo,
ontem, que o brilhante Deputado gaucho, Sr. Renato Bar~9sa, prosseguisse a sua oração na ordem do dia, quando na
;m~sma já estava inscrito o Sr. Deputado Fernando de Magalhães.
' .
. .' E' apenas um protesto, que peço fique consignado· na
ata da sessão de hoje.
Quanto ao assunto que me trouxe á tribuna, Sr. Presidente, sómente desejo chamar a atenção do· honrado govêrno
-do Sr. Getúlio Vargas, para que não se diga, nem. hoje, nem
nunca, que, sendo o atllal govêrno aquele que maIS tem pu-
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gnado pelo bem estar das classes trabalhadoras, não seja também o que mais tem cooperado para o abastardamento a degradação, o envilecimento e quasi falência da profissão médica no Brasil.
De fato, Sr. Presidente, vem se. fazendo esta cousa tremenda: dão-se exames por decreto, formam-se médicos por
decreto e, em seguida, impõem-se êsses médicos ás classes
trabalhadoras! O que pleiteio, antes de tudo, é que o trabalhador. o contribuinte de caixas, tenha o direito - que é
justo - de escolher o profissional de sua confiança.
Frisei, de começo, que foi esta a única emenda que
apresentei ao anteprojeto constitucional, e o fiz porque estou
convencido - com aquele professor da Universidade de La
Plata, Sr. Augustin Alvares, autor de um livro interessante
O Manual de Patologia Política que a reforma das leis
e a multiplicação dos regulamentos foi e será sempre pura
ilusão. Prodigalizar as promessas e os propósitos e economizar a ação é um método que faz conceber esperanças, mas não
dá resultado.
,
E que temos feito aqui, Sr. Presidente? Falamos muito,
discutimos muito, legislamos muito, prometemos muito e
cumprimos pouco. E parece que o Brasil necessita, antes de
tudo, do cumprimento da palavra e das promessas que têm
sido feitas reiteradamente á nação.
Não trouxe para aqui, parque não paderia trazer, como
outros oradores o fizeram, os ensinamentos dos profissionais, dos juristas, dos constitucionalistas, citando Montesquieu, Tocqueville, James Brice, e até os modernos como
Duguit, Hans, Kelsen e malsinado Mirkine Guet.zewich.
Não o fiz, Sr. Presidente, não porque me fosse desagradável aproveitar-me da oportunidade para uma pequenina
vingança contra a humanidade inteira, que toda ela sabe e
discute medicina, faz diagnósticos, aconselha remédios e até
avança prognósticos. Não o fiz, porém, porque não me competia fazê-lo e porque não tinha capacidade para tanto. (Não
apoiados.) Fí-Io, talvez justificadamente, em defesa de um
direito, direito que é, a um tempo, de trabalhadores, do proletariado e, também, dessa classe que vai caminhando. a
passos la:r.gos, para o proletariado de casaca e anel verde -- a
classe médica.
Melhor do que quaisquer outras palavras, permito-me
ler um trecho de Marcelino Domingo, com o qual, possivelmente, poderei justificar a ousadia de vir ocupar esta tribuna. São dêle estes conceitos:
"Das luta~ humanas, nenhuma de tão nobre hierarquia como a luta pelo direito. E' ela que valoriza
o espírito.
O homem pode lutar pelo bem estar, aumentando
sua renda ou seu salário, tornando economicamente
independente sua vida, livrando-se da indigência;
galgando inclusive as comodidades e os prazeres da
abastança.
.Não é um mal esta luta pelo pão: pelo pão necessário ou pela comida excessiva; pela choça ou pelo
palácio; pelo ordenado mensal que cobre as necessidades ou pel,) coupon trimestral que assegura a opulência.
Um dos ideais da vida deve ser uma civilizac,ão
em que a igualdatie não tenha por base a miséria.
mas, sim, a· riqueza: todos ricos em lugar de todos
pobres.
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o homem pode lutar pela saude e, ainda como.
acontece agora, considerá-la a .única finalidade de
muitas vidas. O músculo de ferro, o sangue vermelho,
o torax amplo, o braço agi! são qualidades desejáveis
e são benéficas todas as atividades que tendam a produzí-Ias. O homem pode lutar pela cultura, nutrinde
a inteligência, enchendo-se de saber, enriquecendo-a
com os conhecimentos mais dilatados e mais elevados.
Contudo, se a luta pela riqueza pode produzir o
milionário, como a luta pela saude o atleta, como a
luta pela cultura o sábio, s6 a luta pelo direito produz
(; homem. E Ser homem é o que, acima de tudo, se
há de anelar na vida.
E para lutar pelo direito será indispensável uma
educação que faça compreender o valor que o direito
tem? Não. Não eram de uma educação aprimorada
aqueles romanos que se levantavam contra sua monarquia e a derrubavam sempre que ela atentava
contra a menor prerrogativa do cidadão. Não eram de
urna educação refinada as multidões que seguiram
Crom\vell, para impor, como era de lei, a supremacia
do Parlamento sôbre a autoridade de Carlos L
. Não eram de uma educação completa as massas
que, inflamadas pelas doutrinas dos enciclopedistas
e guiadas por Danton e Robespierre, fizeram a Revolução Francêsa. Nem eram de uma educação exemplar os contribuintes de Burgos, de Toledo, de Segovia
que na guerra das Comunidades arriscaram suas vidas e suas fazendas em defesa das liberdades e das
leis de Castela. Não era de uma educação acabada
aquele Juan Martin. o obstinado, que soube dizer
a um enviado de Fernando VII estas palavras
immorl.ais: "Que êle. Juan :M:artin, havendo jurado cumprir a Constituição, sentia-se no dever de respeitá-la; e que se o rei pret.endia desrespeitá-la nunca
deveria ter jurado cumpri-la. " Não são de uma educação definitiva êsses trezentos milhões de homens
que na fndia. inflamados pela palavra de Ghandi, pedem a soberania, livres de toda a tutela estrangeira,
senhores de si mesmos e de suas leis. Não são de uma
educação maravilhosa essas multidões até hoje desconhecidas e alé hoje abjetament.e ou inconcientemente submissas. que, de repente, se erguem em um
oulro Continente, reclamando um posto de atividade
€ de dignidade, sem jugos de qualquer espécie, na sociedade contemporanea.
Não. Não é a educação condição indispensável
para lutar pelo direito.
"A luta pelo direito - escreve lhering nesse breviário que se intitula "A luta pelo direito", e que
atualmente todo espanhol deveria ler uma vez cada
dia -, a luta pelo direito não é pelo saber nem pela
educação: é pelo simples sentimento da dor. Sim.
E' pela dor que pode produzir no homem o lhe arrebatarem um direito ou o lhe negarem um direito
que os outros homens possuem. E' pela dor que pode
produzir o sentir-se inferior ao contemplar como se
é impotente para defender um direito que se possuia
ou para: conquistar um direito que se anela.
Sem esta dor, que denota a riqueza da sensibili":
dade humana, a sabedoria mais excelsa é abjeta; com
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esta dor a ignorancia mais abjeta é excelsa. "A atitude de um homem ou de um povo, - escreve o mesmo
Ihering - em presença de um atentado cometido contra seu direito, é a pedra de tóque mais segura para
julgá-lo. "
Povo ou homem rico, são e culto, aos quais a perda ou a subtração violenta de um direito conserva
indiferente, são povo· e homem mortos. Roma, na sua
hora de aparência mais rica, mais sã e mais culta,
deixou de se interessar pelo direito: foi essa insensibilidade o princípio de sua decadência e da sua dissolução. Decadência e dissolução de que não a livraram sua opulência, seu vigor nem seu saber. Povo
e homem pobres, débeis e ignorantes, nos quais o
desacato a um direito ou a anulação de um direito
produzem uma revolucão, são povo e homem que iniciam o caminho de uma ascensão histórica. Míseros,
fracos, analfabetos eram os francêses que clamaram
pelos Direitos do Homem; e foram êles que de]:am a
imortalidade á França.
.
Um povo só é uma coletividade civilizada e 11m
homem s6 é cidadão quando sentem o dever de lutar
pelo direito. Quando êsse sentimento de dever desapa.,.
rece, o povo se converte em rebanho e o homem deixa.
de ser homem. Isso em todas as épocas e em todas
as zonas do planeta.
Como não se extremará e sublimará êsse imperativo em épocas em que a luta pelo direito produziu
uma guerra que durou quatro anos e na qual morreram milhões de homens, e em uma zona do planeta
que se empenha em C0nservar sua cate!1:oria metropolitana diante de outras zonas da ter-ra levantadas em
armas contra as metrópoles em invocação de um
direito. de seu direito? Parece um momento de ambiçõ~s ·desmedidas de riqueza ou de fôrça. Mas, não.
E' um momento, como nenhum outro, de ambição, d0
defesa de direitos? Não o justifica a permanência da
Sociedade das Nações? Não o descobreIJ1 os gestos
dessas velhas colonias cansadas de submissão? Não
o ensina essa febre interior em que vivem todo~ os
povos vivos? E' um moment.o, como nenhum outro.
de luta pelo direito. E os govêrnos, ainda os mais
autocráticos, ainda os empenhados em perclurar no
absolutismo, hão de pensar com Ihering qu~ "para um
Estado que queira ser considerado forte e inquebrantável no exterior não existe bem mais dígno de conservacão e de estima que o sentimento do direito na
nação." Sim. Um Est.ado regendo uma nação na qual
o direito perdido ou o direito postergado não desencadeia uma luta, é um Estado desprezível. Porque o
Estado se valoriza não por suas bandeiras nem 'Por
suas armas, senão pelos homens que o sustentam. E
não há homens onde não há lutadores pelo direito ....
Citarei, também, palavras de Lopes Trovão, extraídas de
um discurso seu pronunciado na 3 3 discussão do projeto
constitucional.
Ei-las:
"O próprio chefe do pessoal que o constituiu (o provisório) e que ainda continúa no poder, também não me sa-
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tisfaz plenamente: a opinião nacional o acusa de abusar da
sua alta posição para fazer valer nas nomeações de funcionários preferências que não são justificadas pelo caráter e pelas
aptidões daqueles a quem elas aproveitam, para postergar direitos adquiridos em benefício dos seus apaniguados ...
Acusa-o igualmente de insuficiência mental para as altas funções governamentais e, em consequência, acusa-o de
obedecer a alheias sugestões, como se, p.or uma anomalia anatômica até hoje desconhecida, tivesse nos ouvidos úteros onde
a maledicência e a intriga dos embusteiros hâbeis e dos especuladores ardilosos vão fecundar exitações e resoluções de
que resultam atos absurdos, por serem contraditórios, que
trazem o sêlo ora da versatilidade infantil, ora da mais ferrenha obstinação.
No museu de Dunquerque, há um quadro de Baader, em
que Washington, é representado de joelhos aos pés de sua.
velha mãe, dizendo-lhe comovidamente a palavra _de despedida para ir empossar-se da chefia do Estado; isto significa
que êle abandonava a família, afim de consagrar-se inteiro
ao serviço da pátria.
Ao que murmura a voz pública, o nosso primeiro magistrado longe de adotar êsse edificante exemplo de escrúpulo e
direitura, agrupou-se de parentes que, á sombra da sua influência fecunda, medraram nas finanças, instalaram-se nos
mais altos postos oficiais e encaminham a política á feil,<ão
das suas conveniências pessoais."
E mais adiante:
"Ainda mais: ao que murmura a voz pública o nosso
primeiro magistrado acercou-se de amigos interesseiros ...
perigosos, que o exploram na sua boa fé, os civis obtendo concessões ruinosas ao erário nacional e os militares acoroçoando pela condescendência, faltas de disciplina que correm por
conta dêle."
Sr. Presidente, tudo quanto disse, tudo quando falei em
defesa da emenda que apresentei á Comissão dos 26, é apenas um grito de dor, de angustia, uma exclamação de revolta
em prol da Justiça, em prol do Direito, em prol da Liberdade; dessa liberdade de que, ontem, aquí, tão bl'iIhantement~
falou o ilustre Deputado gaúcho, Sr. Renato Barbosa; dessa
liberdade que é o maior e melhor patrimônio do homem sObre
a terra; dessa liberdade que aprendi a amar dentro do meu
Estado, com aquele grande inolvidável Nilo Peçanha, ~ue,
tendo sido o maior, foi; também, o melhor dos fluminenses;
liberdade que aprendi a amar com aquele que, ao assumir
0- govêrno àa Pátria, no momento tempestuoso, dizia p2l.l'a. o
povo que o seu govêrno seria de paz e amor; com aqllele, Sr.
, Presidente, que não podendo falar diretament... ao povo de
. São Paulo, o fez por meio de memorável manIfesto, onde pregava a política que o Brasil devia seguir, política de defesa
da produção, de valorização do homem e da terra, acrescentando: a base dessa política é a liberdade mesma; é a liberdade de pensamento, a liberdade de culto, a liberdade de
crenças, a liberdade de profissão, a liberdade <le. trabalho e
a liberdade de comércio.
Finalmente, Sr. Presidente, em pról dessa liberdade que
aprendi a amar e em cujo benefício tenho, sistematicamente,
dado meu voto nesta Casa, liberdade que pregava aquele que
me ensinou que se a vida é bOa, é bela e é formosa quando
a vivemos pelo bem da Pátria e pela defesa do Direito e da
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Justiça, é mais bela ainda quando nos podemos despedir, dizendo como êle: Nunca odiei a ninguem; conciêntemente, nunca fiz mal a ninguem. (Muito bem. Muito bem. Palmas. O
orador. é cumprimentado.)

O SR. PRESlDENTE - Nada mais havendo a tratar 'Vou
levantar a Sessão, designando para amanhã a mesma
ORDEM DO DIA

Trabalho de Comissão
Levanta-se a '3essão ás 16 horas e 47 minutos.

43" Sessão, em 6 de Janeiro de 1934
Presidência dos Srs. Antônio Carlos, e Cristóvão Barcelos,
2° Vice-Presidente

"I
A's 14 horas, comparecem os Srs.:
Antônio Carlos, Cristóvão Barcelos, Tomaz LôlJo, Fernandes Távora. Clementino Lisboa, Valdemar Mota, Alvaro
Maia, Mário Caiado, Luiz Tit'ellj, Alfredo da Mata, Mário
Chermont, Veiga Cabral, Leandro Pinhei!'o, Moura Carvalho,
Lino Machado, Magalhães de Almeida. Gosta Fernandes, Carlos Reis, Adolfo Soares, GodoÚ'edo "Viana, Agenor IIfonte,
Hugo Napoleão, Pires Gaioso, Freire d~ Andrade, Luiz Sucupira, Valdemar Falcão, José de Borba, Figueiredo Rodrigue;::,
Pontes Vieira, Xavier de Oliv.~ira, Silva Leal, Martins Veras,
Kerginaldo Caval~anti, Odon Bezerra, Agamenon de Magalhães, Luiz Cedro, Mário Domingu'J", Arruda Camara, Arnaldo BaRtos, Augusto Cavalcanti, Simões Barbosa." Góis
Monteiro, Valente de Lima, lzidro Vasconcellos, Sampaio
Costa, Guedes Nogueira, Rodl'igucs Dória, Deodato Maia.
J. J. Seabra, Magalhães Neto, Artur Neiva, Edgard Sanches,
Alfredo Mascarenhas, Leôncio Galr:ia, Homéro Pires, (meno
Amado, Aloisio Filho, Francisc'o Rocha, Arnold Silva, Fernando de Abreu, Godofredo Menezes, Henrique Dodsworth,
Sampaio Concia, Olegario Mariano, João <Guimarães, Prado
Kelly, Raul Fernan{]es, Acúrcio Torres, Fernando Magalhães,
Cardoso De Melo. Bual'que Nazarelb, Lemgruber Filho, Bia~
For'tes. Adclino Maciel. Pedro Aleixo. Augusto de Lima. Gab:'iel Passos, Augusto Viégas. Mata Machado, Odilon Braga,
Vieira Marque". Aleixo Paraguassu" Val(iomiro Magalhães,
Licurgl) Leite, Celso Machado, Bueno Brandão, Alcantara Machado. Rodrigues AlvH.", Almoirla Camargo, Guarací Silveira;
CincinaLo Braga, Lacerda \Verneck, Cardoso de Melo Neto,
.José Honoralo. 1\'ero de Macedo. Generoso Ponce. Alfredo Pacheco. PiínioTourinho. Lacerda Pinto, Carlos "Maximiliano,
Anes Dras. Frederico \Volfenbutcll, João Simplicio. Renato
Barbasu, Vitor Ru."somano, Ascanio Tubino, Pedr.oVergl!ra,
Fanfa Ribas, "\droaldo da Costa, Alberto Diniz, Cunha Vasconcelos, GiIbert Gabeira, Vas,~o de Tolcdo. Antonio ftorlrígues de Sousa. Val{)emar Reikdal, Martins e Silva, Francisc')
Moura. Antônio Pennafort, Sebasti1.io tle Oliveira, João Vítaca, Alberto Sl1rek, Arm:mno Layd!ler, Guilherm", Plaster,
Eugênio Monteiro de Barros, Edmar Carvalho. Mãrio Manhães,
Ricardo :MachadG, Valter GOi'ling, Pedro Rache, Alp.x:andre
Siciliano, Mário Ramos, Pacheco c Silva, Teixeira Lcit~,
Oliveira Castro, Pinheiro Lima, Leví Carneiro, Abelardo Marinho (137.)
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O Sr. Presidente'- A lista de presença acusa o comparecimento de 137 Srs. Deputados.
Está aberta a Sessão.
O Sr. Fernandes Távora (20 Secretário), procede á leitura
0:1. Ata da Sessão antecedente, a qual é, sem observações,

aprovada.

O Sr. Presidente -

Passa-se li leitura do Expediente.

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

EXPEDIENTE
Ofícios:
Do Sr. Interventor Federal no Estado de São Paulo,
remetendo os autos enviados áquela Interventoria pelo juiz
de Direito da 2& Vara Criminal, acompanhados de uma solicitação do 2° Promotor Público daquela Capital, referente
a um processo criminal a ser instaurado contra o Deputado
Frederico Virmond de Lacerda Werneck, pedindo licença a
Assembléia para fazer o processo. - A' Comissão de Policia.
2
Do Sr. Deputado Oliveira Castro. nos seguintes têrmos:
"Rio de Janeiro, 6 de Janeiro de 1934.
EXmo. Sr. Presidente da Assembléia Nacional Consot'ituinte.
A presente tem por fim apresentar a V. Ex. a minha
renúncia do cargo de Deputado á Assembléia Nacional Constituinte.
Vejo-me forçado a desistir dêsse posto, tanto. mais hon~
rosa quanto não foi por mim solicitado, porquanto a diretoria do Branco do Brasil, de que faço parte, julga necessário que eu reassuma a exercício de minhas funções no
nosso maior estabelecimento de crédito.
Atenciosos cumprimentos. - José :Mendes de Oliveira
Castro. "
- Inteirada, providenciando-se sõbr:e a vaga.
O Sr.' Presidente - ,Passa-se á leitura do Expediente.
Acaba de ser lido um ofício do Deputado Oliveira Cas':
classe dos empregadores, renunciando o
tro, eleito para
seu mandato.
A' vista desta renúncia, terei de oficiar ao suplente,
convocando-o para vir ocupar' o lugar.
O suplente, de acõrdo com a informação mandada pelo
Superior Tribunal Eleitoral, é o Sl'. D3.vid Carlos Meinicke,
a quem vai ser dirigido o ofício de convocação.

a

o primeiro orador inscrito na hora do ·Expedient.e é o
Sr. Deputado Carlos Reis, a quem dou a palavra.
O Sr. Carlos Reis - Sr. Presidente, Srs. Constituintes. O
anteprojeto cuidou, aliás com acêrto, no seu título XI, Da
"cultura e do ensino".
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Ampliando, porém, o seu objetivo, tive a honra de oferecer, apoiado pela maioria da bancada do meu Estado,
uma emenda, no tocante á cultura, transfundindo em
di.reito aquilo que seria uma faculdade para os autores
. de obras literárias, científicas e artísticas.
Nessa emenda inclui a instituição de prêmios, a fun...
dação de sociedades destinadas ao desenvolvimento cultural
e á aquisição, por parte do Govêrno, de obras de magnitude
espiritual, como amparo e auxílio, como estímulo e incentivo aos seus autores.
No momento, Sr. Presidente, justamente em que os povos têm de preocupar com OS magnos problemas sociais
que se desenham na imensa tf\la universal, é indispensável
que, ao lado das grandes e imediatas medidas tendentes a
integrar as fôrças proletárias dentro das organizações de
bases permanente e definitivas, cuidemos também de fortalecer o caráter nacional, amparando, auxiliando, incentivando. estimulando o operário do livro.
Ocioso seria enumerar aqui as múltiplas dificuldades,
as vicissitudes e vultos da humanidade: as tentativas frustra.das, as vocações impelidas, vezes muitas, -para rumos diversos, defIuem, num crescendo numeroso, das vidas dos
homens de letras, ciências e artes.
Por todos os pontos de nosso ,"asto país, espalhadas
aqui e alí, dêsde as capitais e cidades florescentes até os
mais ínvios, adustos e longinquos sertões, quantas inteli':'
gências, quantas vocações, quantos pendores, enfim, para a
vida intelectiva não se perdem, não se eS'tíolam, não se
absorvem em misteres outros, diferentes daqueles em que
as suas capacidades teriam 11m aproveitamento de realização valiosa e elevada significac;ão para o nosso desenvolvimento cultural!
'
Quem viaja e conhece o nosso hinte'l'land nota, nos seus
habitantes, naqueles que vivem afastados dos centros de civilização, a sagacidade das idéias, a subtileza das expressões.
o aprumo do espírito; revelam as VE:zes tais aptidões que
nos causam verdadeira surpresa.
Se essas criaturas tivessem a certeza de que o govêrno
de seu país era obrigado a ampará-las, auxiliá-las nos seus
surtos intelectivos, nas suas tendencias ao cultivo da inteligência. revestir-se-iam da natural coragem para. partir em
vusca de fatores com que, sem dúvida, em solilóquios, já
pensaram, nos seus justos sonhos e anseios de glórias.
Permita-me V. Ex., Sr. Presidente, que, em meio a
estas ligeiras e despretenciosas considerações, eu invoque a
vida intelectual do meu Estado.
.No Maranhão, justamente no período áureo das suas
letras, no apogeu da sua florescência literária, ter-se-iam
perdido os mais precioso;,; Jcgados de nossos pro-homens se
nüo fosse o espírito perquil'idor de Antônio Henrique Leal,
~smerilhando, esmiuçando. procurando aquí e ali, por entre
-papeis amare1ecidos e alfarrábios, as produções mn)s valiosas de sens contemporaneos.
E foi assim, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, que
não ficaram no ocaso -trechos empolgantes das vidas e das
obras de Gonçalves Dias, Gomes de Sousa, João Lisboa,
Trajano Galvão. Oflorico :Mendes e outros titãs da intehguncia daquela época.
Que de método. que de paciência, que de desejo, enfim, de
legal' aos coevos, c aos pósteros. um patrimônio de real. valor, não drspendcn Antônio Henriq~es Leal, 'para ?rg~mzar,
para. colecionar os trabalhos de Joao FranCISCO LIsboa, até
obter suas obras completas?l
VOLU1\fE V
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E' sabido que o genial prosador brasileiro escreveu
grande parte de seus monumentais tl'ahalhos no ""Timon"',
periódico que aparecia aqui e, muitas vezes, desaparecia
adiante, por falta de recursos. E se não fossem as lentas
e sábias pesquisas de Antônio' fIenriques Leal, esses filões
de ouro, da literatura nacional, que revestem de gala e opulência toda uma éllQCa, tet'-~~-iam 1>e!dido 'Il"a '1l:)1:agem dos
tempos.
E assim o foi também com o imortal cantor dos '~Tim
biras", o vanguardeiro da escola. indianista e seu principal
fundador na poesia - Gonçalves Dias, o lírico sublime que
nasceu em minha terra, para engrandecê-la e que morreu.
no oceano, para imortalizar a :Baia de São Marcos, e que
teve, também, a sua via c'I'ucis. Gonçalves Dias lutou com
as maiores dificuld?de-\:-, ?al'a ~mJ>l'eenúel' suas viagens e
imprimir seus primeiros trabalhos, no Velho Mundo.
Senhores, infinda fôra a série de vultos eminentes de
nossa Pátria, que tiveram de tranpor os maiores obstáculos para vencer as primeiras etapas das suas vocações de
letrados.
Geralmente, entre nós, os jovens intelectuais se lanC'am,
por ser mais acessível, ao jorn:;t!ismo. Adqui.l:e.m o hábi:to
de escrever, diariamente, para o público; contraem o vício
do trabalhador da pena e se enfileiram nêsse bando de mártirei> do ofício de imprensa. O Jornal, senhores, ê 8 literatura. do dia, e a obra, assim, torna-se dispersiva, passa, e
rápida, fugaz. O jornalista, enquanto discute, enqua.nto defende os interessos albeios, esquece os seus próprios; enquanto pleiteia as mais nobres causas, defendendo, com ardor, com vecmenc.ia. c'om dedi.ca~ã(), com '1alentia moral e
com íntima convicção, as aspirações mais dignas, quer batendo-se pela redução das horas de serviço para o irabalhador l'ul'al, para o operário da fábrica, esquece-se de que
êle, () jornalista, êle, o rep6der, trabalha 10, 12. 14 e mais
horas sem folga, sem descanso; esquece-se de que o secretário de um matutino; por exernplo, entra na reda~ão ás
duas ou três horas da. tarde c s6 se retira do seu posto pela
alta madt'u~ada. -en.(,\'J..3.'Ilto t<.)do ~sse \abo'r contínno, todo
êsse sacrifício. a única lei de que se cogitou para a classe,
por uma ironia da sorte, foi a lei do arrocho, a lei infame,
a lei celerada, a lei liberticida, não se admitindo o "excepto
verito.tes", ·como se na legislação penal comum não existissem os arts. 315, 316. 317 e at.é 325, c()nt~a os crimes d~
injúria c calúnia, no capítulo do nosso Código Penal, Dos
crimes contra a. honra e a boa fama, porque, SI". Presidente,
não há. processo baseado nesta ou naquela lei,. por mais
rigorosa, que poss<t lavar a manoha ou apagar a nódoa lançada. sôbre o caráter do homem de hem por outro de responsabilidade social definida.
Perdoem-me, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, esta
ligeira digressão a que fui a.rrastaào po!' dever profissional,
pela praga do ofícío. Mas, l'etomando o fio das minhas' considerações derredor a emenda que 'tive a honra de oferecer.
no sentido de se crlar um direito, se de instituir um auxílio aos homens de letras, de ciênciàs e artes, tenho a ponderar que, entre nós, a impl'essâo rle U..,rI'OS é caríssima;
atinge precos exorbitantes, e, ãs vezes, proibitivos. E~~a'5
dificuldades assorberbam aos literatos, aos homens de letras p-l'opriamente ditos, aos poetas e aos prosadores, pois
estou tomando a palavra "literaf.ura" na sua acepção l'estl'ita, vulgar, porque "'literatura"', na significação un.iv~t'sal.
compreende a ciência, a religião, o Govêrno, a histórIa, a
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eloquência: ou tudo que santifica, que civiliza, ensiI.la, governa, perpetua e encanta.
Sr. PresiOente, não só os liter-ató5, mas os cientistas
soir.em também os mesmos desalentos, a mesma falta de
apolO, falta de recursos vezes muitas, para que se possam
entregar exclusivamente ás suas sábias experiências no
c~m:eo experim~ntal. Poucos, bem poucos são aquele~ que
dlspoem de mcIOS bastantes pãra qUE:: se possam alheiar da
subsistência material. Como exemplo, aí temos o casCt de
Santos Dumont que, se não dispusesse de bens de fortuna,
talvez não conseguisse solucionar o assombroso problema da
dirigibilidade aérea, aureolando de glória a nOSSa Pátria.
Mas não são só os cientistas; não menos desprotegidos
são os a'rtistas: são os, que vivem, que se dedicam, que têm
aptidões para as artes cxclusivamente. Os pintore~, os escultores, os musicistas, os cantore~, entre nó~ têm, muitas
vezes, que sufocar a inspiração. Pl'ocuran, refugiar-s6 na
vida burocrática e absorve1', por entre os papeis das repartições públicas, o precioso tempo que deviam dedicar á arte
que os seduz, qUD os inspira. Outros nem isso conseguem
na vida; tornam-se boêmios, lançam á filosofia bastante
do desprezo ás coisas da vida material; sacrificam as comodidades, o conforto e pagam por êsse preço il centelha do
gênio que Os ilumina, que os inspira.
Sr. Presidente, minha emenda, como disse, conta com o
apôio da maioria da bancada de meu Estado, €~ com ela tive
em mente beneficiar a classe dos eleitos pela inteligência, até
hoje relegados ao olvido pelo Poder Público. Nada mais fiz
do que carrcar. não copiar servilmente, mas me inspirar nos
sábios preceitos estatuídos pelos outros povos cultos. E, assim, o vou demonslrm' com a.s lel:dencias modernas das diversas Constituições.
Para n50 fatigar por' muito tempo a atenção dos meus
ilustres colegas, com a minha verbiagem insípida (Nilo apo'iados), procurarei anali;:;al', apenas, três dispositivos das Constituirões da Alemanha, da Hespanha e do :\iéxico.
A da AlemanJw, no a1'1. H2, dispõe:
"A arte. a cicncia e o :,;e~ ensino são livres. O Estado garante a :ma proteção e toma parte ao seu estímulo."
No art. 150 encontra-se êste conceito:
"Os monumentos de arte da história e da natureza,
como também a paisagem, gozam ela proteção e dos
cuidados do Estado; é da competência do rteich impedir a saída do patrimônio artístico alemão para o estrangeiro. " ,_

A outra Constituil;ão a que aludi, a da Espanha. diz no
art. 50:

"As regiões autônomas poderão organizar o ensino
nos seus respectivos idiômas, de acôrdo com as atribuirões concedidas nos estatutos. ]~ obrigatório o estudo da lingua castelhana: este será baseado, t,ambém,
no estudo docente, em todo>'. os estabelecimentos de
ensino, !JI'imários e autônomos.
O Estado poderá manter ou criar nêles instituições docentes de todos os graus, no idiôma oficial da
República.
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o Estado exercerá a suprema fiscalização em todo
o território nacional, para garantir a execução das disposições contidas neste artigo e nos dois anteriores."
Agora, o final, que muito interessa ao assunto da minha
emenda:
·'Corresponde ao Estado zelar pela expansão cultuda Espanha, a cujo fim estabelecerá delegações e
centros de estudo e ensino no estrangeiro, preferentement.e nos países panamericanos."
,

1'0..1

81's. Constituintes: a:cabo de ler dispositivos de duas
Constituic;:.ões do Velho Mundo, e agora me ocuparei da parte
principal de um dispostivo da Constituição do México, a qual
primou por não conceder monopólios nem privilégios de classes, nem de castas, mas ressalvou a classe dos intelectuais, dos
inventores, dos artistas, dos cientistas. É a única classe privilegiada pela Constituioão mexicana, conforme o art. 28, que
reza:

"Nos Estados Unidos mexicanos não haverá monopólios, nem privilégios de nenhuma classe: isenção de
impostos, nem proíbição que tenda á proteção de indústria, excetuando-se unicamente os relativos á
cunhagem de moedas, correios, telégrafos e rádio-telegrafia, á emissão de cédulas por meio de um só banco,
que concederá o Govêrno Federal, e aos privilégios que
por determinado tempo concederem aos autores e artistas, para reprodução das suas obras, e aos que, para
uso exclusivo dos seus inventos, outorguem-se aos inventores c aperfeiçoadores de alguma melhoria."
Como se vê, as Constituicões modernas são todas tendentes ao ampál'o, ao estímulo, á proteção, por parte do Estado, das obt'as. dos homens, das personalidades, das individualidades lilcrúrias, cientificas e artísticas.
Sr-;.:. Constituintes, se não solieitei a cada um de per 'si a
assinatura, para a emenda que tive a honra de oferecer, foi
porque quis confiá-Ia á manifestacão exponlanea dos meus
ilusfn~~ colegas, certo como estou de que, amparando-a, renc1erão honro;:o tributo :i dignidade do nosso momento cultural. (Jluito bem. Palmas. O .m'ador ,; cnm.primentado.)
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. CarIo$.. Lindenberg. (Pausa.)
Não está presente.
Tem a palavra o Sr. Belmiro de ~ledeiros. (Pausa.)
Não está presente.
Tem a palavra o Sr. Antônio Rodrigues de Sousa.

O Sr. Antônio Rodrigues de Sousa - Sr. Presidente, restando-me pouco tempo para falar sôbre matéria constitucional, peço a V. Ex. se digne de transferir a minha inscrição para outro dia.

4
O Sr. Presidente - V. Ex. será atendido. Tem a palavra
o Sr. Pedro Rache.
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O Sr. Pedro Rache - Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
Devo, de inicio, declarar que não sou orador. Além disso,
engenheiro, professor de matemática, aposentaria. vou falar
sôbre direito perante uma Assembléa constituída, na maioria,
de autoridad.es no assunto, e, por essa. circunstancia especial,'
devo conlar com a vossa generosidade.
Mas, preciso, preliminarmente, justificar-me. Não há
muitos dias, um ilustre deputado chamava a atenção da Assembléia para o fato de seaprp-sentar a generalidade dos brasileiros familiarizLlc!a com problemas de direito, e, em particular, com problemas de constitucionalização das nações.
Havia nessa recriminação certa amargura e ironía; a observação, porém, é perfeitamente verdadeira. De fato, são muito comuns, nesta exuberante terra brasileira, indivíduos cultores do direito, que não tem a prot.eger-lhes a ignorancia ou
a imunizá-los contra esta tendência ratal um título protetor
de bacharel.
Nas esquinas, nos cafés, nos c!ubs, nas livrarias, em toda
a parte, encontram-se individuas que se apresentam como defensores de Leol'ias velhas e nOvas de direit.o, indiferentemente. ao sabor rias OfJortnnidades. Muito têm sofrido os criadores do Direito. vítimas dessa inconciencia dos nossos amadores bem intencIOnados. Kant, Rousseau, velhos mestres da
escola natural. Savign:,-, da escola hislórica, Schemeling, r"eformador da escola organica, surgem a cada momento em discussões acaloradas. como indice de sabedoria jurídica, citados
por indivíduos que não tiveram a honra e a gloria de alizar
os bancos de uma escola de direito.
Nos domínios da economia, a c:x.ubel'ancia, então, cresce
de vulto. Encontram-se, a cada passo, individualistas", capitalistas, socialistas, comunistas ...
O SR. ViTOR RussoMANo - E anarquistas.
O SIlo PEDRO RACHE - '" adéptos de lodos os credos,
mais ou menos imbuídos de suas leituras prediletas e, por que
não recreativas?
Na administração pública, pode-se dizer, não há uma
única pcssôa no Brasil que nã0 possua um grande plano a
realizar, uma idéia salvadora a corporificar.
Não é só no dOlhínio do Dil'eito, entretanto, que se dá.
esta invasão :.rvassaladoI'a da sabedol'ia adolescente.
Na Engenl1aria é a mesma coisa. TratandO-se de resolve:'
um problema técnico que cxi,ia, mesmo, a competência de
um profissional, de um engenheiro capaz, êsle não teria a
lnenor dificuldade, se recorresse a soluções que. a sabedoria
popular gratuitamente lhe fOl'rreae. Se cogitarmos de um
empreendimento ferro-viário, procurando estabelecer a lig... ·
Cão entre duas grandes cidades, os traçados surgem aos milhares, cad,t qual satisfazendo mais as necessidades econômicas da região, e, além disso, ás condições técnicas reclallladal>
por problemas de tal natureza. Um serviço de abastecimento
-dagua, um problema de iluminação, ú melhor sistema de tr:a Cão, nada 'escapa á bisbilhotiCe indígena. E o pobre profISsional sofre ataques duros e veementes, Se não adota solução
que ti sabedoril1 popular lhe indica através da nossa imprensa
ilustrada.
A Medicina, principalmente, no campo da Terapêutica,
também padece da universalidade dos nossos conhecimentos.
Está hem viva em nossa imaginação a luta travada pf>los
partidários da vacina e da não vacina, chegando mesmo a
fazer emergir de uma Questão nitidamente científica um
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verdadeiro campo de batalha, a ponto de ameaçar, a segurança do Estado.
Não há logarejo do Brasil em que numa choça não se
encontre a aumentar-lhe mais o prestígio, uma velha quasi
lendária -Que a crença popular apresenta como infalível na
cura de todas as moléstias. E o mais interessante é que tais
velhas têm, de fato, uma terapêutica própria e singular ..•
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - V. Ex., naturalmente,
não adota essa terapêutica ...
O SR. PEDRO RACHE - É claro.
O SR. ViTOR RUSSO~:IANO - Aliás, a civilizacão começou
com essas curand eirices.
O SR. PEDRO RACHE - Mas, no Brasil permanecem.
E na arte da guerra?!
Eslá ainda bem viva em nossa lembrança a pleiade de
estrategistas que, por ocasião da grande guerra e das últimas
revoluções, percorriam os cafés, sobraçando mapas anotados,
falando aos circunstantes, também especialistas, qual a estrategia que devêra ser indicada, qual o ataque fulminante, que
decidiria da quei:lãQ., qual o movimento envolvente que determinaria a entrega do inimigo sem necessidade de um único
tiro' (Risos).
O SR. Jo.:\o BERALDO - São generais de café.
O SR. PEDRO RACHE - O Brasil é, de fato, um país
maravilhoso: os médicos citam Mirkine, os bachareis comentam os erros de Ludendorff, e fazem restrições á tática de
Foch, os engenheiros discutem a teoria de Freud e o povo
liquída a cil~ncia de todos ..•
O SR. FERNANDO MAGALH.:\ES - Os engenheiros entram
na medicina para ser homeopatas ...
O SR. POLICAHPO VIOTTI - Há evidente vantagem nessa
invasão de atribuil:ões, pois gr3ças a ela é que temos o prazer
de ouvir a palavra do nobre oradO!·.
O SR. PEDRO RACHE - Nã<l sei, Senhores. se esta enciclopédia científica indigena será um bem ou um ma!. ..
O SR. FERNANDO l\1AGALH.\m, - Será um bem.
O SB.. PEDRO RACHE - ... >-c será indice de cultura
ou de alrazo.
O SR. FERNAl'\DO l\IAGAI.H.\ES - 1:; índice de poli-cultura.
(Risos) •

O SR. PEDRO RACHE - O que posso garantir ,5 que
não estaríeis a ouvir-me, se não fosse a tara que a todos nos
:estigmatiza. Nem eu teria coragem de me abalançar a tanto,
vindo tratar de problemas de direito, nem vós a paciência necessária para esta espect.atíva simpática.
É claro que, abordando quesfões de direito, não posso
trazer luzes ás discussões travadas, ne5ta Assembléia, por
verdadeiros méstr~s da política; mas, embóra sem a sabedoria
e o fulgõr a que estais habituados, encontrareis .no meu trabalho sinceridade, a amenizar as imagens rudes de que. por
deficiência, sou obrigado a servir-me. (Não apoiados.)
Sendo meu espírito educado ao contato das matematicas, é muito natural que sua marcha seja cadenciada e monótona, contrastando notavelmente, notoriamente, com os
vôos audazes de imagina~ão ardente e empolgante dos gran-
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des oradores que têm 3.5Sento nesta Assembléia e que estais
acostumados a ouvir.
Eis-me, portanto, em càmpo.
Lembro-me dos perigos que o meu nobre colega. senhor Fernando Magalhães. aqui correu quando veiu tratar
de matéria de Direito... E' advertGnciaque tenho sempre
na memória. (Hii(l.l'idade.)
Eis-me penetrando em seara alheia, com a desenvoltura própria dos indígenas. que têm a resguardá-los a inconciência da generalidade do fenômeno e que, naturalmente, deve sofrer os influxos deste clima ardente.
O problema que ocupa a atençno da Assembléia é o da
constitllcionalização.
O ;3R. LEVí CAR~EIRO Parece q'll'C' sim... (Riso.)
O SR. PEDRO RACHE (dirigindo-se ao Sr. Leví Carneiro) - Fiz um c:::Ludo sôbre a matéria; disse que a marcha de meu raciocínio seria monótona c cadenciada, e ninguém pode se admirar de que eu procur(~ ol~ientar-me neste
sentido.FIli. pois. b<lstante sincero com a Casa quando, previamente, assim me externei.
O SR. ADROALDO COSTA - Aliás, vagar é sinônimo de
perfei«ão.
O SR. PEDRO RACHE - Isso tudo. para animar o
ora0ar. .. (Riso.)
O SR. ADHOALDO COSTA - 1\'ão: é sinceridade de minha
Parte.
O SR. PEnHO RACHE - Tratando-se, porém. cio problema desta natureza, pl'08lJI'ei npJicnr no seu ('sI udo o método positivo.
O SR. ARRUDA FALcÃo - E' o único.
O SR. PEDRO R.ACHE - Não: há outros.
OSn. DEMÉTRIO XAVIER - Há o negativo.
O SR. LEVÍ Ct\it::\ElRO - Hã O métorio confuso, tamh('m. .. (FIUm·idade.)
O SR, PEDRO R.~CHE - Em Dil'pif.o. não se pmpl'ega.
o positivo: vou, justamente, prov~-lo.
Assim. aplicando o método positivo, propm'ur'ei dctp.r:'
minar as leis que pt'm:idcm O~ fco{"rnenos polílit:os c sociais.
be poss~ dessas lC'ig é que Se deve cuidar do :lllnrelhamento, Dara lllelhor aproveitá-las. O aunrelhall1r.nto é a Constituiçiio, e o govêrno $e exerce através da Constituição. A
observacão e a experiência. serão, portanto, as base::; sôbre
que apoiarei meu estudo.
O SR. LEví CARNEIRO - E' o método experiment~I.
O SR. PEDRO llACIIE - Temos a experiência de 4G
anos de regime democrático ...
O SR. FERNANDOMAGALH.:\.ES - Pseudo-democrático.
O SR. PEDRO R.."-CHE - ". e a observação se refere
-d essa malograda experiência.
Dêsse modo, não trarei, nem a. França. nem a Inglaterra., nem os Estados Unidos. Nada.
O SR. ADROALDO COSTA - Só o Brasil.
O SR. PEDRO R..-\CHE - Brasil puro.
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o SR. LEVi CARNEIRO - A experiência dos outros também é experiência ...
O SR. PEDRO RACHE - Temos a nossa e parece mais
natural que apliquemos a de casa. A experiência dos outros não se aplica ao nosso ambiente.
O SR. LEví CARNEIRO - Não é, todavia, de desprezar.
O SR. PEDRO RACHE - E' contriblativa, não de desprezar. Fico com a prata de casa. Acentuei que não podia
. trazer luzes novas aos debates jurídicos ...
O SR. LEvi CARNEIRO - V. Ex. não está fazendo outra
coisa.
O SR. PEDRO RACHE - Por enquanto, estou s6 com
lampari,n:l. .. (Riso.)
Qual deve ser o ponto de início? Quais as linhas mestras elo Estatuto que tínhamos - a Gonstituição de 1891 't
É daí quo devemos partir para ver se assentaram sôbre
bases reais a nossá Constituição; e, verificado que essas
bases nrro são reais, cumpre modificú-las e construir sôbre outras.
As linhas mestras da Constituição de 91 são: 1) a soberania popular reside no povo; 2) essa soberania transfere-se ao govêrno, que a exerce; 3) exerce-se por meio de
três poderes harmônicos e independentes. Aí é que está a
mistificação, porquê, sendo independente, não podem ser
harmônicos.
O SR. ADROALDO COSTA - Aí, V. Ex. não tem razão.
O SR. PEDRO RACHE - 4) Descentralização da Fe'lieração. Êste ponto é importante: o emprêgo do sufrágio
universal como método sistemático de representaçüo política. Tais são m:; linhas mestras da Constiluição de 91.
Evidentemente, não entro em detalhes; estou fazendo
estudo absolutamente geral.
Comecemos, pois, pela soberania popular.
A sociologia é ciôncia positiva, que ocupa o último poslo
'da escala das ciências fundamentais; socorre-se, naturalmente, de todas as outras ciências e, por consequi\ncia, é
ciência mais complicada, que exige paru seu ei'tudo maior
número de elementos. A sociologia, porém, é ciência positiva - acho que ninguem o contesla.
O Sn. ViTOR RUSSOML\NO - Há quem conteste: Nietsche,
por exemplo.
O SR. PEDRO RACHE - A maioria -não contesta ...
O SR. DEMÉTRIO XA.VIER - Entre a maioria e o todo há
difer/mça ...
O SR. PEDRO RACHE - .. , e, como estamos numa democrãcia, prevalece a opinião das maiorias ...
O SR. LEVÍ CARNEIRO - V. Ex. está aderinão ao sufrágio universal? ..
O SR.. PEDRO RACHE - Embora vivamos sob o império das leis da sociologia, todavia não conhecemos as suas
expressões particulares, por estas dificuldades que aponto.
Nelas devem figurar o homem, o espaço, o tempo, a tradição,
o meio local, circunstancias diversas, algumas difíceis de
focalização. E' da consideração de todos esses elementos, de
sua combinação conveniente que resulta a grande lei do
equilíbrio social; é sObre esta lei de equilíbrio social que
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assenta a política. Daí, naturalmente, decorre o equilíbrio
que deve existir entre governantes e governados, para que
a na~:;) possa, francamente. seguir sua lil:: ;'~ha de prosperidade.
.
. Ora, se vemos que, na lei sociológica, o homem entra
como elemento, a característica do povo deve nela também
entrar. Onde reside essa soberania popular que vai agir
por influxo de uma lei da natúreza? A soberania está na própria lei da natureza. A soberania não reside no povo.
O Sn.. VíTOR RUSSOMANo - E' uma lei natural - meThor ainda.
O SR. PEDRO RACHE - Não é, porém, lei natural a
soberania popular. Ela é função da lei. Não podemos dizer
que o caixeiro é igual ao patrão, embora aquele também
possa receber dinheiro ... Ela é, repito, uma função da lei;
a lei é a soberania que impera, que domina; a lei natural
é a soberana do universo. E' ai que reside, de fato, a soberania. O mais é ficção, o mais é criação metafísica do direito natural. o mais é eseamotcação dos senhore" bachareis ...
O SR. CARDOSO DE MELO NETO - O direito não é sinão
a transformação da lei natural na norma jurídica.
O SR. ODILON BRAGA - O orador é de escola de direito
divíno?
O SR. PEDRO RACHE - Não estou discutindo o direito, mas a soberania popular. Estou caracterizando-a, pesquisando-a, most!'ando que ela não existe,çlemonstrando que
os fenümenos políticos e sociais derivam db uma lei - a lei
do equilíbrio.
O SR. MORAIS ANDRADE - V. Ex. nega a soberania?!
O SR. PEDRO RACHE - Nego a soberania popular e
aceito a soberania da lei, que pl:eside OS fenômenos sociais,
lei da qual o homem é função.
O SR. MORAIS ANDRADE - Que entende, então, V. Ex.
pOr "soberania"?
O SR. PEDRO RACHE - E' o poder maior.
O SR. MORAIS ANDRADE - Quem a detem'!
O SR. PEDRO RACHE - A soberania - conforme é
aceito universalmente - reside no :povo.
.
O SR. MORAIS A"'ORADE - Nesse caso, como nega V. Ex.
a soberania popular?
O SR. PEDRO RACHE - Pensa V. Ex. que estou repetindo lições dos outros? Estou repetindo meu trabalho.
Penso, reflito e entendo que a soberania popular é um mito,
não existe.
O SR. MORAIS ANDRADE - Quem detém, nessa hipótese,
a soberania nacional?
O SR. PEDRO RACHE - É a lei do universo, a lei sociológica, a grande lei do equilíbrio. É aí que reside a soberania; ela é que preside os fenômenos sociais e politicos.
O SR. MORAIS ANDRADE - A lei é uma abstração.
O SR. PEDRO RACHE - Mas a sua soberania não o é.
V. Ex. argumenta que a lei é uma abstração e não re-
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conhece que a soberania é outra abstração, com a diferença. que a. lei social traduz um fato real e a soberania nacional é produto de imaginação.
O SR~ MORAIS ANDRADE - A soberania é a coisa mais positiva, é o que há de mais sólido, de mais concreto.
O SR. ARRUDA FALCÃo - V. Ex. dá licença para um
aparte?
O SR. PEDRO RACHE - Estou cheio de apartes ...
(Riso. )
O SR. ARRUDA FALcÃo - Tomo a liberdade de pedir a
V. Ex. que se desvie dos legistas. ~les vão para o campo do
silogismo e da persuasão. V. Ex. ia muito bem nos princípios positivos. A soberania é, na verdade, méra convenção.
O SR. PEDRO RACHE -..: Vou dar exe~plo comprovando esta minha afirmativa, que deverá levà1' uma convicção a esta Assembléia, ao responder a interrogação que vou
fazer.
Começou a. campanha da Aliança Liberal. O Presidente
da República ...
O SR. FERNANDO DE ABREU - Que era, então o poder
soberano ...
O Sn. FERNANDO MAGALHÃES Era o soberano no
poder ...
O SR. PEDRO RACHE - ... excedeu-se na preocupação de manter a ordem, e, naturalmente, excedeu as órbitas
naturais que lhe eram traçadas pela lei:- O resultado disso
tudo foi uma rutura que se objetivou na Revolução de 1930.
Criou-se, então, o Govêrno discricionário e, sem que de tal
se tivesse cogitado, sem que tivesse havido pressão da massa
proletária ...
O Sa. FERl:\AJ.",<DO MAGALHÃÉS - O povo não se manifestou?!
O SR. PEDRO RACHE - V. Ex. VáI vêr.
O Sn. ADROALDO COSTA - O orador já disse que é monótono ...
O SR. PEDRO RACHE - Realment.e. sou monótono.
'" sem que hOI1"h\:::SC pressão da massa prolet.ária aqui
no nosso país, sempre adstrita ás conquistas pacíficas do direito. sur·giu. como uma nc.cessidadp. que ao todos submet.eu,
sem que ninguem discutisse. a representacâo profissional nas
Camaras políticas. Donde proveiu a fôrça que permitiu a
formação do ambiente. tornando possível essa notável modificaQão?
O SR. FERNANDO DE ABREU - Da transformacão da ordem econômica, dos métodos de trabalho.
O SR. PEDRO RACHE - Veiu da alma popular? Evidentemente, não. Não houve, antes, um único movimento de
'Pressão popular.
O SR. ODILON BRAGA - Aí V. Ex. tem.a explicação do
fato de estai" essa inovação correndo o risco de não entrar
na futura Carta Constitucional.
O SR. PEDRO RACHE - Se assim fôr. calocar-se-ão
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contra a lei e levarão o diabo" ~ (Riso.) A política, aí,
sucumbirá',
Veiu da alma popular, absolutamente não. Processouse isto em virtude da lei da natureza.
O SR. ADROALDO COSTA - Do influxo da lei natural.
O SR. PEDRO RACHE A explicação é fácil: destruiu-se uma fôrr.:.a pol1tica preponderante, nma fôrça domi:r:an~e e surgiu. como necc~si~ade, T}ara res~ab~lecer o equihlJl'lo. uma outra que "GC"CCI3 us I eilr!'meWf; modl:lrnas,
que são: ter para governo, governantes mais técnicos,
O SR Ví1'OR Russol\L\N"O - Isto, portanto, explica ú ato
do govêrno.
O SR. PEDRO RACHE - Perfeitamente; é uma imposição da lei; é a soberania que determinou a formação da.
nova instituição,
O SR. ADROALDO COSTA - Uma instituição do govêrno é
um reflexo da lei natural.
O SR. PEDRO RACHE - Parece que V. Ex. pensa qne
a lei grita do céu e não da boca dos homens.
A lei se exerce por influxo, por meio elos seus condutos,
quaisquer que sejam. Pronuncia-se pelo equilíbrio entre
governantes e go\'crnados, indiferentemente, por qualquer de
seus elementos. É um fator da lei que impõe a 'Sua soberania; é urna incognita que no momento oportuno grita, clama
e é obedecida.
O SR. AGAMENON" MAGAI_HÃES - V. Ex. está com a escola do Positivismo lJOlitico.
O SR. PEDRO RACHE - Eu disse qne isso ia dár que
fazer, êsLe negócio de Direi to. .. (Riso.)
Mas é em virtude dessa lei que se há de processar a socialização. dentro da Imrmonia derivaria do equilíbrio dos
sentimenlo:> e dos interesses. Não cabe na lei da natureza o
ódio, que êsses energúmenos paradoxais querem er-igir como
base do apel'fclCOamento,
O SR. ViTOR Rt;SSOMAN"O - Mas cabe a revolul;ão dentro da ]'Ji natural?
O SR. PEDRO RACHE - A revolução é a rul.ura da lei;
é o não cumprImento da lei. Não se faz revolução dentro da
lei. A iei "oeial nt1.o olJeuecida. !.l'UZ a revolução,.
.
São as fi"Jrf;as que estão tl'abalhando fora das condições
que lhe foram ditadas inadaptadas aos órgãos onde devem
trabalhar. É a perversão da lei, é a pel'versão da sua aplicação que traz justamente a revolução.
Vou agora tratar da transferência da soberania nacional
ao poder público, ao órgão do govêrno. Evidentemente, se
não há soberania popular, não pode haver transferência'. De
sorte que a minha demonstração se torna quasi inócua. Mas,
prescindindo da demonstração - vejam que abundancia tenho: até prescindo disso! - eu vou pesquisar..•
O SR. ADROALDO COSTA - Até está sobrando. (Riso.)
O SR. PEDRO RACHE - ••• através dos órgãos do govêrno se existe essa soberania popular. Se não existe, é
claro que a minha demonstração fica brilhante; se existe. a
demonstração foi um sofisma.
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SR. ADROALDO COSTA - Erilhante também. (Riso.)
Mas não matemática.
O SR. PEDRO RACHE - A observação mostra-nos o
Estado como um poder que se empenha em conseguir a harmonia de fôrças antagônicas na sociedade. evitando as vialênClas que possam produzir choques, de modo a prejudicar
a coletividade.
É incontestável qne a socializacã0 do trabalho vai se
processando lentamente e, em eonsequência, essa rivalidad~
de classe tende a desaparecer.
O SR. ViTOR RUSSOl\1ANO - Há quem diga que isso tende
a acentlJar-se pela luta das classes.
O ~R. PEDRO RACHE - Não; pela lógica, vê-se que
elas tendem a acabar. Estamos vendo operários e patrões
sentados lado a lado, e ainda mais, ao lado dos políticos. que
são seus inimigos naturais.
Estamos caminhando para o govêrno de especialistas,
com bil;\rarquia de iunções, onde o poder dos governantes há
de diminuir.
O ~R. FERNANDO MAGALHÃES - O máximo de esforço
no mínimo de constrangimento.
O SR. ARRUDA FALCÃO - Mas quem nomeia os especialistas?
O 8R. PEDRO RACHE - Está vindo aos poucos. A Assembléia já não aceitou a função dos conselhos técnicos?
O SR. XAVfEa DE OLIVEIRA Ainda não. Nem a Comissão àos 26 se manifestou ainda.
O SR. ARRUDA FAI.cÃo -Vamos combater isso.
O 8R. l·EDRO RACHE - Está na conciência de todos'?
Acho que êste negócio de conciência está parecido com a
soberania nacional.
O SR. ADROALDO COSTA - Mas existe~
O SR. PEDRO RACHE - Existe mas. talvez, não pertencenào ao próprio individuo.
O Sn.. ADROALDO COSTA - Pertencendo a €lI e, fazendo
parte integrante .do seu eu.
.
O SR. PEDRO RACHE - É melhor não tratarmos dêsse
problema compliradissimo de conciência. Já saímos de um,
como ú da soberania popular. por que nos vamos embrenhar
em outros mais perigosos?
- O Sr. Presidente - Lembro ao nobre Deputadl) que
está finda a llOra do Expediente. V. E.'(., entretanto, poderá
continuar coro a palavra, se o quiser, para uma explicação
pessoal.
O SR. PEDRO RACHE - Que remédio, Sr. Presidente!. .• (Risos.) (Muito bem; muito bem.)
UM SR. DEPUTADO -

O Sr. Presidente pediente.
Passa-se á

Está finda a hora desLinada ao ExORDEM DO DIA

O Sr. Presidente -

Constando a Ordem do dia de Tra-

-

445-

balho de Comissão, contínua com a palavra, para uma explicação pessoal, o Sr. Deputado Pedro Rache.
O Sr. Pedro Rache (para explicação pessoal) - Como
dizia, Sr. Presidente, o govêrno, em reSUtno, ê um con.iunto
de órgãos que se empenham em estabelecer o equilíbrio entre
elementos antagônicos da sociedade.
O SR. ODILON BRAGA - Isto não é govêrno; é Estado.
O SR. PEDRO RACHE - l t govêrno como função do Estado.
O SR. ADROALDO COSTA - É nação politicamente organizada.
O SR. PEDRO RACHE - São distinções muito sutis. Todavia, satisfaro ao ilustre Deputado mineiro: é o Estado.
O SR. ODILON BRAGA - Como vai ser organizado, agora,
o Estado?
O SR. ARRUDA FALc.:\.o - O nobre orador não se esqueça
de que hoje é sábado, dia de sabatina .•.
O SR. PEDRO RACHE - Mas não posso correr; devo
andar devagar, mesmo porquê estou lisonjeado com o interesse demonstrado pela Assembléia.
O SR. FERNANDO MAGALH.~l;;S - Merecido.
O SR. LEvÍ CAR~EIRO - É a sedução da inteligência.
O SR. PEDRO RACHE - Digo como o Marechal Foch:
"não se pode fazer duas cousas ao mesrno tempo. Se tendes
inteligência para isso, eu não a tenho".
Preciso versar, prezados colega.s, assunto por assunto.
Naturalmente, o pro<:esso desag-rada a Assembléia (não apoiados), mas é a contingência fatal.
Caminha-se para a harmonização através dessa ação do
Govêl'l1o, agindo corno órgão do Estado. Serve assim, ilustre Deputado por ~fínas?
O SR. ODILON BRAGA - O Estado ntio é s6 o Govêrno.
O SR. PEDRO RACHE -.É o governante e os governados. Isto eu também sei. Até aí eu vou.
O SR. ODILON BRAGA - V. Ex. ·veja a vantaRem das interpela,=ões, pois vai esclarecendo melhor o seu pensamento.
O SR. PEDRO RACHE - Eu preferia que a Assembléia
melhoI' me ent~ndesse, sem que eu tivesse de dar explicações.
O SR. ADROALDO COSTA - Se possuíssemos cicnC'iu infusa, isto seria fácil.
O SR. PEDRO RACHE -: Vou ~ontinuar. Assim, trabalha.-se para 11<ll'moniz;u;;ão âa soc1Cdade f:, pelas contingências
naturais, os Ilrob1('rna,; vão téndo carát.~r mais técnico. e isto
justifica a tendeni'ia que exige dos governantes mais capacidade e mai::; tpcníca
Agora, pergnntava eu aos ilustres mestres do direito natural: onde está <li a de1egariio da sobf'rania?
O SR. ODILON BRAGA - Mestre do direito natural é V. Ex.
O SR. PEDRO RACHE - Eu digo que a criação do direito natural é metafísica. O direito natural não se baseia
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na Sociologia; êle cria a individualidade abstrata que parte
da soberania popular; êle institue isso como ponto de partida para sua organização.
O SR. FERNANDO DE ABREU - O absti:ato não quer dizer
que não seja exato. A matemática é quasi toda abstrata, e,
no entanto, é rigorosamente exata.
O SR. PEDRO RACHE - Quasi todas as ciências fundamentais são mais ou meDos abstratas. Se entrarmos nesse
terreno. não será sufieiente esta explicação pessoal; será
preciso que o Sr. Presidente me conceda a palavra para um
dia inteiro, para amanhã, por exemplo 1•• , (Hilaridade.)
Não vejo, pois, aí soberania nacional. Naturalmente o
povo começa a participar mais do govêrno por meio de conselhos técnicos, por meio, mesmo, de agentes que se incorporam á função do Govêrno. Mas, aqui, no caso brasileiro,
que soberania é esta que se' mostrou impotente para manter o equilibrio roto, periodicamente, frequêntemente, com
manifestações explosivas, sem outro meio pelo qual se pudesse ouvir a voz do povo?
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Porquê não era soberania, era suzerania.
O SR. PEDRO RACHE - Se soberania existisse, o povo
precisaria de armas como processo normal para derrubar
governos? Evidentemente, não I
A soberania nacional não existe ...
O SR. ADROALDO COSTA - O mandatário é que não foi
fiel ao mandato; mas a soberania existe.
O SR. PEDRO RACHE - A soberania nacional é uma
ficção. Se é uma ficção. porquê vamos ficar presos, atados
a uma ficção? Porque recorrer sistematicamente ao sufrágio
universal, como coletor das ondas da soberania nacional? Não
sE'ria mais lógico, mais racional, que se simplificasse a instituição de govêrno, adaptando-a ás suas funções especil'icas dentro da realidade?
O SR. BAHRETO CAMPELLO ..:- E qual é a realidade?
O SR. ADROALDO COSTA - Dolorosa interrogação.
O SR. PEDRO RACHE - A realidade é aquela que caminha sob nOS1'05 olhos e permite a felicidade de todos. É
um problema difícil, eu ainda vou tratar do assunto por
matemática. Ai é que vai ser o barulho. (Risos.) Vou tratar disso por uma igualdade mecanica e mostrar que a realidade é o equilíbrio da vida. Quero aí os apartes.
O SR. ADROALDO COSTA - Vamos para o Club de Engenharia.
O SR, ARGEMIRO DORNELLES -::- V. Ex. está arriscado a
enconi.t'ar lIm:1- raiz im1ginária. .
O SR. PEDRO RACHE - Imaginária é a soberania nacional,
Passemos agora aos três poderes, harmônicos e independentes. Estamos na ferida. (Harmôniccs e independentes ..•
O SR. ARRUDA FALC.:ic - V. Ex. ainda podia dar-nos
uma lição sôbre a soberania organizada. .,
. O SR. PEDRO RACHE - Isto fica para outra vez. (8ilaridade. )
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Temos que tratar de um problema de equilibrio. A lição
de um mestre moderno, Duguit, distingue o Estado entre governantes e governados, cujo equilibrio se procura. Do equilibrio dinámico dessas duas grandezas resulta a pl'osperidade moral e material do Estado. Isto é dito por Duguit.
O SR. VÍTOR RUSSOMANO - É o grande problema que a
humanidade procura solucionar.
O SR. ADROALDO COSTA - Todos subscrevemos o conceito citado pelo orador.
O SR. PEDRO RACHE - Isso é covardia •.. (Hilaridade.) Por isso, é que eu vim com o nome de um mestre. Citei-o·
- e logo tudo se agachou ... (Risos.) O problema é um problema de equilíbrio entre governantes e governados Agora,
venha a mecanica. São dois sistemas de fôrças, qnp. devem
permanentemente se equilibrar. Tenho receio de pl'osseguir,
porquê estou vendo os olhos de um mestre fitos em mim.
Vou falar pouco.
Um sistema é constituído pelas fôrças governamentais.
Naturalmente, essas fôrças aparecem pela representação dos
três poderes e o outro é constituído pelas fôrças que se (\riginam na elaboração dos fenômenos políticos e sociais. São
fôrças estas últimas que mudam de grandeza, de direção e
de sentido a cada momento.
E, se tratarmos de uma revolução, então essa variabilidade é ainda maior. Mas, temos que fazer o equilíbrio dessas fôrças com as três que representam os poderes do Estado.
Estas últimas fÔrças têm que se adaptar, combinar-se,
harmonizar-se para que se estabeleça o equilíbrio com .S
sociais, neste ou naquele momento. Vê-se, assim. por ~sl.a
imagem mecanica, como é difícil govêrno perfeito.
Naturalmente, algumas agem sob a dependência de influxos, cujo conhecimento é difícil, porquê se originam dE.> fenÔmenos políticos e sociais e dão uma resultante, que passa por
todos os valores, muda de sentido, de grandeza e de direeiio, a
cada momento e as fôrças governantes têm de as equilibrar.
O importante é o equilíbrio dinamico. e temos de fazer
o equilíbrio dessas fôl'ças políticas como fÔrças de manejo
difícil. fô l'r, a;;:. como fliz a Pl'lÍpl'ia Constilui(:-ãó. inrlcprnd('lltes e hal'municas. AI iás. eJas não são hal'mõnicas .. , E essas
fureas. reunidas. produzirão a resultanle, donde surgirá o
equilíbrio: a sua avaliac.:ão é coisa eminentemente' difícil.
O SR. SAMPAIO CORREL-\. ....:... Elas não estão no mesmo
plano.
O SR. PEDRO RACHE - Não me posso conter e deixar
de dar um aparte, aqui. Ist.o vai entre parênt.esis. Dou
aparte a mim mesmo. Gosto tanto dos apartes que chego a
dá-los a mim mesmo, quando não sou aparteado.
O sucesso do Govêrno Revolucionário, o sucesso principalmente do seu chefe, o Sr. Getúlio Vargas, reside nesta
preocupaGão permanente de equilibrar as fôrças políticas e
sociãis. (Muito bem.) Aí é que está o seu successo. E é por
isso que se diz que não há homem que o substitua. (Apoiados; muito bem.) Vejo que o aparte caiu no gõto da Assembléia.
O SR. ARRUDA FALCÃO - V. Ex. começou atacando os poUticos.
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o SR. ODILON DE ANDRADE - ' O nobre orador acaba de
fazer o elogio de um político.
O SR. PEDRO RACHE - Não acusei os políticos. É
uma calúnia da parte de 'TV. EEx...• (risos.)
O SR. VfTOR RUSSOMANCl - V. Ex. acaba de dizer que
os representantes de classes estavam ao lado dos políticos e
por êsses eram sempre enganados.
O SR. PEDRO RACHE - Inimig.o não quer dizer que
engane. Posso ser inimigo de um homem probo.
O SR. ViTOR RUSSOMANO - :Mas é inimigo, e não podemos ter interesses contrários aos das classes e aos do povo;
O SR. PEDRO RACHE - Nã-o podem ter. É uma lei,
é urna fatalidade.
Continuemos. Assim, para aplicar essas fôrcas, para conseguir o equilíbrio é que se fazem as constituições, que são
o organismo, o aparelhamento dentro do qual as fôrças devem agir e produzir a resultante que se tem em vista.
O aparelhamento, portanto, não deve ser rígido, porque
seria incompatível com a mobilidade das fôrças políticosociais. Deve ser flexível, munido de meios para evitar os
choques, provido de válvulas que regulem o seu funcionamento au1.omúlico. Só assim a demooracia pode ter existência real. Do contrário, descambará para a irrealidade.
O SR. ARRUDA FALCÃO - Como trabalho de espírito, o
de V. Ex. é perfeito, mas não será concludente.
O SR. PEDRO RACHE - Só pode ser concludente quando chegar ao fim, de que ainda estou longe.
O SR. ARRUDA FALC,\O - V. Ex. está argumentando por
um môlorl0 nilo aplicável. A sociedade obedece ás leis biológicas e não ús mecanicas.
.
O SR. PEDRO RACHE - A mecanica é ciência fundamen!.aI. ele qU(' se socorrem todas as outras que se lhe segnt>rn. A hiolog-ia age dentro da mceanica: Todas as ciências
que :1 sc!;"ném sITo suas tributárias. Nem podia deixar de ser
assim.
O RFl. ARRUDA FALCÃO - V . Ex .. certamente. vai demon:str'rJr i550: a biologia por meio da mecanica.
O SR. PEDRU RACHE - A explicação dos fenômenos
sociai~ r'csic!f'. na biologia. Isso eu-tinha reservado para o
fim ... .T:í d,~r.lal'pi ql1e, patinando como vou, não posso acompanhar os v,jos da Assembléia ... '
AI'gHmenfemos sôbrc os três poderes harmônicos e 1n. dependentes.
- Não compreendo a existência de três poderes harmônicos e independentes.
O SR. FERNANDO ABREU - V. Ex. está eng~nado. porquê existem o Padre, o Filho e o Espírito Santo, harmônicos
e independentes entre si.
O SR. PEDRO RACHE - Para mim, a harmonia, em
virtude das exigências fatais da sociedade, tende, sempre, a
prevalecer sôbre a independência.
O SR. FERNAl'"DO MAGALHÃES - Mas, de vez em quando a
orquestra desafina.

o SR. PEDRO RACHB - Sai fOI'a cas leis. Cono o riMO
de ser conhecido, no futuro. como o homem das lein .. A Assembléia certamente vai colocar êsse título sôbre a minh3
cabeça.
.
Argumentemos, porém, sôbre a independência. Se existe
independência, a desharmonia é consequência mevitáve1. Independência indica separar.:ão. Separação é princípio de desharmonia. Daí á desharmonia, é apenas um passo.
O SR. ADROALDO COSTA - Não apoiado.
O SR. PEDRO RACHE - Todo o munão tem direito
de pensar como quizer... (Riso.)
O SR. LEvf CAR~EIRO - V. Ex. está mo~trando isso
mesmo.
O SR. PEDRO RACHE - Vamos admitir, então, que as
três fôrças, constituindo os três poderes, se equilibrem, produzindo uma resultant.e nula.
Que se dará relativamente aos fenômenos político-sociais? As fôrças que se originam na elaboração dêss~i': fenômenos são variáveis por naturesa, como fiz sentir. Crescem.
mudam de direção, mas têm sempre valor.
O Govêrno não exist.e. Não há maior desarmonia do que
a que se manifest.a na impotência da ação. Temos, então, a
anarquia. A reSl1ltunífl social age arbitrariamente.
Se. ao contrário, so) uma das fôrças preponderar, exigindo,
por necessidade organiea ou qualquer out.ro motivo, que desapareçam as outras duas, ternos uma única fôrça a equilibrar
o segundo sistema que tem fi. resultante, variável a cada
momp.nío em diret,:.ão, grandczu'e sent.ido .
.As fôrças possnem result.ante única, que tem de se adaptar á situação, variando em valor, sentido e direção e daí
não se adaptar aos órgãos feitos para dentro deles funcionar. Daí a rutura.
Se tivermos duas fÔrças, em lugar de uma, o resultado
será o mesmo.
O SR. ARRUDA FALCÃO - É argumentação forçada.
O SR. PEDRO RACHE - Suponhamos que três fôrcas
existam independent.emente. Se são independentes, vê-se claramente que, para equilibrar a resultante de um sistem~ que
a cada momento muda de valor. de grandeza e sentido. elas
t(~m, igualmente. de variar; e é visível que com três fôrcas
independentes só por acaso se- pone conseguir o equilíbrio.
É preciso, pois, que a harmonia presida á acão dessas
forças. É necessário que a harmonia esteja em primeiro lugar, e prevaleça sôbre a independência.
A Constituição diz, "harmônicos e independentes", mas
isso não exprime a realidade, porquê a Constituição tem. de
fato, as f0r(;as independentes -e dá a harmonia como ficha
de consolaci.io, como exigência secundária, quando ela deve
ser principal.
Demonstrei que é principal por essa figura mecanica.
O SR. ARRUDA FALC.:to - Como póde haver harmonia
sem multiplicidade de fôrças? Poderá llaver harmonia de
uma só fôr<;:,a?
O SR. PEDRO RACHE - A harmonia é neeessária para
que as fôrças se componham numa única. A fôre-a tem um
valor predet.erminado. Não sei se me fiz entender. As fôrças políticas e sociais são eminentemente variáveis: a todo
VOLUME v
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instante, cada uma delas muda de grand'eza, direção e sentido
e a resultante muda em consequência. Essa fôrça resultante
é que tem de fazer' o equilíbrio aos três poderes do Estado. Ora. se êsses três pnderr,s são independentes, se são índBpp.ndentes essas três ft1rças. como podem, em dado momento, estabelecer o equilíbrio?
O SR. ADROALDO COSTA - Independentes neste sentido:
cada um na sua esfera de nr:fio, mas trabalhando todos para
uma finalidade única: o bem estar da nação.
O SR. 'PEDRO RACHE - Essa é à harmonia. A harmonia é a combinaçiio das partes, formando um todo em justas
e exatas proporções.
O SR. VfTOR RUSSOMANO - V. 'Ex. dá critério absoluto
ás palavras.
O SR. PEDRO RACHE - Concordo em que :;f'ia nm
pouco absoluto. Estou fazendo meu jogo... (Hila'l'idade.)
O SR. ADROALDO COSTA - Aliás, com muito efeito.
O SR. PEDRO RACHE - Hei de dar ás palavras o sentido que quero e não o que agradar á Assembléia ...
O SR. ViTOR RUSSOMANO - A Assembléia pode :J.ceitálas ou não.
O SR. PEDRO RACHE - Assim, esta imagem mecanica,
êste estudo teórico nos mostra que a harmonia deve prevalecer sàbre a independência.
Abora, vamos á observnção do regime ...
O SR. ADROALDO COSTA - Da realidade brasileira.
O SR. PEDRO RACHE,- ••• do regime de 91.
A independência •••
UM SR. DEPUTADO - Não houve independência: houve
absorção.
O SR. PEDRO RACHE - A independência. como fiz
notar, indica separação - Independência ou Morte foi G grito
de separação do Brasil - e até antagonismo. Coloquem-se
num rinhadeiro dois galos e eles começam logo brigando ...
São Independentes •..
O SR. ADROALDO COSTA - Não é indepe'ndência: é rivalidade.
O SR. PEDRO RACHE - O antagonismo existe latente
TIa inrl'.'Tlf'ndf~ncia. O estatuto diz: "independentes"; isto é. o
que resulta da Constituição. Não é só o que estabelece nas
suas linhas gerais; é' o que resulta do estatuto.
De sorte que êsse antagonismo latente, que o Executivo
sentia, proibindo-lhe reformas políticas lO> sociais. como era
de sua :lspir;,ção. fez que se socorresse do apoio incondicional
dos governadores; e. então, montado nesse apoio. ele ;;egurou
o Legisiativo na rnão. Armado de todas essa!> fl\rc;as. começou a fazer o que quiz. Dessa transação indecorosa, p.videntemente resultaram males enormes: tivemos a hipertrofia do
Executivo. as oligarqnias estaduais, a exacerbação do regionalismo. Destaco apenas três.
O SR. FERNANDO :MAGALIIÃES - É de esperar que não tenhamos mais.
O SR. PEDRO RACHE - Esses foram os que me feriram
a vista.
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VfTOR RUSSOMANO ,...- Salvou-se o Judiciário.
O SR. PEDRO RACHE - Ainda não cheguei lã. Salvouse em parte.
Não se concebe uma máquina. como ~ um govêrno ou o
Estado, funcionando isolanamente. O govêrno age como parte
da máquina, do aparelhamento: por out.ro Indo. o eq11ilíbrio
se faz reunindo duas m~,quinas do sistema. Direi melhor: o
maquinismo ...
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - O velho carro do Estado.
O SR. VfTOR RUSSOMANO - Já não é a nau ..•
O SR. PEDRO RACHE - Por essa exigência organica.'
por essa necessidade org-anica. o Legislativo desapareceu
como poder. e o poder público, privado de um de seus núcleos
de energia. não podia deixar de se desvirtuar, como aconteceu, mostrando-se impotente para manter o equilíbrio
dinamico. Nesta organização. o Jndil'\iário ...
O SR. VfTOR RUSSOMANO - Há uma pequena injustiça:
o Legislativo até cO::ltribuiu para o equilíbrio.
O SR. PEDRO RACHE - Equilíbrio que quebrava a
máquina. O equilíbrio pxiste sempre. mas ás ve;;es arrebenta. estraga. O equilíhrio existe, é f:Jt.al. mas em más condiçõps. com emprê~o nfl fôrc:as artificiais.
Dizia eu que o Judiciário pôde manter-se: de fato, prestando serviços, evitando males decorrentes do mau funcionamento dos outro:: poderes.
O SR. ADROALDO COSTA - É o regente da orquestra.
O SR. PEDRO RACHE - Ma!> mant.endo barmonia com
o Executivc. que lhe prejudicou em parte a independência.
Eis aí a tese: harmonia acima de tudo.
De sorte qlle. para conciliar i!':tn tudo. () que est.á innicado é o estabelecimento de um organismo que tenha como
função básica, fundamental, a' harmonia de poderes ..•
O SR. AD~OALDO COSTA - É o que todos nós queremos.
O SR. PEDRO RACHE - ... com "parte fundamental.
com a inter-penef.rat:.ão de poderes e inter-oerll'ndência da,:
func:.ões. Desta maneira, chegaremos a ter equiifbrio mais fácil, que é o problema que temos em vista.
Já não preciso dizer mais nada: nem preciso dizer o
nome do regime que realize êss.e equilíbrio ... (Riso.)
O SR. ADROALDO COSTA - É a Constitui~ão de 91.
O SR. PEDRO RACHE - É o regime regulador por excelência, que dá solução pronta e eficaz para toda~ as cris€ls
poIftica~. que são inevitáveis na vida das nações: e. o parlamentarismo
~
O SR. ADROALDO COSTA - Aí é que está o engano d~
V. Ex.
O Sn. ODILON BRAGA - O orador já reconhece, alias a
importancia dos governados.
O SR. PEDRO RACHE - Fiz de prop6sito: deixei para
falar do parlamentarismo no fim. (Riso.)
Quais as arguicões que se podem fazer ao sistema? Que
se podem fazer mudanças de conselhos - é uma delas. .Mas
aí, justamente, reside a superioridade do sistema. É essa a
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crl!:anizat::ão que lhe dá todo -o valor. Por que. então, contar
como defeito ::HTUilo CiUC. de fato. constitúe a superioridade
do sistema? ~1;Jit.os conselhos de ministros numa semana são
muila" l'cyolllçÕes flviladas, são muitas mortes poupadas á
colei jyirJadc bl'asileirn.
A al'guir.1io quP Ré' pode fazer ao presidencialismo é que)
não permii in. em 40 anos de regime, que os partidos polf1.icos ti\"(,f'scm vida.
O narlamenta,ismo há de trazer. como conseqência. a
formHi?ilo rlt~ Tlartidns. porquê não pode haver par'tidos ;:em
a possij1ij idarle OI-;. adquirÍr o poder. O parlamentarismo permite esta ambieão.
O Sn, LRVI CAfiN"mHO --. Na monarquia nunca se formaram <'3SS(~s partidos.
O SR. AnROALDO COSTA - Mas. vamos estudar a rf\alidadf\ brnsilr·il·a. vI'r o qlle foi o parlamentarismo nos 70 anos
de monarquia e indr1gar por que fracassou e não trouxe a felicidade do pafs.
O 8R. PEDH0 RACHE - Não acho que o parlamentarismo tenha fl'aCaf'sado no Tmp(;rio. Vi snrgirêm homens de capacidadr sohl'enadando numa assembléia- toda ela de grande<;
valores. Os governos se fazem com grandeg hornl'ns e o parlamentari<:mo p o regime da competência e do talento. O presideneialismo é o regime do;; apadrinhamentos.
O SI'.. :\liA),1E?,O:-; DE l\'L\GALHÃES - É o regime dos corrilho~.

O SR. PEDRO HACHE - Sr. Presidente, encerrei a carreira artística ... (Riso.) Fala agora, um otimist;'t. 'lU" ainda crê nos g-randes desi inos da nação brasilflÍt':l.
O SR. ADROALDO COSTA - Toclos nós.
O SR. PEDRO RACHF - Sei que êsse otimismo puro
t.raz riscos. pOrque falar nêh nU111::1 (~po('a em que se prelende cons0;uir a felicidade com a. :l,·laicl·iaJi7.:·wão do prazer,
é, de falo. um pcrigo. Mas, influenciado por uma fôrca irresistível, tcnho a fé que, se não mo,,'c montanhas. fort.aleceme ao menos. o unimo para as duras lH'o',"a,:; do sofrimento.
Senhores, o problema da vida é o problema da felicidade.
O SR. ADI\~ÀLDO COSTA - É o da subsistcncia. Não há
felicidade sem subsisLcncia assegurada.
O SR. PEDRO RACHE - As ciências, as aJ'te:::, as religiões, as engenharias, as medicinas, os governos tndo
visa, corno última etapa, da supremacia do intelect.o. a plenitude da felicidade.
O SIl. ADROALDO COSTA - São meins de con;':f;'cuc·ão desse
fim.
O SR. PEDRO RACHE - SenhO:'C5. um gl'ancle médico e.
ao m~smo tempo, grande fiI0~ofo. proclamava que a dificuldade para resolver êste pr0hlenlrt resirlia em que o homem
ia procurar a felicidade f<."ll'Cl de si. como ~oisa a arlq.uirir.
quando, em verdadc, ela re;;ide no próprio indivíduo que a não
reconhece,
"Fazei o bem. amai o belo, cultivai a verdade. e terp.is a
ft'.1ickJade completa". São as palavras do eminente professor
Dubois, de Berna.

Não :;eriil () (:<1::;ú. St:nllOl'CS, dB nos inspirarmos neSSa!!
l'ingelas pal~I\Ta": du grande professor SUlÇO'[ A, felicidade de
cada um, pelo cultivo dessas virtudes, bá dtl trazer, fata~
mente. a felicidu.-Jl' d~l eoleLiv:rJade. Tt'ubalhemos t1T:idos; co10quemo-llOs acim,l tlas paixões qlle obscurec.em a razão; inspiremo-nos no br~rn 1'cul. lJas l1c:c0ssiC!accs da coletividade:
J il,er'Lemo-llo,,: das riC(;0C'''; fllllestas, e só assim faremos obra
digna da gl'llnC!esa clesLa Lerra! Pratiquemos uma democráciu
vE'I'dadeil'a, q\ll~ não pode ser uma ficCão. uma flor imagi]Júri;} de jnocência, a viver da ilusão e da candura, morrendo,
como as rosas do poda, na D,1anbã do desabrochamento; mas
uma flôl' sim. que viva da seiva ln'asileira, num ambiente
de liberdade, ao influxo das leis naturais; flor, como essas
que enfeitam a cópia de soberbos exemplares da nór'a indigena. canUmr!o, eternamente, uma nota alegre no verde tristonho da mata 1.I'opkal - eternamente, sim, porquê. em ver·,
dar!e. essas no!"~s não mOfTem: transformam-se. para qU('
novas cópas n.lLanei r<lS sUl'jam onde elas vão reaparecer, 1'0,'
chanc10 o cíclo de uma evolução denLro de uma mesma alma. seguras de nm desLino grandioso, e imperecível! Talve.:
por i~so atravessem tl'anq uilamen te a. vida, raciin nles de felicidade, encantando pela doçura inl~fável de SU<lS côrcs,
glorificando a beleza na llal'moni:1 e g-ra<;:·a do c,onjunto, ensinando a perfeic;ão na sim]'l!icidar!p dn. forma!
"\. democracia que :l':!JirCl paI'U () Bl'l\:::il dp\,~ ,:cr, as.;;irn.
filha úa liberdade, seduLora e bela. produzindo frutos que a
inJOl'LaJizem. marchando, confiant.e, e segUl'à para destinos
mais amfJl0s: uma democracia, Senhores, que permita, sol)
o emhlema da ,Justiça e da Liherdade, o culto do talento e
da competência. ( Muito bem;''Tnuito bem. Palmas. O orado?'
é vivamente cmnprünentado.)
Durante o discurso do SI', Pedro Rache o SI'.
Antônio Carlos, Presidente, deixa a cadeira da P1'esidüncia, que é ocupaàa pelo Sr. CrisLóvão Barcelos, 2° Vice-Presidente.
Compareceram mais os 8,'s.:
Cunha Melo, Abel ChermonL, Joaquim :l\Iagalbies, R.odrigues Iüoreira, Leão Sampilio, ,Tcovú lI.Iota, .Feneira de
Souza, Alberto Roselli, lrinell Joffily, Pereira Lira, Barreto
Campelo, Souto FilllO, Al'ruda F'alâio, '801ano da Cunha,
Alde Sampaio, Osório Borba, Humberto l\Ioura. Marques do~
Reis, Clemente J.\Iariani, Arlindo Leoni, IIIedeiros Neto, AUla'
Amaral, l\Ianuel Novais, PaUlo Filho, Rui Sant.iago, Amaral
Peixoto, Leitão da Cunha; Xilo de Alvut'\mga, Alípio Cosl.allaL.
José Eduardo, Gwyer de Azev''Jda, Smu'es }'il 11 o, Melo 1?ranco,
José Braz, 'Martins Soares, Neg-r-ão de Lima, Clemente J\'1edrado, Raul Sá, .João Beraldo, Policarpo VioLi, Levindo Coelho, Belmiro de MedeIros, Campo!'; do Amaral Jacques MOI.
Landon, Morais Andrade, Vergueiro César, Zoroastro Gouveia,
C:H'lota de Queiroz, .-tbl'eu Sodré, Henrique Bayma, Domingos Velasco. JoãoVilasboas, Francisco .Vilanova, Antônio
,Turge, Idúlio Sandenberg, Demétrio Xavier, Argemiro Dornelles, Raul Bittencourt. Acír Medeiros, Ferreira Neto.
Edwald Possolo, Milton de Carvalho, Augusto Corsino, João
Pinheiro. Oliveira Pa.ssos, Morais Paiva, Nogueira Pcnido. (67.)
Deixam de comparecer os senhorl:.;:
Pacheco de Oliveira, Veloso Borges, Herectiano Zenaide,
João Alberto, José Sá, Antônio Macl1<ldo, Leandro :llfaciel, Au-
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gusto Leite, Pl'Í;.;co Paraíso, Negeeirü5 Falcão, Lauro Passos,
Carlos Lindcnberg, Jalles H00i)<l, l\figuel Couto, Pereira Carnci['o, Césal." Tinoco, Oscar Weinschenck, Fábio Sodré, Ribeiro Junqueira, .Pandiá Calogeras, DeUim Moreira, José
Alkmim, Simão da Cunha, .roão l'cnülo, l·'urLado de Menezes,
Cristiano Machado, Daniel de CJ,['valho, Hoberto de Rezende,
Plínio Correia de Oliveira, TaoltllllO Monteiro de Barros,
J o"é Car'los, Banos PenLeado, :Mário Whatelly, HipóliLo do
Hüsoo, José Ulpiano, Anlônio Covello, Morais Leme, Simõc:;,
]opes, l\lauI"Ício Cardu~o, AS::iis Brasil, Horúcio Lafer, Euvaldo Lodi, Rocha .Faria, tia5Lão de Brito, Roberto Si-

monsen.(45.,.

o SIt. PH.ESIDENTE - Nada mais havendo a tratar,
vou levanlar a :-:;I~ssãu, designando para Segunda-feira, 8 do
currente, a mesma
ORDEM DO DIA
T['abalho do Commissão.
Levanla-se a Sl~ssão ás 15 horas e -1.0 minutos.

44a Sessão, em 8 de Janeiro de 1934
Prasidencia dos Srs. Antonio Carlos, Presidente, e Chrrstovão
Barcellos, 2° Vice-Presidente

1
As 14 horas, compareceram os Srs.:
Antônio Carlos, Cristóvão Barcelos, Tomaz Lobo, Fernandes Távora, Clementino Lisbôa, Valdemar Mota, Alvaro
Maia, Cunha Melo, Luiz Tirclli. Alfredo da Mala, Leandro
Pinheiro, Moura Carvalho, Magalhães de Almeida, Rodrigues
Moreira, Costa Pernandes, Adolfo Soares, Godo1'redo Viana.
Freire de AlldnHJe, Luiz Sucupi["u. YuldemaI" Falcão, José dl'
Borba, L(:ão Sampaio, Pontes Vieira, Xavier de Oliveira,
Silva LeaL Murlins Veras, Kcrginaldo Cavalcanti, Alberto Ro"el1L Agumenon de ~lagalhã('~. Sonlo Filho. Arruda Falcão,
Mário Domingues, Al"l'u(}a~ Cumara, lu'ualdo' Bustos, AUgllSt,;
Cavalcanti, Osório Borba Góis ..Monl eira, Valenle de Lima,
Izidro Vasconilelos, Sampaic' Costa, Guedes Nogueira, Antônio l\lachado, Auguslo Leile, !{oclrigucs Dória, DeodaLo Maia.
1. J. Seabra, Marques dos }~eis. Edgard Sanches, HomcrCl
Pires, Fernando de Abreu, t.'odofredo Menezes, Henrique
Dodswort.h, Amaral Peixoto, S,\ll1paio Correia, Leitão da
Cunha, Olegário Mariano. Raul FOrnandes, César Tinoco,
ACUl'cio' Torres, Fcrnanc1(; Magalhães, Soares Filho, Buarquo Nazareth, Lr'lIlg'I'lI!W[' Pilho, Bia,,; Forles, i\h1l'L.ins Soares,
Pedro Aleixo, Augusto de Lima, Gabriel Passos,
August.o Viégas 11<na 11achado, Odilon Braga, Viera Marques, Clemente Medrado, João Beraldo, Levindo Coe··
lho, Aleixo Paraguassú, Licurgo Leite, Celso Ml).chado, Campos do Amaral, Carneiro ele Rezende, Jaques l\lontandon, AJ~
cantara Machado, Rodrigues Alves, Borges Penteado, nforaes
Andrade., Almeida Camargo, Guaracy Silveira, CincinatoBraga, AbreU Sodré, Lacerda Werneck, Antônio Covelo, Cal"
doso de Melo Nela, José Honorato, Domingos Velasco, Nero
de Macedo, Generoso Ponce, João Vilasboas, Alfredo Pacheco,
Carlo~ MaximiJiano, Frederico Wolfenbutell, João Simplí·
c·io, Fi.enato Barbosa, Demétrio Xavier, Vitor Russomano, Pe~.
- dr~ Vergara, Fanfa Ribas, Alberto Diniz, Ferreira Neto, Gi!b(;rt Gabeira, Antônio Rodrigues de SOUSU;" Valdemar ReikdaI, Mal'tins e Silva, Francisco Moura, Antônio Penafortc,
Sebastião de Oliveira, João Vitáca, Alberto Surek, .Báwald
Possolo, Guilherme Plaster, Eugênio Monteiro de Barros,
Edmar Carvalho, Mário Manhães, Ricardo Machado, Valter
Gosling, Augusto Corsino, Pedro Rache, Euvaldo Lodi, Mário
Ramos, Pacheco e Silva, Teixeira Leite, Pinheiro Lima, Leví

Carneiro, Abelardo Marinho. (183)
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o Sr. Presid.ente -- A lista de preseIll.:a aüu:,a o comparecimento de 133 81's. Deputados.
E"!.:'l abel'la. a Ses;;;ão.
o Sr. Clementino Lisboa (3° Secrelcí.d.o. se'l'vindo de 2°) _
!J!',wr·l!,. :'t ]pi: l'iI';1 da Ata da :'I'S:-:::o anlC'C'N/l'lifr, a qual (~ po;;la
em discussão.
.

o

S:r. AiJelardo Marinho (Sôbr,"3 a acia) - Sr. Presiri .. !!!!", lIa úl!.im,t f,:(',;,,;ão, auando orava o meu colega, da bancada profis:ijollaL Se. Pedro Rache. i'e;r, S. Ex. a afirmativa
dl~ qUI~ a l·Ppl·('s(~n!::l.:ãn

jlroJ'íssiunal lia l":onsLituintc niio vÍ!.'!'a ri;] allJl<l lJOPlllal', não rtl1'<l ]Jl'f'ce(]ida de qualquer movi-

men1,o da. pressão popular. E o Sr. Odilon Braga aparteou
qne nesse fato linha S. Ex. a explicação de estar essa ino-

V:1(,[(o correntio o ri;;co de não entrar na futura Carta ConsTive, então, ensejo de dar um aparte aos colegas, aparte (~sse que não consta da ata da referida sessão.
A afirmaLiva do ilusf,re Deputado Pedro Rache não tem
assento na realidade dos fatos. A idéia de represental;ão profissional, no Brasil, ao que me consta, vem de Alberto Tôrres.
Em outras oportunidades, Melo Franco, Castro Nunes e sociólogo El.lz!Sbio de Queiroz Lima, no seu programa na Faculdade de Direi to, pngnaram por essa representação. O Partido
Democrático do Distrito Federal, no seu programa, pL'imeiro
de 17 de Maio de 1927. subscrito, entre outros ilustres cidadãos e emél'itas peri'onalidadcs, pelos nossos colegas Dr-. Levi
Carneiro e Dl'. Leitão da Cunha, também consignava essa rcivindica(:.ão como uma das mais prementes para a nacionalidade.
Em oarta que dirigiu ao Chefe da Revolr:c;ão. em 30 de
Out.ubro de 1930. em nome dü." aftUf;CJi, ['C\'CJluc10I1arios, o capitão GrisLiano BUYi<. c:lpilulando os itens da corrente enl
cujo nome falava, inoluiu tambi\m a rellresentnc;âo profis::;ionaI.
Vitoriosa a revoluç,ão, o Clúb 3 de Outubro tomem. a 51
pugnar pela realização dessa idéi.a. l\"estf: sentido, fez-se arftpIa j)l'(:pag'Jlllda Ili H' t,ouo o Pais:
Todos os núcleos outubristas, que se contaram pelo número dos Estados, com exceção de duas ou t.rês unidades, se
bateram por ê::-ses postulados.
De 5 ri 9 de:: .Julho ele 1032. i'cunimos nl'sta Capital a Con\'eI1f;:io Outul1rista Nacional e ent.re ;),S conclu~ões ~ as teses
:t dcfencfcr, como mafél'ia a ::-er incluída na futura Constituição da Repúblit:a, estáv:Ln representação profissional.
Os (!f'j)al ,,:' na ilo1p,]'('!1Sa de toelo o Pai::- têm sido grandes.
Todos os partidos revolucionários, fundados, como os do
Amazonas, Espírito Santo, Estado do Rio, Goiaz, Mato Grosso,
?-.í:inas Gerais, Paraná, aqui, na Capital da Repúbliea, têm feito
inserir nos seUS programas, expressamente, a representa(}áo
profissional, convindo destacar os estatutos dos Partidos Sociais Democráticos da Baía e Pernambuco, em que êsse princípio está bastante evidenciado.
~ão sei, portanto, como se possa dizer que a idéia não
obedeceu á pressão da opinião pública; não sei, também,
~o:m{} t\ mecanica possa exprimir uma ação da opinião pública de modo diverso.
Sociólogos eminentes e juristas têm tratado
assunto.
Até na Conferência Nacional de Juristas, que se reuniu o
ano passado nesta cidade, em cerca de 20 teses. três se
ti~ucional,

°

do

ócupar-árri. eSDecialment.1} da questão. Creio. pois, que a tmlLéria foi prot'nndamente debatida. E não. foi por outro motivo que se a incluiu no Código Eleitoral.
Devo mesmo dizer que nós, que nos batíamos pela consli Lucionalizu(:;tn ,-10 País, mas ,:;{\ rjep(lj,~ de disciplinada,:; I' do'
fm'madas as correntes de opinião; que condicioná.vamos a
convocação da Constituinte á prática de atos que preparassem o ad\'cn lo constitucional, quando nos desiludimos da
prática dêsses al.os e concDrdúm:)s com a convocação. transigindo em todos os pontos,. pedimos apenas que um assunto
figurasse no Código Eleitoral - a representaçno,
A~sim, luborll. em profundo equívoco o Deputado profí;.;sioüal Sr. Pedro Rache.
SI'. })residentc. desejaria constasse da ata o aparte qUf!
na ocasião formulei, deelarando que S. Ex., o orador, e o
nobre aparte ante, DI'. Odilon Braga, estavam enganados: (I
que afirmavam existia apenas na opinião de SS. r<;Ex.
Era o que tinha a dizer. Uv]uito bem.: muito lJem.)

o Sr. Presidente - A relificae-áo a que se refere o noh!'p
D"plllado l:ullsluní da :\La da fif':'si'io de ho,Íf'.
Ern s:'gllirla.

cedente.

o

r;

apl'ovada a Ata ela Se;;:i:ão anlf'-

-

Sr. 'i'omaz Lôbo (1° Scc1'elá1'io) declara que não há

EX[H'ciil'll!e a sel' lido.

2

o 81'. Presidente - Vou dar a palavra ao primeiro orado]'
inscrito, Sr. Cardoso de Melo Neto.
o Sr. Cardoso de Melo Neto - Sr. Presidente. o nobrf'
"leader" da bancada paulista, meu ilustre colega. professor
Alcantara Machado, numa das últimas sessões fez viver as
e"lal.i"ticas para rlemoDsl,z'ar que o antc-pro,iecto constitucional, na parte relativa á discriminação das rendas, peiora, in1"illitarncnle peiora, a alual pre.cúria situação dos Estados c,
em cOllscquência, a dos municípios no Brasil.
Realmente. ::::1'. Presidente. que. em suma, o a.nteprojG!o
constitucional aconselha? Que se retire do campo tributário
dos Estados o imposto de exportação e se o confira á União:
que se dê á União, como imposlo privativo, o imposto de
consumo, que é hoje da competência cumulativa da União e
dos Estados.
'
E que o anteprojeto constitucional dá aos Estados em
troca? única c exclusivamente o imposto cedular sôbre a renda, oferecendo, portanto, muito menos. muitissimo meno,.,.
ridiculamente menos, do que aquilo que é tirado aos Estados.
O SR. AGA::\IENON DE l\IAGALHÃES - É a partilha do 'leão.
O SR, CARDOSO MELO NETO - Mas, Sr. Presidente,
aquilo que a palavra incisiva de Alcantara Machado fez falar, por intermedio dos algarismos; aquilo que ficou demonstrado por A mais B, isto é, que o ante-projecto constituciona1. na pa-.:-te relativa á discriminação das rendas, (lJ1I
absoluto não pode prevalecer, si nesta Assembléia se quizer
manter a Federação e garantir plenamente a autonomia dos
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l!:staâos; tudo isso, não é tudo que se possa increpar ao anteprojeto. Mas, o que queremos fazer ressaltar no interesse da
nossa argumentacão é que o próprio anteprojeto constitucional torna pacífico o princípio segundo o qual a bitributacão
é um mal: o maior mal dos sistemas tributários. (Muito bem.)
Com êsse fim, o anteprojeto estabelece em um dos seus artigos uma série de providências tendentes a rever em epocas
determinadas, de cinco em cinco anos, o sistema tributário.
O SR. TEIXEIRA LEITE - Prazo, aliás, muito longo.
O SR. CARDOSO MELO NETO - Mas, isso que o anteprojeto faz, fá-lo - e de passagem vos digo, porque sôbre o
assunto tenho que voltar mais detalhadamente - fá-lo da
maneir'a mais desastrosa. Pesa-me não esteja presente no
momento a figura simpática de Carlos Maximiliano, para
com a devida vênia chamar-lhe a atenção sôbre este ponto
vital. A providência desastrosa do anteprojeto é repetida na
emenda Carlos Maximiliano. E assim se inscreve:
"De cinco em cinco anos, o Conselho Nacional,
depois de pedir sugestões aos governos da União e do~
Estados, elaborará um projeto de lei, no sentido de
conciliar os interêsses federais e locais relativos a
impostos creados depois de promulgada a Constituição, de modo que o mesmo tributo não seja cobrado
simultaneamente pela União e pelos Estados, nem
sequer sob denominacões diversas."
A' primeira vista, Sr. Presidente, parece que essa providência é tendente, única e exclusivamente, a impedir a bitributação. Mas - e para isso chamo a esclarecida atenção
desta augusta Assembléia - essa providência traz no bojo
a mais ferrea centralização do regime e constitue uma sugestão mascarada para reduzir a competência dos Estados aos
impostos privativos, porque o artigo, de começo, declara
assim:

" ... impostos federais e locais, relativos aos impostos creados depois de promulgada a Constituição."
Quer dizer: em relação aos impostos já existentes, a bitributação permanece, porque' só alude o anteprojeto aos
impostos que forem creados posteriormente, isto é, depois
de promulgada a nova Constituição.
Êsse dispositivo, porém, é para nós o mais nefasto possível, porquê só se refere - como já dissemos - aos imPO$tos futuros, deixando continue a bitributação para Os
presentes não discriminados. E, é o ponto capital, dá o remédio quando o mal já está praticado; não previne, reprime. É sabido, é comesinho em ciência das finanças, que não
é possível refoImar, alterar, ml".ldificar o sistema tributáril~
todos os amíos. O sistema tributário deve ser estável. O
imposto ganha em ser antigo; para que seja produtivo, para
que seja progressivamente produtivo, é necessário que penetre na atividade econômica dos indivíduos e das sociedades,
é preciso que o indivíduo, como a coletividade, organizando
seu trabalho, seu comércio, sua indústria, tenha em vista
aquêles impostos que fazem parte do sistema tributário.
Assim, pois, a providência é contraproducente. Imaginemos o sistema tributário dos Estados já organizado e suponhamos venha o Conselho Nacional a reformar, alterar, modificar. na substancia e na f6rma, êsse sistema -lributârio.
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Isto perturbaria.a vida dos Estados; entorpecería a atividade dos indivíduos e das sociedades. Todos deixarão de ter
eonfiança no' regime tributário, o qual não teria mais estabilidade.
O mais importante, porém, pois decorre da dolorosa experiência de 40 anos, é que - incorporada, essa providência
á futura Constituição - nunca mais Estado algum do Brasil
terá fonte de tributação nova.
Todos os impostos, de cinco em cinco anos, serão abandados á União, Não faço uma afirmativa vã, porquê V. Ex,
sabe, Sr. Presidente, que a União; infelizmente, em 40 anos
de República, não se tem contentado com os seus impostos
pri'lmtivos nem mesmo com a fonte de tributação cumulativa.
A União, eonstantemcnte, vem, contra a Constituição, penetranào na própria esféra de ação tributária privativa dos
b:stados,
E" para isso, hoje que chamo a atenção da ilustre
Assembléia. Não é possível que fique, de modo algum, fazendo parte da nOssa Constituição tal providência.
Ela, á primeira vista, seduz, e, por isso, é perigosa; ela,
:i primeira vista, tem por fim evitar a bitributação, e, assim,
pal'ece transpor para o texto positivo um princípio pacífico
da ciência das finanças. Mas virá a ser - ninguem se iluda,
nas mãos da União, a arma política mais temerosa para os
Estados, como nenhuma outra jamais ficou estabelecida em
nOSsa Carta Constitucional.
Um só exemplo, para elucidar: a receita dos impostos de
viação e transporte, atualmente impostos cumulativos.
A União há de querer, naturalmente, ficar com êsses impostos, desfalcanuo, ainda mais, a 'renda dos Estados. Só êsses
impostos produzem 120 mil contos par'a os Estados. A União
ficará com essa renda, e outra::;, e tantas outras quantas aparecerem. É a dura experü~ncia do regime. Donde é preciso
organizar um sistema de discriminação de rendas que corresponda ao regime federativo e garanta efficientemente a
autonomia dos Estados. (Muito. bem.)
O Estado - são noções corriqueiras - é a pessoa da NaCão politicamente organizada, e sua atividade se desenvolve
, em dois campos perfeitamente distintos: o jurídico e o social. A atividade jurídica do Estado se cifra á manutenção
da ordem jurídica interna e. á defesa do território contra li
inimigo externo; a alividade social é a ingerência, cada vez
mais crescente, do Estado moderno na saúde pública, na instrução, educação do povo, no desenvolyimento da população,
na assistência pública, na ordem econômica, isto é, na produção, circulação, distribuição e consumo da riqueza.
Em se tratando de um Estado unitário, nenhuma dúvida,
nenhuma dificuldade apresenta o problema da discriminação
de rendas. Mas, em se tratando da Federacão, em que a
União é representante da soberania e os Estados são autônomos, em que a União de3envolve por isso mesmo, a atividade jurídica do Estado, onde a União é que mantém a ordem
jurídica interna e faz a defesa do território contra o inimigo
externo, cabendo aos Estados todo ou quasi todo o desenvoI- .
vimento de sua atividade socíal - a discriminação das rendas
é problema ao qual nenhum, em importancia, sobreleva.
A União é a guarda da soberania; a União precisa ficar
fortalecida. (Muito bem.) Isso digo e repito para tornar
claro que o sistema propugnado pela bancada a que pertenço
não é, como já se· assoalh~, um sistema contra a União. Em
absoluto. Não e não. Nenhum de nós, nesta Casa, quer enfraquecer a União. Desejamos. sim, um regime federativo de
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União rica, com Estados pobres. Somos filhos de uma mãe comum, que amamos e respeitamos, mas almejamos viver
dentro dn União, como filhos "sui ,iuris", não como filhos
família.
_
Se assim é, qual o sistema de discriminação de rendas
dentro do qual o sistema federativo seja uma realidade? No
regime federativo, a União, criação leg-al, tem poderes explíci tos; só os Estados possuem poderes implícitos. Fóra disso.
não se compreende federação, e, por isso, também a bancad,i,
paulista apresentoll..emenda aditiva ao anteprojeto, que se esqueceu, lament.ave,_..~nte, desse princípio visceral - "a União
tem poderes explícitos e os Estados os têm implícitos. fi..
União, portanto, só pode aquilo que expl'essarnente está determinado na Constituição; os Estados podem tudo que não
1'61' contra a Constituicão".
Assim, pois, - e- é o princípio a que desejava chegaI',
resumindo esta parte de minhas considerações - a União,
que desenvolve atividade jurídica, predetermínada, deve viver e prosperar, dentro de certos e determinados impostos qUe
11le süo atribuidos: impostos predeterminados.
Todo mundo sabe que á União compete a manutenção
da ordem jurídica intérna e a defesa do território contra ()
inimigo exLerno. Mas, se êsse é um ponto pacífico: a delimitação da atividade jurídica do Estado, ainda não se pôde estabeleccr as lindes de sua atividade social. O Estado, realmenté, nunca se restringiu á concepção individualista. c\
chamada concepção individualista do Estado, tranquila e cumoda, do "laissez faire" e do "laissez passer", é exclusivamente dos livros. Nunca Estado alg'um deixou de ter ingerência maior ou menor na atividade social; nunca Estaclu
algum que se pre:lU.sse, deixou de prover a saúde, a instruçãu,
a educação do povo, o desenvolvimento da população, a assistencia pública, a ordem econômica. Mas essa esféra de ação
é indeterminada. Mais do que isso - hoje, a tendencia do
Estado moderno é para, não adotando o socialismo, reconhece,'
a existência e a legitimidade da ação social do Estado, que
com aquele não se confunde. Assim, pois, para que, na
distribuição da riqueza,-- e dou um exemplo que me ocorre,
no momento - possa o poder público, por meio de leis sá-bias, conjugar o trabalho e o capitaL dislribuindo, equitalivamenle, entre os elementos de produção, o fruto desta, é
preciso que o Estado lenha uma renda suficiente.
JeffeI'son -,iá dizia que a renda do Estado é o próprio
. Estado. :Mas essa atividade social do Estado, <5, por isso mesmo, como acelIlueI, indeterminada; e, assim, para que ôle,
desenvolveado tal -atividade, possa ter renda capaz e suficiente para 'prover-se, esses impostos precisam ser também indeterminados.
Não há Constituição, não há lei alguma que possa, eficientemente, restringir o Eslado federado dentro de certas rendas prefixadas que lhe sejam privativas como não póde estabelecer os limites da sua ação social.
Qual, Sr. Presidente - e espero da. longanimidade da
Casa a devida paciência para.expôr, assim, assunto tão arido...
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Mas muito. Muito interessante.
O SR. CARDOSO MELO NETO - '" qual o sistema de
discriminação de rendas que, ao mesmo tempo, mantenha
íntegro o regime federativo e garanta ~i autonomia dos Estados ? Qual - pondo melhor os têrmos da questão- qual
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o sistema de discriminação de rendas que seja nma consequéncia lógica do regime federativo ? É o que passamos 3
estudar.
Cinco são, os sistemas conhecidos de (liscrill1inaç,ão de
rendas.
.
Pelo primeiro. a União e os Estados vão bu~c[\J' 05 ;'Ptl;;
recursos nas mesmas fontes, sem quaisquer distinções entre
impostos federais e estaduais.
O Sn. TEIXEIRA LEITE - É um ótimo sistema.
O SR. C:\.IlDOSO DE MELO NETO - :\ão discriminando
os impostos federais dos provinciais. esse ;:;istema dcixa int.eiramente á discrição das legislaturas o:,dinarias da União
e dos E:;Lndos a escolha das respectivas fontes de renela.
A inteligência dos menos versados J~a ciência das finanças saIta logo a falha de tal solução.
Sem outro guia, ou critério, a não ~,er o próprio arbílrio.
o centro e as províncias escolherão, cada qual. para si. ai;
ma~s produtivas fontes de receita. A lei ordinária federal taxará os impostos de exportação e importação, de transmissão
de imóveis. etc .• no humano intuito de cria.r rendas qne possam cobrir largamente as suas despesns.
O mesmo ainda farão os Estados federados. A' conseql.1ência !3erá uma super-tributação insuportável parn os contribuintes. O sistema relega o axiôma da ciôncia das fina11cns.
segundo
qual imposLos há de natm'cz:1 exclusivamente fedcral e outros de natureza exclusivnmentc local. Int.eiramente condenado pela. ciência, êsse primeiro sisl Dma de f rib'ul nçiio
não teve, na Constituinte de 91, voz aulorizada que o preconizasse. ,
Não assirrt o segundo sistema,. que. pa.ra muitos. se aJigura o ideal da Federação e é este: aos Estnc10s compete eoncorrer com uma quóta fixa, ou proporcional. para fazer f:Jce
ás despesas da União, que, por si, nada arrecada. Desse. sim.
se pode dizer, com o grande Rui, que revéla um apetif.e desordenarJo de federalismo. Por que? Porque colnca a União na
rlependencia absoluta e inf.egral elos Estadoll. Como poderá a
Cnião organizar os seus orçamentos da Receila e da Desposa,
se fica adstrita a uma percenta~em dos Estados, incerta e
v:ll'iavl:'!? ,Ct1r1!O por]i'!'f!o os Estados, maxinHS os COIIJI) ri!)
nosso paiz pobre qu!." precisa. r.:'ll·(\ o 5eu desronvo1vimcnto.
fomentar o credito por todas as maneira;; !eó!:it imas: com"
porlerá a União manter o seu crédito e aumentá-lo com tal
sistema de rliscriminacão de rendas? .
O terceiro sistema. ~r. PI'csirlenLe. que ta mbt".lll nrio jp.ve
aàcptos na primeira Constituinte - onne. ali:i;:. SI' r)ebnletl.
com gl';mrlc cópia rlp 11 !'g-umcn(.M. com elevado pafriof.isOlo e
com muita. clarivirJÔncia. o problema da djscl'imin'a~fio rias
rendas -- é, escondido, mascarado, o sistema prcconizn.clo pelo
anteprojeto.
- "Os Estados reservam Dura si certas fontes rie receit.a.
ricixanào as dema.is á Uniã,o". São os adéptos da al,soluta
centralização adminislrativa: ao centro deve caber, não só
o exercício da atividade jurídica, como da social. Os EstaeJer.;
são. neste caso. meras circunscricões administrativas, sem
autonomia, órgãos secundários dum só corpo dirigente.
O SR. FERNANDO DE ABREU - :f; como deve ser.
O SR. NERO :MACEDO - Em absoluto.
O SR. CARDOSO DE MELO NETO - Vou responder a
V. Ex .• e aí está. porque. errada, mas logicamente, os adéptos
da centralização administrativa ...

°

..:.. 46í -

o SR. FEltNAKDO DE ABREU - Não é ceniralizal}ãú administrativa; ê a centralização da soberania.
O RR. CARDOSO DE lHELO NETO - P~l'dóe-me o ilustrado colega; é uma frase que não tem sentido em Direito
Público.
O SR. FERNANDO DE ABREU - Absolutamente, V. Ex:.
hã de permitir que eu conteste: a soberania é e deve ser da
União.
O Sn. NERO MACEDO - E é.
O RR. CARDOSO DE MELO 1\TETO - Ninguem contesta
que a soberania fS da União; ningllem nega que os Estados são
autl;nomos: ninguém conte~ta que soberania é uina causa e
autonomia é outra; ninguém contesta que na União, criacão
1(~ga1. resine a soberania. NÚ0 confunda. porém, V. Ex. e pnl'ec:f.o que V ..Ex. cRtá confundindo - União com NaCào.
A União não é a Nação.
Os adeptos rlesse sistema, errada mas logicamente, requerem parDo () EsLurlo. isto é, os adeptos desse sistema, que
parece ser o do men ilustre aparteante ...
O 8R. FF.RNANDO DE ABREU - V. Ex. está equivocado
ne:;"a nartB. Ell apenas lenho certo zêlo pela soberania nacioinal, porquê .iul~o perig-oso para o Brasil o regionalismo
alçante, que proveiu do excesso de federalização.
O SR. C.-\.RDOSO DE MELO NETO - Ninguem, nesta
Castl., é contr:írio ú soberania da Nação.
O SR. FER)lANDO DF. ABREU - Mesmo "porquê seria um
absurdo; seT'Ía o ~lTIjqllilamento da própria Nação.
O SR. CARDOSO DE MELO NETO - Ninguem é contra
a unidade nacional.
O SR. FERNANDO DE ABREU - Ji: claro. é inequivoco que
o regionalismo. que é a política d q excessiva federalizacão,
tem trazido males iminentes.
O SR. CARDOf:;O DE MELO NETO - Perdão. Posso
responder, e respondo com torla boa vontade. na medida do
meu pohre nngl'nho {X,iII (/1i()illrl().~) nn:, [\,]1:\1'11''; (1C V. Ex.,
:tos de qualquer r.olel2:::t, quando pertir.cnl('s :í qllestão. Enf.rptanto. quanril) V. Ex. Qni~~J' versar. rom hrilho, assunt()
differentc. estaremos rlisposl.o~ a 0n..vi-l0. r. mais tarde. u
responrlcr-Ihe. Mas niio se {r'ata disto no momenLo. Est.ou
até mosLranrln que o~ p3rLidário~ rlessc sistE'mn o:ão lógicos,
são cenlrali7.nrlol'f's.
O SR. FEI\NANflO nr~ AR1U:U - Como eu o faço, com toda
a coragem. Não meramente no sentido administrativo, mas
no da soberania nacional.
r O SR.
CARDOSO DE MELO NETO - Perfeitamente;
mas volta V. Ex. á confusão e assim ficamos num verdadeiro circulo vicioso.
O SR. FERNANDO DE ABREU - Não sei se será confusão.
O SR. HENRIQUE BAYMA - O nobre aparteanÚ~ tem um
largo campo ele idéias a sustent.ar, e poderá fazê-lo ocupando
a tribuna e deixando o orador continuar a serial;ão das suas
idéias.

O SR.

FERNANDO DE ABREU -

Só interrompi o orador com
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a extensão com que o estou fazendo, em consequêncía da interpelação pessoal que S: Ex. me fez.
O SR. CARDOSO DE MELO NETO - Não fiz interpelação pessoal. Seria incapaz disso. Respondi com toda gentileza, ao aparte de V. Ex:. Mais nada.
81'. Presidente, continuando: a diferença é que os adeptos deste sistema se confessam franeamente centralizadores. Estão errados, entretanto, em nosso fraco modo de entender, mas são lógicos.
.
Mas. ante-projecto - e isto é que dev~ ficarevictenciado
- que se diz organizador do regime federativo, que quer e
inscreve num dos seus primeiros artigos a autonomia dos
Estados, adota êsse terceiro sistema, <1n(' é o sistema típico
da centralização! Eis porquê dizemos que o anteprojeto está
errado e é ilógico: ou quer, realmente. francamente, lealmente, organizar o regime federativo no Brasil e garantir a
autonomia dos Estados, ou não o quer. Se não queria, justo
é que o houvesse dito altivamente á l"acão.
O SR. FERNANDO DE ABREU - Como fiz nas minhas
emendas.
O SR. CARDOSO DE MELO NETO - Ninguem lhe iria
ás mãos por isso, mas o que não devemos permitir é que se
elabore aqui uma Constituição política em que as expressões
"regime federativo" e "autonomia dos Estados" sejam expressões vãs, ...
O SR. ADROALDO COSTA - Que não se conciliam.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - E até contraditórias.
O SR. CARDOSO DE MELO NETO - ... tendentes
apenas a embelezar as capas das constituições políticas.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Para corrigir isso é
que aquí nos encontramos.
O SR. CARDOSO DE MELO NETO - Estou apenas criticando o anteprojeto, procurando esclarecê-lo com os meus
estudos e com os da minha bancada.
O SR. ADllOALDO COSTA - Alilás, com muito brilho. (Muito bem.)

O SR. CARDOSO DE MELO NETO - M~ito agradecido.
Dizia eu: que Federação. que autonomia. será essa?
Corno poderão os Estados de'senvolver os serviços de saúde,
instruç;.fio, circulaç'ão, Iwodução e consumo, se pelo sistema
do anteprojeto êles ficam restringidos aos impostos privativos? E, como na ocasião em que chamei a atenção do nobre colega. Sr. Carlos Maximiliano, S. Ex. não se encontrava presente. permito-me. agora qu~ tenho a honra de ser
ouvido pelo nobre Deputado, resumir a minhà argumentação a respeito do -assunto.
_ Não me impressionaram, em absoluto, as disposições do
anteprojeto. São tantas nessa mesma consequência que, si
num estado mórbido, o que me impressionou é que essa
sugestão, considerada perigosissima no meu fraco modo de
entender. se aeha encampada na emenda do eminente senho!'
Carlos Maximiliano. O alvitre, a meu ver. é contraproducente, e em virtude da experiencia dolorosa de quarenta
anos da Republica, torna, praticamente os Estados adstritos
aos impostos privativos. É que o Conselho Nacional, ou que
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melhur nome vcnlm a ter, de cinco em cinco anos, revenda
o sistema tributário do~ Estados, nunca encontmrÍl imposto
algum que deva ficar reservado aos Estados, e toda,; as novas contrihuições, toda a fonte de tributacão não discriminada, ludo quant.o o eng-enho humano venha a descobrir ou
inventar, ficará para a União, e os Estados cada vez mai!' ficarão empobrecidos, mais filhos-famílias, limitados aos impostos privativos.
O !'istema do anteprojeto é, assim, cenfrali7.adnr',
absorvente e, o que é peior, de uma centralização mascarada,
Eu preferiria que fosse feita á luz do dia.
Agora é que propriamente podemos chegar á parie vital
do nosso discurso. Ficam em campo exclusivamente dois
sistemas: o quarto e o quinto.
Por um, o quarto, é a União que se reserva certas fontes de receita, deixando as demais aos Estados.
O SR. NERO 1l'IACEDO - É o único aceitável, da autonõmia dos Estados.
O SR. CARDOSO DE MELO NETO - É o sistema denominado "Júlio de Castilhos", bravamente defendido, na
primeira Constituinte, por toda a bancada do Rio Grande do
Sul, e que agora adota a bancada de São Paulo. É o sistema
único, conseqllência lógica do regime federativo, em virtude
do qual a União. guarda da soberania, fica restrita a certos
e determinados impostos privativos, porque sua atividade é
predet.erminada, e os Estados podem desenvolver toda a sua
atividade social, pois contam, para isso, com todas as fontes
de receita não discriminadas na Constituição. Atividade predeterminada, imposto prcdeterminado; atividade indeterminada, imposto indctcI'11l inado - eis a fórmula lógica.
Foi por isso que a preciência de Júlio de Castilhos poe
ela se bateu naquela Const.it.uinte, assim como a bancada
rio:..grandense, com Hamiro Barcelos e, depois, com Rosa e
Silva, Lauro Mulel' e Epitácio Pessôa, que brilhantemente
propugnaram a instituil}ão do· referido sistema,
:f:le é o único - dizia eu - que decorre logicamente do
regime federativo, que dá a cada entidade - União e Estados - as rendas suficientes para o desenvolvimento de suas
afividades. Quero, pois. discuti-la, com absoluta lealdade,
apresentando á Assembléia todos os argumenlos, l)l'Ô e contl'H
o sistema, e desde já l~eclai'o-me pronto a fJI'ocurttr respollder a quaisquer obje\:õl?s por mim não conhecidas. A úniea
a mÇ)u ver, que pode S8j' lev~ntada é a de que a União representa a soberania e, assim, não de\"c ficar restrita aos impo,;tos privati\'os, visto como precisa, pelo menos nos casos de
guerra e de calamidade pública, dispôr de campo de ação
mais extenso. (Mttito bem.)
A respOsta, que parece impossível, é, todavia, fácil.
Imaginemos a União no regime dos impostos privativos,
tal como estabelece a emenda da bancada a que pertenço, vivendo dos impostos de importação, de consumo, de renda, de
todas as taxas relativas a serviços públicos por ela prestados.
Pergunta-se: não bastará isso para os casos normais?
Bastará.
É
que vamos demonstrar em outro discurso, para, que
este não canse a atenção da Assembléia. (Não apoiados.)
A União viverá normalmente, porque tem vivido, com os
recursos que, agora, deseja manter a emenda que apresentámos.

°
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. O SR. LUIS CEDRO - V. Ex. permite um aparte, consultivo apenas?'
O SR. CARDOSO DE MELO NETO - Com prazer ..
O SR. LUIS CEDRO - Nesse caso, adota a taxação das
rendas do' Estado, por parte da União, com os 10% consigna...
dos no projeto Júlio de Castilhos, para os casos anormais? .
O SR. CARDOSO DE MELO NETO - Eu vou chegar lá~
exatamente êste o ponto em que ia bater. Para mim, não
há necessidade de taxar as rendas dos Estados, como queria
Júlio de Castilhos, em casos de calamidade ou de guerra.
A meu vêr, dentro dos atuais impostos, alguns dos quais
eram inteiramente' desconhecidos em 91, como, por exemplo,
o imposto de renda e o imposto de consumo, dentro dos impostos que estão abandados á União, ela pode viver e pros...
perar legítima e normalmente. Mas, imaginemos um caso
de guerra ou de calamidade pública: a União então e so
então, majora, cria uma taxa especial sObre êsses mesmos
impostos. destinada a enfrentar as circunstancias e suficÍente para suportar as despesas dpcorrentes. Póqe fazér mais
ainda no caso 'de guerra ou de calamidade pública: estabelecer (uma taxa que se diferencia visceralmente do imposto)
como todos sabem, taxa para ocorrer aos serviços de guerra,
mas apenas suficientes para isso.
A única objeção que se levantava contra: o sistema, a
nós parece resolvida desta maneira. Júlio de Castilhos pro.curava dar aos Estados, nesse caso,' como o nobre apartean. te o lembrou, uma determinada percentagem das rendas dos
Estados. Mas o fazia - e repito maÍs uma vez Rui Barbosa
- porquê viviamos dentro dos aparelhos enferrujados da
Monarquia. Quem, em 1891. se lembraria de estabelecer
como imposto privativo da União o imposto de renda? Quem
se lembraria de fazer o mesmo com o imposto de consumo?
É

O SR. LUIS CEDRO - V. Ex. não esqueça que o imposto
de exportação diminue todos os anos, e o de consumo vem
quasi como substitutivo.

O SR. CARDOSO DE MELO NETO - De maneira, que eu
resolvo os casos excepcionai~ por uma exceção. O que me
repugna fazer, ao meu espírito e ao da minha bancada, é é~_clusivamente isto: por uma hipótese remota, conJo a guerra,
ou por uma hipótese difícil, como a calamidade pública, estabelecermo::; um péssimo serviço tributário normal. j'rfuito
bem.) Para que? A exceção fica positivamente salva com a
providência que acabo de apresentar á consideração da Casa.
O SR. LUIZ CEDRO - Niio é só guerra, não é só calamidade. Há socorros excepcionais aos Estados, como nos casos
de sêca, de epidemia, etc., em que vemos o Governo dando
recursos extraordinários para esses fins.
"

O SR. CARDOSO DE MELO NETO - Pergunto: se êsse
sistema é o idéal, único, consentaneo com o regime federativo,
por que motivo não o adotaram os Constituintes de 91., e preferiram o quinto sistema? "A União reserva para si certas
fontes de receita e aos Estados, por sua vez, cabem fontes de
receita privativa".
.
O SR. MARIO
VOLUME v

RA~1:OS -

Queria

justamente

fazer uma
30
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obje~ão ao sistema que V. Ex. acaba de tão belamente encomlar, pedindo a atenção do orador para quanto seria valioso existir na Constituição essa discriminação tributária,
dando á União determinadas fontes de renda e aos Estados
outras e não deixando, no sistema que V. Ex. tão brilhantemente preconiza, os Estados, com· ampla liberdade de criar
novas fontes de receita. :Êsse é o pequeno defeito - talvez
grande - que acho no sistema, porque criariamo& com êle
uma situação de arbitrariedade que poderia contundir,ferir
fortemente a economia e o desenvolvimento dos Estados.
Prefiro o sistema em que a Constituição distribue uma parte
dos tributos á União e a outra parte aos Estados.
O SR. CARDOSO DE MELO NETO - Respondo a V. Ex.
Se isso fosse possível, se houvesse imagi.nação capaz de discriminár todos os impostos da União e todos os impostos dos
Estados, seria o sistema ideal. :Êste, porém, é um sistema de
.pura imaginação.
O SR. MÁRIO RAMOS - Permita V. Ex. que esclareça.
Era êsse, justamente, o ponto que desejava ferir. Certament2,
não é possível, em economia política, em matéria de tributação, fixar em determinado momento todas as taxas de possível existência para o futuro. Apenas, o que julgo é que, se
V. Ex. diz que a União só pod-e ter tais taxas e os Estados
ficam com a liberdade de quaisquer taxas, restring-e muito o
papel da União e dá grande liberdade aos Estados.
O SR. CARDOSO DE MELO NETO - O motivo pelo
qual assim procedo é motivo que pode ser errado, mas de
ordem lógica. Parto do princípio de que a União tem atividade predeterminada e os Estados têm atividade indeterC"'.inada.
A União. poré'm, dizia eu, reserva para si certas fontes
de receita; aos Estados, por sua vez, cabem fontes de receita
privaIJiva.
Todo o poder de tributação não especificado fica, concorrentemente, pertencendo á União e aos Estados."
. Por que os Constituintes de 1891 preferiram êsse sistema
ao de Júlio de CasWhos? Respondo: por duas razões - uma,
de ordem te6rica; outra, de ordem política, relativa á peculiaridade ,do Brasil em 1891. üma de ordem teórica,
tão sedutora que a mim próprio seduziu. Confesso, Sr. Presidente, que, na verdade, há 17 anos - os tempos V3.0 longe
- -escrevendo a minha tese <le concurso, na Faculdade de
Direito de S. Paulo, sôbre discriminação de rendas entre a
União e os Estados, sustentei tal sistema. Moço, naquela
época, dentro do meu gabinete de trabalho, sustentei-o exclusivamente com os livros. Não via a realidade das coisas
e, mais do que tudo, a realidade brasileira. A mim me fascinava, como aos teoristas do sistema, esta argumentação:
"Tanto a União como os Estados têm cada qual sua missão
a cumprir, dentro da Federação, missões distintas uma da
outra, e tão 'essenciais uma como a outra. Não podem, pois,
os Estados, como não pode a União, ficar adistritos a determinadas fontes de receita. Uns e outra carecem de plena
.ljberdade de ação para o preenchimento de seus fins. Ej isto
só se consegue - prossegue a argumentação do sistema-consignan<loá União os impostos de natureza federal e aos Estados os de natureza local, deixada a êstes e áquela a faculd.ade, de, concorrentemente, criarem outras fontes de receita.

(Muito bem.)
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"Se assim é em teoria - continúa o sistema, é Barbalho
quem fala - não há motivos para recear quaisquer inconvenientes, na prática." Eis a base do sistema. "É natural e
deve esperar-se que venha a prevalecer na concorrência de
que se trata. isto é, na concorrência entre a União e os Estados, o ponderado conselho de Hamilton: "A União se deve
abster inteiramente daqueles objetos e atividades a que os
Estados estejam mais dispostos a recorrer."
Eis por que êste é sistema que ·chamarei, agora, idealista, como eu o fui; sistema de boa fé, sistema meramente
teórico.
O SR. ADROALDO COSTA ~ Hi!)otético.
O SR. CARDOSO DE MELO NETO - Em que se baseou
êle? No ponderado conselho de Hamilton: a União não deverá taxar objetos e atividades a que os Estados estejam
mais dispostos a recorrer.
Sem isso, o sistema falha; sem isso, está falido.
Estamos, porém, falando no ano da graça de 1934.
Quem pode duvidar da resposta a esta pergunta: Onde
está o ponderado conselho de Hamilton?
Pois não sabeimos - e é a experiência de todos os dias
- que a União não se limitou a usar do poder concorrente
dos Estados, mas, como no caso do imposto sôbre imóveis
e de renda, foi, até, aos impostos pr-ivativos dos Estados?
Quisera ver vivos e com assento nesta augusta Assembléia os Constituintes de 1891, os grandes idealistas que
votaram a favor dêsse sistema ...
O Sr. Presidente - Está finda a hora do Expediente.
O SR. CARDOSO DE MELO NETO - Peço, então, a
V. Ex. me conceda a palavra em explicação pessoal.
O SR. PRESIDENTE - V. Ex. será atendido.
O 8R. CARDOSO DE MELO NETO Agradecido a
V. Ex. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Presidente pediente.
Passa-se á

Está finda a hora dCi'Unada ao Ex-

o Sr. Presidente ~ Constando a Ordem do dia de Trabálho de Comissão continua com a palavra o Sr. CardosQ de
Melo Neto, para explicação pessoal.
O Sr. Cardoso de Melo Neto (Para e,:r:plicação pessoal) -.
Sr. Presidente. Como foi praticado o ponderado conselho
de Hamilton?
Pob não vimos que foi exat.amente o contrário que se
fez? Não vimos que esse conselho foi tomado ás avessas,
isto é, a União tem tudo e ainda mais quer?
O motivo de ordem política me foi dado, há poucos dias,
pelo meu eminente colega, Sr. Cincinato Braga.
~as cogitações diárias procurava
indagar por que os
Constituintes de 1891, com o grande Rui á frente, sustenta-o
vam sistema tal que o eminente Amaro Cavalcanti, ao voLá-lo,
fez a. seguinte declaração: "Voto, certo de que estabeleco regime de discriminação de rendas dissatisfatório para o Bra-
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sil"? Por que se voton sistema que levou Leopoldo de Bulhões, um dos poucos homens que no Brasil sabiam finanças,
a levantar-se, indignado, para dizer que êsse sistema fazia
Que a Constituição trouxesse em seu bôjo a própria necessidade da revisão imediata? Qual.o motivo de ordem política ? Não_ o compreendia: Foi o nobre colega, Sr. Cincinato
Braga, quem m'o deu.
Transportemo-nos a 1891. Vejamos o ambiente da primeira Assembléia Constituinte. Que era que se queria formar? Era a Federação. A luta do Império era contra a Federação. O Brasil não estava preparado para ela. A União
era criação legal de que todo o mundo sorria, naquela época..
"A União não tem meios para viver. " Como póde viver fóra
da economia dos Estados essa criação legal, num país de
analfabetos ?" - era, em resumo, o que diziam em 1891 os
adversários do regime.
Foi nesse ambiente que Rui agiu: o receio de enclausurar a União dentro de determinadas rendas que lhe ficassem
privativas e que não bastassem para manter a soberania da
nação.
Tenho - diz Rui - tenho simplesmente os enferrujados
aparelhos do Império; não é possível criar, do dia para a
noite, novo regime tributário; não é possível inventar impostos enquanto as atividades econômicas não estiverem desenvolvida:::; .
E, se o Império manteve integralmente a unidade nacional, é fôrça confessar que não desenvolveu o progresso.
Restringiu-se e bem a manter a unidade nacional, mas pouco
fez. 11elll n'o poderia fazer, em relação ao desenvolvimento
da atividade social do Estado.
Foi por isso, exclusivamente por isso, dentro dêsse amh"iente, qne os Constituintes votaram pelo sistema constitucional ail1da vigente; mas não votaram sinão com grandes
prol..~:::t.os ela minlJria da Assembléia.
E aiim de qne - V. Ex., Sr. Presidente. o sabe; eu
apena:::; o reellrd(l - se veja como a discriminação de rendas
1e'i:111 t oU-· o,; ('sr, Íl'itos, como todos se interessaram por êsse
problem,;. vital p:lr3 os interesses da nacionalidade ...
O SR. TEIXEIRA LEITE - Essencial.
O SR. CARDOSO DE l\'1ELO i\"'ETO - ... na pr'imeira
'rliscussüo, o sistema Júlio de Castilhos, que tinha contra si a
fôrc:,a imanente do poder revolucionário, de fato, garantido
pela palavra de Rui, que esmagava o auditório, caíu pela
rnair)J'ia ií,slgnificante de 20 votos: 123 votaram pela :üuaI
discriminação e 103 pelo sistema Júlio de Castilhos.
E' ou não é o caso de uma vitória que diríamos moral?
E' <:;u,~ êSiõ'e~ mesmos que preconizavam o sistema que hoje
adotamos tiveram a pre-ciência dos acontecimentos.
Não '-:caram, dentro do ambiente restrito do momento:
vil'um mai." longe, viram que o ~rasil ia desenvolvct'-se e
PI'v~pt>rsr e (fue o anmento de rendas, tanto da União c-orno
dos Estados. ia ser formidável.
Mais ainda: naquele tempo se discutia, não como hoje,
com t:staiisticas, mas a ratione: não havia estatísticas. Ninguem pf ,dia se busear em dados certos e seguros, COlHO agora.
Com receio de enfraquecer a República que sur~ia, preferiu-se ~.úotar o sistema atualmente existente.
AglJl a, Sr. Presidente, que o ambiente por comploto se
modificou; agora que dispomos de estatísticas; agora. que
':emos que dentro dêsse defeituoso sistema tribut.ário a
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. Urlião pácl ,. aumentar as suas rendas de maneira :l comporta~' a 1.11'l'!:-tação de serviços, não simplesmente dos qne, peia
Constit11il;ão, lhe' deviam ter sido cometidos, mas da..:[ucles
que presta sem ser a isso obrigada, visto competirem 1. ativid.ade social dos Estados; agora que, em um am"bit;!nt(' diverso, verificamos ter falido o regime da discrim.!nação de
rendas da antiga Constituição de 1891; agora quo.} 5uhemos
ser a situação dos Estados do Brasil a de províncias qUf!, ~'m
sua maioria, não podem cuidar dos serviços que lhes sã.• pr6prios, incentivar a assistência, a educação, a instrul}ão do
povo, tratar da ordem econômica, do desenvolvim~ntl) da
população; agora que vemos, com tristeza - dolorosa experiência - a União distribuindo desigualmente a rt'ceit.a que
arrecada, proveniente dos impostos que lhe devem ficar privativos - pergunta-se: é, ou não, ocasião de estabelecer, em
nossa Carta Constitucional, o único sistema lógioo, decorrente do regime federativo?
O SR. LUIZ CEDRO A Assembléia também, para ser
lógica, precisa cortar todas as emendas aumentando os encargos da União. Talves a metade das emendas apresentadas ao
anteprojeto aumente de muito êsses encargos.

o -SR. CARDOSO DE MELO NETO - Para não fatigar,
por mais tempo, a atenção da ilustre Assembléia (não apoiados) e a pessoa de V. Ex., Sr. Presidente, eram estas as
primeiras considel'ações que, em nome da bancada paulista.
vim quí, tão simples e singelamente, desenvolver.
O SR. TEIXEIRA LEITE - De modo muito brilhante, encerrando verdadeira li\:ão para todos nós. (Muito bem.)
O SR. CARDOSO DE MELO KETO - Para responder,
desde logo, a críticas futuras, porquê desejamos argumentarconhecendo todas as ohjeções, declaro que, mais tarde, iremos
demonstrar que,dentro dos impostos que a emenda da bancada paulista lhe dá, como impostos privativos, a União pode
viver e prosperar, pode até continuar no exagêl'o presente de
realizar serviços e fazer obras que não são e não devem ser
de sua competência.
O SR: M.4.RID R<\MO$ - V. R"'I:. não ignora que, apesar
dessa aparente e),:ubel'ancia de reCUrsos da União, nestes
últimos quatro anos c. ·certàmente. em outros. temos tido
deficits, e grandes. A.Lualmenie mesmo,
orçamento se processou com um deficit memal de cerca de 24 mil contos.

°

o SR. CARDOSO DE MELO NETO - A êsse respeito,
responderei a V. Ex., em outra ordem de considerações.
Para terminar, Sr. Presidente, o que a bancada paulista
deseja, em suma,' na conhibuição que traz a esta -augusta.
Assembléia, é: fortalecer a União, circunscrevendo-a aos
seus verdadeiros limites e ás suas verdadeiras atividades;
dar aos Estados os recursos suficientes, para poderem desenvolver sua atividade financeira, acostumando-se a viver por
si, sem necessidade de se valerem ela União; que os seus pedidos de socorros á União fiquem história velha da República antiga; queremos - disse-o, no princfpio, e agora o repito - queremos a União soberana, mas fazemos, por igual.
questão dos Estados autônomos. (Muito bem; muito bem. O
orador é vivamente cumprimentado.)
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o Sr. Presidente - Tem a palavrà, para explicação
1'e5,,,oa1, o Sr. DepLliado Clementino Lisboa.

o

S-r. Clemeil't'tnt> Lhboa ),Para expLicação lJeSsoaL) lê o

",eguil1~p

diseul'so: - ·'Sr. Presidente, 81's. Constituintes:
Pedi a palavra para solicitar da Assembléia Naoional
Constituinte uma justa homenagem a um dos vultos mais
eminentes da primeira República, o qual muito honrou, não
s6 o meu Estado, que foi o seu berço, mas toda a Nação Brasileira, por eujos mais longinquos recantos irradiaram as
centelhas do seu grande talento, de sua vasta erudição e de
seu extraordinário amor á Pátria: Refiro-me, Sr. Pr·esidente, á Inoecncio Serzedelo Correia, cujo nome, durante
quasi meio secul0, ecoou por iodo território brasileiro como
símbolo de <;aber, de honra, de altivez e de patriotismo.
NUo pl'cchio fazer nem o seu necrológio. nem o seu panegírieo: o País conhece-o.
'
Aluno aDHcadí~simQ, da antiga "Escola Mmtal', ar>6s 'briIhanLe curso onde se destacou pelas suas idéias avançadas
na propaganda da Abolição da República, foi em 1881 nomeado coadjuvante de ensino superior, por proposta da Congregação da Escola Militar, e regeu com proficiêneia várIas
matérias atl~ que ü:íi, nQ, rWGsmQ, anQ" efetivado como cat~
dratico da cadeira de biologia da Escola Superior de Guerra,
tend& sido, enti.'io, elogiado em ordem do dia do comando da
Escola por determinarão de Pedro n, que um dia assistiu
a uma das suas belas lições.
Tomou )al'ie g\cil.'losa nas importantes questões militares, na memorável reunião do TeatrO Recreio Dramático e no
célebre caso Leif.e Lóbo, pr6dromos do advento da República.
A 15 de Xovcmbro de 1889, yemo-lo a c::l.Valo. marchando ao lado de Benjamin Constant, para o CartlPo de Salltana,
a fOl'm,w nalYàl''Àüa \)lst6rica, Que derrubou o trono dos Bra-,
ganças e fez de,:apa1'8Cer do Continente Americano a última
2\f anarQuia.
Secretário de Benjamin Constant, primeiro Ministro da
(j llel'rll. do novo regime, fez mais tarde parte da comissão da
1'('formtt "o ensino nas esco1as militares.
Deputado pelo Pará á Constituinte de 1891, os Anaís daquela Assemblé\~ aí estão a atestar á Posteridade a parte saliente que tomoll em todos os debates, galvanizando OS fulgores de sua primorosa inteligência neste monumento de sabedoria e alta visão po1ítíc.a que é a Constituição de 24 de
.Fevereiro, certo deturpada c falseada pelas chamadas inJu(~ões políticas, ao sahor das conveniências de momento, e, já
agora, devido á evolução e ás transformações porquê tem.
passado o Mundo, sobretudo. depois do terrível cataclisrna de
1914, nfw correspondendo talvez aos anseios do povo brasileiro, mas, em verdade, ref].etindo surtos de grande liberalismo, interpretando ainda hoje, os sentimentos de todos
quanto~, como aqueles apostólos idealistas da propaganda
guardam invencíVel fé no progresso da Pátrja e nos destinos
da Democracia.
Moveu, então, violenta oposição ao Barão de Lucena, senhor poderoso do momento, cuja política não se coadunava
eom o evagelho que ensinou nos dias da propaganda.
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Oficial superior do Exército, professor da Escola Militar,
jornalista, parlamentar e administrador, sua ação dinámica
se fez sempre sentir em todos os ramos de atividade.
Antes, em 1890, fôra nomeado governador do Estado d{!)
Paraná, que organizou nos moldes republicanos, acumulando
posteriormente o cargo de comandante das armas.
No govêrno de Floriano Peixoto, o já então tenentecoronel Serzcdelo Correia, enfeichou em suas mãos a maior
soma de poderes, ocupando cumulativamente as pastas de
Ministro do Exterior e Justi(ia e, sucessivamente, da Agricultura e Fazenda.
Homem de convicções, no dia em que por questões de
princípios, divergfu do Supremo Magistrado da Nação, com
raro desprendimento pediu demissão do Exército e de lente
da Escola Militar, abandonou todas as posições, e, admirável
numa pobreza honrada, caminhou, sobranceiro e firme, do
fastigio ao cárcere, onde seu espírito de ,eleição, fortalecido
pelo amor da Pátria, nem um só instante, vacilou no entusiasmo pela defesa da liberdade: eram os dias sombrios de
1893.
Terminada a revolta, na Iegislatura de 1894, a população da Capital Federal elege-o seu representante na Camara
dos Deputados.
Em 1897, cercado do respeito e admiração de seus concidadãos.ei-Io de novo Deputado pelo Pará, honrando em
três legislaturas consecutivas o mandato com o estudo de
todas as questões que então se agitavam: seus discursos são
verdadeiras obras primas de eloquênoia e a sua palavra mágica tem a ilOpetuosidarle e a fôrça das águas do rio ciclópico cujo marulho embalou os seus primeiros anos e deulhe a fibra rija para os grandes combates do pensamento.
Em 1900 reverte ao Exército e magistério, recusando,
porém, todos os proventos pecuniários."
O SR. GENEROSO PONCE - V. Ex. dá licença para um
aparte? Nessa ocasião o partido oposicionista do Estado de
Mato Grosso elegp.u o Sr. Serzedelo Correia para a Camara
Federal.
O SR. CLEMENTINO LISBóA - Ia. exatamente, abordar ,êsse ponto.
O SR. GENEROSO PONCE - Em nome do meu Estado, assocío-me á homenagem que V. Ex. presta á memória do
ilustre brasileiro.,
O SR. CLEMENTINO LISBóA - Muitíssimo obrigada.
"Acompanhando a mocidade da Escola Militar por ocasião da revolta de 14 de Novembro de 1904, vencido e p;:,ezo,
foi mandado em 1905 para Mato Grosso, e, destino sorpreendente das individualidades de escól, - o desterrado, menos de- um ano depois volta triumfador, para a Camara dos
Deputados, como representante do generoso Estado que o
acolhera no infortúnio.
A Capital da República sent.iu os efeitos de sua operosidade e capacidade administrativa no cargo de Prefeito, na
presidência de Nilo Peçanha, êste outro peregrino das grandes cruzadas cívicas em pról da regeneração dos nossos costumes políticos.
, Entre outros benefícios relevantes deve o Distrito Federal ao génio creador de Serzedelo Correia a remodelação
do ensino municipal e dos serviços de higiene e a revelação
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dêSte assombro de beleza que é o bairro de Copacabana com

a sua mUl'uvl1nosa avenida Atlantica.
Em 1912 ingressa novamente na Camara como representante da sua terra natal.

Serzedelo Correia.,. SI'. Presidente, homem de estudo e

de ciência, foi grandemente absorvido pela política. mas política elevad::t, 1)Om1~a de principios, política construtora e

sempre com o cunho genuinamente brasileiro.
. Em todos os cargos que desempenhou deu provas de
acendrado patriotismo e desinteresse pessoal, exercendo-os
com invulgar realce.
. Jamais solicit.QU ~si~ões, mas a elas era chamado pelas
suas brilhantes qualidades de saber e de trabalho.
'. Foi incontestavelmente no campo da economia e das
finanças que mais vibrantes se manisfestaram a tenacidade
tie sua ação, a pujança de seu saber, sua imensa ilusLracão,
sua inquebrantável 'Çler~~v~l'ança na solução dos graves problemas da Nação em cujo futuro nunca deixou de ter a mais
inabalável confi'aTH)a.
Como relator do orçamento da República em várias legislaturas, sellS pareceres são fecundo manancial onde ainda
hoje haurimos salutaNS conhecimentos.
Nenhuma questão se discutia no Brasil sõore assuntos
econômicos e finarweÍI'os em que não fosse ouvida sua
opinião valiosa e acatada.
Uma das ern que mais se salientou pelo ardor com que
a defendeu na C::aml:w'à e na imprensa fOl a questão do
(uncUng-loan com que Campos Sales regenerou M nossas finanç.as, :fazenõo esquecer pelos relevantes resuIttldos que obteve qualquer êrro porventura cometido no seu ~ovêrno, que
por êste t)nico f~to merec~ ai1 benemerências dos brasileiros.
F. hoj~ que llQui no" encontramos congregados na magestade desta Assembléia, para elaboração de nos':ia Carta Magna,
Tendamos, Srs. Consutuintes, o nosso cult.o de admiração a
Serzedelo Correia, grandP.- brasileiro. est.adista de que se orgulharia qualquer país do mundo, e cuja obra é um exemplo
que nos in;;l'i'G-1'á 'Ol:) l'lY<üizacão grandiosa e sublime da Constitucionu lização do Brasil.
Assim, _pois, Sr. Presidente, envio á Mesa o requeriment.o ria hancada paraense para que seja consultada esta augusta Assembléia se permite se insira na ata dos trahalhos
de hoje um volo d~ ~~Z,M' pe\o desaparecimento de tão ilu.stre
cidadão. (Muito bem.: 'muito bem. O m-ador é abraçado.)
Durante o discurso do Sr. Clementino Lisboa
o Sr. Antéinio Carlos, Presidente deixa a cadeira
da presidênci.a, que é ocupada pelo Sr. Cristovão
Barcelos, 20 Vice-Presidente.

4

o Sr. Presiden.t~ - Tem a palavra, para explicaoão
pessoal, o Sr. Lacerda Werneck .
. O Sr. Lacerda Werneck lê o seguinte discurso - Sr.
Presidente. Srs. Cons(ifuintes:
Quando, na sessão de 5 deste mês, ocupei esta tribuna
para uma explicacão pessoal - o fiz aludindo á minha condição de revolucionário e á campanha que sofri em S. Paulo,
por ocasião das muita~ ~l'ê\'?Õ~s a que tive de comparecer pa-
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ra alcançar este mandato e quis cingir-me estritamente a generalidades, .evitando detalhes que quasi sempre suceptibilizam e trazem para aqui as malsinadas questões pessoais prática essa tão reprovada pela opinião públi'ca.
Hoje, entretanto, Srs. Constituintes, eu me vejo na contingência, a contragosto, de tomar a atenção desta Casa com
minudências da campanha a que aludi e da qual o corolário
veio ter a esta Assembléia.
Sem qualquer surpresa para mim, pois que venho acompanhando o desenrolar dos fatos. tive conlJecimento, no sábado, de que dera entrada no expediente desta casa um pedido de licença, de parte da Justil}a Criminal de São Paulo
para pronunciar o Deputado Lacerda \Verneck, por crime de
peculato praticado na direção do Departamento Estadual do
Trabalho.
Para bem elucidar o caso perante os meus nobres colegas, preciso reportar-me ás insidiosas tramas de que fui
vítima, depois de assegurada a minha eleição no memorável
e libérrimo pleito de 3 de Maio. quando S. Paulo tinha ainda
á frente do seu Governo o vulto impoluto e respeitável. do .
general Valdomiro Castilho de Lima, para garantir a liberdade, o direito e a justiça. "
a SR. HENRIQUE BAYMA - V. Ex., que fala na eleição
libérrima de 3 de Maio em São Paulo, deveria, pOl' lealda.de.
mencionar que elas assim se realizaram a despeito das tramas urdidas pelo Govêrno de então contra. a liberdade da
opinião do meu Estado.
a SR. ALCANTARA MACHADO - Com a ocupação de rádios,
etc., etc., etc.
a SR. LACERDA WERNECK - Não tenho conhecimento
dessas tramas.
a SR. CARDOSO DE MELO NETO - V. Ex. não morava em
São Paulo nessa ocasião?
a SR. LACERDA WEBNECK - Morava.
a SR. HENRIQUE BAYMA - Há quanto tempo mora V. Ex.
em São Paulo?
a SR. LACERDA WERNECK - Há três anos.
a SR. HmSnIQl'E B.~Y",H - Mas V. Ex. falou em "muitas
eleições" ...
a SR. LACERDA WERNECK - Muitas elcicões a que
tive de concorrer.
a SR. HENRIQUE BAYMA - Agradeço a informação, Eu
tinha entendido que V. Ex. havia sido candidato em São
Paulo alguma outra vez.
O SR. LACERDA \VERNECK "Assim, S1's. Constituintes, cogitando-se nos meios oficiais de substituir o valoroso general Valdomiro, então interventor naquêle Estado cioso das minhas responsabilidades de revolucionário e das
promessas da Revolução para com o operariado ..:- me abalancei a vir ao Rio, onde fiz ver a vários próceres que a fórmula apontada não satisfazia a corrente que, naquêle Estado,
desde 930, prestigiava a Rl"lvolução e o Govêrno Provisório.
Não fui feliz e o caso marchou, rapidamente, para a solução prevista, determinando até o último momento, uma resistência passiva dos elementos que prestigiavam o govêr-
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no do general Valdomiro, entre os quais tive a honra de figurar."
O SR. HENRIQUE BAYMA - Nada temos que ver com o
que V. Ex. está expondo, ou se teve V. Ex. ou não a honra
a que está :se referindo. Queremos tratar de a~suntos que
interessem á Constituição. Se V. Ex. trata de caso pessoal
seu, não diz respeito ao que devemos debater.
O SR. LACERDA WERl'i"ECK - Estou fazendo éxposição
de casos que antecederam êste em que estou envolvido.
O SR. ABREU SODRÉ - Se é caso de peculato, a citação é
oportuna.
O SR. HENRIQUE BAYMA - V. Ex. se defenderá perante
o Judiciário.
O SR. LACERDA WERNECK - Essa minha atitude,
Srs. Constituintes, foi mal interpretada pelo general Daltro
Filho, então depositário da confiança do Govêrno e a quem
haviam sido transmitidas as rédeas do poder naquêle Estado.
Alí chegado, mais tarde, levando uma carta do general
Góis Monteiro, na qual era apresentado ao novo interventor,
fui á presença de S. Ex. que, não se dignando ao menos
abrir a carta do seu companheiro de armas, crivou o subordinado de objurgatórias tais que o momento e o local não
permitem reproduzir.
Bem diversa foi, assim, Srs. Constituintes, a atitude do
general Daltro, daquela em que o então comandante do 30
Regimento na ocasião de um movimento de protesto dos seus
subordinados, por causa do serviço de rancho - e quando já
estava exoneraào do comando - procurou, banhado em lágrimas, o general Gói~ Monteiro para que êste o auxiliasse a
voltar ao comando, manter a disciplina e impor respeito á
tropa.
Verdadeiro é o rifão: "Quereis ver o vilão, ponde-lhe a
vara na mão".
O SR. HE::"lRIQUE BAY1\IA - Isso tudo é opinião pessoal
de V. Ex. Gostariamos de ouvir, dessa tribuna, alguem qu~
falasse em nome de S. Paulo.
O SR. LACERDA \VERNECK - Entretant.o, irrisão da
sorte! - foi êsse fato que, sensibilizando profundamente
coração generoso do General Góes Monteiro, levou-o a tomar
sob sua guarda o então Coronel Daltro, conduzindo-o rapidamente ao Generalato.
Há dias ainda, Sr. Presidente, ê~se mesmo cabo de guerra
que não trepidou em insultar e mais tarde perseguir 11m seu
eventual subordinado - para não abandonar o baile do Esplanada Hotel, em São Paulo, quando solicitado a evitar que
se desenrolasse o triste e doloroso espetáculo, então iminente
no Teátro Odeon - apresentou desculpas irrisórias e o resultado toda Capital Federal conhece, do noticiário dos jornais.
Pois bem, Srs. Constituintes, evito prosseguir na análise
de atos do meu perseguidor, que são estranhos a esta Casa,
para passar a fatos que interessam ao meu caso e que determinaram que a ira crescente do General Daltro Filho culminasse nos maiores disparates •
. 'Em sua investidura naquele Govêrno, teve S. Ex. a felicidade de baixar os olho~ sobre uns autos que o' orador de
hoje, então Diretor do Departamento Estadual do Trabalho,
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pedia o afastamento de funcionário que mantinha atitude
hostil ao seu Chefe. Pois bem, o alto espírito de justiça de
S. Ex. transformou o autor em réu. sob o fundamento de improcedência da acusação para puní":lo com a suspensão de 90
dias: e. sem demora, novamente, S. Ex., em sua afoita faina
de punir, encontrou outra pseudo falta e, ilegalmente, contra
todos os dispositivos regulamentares, puniu o Diretor com
mais 90 dias!"
.
O SR. HENRIQUE BAy::\rA - Perdôe-me V. Ex., mas o
pedido para processá-Ia, dirigido á Assembléia Nacional
Constituinte, parece que foi pelo Ministério Público de São
Paulo, e não pelo. General DaItro Filho.
O SR. GUARAcf SILVEIRA - O orador está historia.ndo o
caso.
O SR. LA.CERDA WERNECK - V. Ex. me permitirá
que continue o histórico.
"Um parêntesis: de tais despachos recorri incontinente ao Chefe do Govêrno Provisório e meses são. passados
sem que o Govêrno de São Paulo encaminhasse tais recursos
ao seu destino - apesar de insistência constante de minha
parte. "
O SR. CARDOSO DE MELO NETO - V. Ex. terá a devida
resposta, a êsse respeito.
O SR. LACERDA WERNECK - "Pois, Srs. Const.ituintes, aquela at.itude de pública e franca hostilidade do Governador Militar, General Daltro Filho, contra o Diretor do Departamento Estadual do Trabalho, açulou e aguçou o desejo
de vingan\Ja dos seus adversários.
A um pobre operário, Luiz Palmieri, que, inocentemente,
desconhecendo o fundamento jurídico de uma decisão da
Secção de Fisc. Ind. do Departamento Estadual do Trabalho,
levára a S. Ex. uma queixa verbal - foram imediatamente
fornecidos no próprio Palácio dos Campos EIíseos. todos o~
element.os para que fizesse uma acusação escrita.
Essa queixa, como as demais que deram causa á designaCão de uma Comissão de Sindicancia - foram consideradas
improcedentes .
_Mas. o novo Govêrno aproveitou a oportunidade para dar
maior amplitude á citada Comissão composta ~l1tão de
três ferrenhos adversários da Revo()lução que, no incontido
desejo de encontrar vítimas, pôs em polvorosa o Departamento.
.
Em poucos dias os funciomirios que se manifestavam
pelo Diretor suspenso, sofriam as consequencias de sua intransigência.
A Comissão se sobrepôs á autor-idade do Diretor sUQstituto - administrando daí err. diante, discricionariamente, a
repartição.
.
A 12 de Setembro do ano passado essa comissão, sobrepondo-se á autoridade do Secretário, enviava ao promotor
público elementos que se desconhece, para que o mesmo se
pronunciasse pela denúncia ou não do Diretor e do Caixa
da repartição - como peculatários; - a promotoria devolveu êsscs elementos porquê não possuiam figura nem fOl'ma
capaz de permitir o fim almejado.
Não descurou. entr.etanto, a Comissão e voltOll á. carga
- dando, então, ampla publicidade do seu alo. no firm~ propósito de achincalhar o Direlo~,

-476-

Aproximavam-se as ,eleições suplementares e urgia criar
ao adventício, que pretendia usurpar uma cadeira na Constituinte, todos os erpbaraços possíveis.
Fr'acassado êsse propósito, pois que o vosso colega de
hoje, senIl ores, manteve o seu lugar na chapa do P. S. B. nOV::lS tentativas se ensaiaram, transmitindo a Comissão de
Sindicancia á Imprensa e pela' Imprensa - comunicados de
que um' processo crime se instaurara contra o Diretor e até
noticias de que se pedira a sua prisão preventiva. O objetivo era evitar que o "adventício" tomasse posse da cadeira.
Senhor Presidente - Nobres colegas:
O diretor júmais foi notificado de qualquer falta, recolheu o que a Conlabilidade, á sua revelia, apurou como saldo
de "Caixa" - fez mais, entregou á Comissão, em vales de
funcionários, valor superior a 5 contos, vales êsses descontados no ato do pagamento de vencimentos e que a Comissão
retém. índevidnlmente, pois, a-pesar-de haver requerido ao Secretúrio 'sua restituição, teve tal peticão indeferida, á vista
das informações.
Eminentes juristas compõem esta Magna Assembléia e
todos sabem qne a nenhum funcionário é possível responsabilhar por peculato, antes de rigorosa prestação de contas
em que sejam assegurados os direitos de defesa, depois de
que, intimado o responsável, não faça, êste, recolher o valor
do alcance.
Só então é caracterizado o crime de peculato.
Pois bem, Sr. Presidente, o Diretor, proibido de ingress,ar na repa!·tiç~ão, louvando-se nas exigências verbais que lhe
:foram feitas, tudo recolheu c mais que o exigido - pois a
Comissão houve por bem se apossar do valor que lhe pertence. como antes se declarou - e é ainda acusado de peculatário!
Brada aos céus! ]:; incrível que a tanto possa conduzir
a paixão 11l1mana na unsia de demolir a reputação do adversário.
Sr. Pr'esidente:
A>;. consirJeI'a(;üe::: que venho de bordar em torno deste
caso pessoal - dão idéia nítida do critério furioso adotado
pelos ng-cntcs do Govt~rno de São Pnulo, que são delegados
do GOYL;I'I10 ProvisÔr'io. no tratamenlo de seus adversários,
pois, Srs. Con:::.tiLuinLes, quando a um alto funcionário, hoje
Deputado á Assembléia Constituin tc, nega-se. despudoradamente. os mais elementares direitos de defesa - a firma
MurI'ay Simonsen & Co., acusada da prática criminosa do
cambio negro. pcy'mite-se acompanhar, em todos os seus têrmos, por si. por aflvogados e por peri Los, o processo de Sindicancia do Instituto de Café. em que é envolvida - e, enquanto, o Sr. Interventor remete ao Conselho Consultivo,
com o fito preconcebido de dar tempo ao tempo, os rermrsos
regularmente interpostos perante o Chefe do Govêrno Provisório - que nada tem com a sua administração. senão a
parte mecanica e burocrática da -remessa - o Gabinete de
S. Ex. envia a esta Assembléia, á solicitação da Justiça 'CriminaI de S. Paulo, o resultado de uma sindicancia irregular,
porque o Sr. Secretário da Agricultura permitiu que êsses
elementos, sem figura nem forma de iny'uérito. fossem ter á
citada Justiça."
.
O SR. GUARACÍ SILVEIRA -.,.... É bom dizer que S. Paulo
nada tem com isso, que estâ sendo feito á sua revelia.
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o SR. HENRIQUE BAYMA - É interessante que o orador
se arrogue autoridade para atacar. Quero consignar, agora
que não darei mais apartes a V. Ex. porquê respeito toda
a pessoa que está na situação de precisar {lefender-se, qualquer que seja ela. Respeito sempre e por isso o direito de
defesa, deixo de demonstrar aqui que falta a V. Ex. completamente, autoridaçe para fazer a menor arguição, a menor
censura ao atual governo de S. Paulo.
O SR. LACERDA WERNECK - Estou fazendo a descrição dos fatos que se passaram:
"Estão, pois, Srs. Constituintes, com a Comissão de Polícia desta casa, os elementos remetidos pela Justiça Criminal de S. Paulo I: destinados a justificar a inominável violência a que se pretende submeter ° Diretor do Departamento
Estadual do Trabalho. Inicialmente, noticiaram os jornais
de sábado, a Comissão de Policia achou falta, no processo,
da indispensável prestação de contas, e solicitou a remessa
de tais documentos, para que a Assembléia se pudesse manifestar. "
O SR. ZOROAS'l'RO GOUVEIA - Muito. bem.
O SR. LACERDA WERNECK - Ji:sse fato, apenas, bastari&. para atestar como :vem agindo, no caso, a magistratura
paulista: - é sem dúvida uma leviandade, absoluto menospreso á dignidade alheia, endereçar-se á mais alta Camara
do País 'Um pedido para processar um dos seus membros
sem ao menos instruir êsse pedido com os elementos indispensáveis. Mas, porque assim o fez o l\feritíssimo Juiz?
Porque não podia fazê-lo de outro forma - prestação
de contas não houve, o acusado, como antes afirmou, nunca
foi notificado de qualquer falta e urgia, sem perder um minuto, lanc,:.ar mais êsse rastilho ao grande escandalo, tão
proclamado em S. Paulo, transportando-o para esta grande
Capital, onde o nome du Deputado sociabsta, inimigo de São
Paulo, devia ser arrastado na lama."
.
O Su. ZOROAS'l'RO GOUVEIA Exatamente. Havia interesse em tolher a defesa, para que o escandalo se clésse contra
o Par~.ido Socialista.
O SR. L:\CERDA WERNECK - Eu não sei, 81'S. Constituintes, o que mais hei de admirar: se a inépcia e o. facciosisrno da Comissão de Sindicancia, ou a sua falta de escrúpulos: se u desfaçatez tio promotor público, que encontrou
elementos para denúncia, quando li primeira VIsta a Comiss50 ele Policia dc:;ta Casa, composta de cuIlos juristas, verificou a inexistência de peças essenciais; se a semcerimônia
com que o Meritíssirrro Juiz do feito subscreve um ofí~io solicitando 1)ern11&s50 para processar um Deputado, sem o
exame prévio dos elementos destinados a justificar essa estul ta pretensão. "
O Sn.. ",,\BREU SODRÉ - V. Ex, que Se queixa de julgamento precipitado, não deve condenar a a Magistratura Paulista antes de presta:- as suas contas á justiça.
O SIt. ZOROAS'1'RO GOUVEIA - Quando a justiça não obedeccás -formalidades legais, deve ser julgada préviamente
e louvada por suspeita, clêsde logo, como manda o direito.
O SR. L.A.CERDA ''\VERNEGK:
"Pobre Brasil. Quando a politiquice sórdida estacará á
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porta do judiciário ~ quando a administração pública, verse-á livre da influencia deletéria das paixões e dos ódios,
gerados nos conciliábulos dos despeitados?
Senhores Constituintes:
A 16 de Dezembro p .. p., isto é, há 22 dias, a Comissão de
Si.ndkancia do Departamento Estadual do Trabalho, .não
havia {'!hegado, ainda, ao result~do final da enigmática conta de "Responsabilidade e esta:beler" que o iperito de contabilidade para alí designado pretendeu rormulàr."
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Perfeitamente.
O SR. LA!CERDA WERNECK - Tateava ainda, Senhores Constituintes, a citada Comissão á procura de seu grande objetivo, quando, mt~ses antes, o Sr. Promotor Público, fizera público o seu despacho, denunciado o ex-guarda-livros
e· o Caixa e declar"andú que não fazia a denúncia do Diretor
porquê l~ste estava acobertado pelas imunidades parlamentares - mas que se reservava para faz~-la oportunamente, mediante licença desta Casa".
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Aí, havia necessidade de
provocar-se o julgamento prévio da justiça. Para isto se criou
até a suspeição contra a justiça. É não entender de direito
afirmar o contrário.
O SR. LAJOERDA \"""ERNECK: - "É a êsse critério
a.pressado, ,Srs. ·C.onstituintes, tanto da Comissão como da
Justica, a que estão subordinadas a dignidade e a ihonra dos
funcionários do Departamento Estadual do Trabalho.
O seu Diretor, que, em 25 anos, não teve em sua vida
pública e privada, uma única passagem pelo pretória, siquer
como testemunha de qualquer ação cível ou criminal, veiu
encontrar em São Paulo o prêmio de sua dedicação ao serviço público (tantas vezes posta de manifesto, pelos seus superiores e pelos interessados. em correspondência que está
arquivada na repartição), na tentativa dE- U7n processo crime,
forjando condições expostas.
Sr. Presidente: Dentro desta Casa e não há· muitos
dias, o iSr. Secretário ela Agricultum de São Paulo, afirn;lOu
na presenca do 'Deputado Guarací Silveira e do seu Secretário Bessa. que estava convencido de que o Diretor do :Departamento Estadual do Trahalho não erft deshonesto. entrel.3.nse cercúra de múus elementos.
O SR. ZOIlOASTRO GOUVEIA - Infl:llizmente, um dos motivos das condenações da justiça, em São Paulo, contra os socialisf.as. é l~sl.e: que os socialistas não têm culpa, mas estão
cercados de maus elementos.
O SR. LACERDA WERNECK - Ora, Sr. Presidente, se
~ essa a presunc·ão do Sr. Secretário, como se compreende
permitisse S. Ex. que, uma Comissão de Sindicancia de sua
nomeação, sob sua imediata responsabilidade, praticasse as
violências e desmandos de que venho de dar uma pálida idéia
- esfrangalhando os regulamentos,_preterindo o direito de
defesa aos indiciados e agindo arbitrária e abusivamente
contra todos que se manifestavam pelo diretor.
Não. Srs. Constituintes. bá aí, positivamente, um interesse subalterno.
Mas. Sr. Presidente, o diretor do Departamento Estadual do Trabalho, é demissível ad nut?l7n - uma simples penada do Sr. Interventor pô-lo-ia na rua, evitando a enorme
despesa com uma Comissão de Sindicancia, pomposa, com
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automóveis e investigadores á sua disposição, viagens ao Rio,
etc., e pouparia aos Srs. Constituintes ouvir esta enfadonha.
explicação pessoal.
Essa a satisfação que devo aos meus pares para que julguem se o orador é ou não digno do seu convívio." (Muilu
bem; muito bem. Palmas. O orado?' é cumprimentado.)

5
O Sr. Presidente - Acham-se sôbre a mesa. afim de
sprem 5ubmetidos á Assembléa na proxima Sessão, na hora
do Expediente, requerimentos do Sr. Clementino Lisbôa e
outros, pedindo homenagem á memória do General Serzedelo
Corrêia, e do Sr. Acúrcio Turres e outros, solicitando identica homenagem á memória do Sr. DI'. Júlio Verissimo da Silva Santos.
Comparecem mais os Srs.:
Mário Caiado, Mário Chermont, Veiga Cabral, Joaquim
Magalhães, Lino Machado, Carlos Rêis, Agenor Monte, Hugo
Napoleão, Pires Gaíoso, Figueirêdo Rodrigues, Jeová Mota,
Ferreira de Sousa, Veloso Borges, Odon Bezerra, Irinêu Joffily, Pereira Lira, Barrêto Campelo, Luís Cédro, Solano da
Cunha, José de Sá, Simões Barbosa, Umberto Moura, Clemente
Mariani, Magalhães Neto, Arlindo Leoni, Medeiros Neto, Artur Neiva, Alfredo Mascarenhas, Leôncio Galrão, Atila Amaral, Manoel Novais, Gilêno Amado, Aloísio Filho, Francisco
Rocha. Paulo Filho, Arnold Silva, Jones Rocha. Ruí Santiago,
Miguel Couto, Nilo de Alvarenga, João Guimarães, Prado
Kelly, Alípio Costallat. .José Eduardo, Gwyer de Azevêdo,
Fâbio Sodré, Cardoso de Melo. Melo Franco, José Braz, AdeUno Maciel, Negrão Cabral, Raul Sá, Cristiano Machado, PoiícaI"po Violti, Valdomiro Magalhães, Belmiro de l\Ieqeiros,
Vergueiro Cesar, ZOl'oasl.ro Gouveia, Carlota de Queiroz,
Henrique Baíma. Francisco Vilanova, Plínio Tourinho, Lacl'rda Pinto. Antônio Jorge. Idúlio Sardenbe.;:g, Maurício Cardoso. Anes Dias, Ascúnio Tubino, Argemiro Domclles, Raul
Bitt.encoul't, AdJ'oaldo da Costa. AcÍr l\l1~r1eil'os, Vasco Tolêdo,
Milton de Carvalho, João Pinheiro, Alexandre Siliciano Junior, Rocha l·'uria, Oliveira Passos, Morai:,; Paiva e Nogueira
Penido.
Deixam de comparccer os 81's.:
Pacheco de Oliveira, Abé! CheJ"lnonl., Hcrcctiano Zenaide, João Albal'lo, Alde Sampaio. Leandro Maciel, Prisco Paraíso, Negreiros Falcão, Lauro Passos, Carlos Lindenberg.
Pereira Carneiro, Oscar Weinschenck, Ribeiro Junqueira,
Pandiá CalogcI"us, Delfim Moreira, José Alkmim, Simão da
Cunha, João Penido, Furtado de Menezes, Daniel de Carvalho,
Bueno Brandão, Plínio Corrêia de Oliveira, Teotônio Monteiro de Barros. José Carlos. Mário WhateIly. Hipólito do
,-'Rêgo,José Ulpiano, Morais Lême, Simões Lopes, Assis Brasil, Cunha Vasconcelos, Armando Laydner, Horácio Lafer,
GasUio de Brito e Roberto Simonsen.
Vou levantar a Sessão, designando palra amanhã a mesma.
ORDEM DO DIA

Trabalho de Comissão.
Levanta-se a Sessão ás 15 horas e 57 minutos.

'.'

45 a Se-ssão, em 9 de Janeiro de 1934
Presidência dos Srs. Antônio Garlos, Presidente, e Gristóv~Ó
Barcelos, 2° Vice-Presidente

1
A's 14 horas, comparecem os Srs.:
Antonio Cal'los,Crístóvão Barcelos, Tomaz Lôbo, Per:'
nandes Tavora, Clementino Lisbôa, Valdemar Mota, Álvaro
Maia, Mário Caiado, Cunha Melo, Luiz Tirelli, A~fredo da.
Mata, Veiga Cabral, Leandro Pinheiro, Moura Carv:llho, Lin'o
Machado, Magalhães de Almeida, Rodrigues Moreira, Cosla
Fernandes, Adolfo Soares, Godofredo Viana, Luiz Sucupira,
Valdemar Falcão, José de Borba, Pontes Vieira, Xavier de Oliveira, Silva Leal, Martins Véras, Kerginaldo Cavalcanti, Alberto Roselli, Veloso Borges, Odon Bezerra, Irin(~u Joffily,
Pereira Lira, Agamenon de Magalhães, Arruda Falcão, Luiz
Cedro, Múrio Domingues, Arnaldo Bastos, August{) Cavalcanti,
Alde Sampaio, Humberto ?lIoura, Valente de Lima, Sampaio
Costa, Guede.:; Nogueira, Antônio Machado, Rodrigues Dória, Deodato Maia, J. J. Seabra, Marques dos Reis, Gilerro
Amado, Aloísio Filho. Arnold Silva, Fernando de Abreu, Godofredo Menezes, Sampaio Correia, Leitão da Cunha, Oll'gario Mariano, Nilo de Alvarenga, João Guimarães, Prado Kelly.
Raul Fernandes, Acúrcio Torres, Gwyer de Azevedo, Cardbso
de i\:lelo, Buarque Nazal'eth, José Braz, Adélio Maciel, 1hrtins
Soares, Augusto de Lima, Negrão de Lima, Gabriel
Passos, Augusto Viégas. Mata Machado, Odilon Braga;
Vieira Marques, Clemente Medrado. João Bel'rddo, Po-.:lical'po" Viotti, Levindo Coelho, Aleixo Paraguassú, Belmiro de Medeiros, Celso Machado, Campos do Ama.ral, Carneiro de Rezende, Alcantara Machado, Barrol>
Penteado, Almeida Camargo, Vergueil'o César, Guaracy
Silveira, Lacerda 'Werneck. Antônio CoveIlo, Cardoso de
Melo Neto. José Honorat.o. (ieneroso Ponce, Fl'un~isco Vilanova, Lacerda Pinto. Idalio Sardenberg, Carlos l\1aximil.ia~q,
Anes Dias, Frederico WolfenbuteIl, João Simplicio, Re'1àto
Barbosa, Demetrio Xavier, Vitor Russomano, Ascanio Tubi-_
no, Pedro Vergara, Fanra Ribas, Raul Bittencourl, Adroaldo
Costa, Cunha VasconC,elIos, Ferreira Neto, Gilbert Gabeira, Vasco de Toledo, Antônio Rodrigues de Souza, Vald~
mar Reil,dal, 1\-I:1rtins e Silva, Francisco Moura, Antônio
Pennafort, Sebastião de Oliveira, João Vitáca, Alberto Sureck, Edwald PossóIo, Guilherme PIaster, Eugênio Monteiro
de Barros, Edmar Carvalho, :Milton de Carvalho, Ricardo Machado, Valter Gosling, Pedro Rache, Pacheco e Silva, Tei:x:eira
Leite, Pinheiro Lima, Leví Carneiro, Abelardo Marinho, No:..
gueira Penido (135).
.
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o Sr. Presidente - A lista de presença acusa o compar(lcimolltc de 135 Srs. Deput~tlos.
l'::-;lli :11)(-'I'/'<.1 a Sessão.

o Sr,

Clementino Lisho.. 1.3 0 Secretá1'io, servindo de 2°j,
ria Al.a da ~~ão antecedente, a qual é posta

~)I'nll(ldp li /nilul'a
orn dlstnI8~ão.

o

Sr, Mário Ramos -

O Sr. Presidente -

Peço a palavra.

Tem a palavra, sôbre a Ata, o nobre

OllputUrJO,

O Sr. Mário Ramos (Sôbl'e a Ata) - Sr. Presidente, ontem
ollvia com a maior atenção, como era devida, a esplêndida exposição feita pelo nobre Deputado por S. Paulo,
Sr, CIlrrJoso de Melo Neto, e tive ocasião, no fim dI!. seu
dise\ll'flo, de dar um aparte com o intuito, como, aliás, dei
o!' O\ltl'o~, da mais modesta coo.peracão ao importante assunto H,ib,'c o qual S. Ex. discorria
distribuição de
,rondaH,
.
No l'cfet'ido aparte, proftfrido justamente quandc.
S, J~x., de aci'lrdo com o objetivo que tinha em vista, en·
eal'ccia f1S muitas fontes de renda da União, disse eu:
l.'U

"V. Ex. não ignora que, apesar dessa aparent~
(llcuberancia de recursos da União, nestes último~
C1l1utr'o anos e. certamente, em outros, temos tido dc/,id/s. e grandes. Atualrr.t:'nte mesmo, o orcame.nto
de 1033 se processou com um deficit mensal de cêrca
dH 2~ mil contos
Ae> Jlossn ótimo serviço de taquigrafia, entretanto, esl)
.. mensal" .
~"l'lf! d'!(icit mensal de 2!~ mL~ contos resulta do deficit
upul'adll, :d,l\ Outubro. pela Contarloria- Cent.ral, de 241 mil

011 pou

oonloll,

ChulIlllndo a atenl)ão do ilus"re orador para < êsse ponto.
que, embora os recursos da
Unino ullul'culemente fossem grandes, muito maiores eram
SOllll fH)Ca!'gos. c que a Assembl~Ja Constituinte não poderia
dcixJ:\l' de ter em conta êsses UGUS. Aliás, nosso nobre colega Hl', Deputado Luiz Cedro flavia, também, frisado que
a ml\iOl' parte das emendas arJresentadas ao anteprojeto
eOllsl.ittwiooal vinha trazer novas obriga\}ões para a União.
Sinto-me no dever de fazar esta retificação, porquê,
realment.e, a aludida omissão muda de muito o sentido d':
minhas palavras. (Muito bem..: muito bem.)

~Ó

vil'lu"l1 um fim: mostrar

2
- O Sr. Luiz Cedro - Peço a ')alavra.
O Sr. Presidente Deputado.

Tem a palavra, sôbre a Ata, o nobre..
-

O Sr. Luiz Cedro (Sôbre a Ata) - Sr. Presidente, pedi {.
palavra para fazer uma ligeira retifica~ão á maneira poi
que foram publicados. no Diário da Assembléia, os aparte~
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"que tive a honra: de dar ao nobre Deputado por S. Paulo.
!:lI'. Cardoso de Melo Neto, por ocasião d'J seu discurso, aliá~
uo seu brilhante discurso, proferido na sessão de ontem.
desta Casa.
Aludindo ao imposto de importação, en havia declarade:.
que, devido á diminuição, ao" volume decrescente das mel'·
caaorias importadas, a União não podia bem contar hOjé
eom êsses tributos, ao lado dos de consumo, que vão sendú
hoje considerados como um imposto em substituição, um
imposto sucedaneo das rendas alfandegál'ias . E ainda quandú
S. Ex. o Sr. Cardoso de Melo Nela se referia aos casos excepcionais de guerra, de calamidade pública, e declarava qUé
para êsses casos excepcionais aconselhava também medidas,
providências de ordem excepcional, então, no meu aparte.,
afirmei que êsses casos se vão tornando hoje muito frequen,
t.es, como, por exemplo, as estiagens prolongadas que asso,
Iam os Estados do nordeste e que justificam as obras quasl
permanentes contra as sêcas, tornando, assim, êsses encar...
gos da União, por assim dizer, normais.
Pois bem, os apartes foram todos truncados n~ publicação oficial e, assim, faço esta ligeira retificação, porque tai::>
falhas atentam contra o sentido das minhas palavras e afetam, sobretudo, a clareza e a lógica do meu raciocínio.
(Muito bem.: muito bem.)

3

o Sr.
o Sr..

Guaraci Silveira Presidente -

Peco a pal:wI"a.

TelTI a palavl'2t, sôbre a _\ta. o llõ'brl..,

Deputado.

o Sr. Guarací Silveira (Sôbl'e a Ala) - Sr. President'.:-.
quando falava, ontem, o Deputado Lacerda Werneck, de.
dois apartes. Embora apanhados pela taquigrafia exata~
mente como foram dados, alguns jornais do Rio lhes emprestaram sentido que não tiveram.
O primeiro aparte foi a respeito do Govêrno de São
Paulo, que parecia acusado de ter interesse em protelar ou
prejudicar o direito de defesa do Deputado Lacerda Wer·
neck. Como acompanhei os aconteúimentos, posso assegurai"
a esta Assembléia que, tanto o Interventor, como o Secretário da Agricultura e alguns memnros da bancada paulista
manifestaram todo empenho em que fosse feita inteira justiça no caso; que, se demora houve, esta tem suas explicações. Não podiam também os meus apartes ser contra' (O
Deput2.do \Verneck porque, tendo lido o processo e acompanhado. como disse, os acontecimentos, estou plenamcntl;
convencido de que S. Ex. é inocente das acusações que lhe
são levantadas; de modo que nem os meus apartes poderiam
VIsar o Governo de São Paulo, pensando que estivesse pro•.
telando a justiça, nem em hipótese alguma poderiam' ser
contra o Deputado Lacerda Werneck, o qual. creio, é inteiramente inocente das acusações que lhe são imputadas.
Era o que tinha a dizer, (Muito bem: muito bem.)
O SI'. Presidente - Constarão da Ata as retificações
acabam de ser pedidas pelos nobres Deputados.

llUL
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Em seguida, é aprovada a Ata da Sessão
cedente.
.
O Sr. Presidente -

ante~

Passa-se á leitura do Expediente.

O Sr. Tomaz Lôbo (10 Secretário) declara que não há ex'
pediente a ser lido.

O Sr. Presidente-Acham-se sôbre a mesa e vou submeter a votos os seguintes
REQUERIMENT08

Em nome do Estado do Pará que representamos na
Assembléia Nacional Constituinte, requeremos que, em homenag'cm á memória do notável brasileiro, General Inocêncio Serzedêlo Correia, seja lançado na ata dos trabalhos
de hoje um voto de profundo pesar pelo seu f.alecimento
aos 5 de Junho de 1932.
Sala das Sessões, 8 de Janeiro de 1934. - Clementino
LisbôQ.. - Joaquim Manalhães. - Moura Carvalho. Veiga Cabral.
Leand1'o Pinheiro. - Mario Chermont. Aprovado.

5
Requcremo::, se consigne na Ata da Sessão de hoje, um
volo de profundo pesar pelo passamento do Dl'. Júlio Veríssimo da Silva Santos, cidadão digno entre os mais dignos,
fluminense ilustre entre os que mais o fôssem, brasileiro
que estremecia a Pátria entre os que mais a estremeceram,
e que, com brilho e patriotismo, repre!'~ntara o Estado do
Rio de Janeiro na .Gamara dos Deputados e no Senado Federal, prestando no exercício dêsses mandatos - com seu
saber e com a sua experiência - os mais relevantes serviços ao Brasil e á República.
:Êste requerimento podemos afirmá-lo não exprime
apenas o nosso sentir, mas, sim, em verdade, traduz o sentir
ele todos quantos tiveram a fortuna de naver nascido em
terra fluminense.
Sala das Sessões, 8 de Janeiro de 1934. - kCU1'cio
Ton·es. - lo lia Gllimm'ães. - Bllarque de Na:areth. J. E. de J1!acedo Soares. Fernando ele Magalhães. Lemgru.ber Filho. - Fabio Sodré. - Caraoso de Mello. Christoviio Barcellos. - Alipio Costallat. - Prado Kelly.
- Cesar Tinoco. - SOa7'CS Filho.
Aprovado.
o

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Luiz TireIli, primeiro orador inscrito.
O Sr. Luiz Tirelli - Sr. Presidente. Srs. Constituintes~
Venho ainda, senhores, usar esta tribuna dando cumprimento ao mandato que me conferiram os tabahistas, na
representação política desta Assembléia.
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Faço-o, crente da benévola atenção de VV. EEx., unicamente pela franqueza com que vou exprimir-me e pela
sinceridade com' que vou expOr o modo de pensar do povo
que represento.
Faço-o, ainda, Srs. Constituintes, certo de estar cumprindo um dever, com o próposito sómente patriotico de
cooperm' na feitura da nossa Cm'la Constitucional que precisa ser tanto perfeita, quanto possíyel, eyitando que o Povo
Brasileiro continue escravizado, e dominado em sua con8ciencia e vontade.
Quero referir-me, se o tempo m'o permitir, especialmente, "á na.cionalização da cabotagem, ás leis de trabalho
e á questão religiosa" - com referências a alguns pontos
aquí na tribuna tratados por ilustres colegas, sem ter t)
propósito de uma crítica menos delicada a esta ou aquela
interpretação que tenha sido dada a cada um dêsses po<ntos, S8m o pensamento de um ataque ou de uma eensura,
antes rogando-vos que sejam tomadas as minhas palavras
como verdadeü'a.s queixas, como hrados angustiosos dêsse:
povo, etemú sofredor.
Precisando, porém, frisá-las para dizer-vos como os
trabalhistas os têm estudado e como pensam sôbre êles, vou
começar, Senhore;:;, Vela "nacionalização da cabotagem".
A legislação de quasi todas as nações, a legisla!?-ão do
Brasil sempre, c mesmo agol'a, a do govêrno revolucionário.
no decreto que expediu, regulando 3. sua existência, tem
a cabotagem nacionalizada.
Mas os aproveitadores de todu:o' as épocas, não se satisfazendo com a exploracão ilegal da cabotagem livre nestes cem anos de independência, conseguiram, iludindo espíritos menos avisados, incorporá-la ao anteprojeto constitucional como llma garantia aos seus interesses inconfessáveis.
l!:le~ maquiavelicamente acenam com o barateamento
dos fretes pela livre concurrencia - pura ilusão - e, propositadamente, não falam nas enormes importancias dispendidas com os fretes ás companhias estra,ngeiras, escoando todo nosso ouro, anulando o esfôrço do nosso comércio,
indústrias e lavoura para o equilíbrio financeiro.
A cabotagem livre, além de sacrificar imediatamente,
mais ou menos, dois milhões de brasileiros que são mantidos pelas remunerações dos empregados em todos os serviços da marinha mercante nacional, seria o sacrificio de
toda populacão do Brasil pela ruina econômica da Nação.
Não é possível, senhores, não é possivel que fique na
nossa Constituição êssc erro consignado no impensado dispositivo do anteprojeto.
Firmaremos a declaração do nosso impatriotísmo, cometeremos um crime de lesa-pátria Se não deixarmos taxativamente determinado na nossa CarLa Magna que a cabotagem no Brasil, para cargas e passageiros, sómente poderá
ser feita por navios nacionais, isto é, aqueles cujos proprietários, armadores, oficialidade, incluido comandante e
pelo menos duas têrcas partes de suas guarnições, sejam de
brasileiros natos.
Agora, senhores, os acontecimentos precipitaram-se e
a questão toma uma nova e especialíssima feição.
As companhias estrangeiras que transportam 95 % da
nossa exportacão e importação, em 43 anos de República
levaram para fora do Brasil a extraordinária. somI?~a d~ 22

-

486-

milhões de contos. O nosso ouro. O nosso sangue. Todil- nossa
vida.
Vai para três anos, 200 mil brasileil'os, ou sejam, com
sua.c:; faroilias, um milhão de patrícios, os olhos fitos no
Govêrno Provisório f' a miséria a afligir-lhes cada vez mais,
esperam a prometida reorganiza~ão da marinha mercante
nacional.
·0 comércio, a indúst.ria e a lavoura se estiolam por falta
do seu maior animador, que é o transporte marítimo.
O brio nacional quebra-se no estrangeiro com o sequestro das nossas unidades.
O crédito da nossa maior emprêsa de navega<;ão há
muito desertou.
O SR. VEr~oso BORGE.'S - V. Ex. dá licença para um
aparte?
O SR. LUIZ TIRELLI - Terei muita honra em receber
o aparte de V. Ex., como o de qualquer colega, desde que
seja dado em metal de VOZ que me permita a audição.
O SR; VELOSO BORGES - V. Ex. não ignora que o Sr.
Ministro da Viação, trabalhador, como se tem revelado no
seu Ministério, tem sido o primeiro a manifestar o desejo dessa organização, isto é, da nacionalização da marinha
mercante.
O SR. LUIZ TIRELLl - Ainda não falei nisse. Chegarei a êsse ponto.
O SR. VELOSO BORGES - Referindo-se, em tese, ao assunto,
V. Ex. disse que o Govêrno Provisório até então não havia
tomado medida alguma sôbre êle. Estou mostrando que, por
intermedio do Sr. :Minislro da Viação, já o caso tem sido cui-

dado.

.

O SR. LUIZ TlRELLI - Tenho a certeza de quO O Sr.
ministro da Viação é o primeiro a desejar a nacionalização da
marinha mercante. O que é vE'rdade, porém, é que são passados três anos e ainda nada se fez.
O SI{. VELOSO BORGES - V. Ex. <precisa sa.ber que problema de tan!{~ importancia não póde ser resolvido atabalhoadamente.
O SR.. ALBERTO SUREK - Ê necessário tomar providencias,
as mais enérgicas, no sentido da organização da marinha mercante nacional.
(Trocam-se numerosos apartes. As galerias se manifestam. O Sr. Presidente faz sôar insistentemente os timpanos,
reclmnando atenção) •

O SR.

PRESIDE~TE

to das galerias.

-

Atenção!

Ê

vedado o pronunciamen-

O SR. LUIZ TIRELLI - O nobre colega, Sr. Veloso BOI.....
ges, vai vê!' que me referirei ao 81'. ministro da Viação, C1..
tando declaração pública de S. Ex., de que tem em mãos
propostas' idôneas e exequiveis para a reorganização de que
estou tratando.
O SR. VELOSO BORGES - Estou ouvindo o discurso. de
V. Ex. com toda a atenção.
O SR. CUNHA MELO - Fazendo Ma justiça, o orador deYf
registrar que, dentro da Comissão elaboradora do anteprojeti
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constitucional, o Ministro José Américo 101 o maior defensor
do privilégio de nacionalidade da nossa cabotagem. Atendendo
á rclevancia do comércio marílimo, as nações mais importantes já nã.o se satisfa:ccm em auxiliar ás companhias de navegação, em dar-lhes subvenções. Vão muito além: controlam' a
exploração das Suas marinhas mercantes, evitam a elevação
dos frétes, cuidam da efi.::iência técnica e econômica das suas
frotas. Na Italia, o govêrno fascista tornou-se armador e construtor de navios, dando á marinha mercante if.uliana a prosperidade que ela hoje mundialmente desfrut.a. Esta é a orientação que devemos adotar e para a qual o decreto último sôbre
a marinha mcrcài1te é um passo decidido.
O SR. LUIZ TIRELLI - Agradeço o aparte do ilustre
colega.

Sei que é esta a orif5ntação; é a mesma que proponho e
que até agora não se realizou.
O SR. VELOSO BORGES - Está se realizando.
O SR. LTJIZ TIRELLI - Não vejo.
O SR. VELOSO BORGES - V. Ex. UfLO está dentro do l\1inist.ério, para vêr como o serviço est.á se fazendo.
O SR. LUIZ TIRELLI - To,los clamam enfim por um~
soluç[o que se fez tardia; e sem cla, a ;\ht(;ão nada poderá
fazar para restaurar a sua economia e as suas finanças, assegurando o desenvolvimento que lhe csL:.i destinado.
Entretanto, Sr. Presidente, o Sr. Ministro da Viação, segundQ declarac,ão' pública de S. Ex., tem em mãos projetos e
propostas idôneas e exequÍycis, não lhes faltando mesmo o
o respectivo financiamento.
" O SR. CUlX!IA MELO - V. Ex. está fazendo essas reclamàções e queixas contra o ministro José Américo, esquecendose de que êle tem sido o ULular q\le maiores favores prestou
ao Estado do Amazonas. Nisto, V. Ex. não está representando
o povo de nossa terra, que é, e não póde deixar de ser, muito
reconhecido aos serviços que lhe tem prestado o Sr. José América.
"
O SR. LelZ TIRELLI - Não estou atacando o ministro
.1osé !\.mérico, mas S. Ex., até est.e momento, não tem encarado o problerrili, 'extraordjnariament~~ nacional, que é a reorganização da marinha mercant.e hrasileira.
A mim pouco lmporta que o minist.ro seja o Sr. José
. Am~l'ico, o SI'. Osvaldo At·anha ou outro qualquer prócer da

poli /.iCtZ nacional.
'li. Ex. decl<JI'ou que só com a constru~ão de navios, no
Brasil, poderiamos ter marinha org;anizada ...
O SR. CUNHA MELO - Não derInt'ei isso. V. Ex ~ ouviu,:",
me lhal.
O SR. LUIZ TIRELLl - ... e marinha de guerra tam-

bém.
:8ntre todas há duas de grande vulto que se propõem a
finant;jar essa reorganização, sem nenhuma interferência estranha á nossa nacionalidade, continuando a direção inteiramente de brasileiros, sem controle, e para pagamento a longo
prazo com promissórias garantidas pelo Banco do Brasil. '
Essa garantia, está determinada no plano que acompanha
a proposta e fica inteiramente coberta:
a) pelo recebimento que fará o próprio Banco de todos
os frétes em moeda estrangeira, calculado, s6ment.e sôbre
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30 % da mercadoria transportada na importancia de 7 112 mil1:lões de dolIares;
' .
b) pela hipoteca de toda frota segura pelo seu valOr
aquisitivo, e
c) ainda, pelo valór das subvenções atuais, que sómente
ao Lloyd Brasileiro, é de 24 mil contos.
" O SR. VELOSO BORGES - Ao que se depreende, V. Ex. está
defendendo uma das proposias feita& ao govêrno para remodelação da nossa marinha.
O SR. LUIZ TIRELLI - Não estou defendendo esta ou
aquela proposta: estou dizendo que, até hoje, não foi resolvido o problema, porque não foi encarado de frente, como devia
ser. Há firmas idôneas que, sem interferência de nacionalidade,
podem financiar o problema, que, hoje, é unicamente financeiro. Os estudos já estão feitos.
O SR. VELOSO BOIWES - Essas companhias querem fazer
1) financiamento á custa do próprio govêrno.
O SR. IREC'iÊO JoFFILY - Essas companhias não se res~
ponsabiJizam pelos trabalhadores.
O SR. LUIZ TlRELLI - VV. EEx. estão no propósit<l
de defender o Sr. José Américo, que não estou atacando. Aqui
vim sómenLe com o intuiLo de defender problemas nacionais.
: ,O Sn. InE"ito JOFFILY - Essas companhias que querem
ficar com o Lloyd Brasileiro não se responsabilizam pelo~
tIue' estão trabalhando na empresa.
O Sn. VE!.OSO BORCES - B são mais de vinle mil pes~
sôas.
'
, O SR. LUIZ TIHELLI - Não esLou aquí defendendo pro·
po:,;La alguma.
O SR. VELOSO BOllGES - E querem elevar nara vinte- €.
lJinco mil contos a subvenção que têm, que é de vinte mil, não
se responsabilizando pela manutenção do operariado nem pelos
servi~.os de portos.
O SR. LUIZ TIRELLI - Quem?
O Su. VET.OSO BORGES - Essas companhias.
O SR. LUIZ TIRELLI - V. Ex. não c:onhece o assunto.
O SR. VELOSO BORGES - 'l'anto conheço que cito casos.
O SR. LUIZ TIRELLI duas são de firmas idôneas.
O Cn. IRENf:o JOFf'ILY -

Há inúmeras propostas. Estas
Qual a companhia que V. Ex,

.g~fende?

O SR. LUIZ TIRELLf - Nenhuma.
O SR. VELOSO BORGES - Está parecendo.
. O SR. LUIZ TIRELLI - Sou capitão de fragata da Ma·
rinha de Guerra Nacional. defendendo a marinha mercant~
defendo a própria classe 'a que pertenço. :sou inteiramente
independente, principalmente na vida política. Não defendo
companl1ia alguma. A acusação de VV. EEx. não procede.
O Govêrno aceitará a proposta que entender. O proble~a já
devia ter sido resolvido, em favor dêsses homens, que VlVeI1
na miséria.
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o SR. IREN:ÊO JOFFILY - Y. Ex. resolverá, aceitando
uma das propostas.
O SR. LUIZ TIRELLI ....:.... Se V. Ex. fizer uma melhor,
eu a aceito,
O SR. VELOSO BORGES - Nessas condições não haverá
quem não faça o serviço: recebendo as subvenções que se
pretende.
O SR. LUIZ TIRELLI - V. Ex. não conhece o assunto.
O SR. VELOSO BORGES - Tanto conheço que argumento
com V. Ex. O orador quer que o govêrno aceite uma proposta qne exi:;e mais cineo mil contos do que a subvenção
atual; que abandona n:J.Vios imprestáveis; que demite operários em massa; que não faz serviço de cabotagem, como
está sendo feito, apesar das irregularidades existentes e do:>
preços elevados.
O SR. GUARACÍ ,SILVEIRA - Pediria um esclarecimento.
Estamos aquí inteiramen te confusos com as referências a
essas companhias, que não conhecemos e cujos nomes ignoramos. Os nobres colegas poderiam, da tribuna, declinar os
seus nomes.
O SR. EO:\IAR CARVALHO - O orador está defendendo
uma causa nobre, que é a dos operários, o que não acontece
com os nobres aparteantes.
O SR. VELOSO BORGES - Não apoiado. Estamos defendendo o operariado brasileiro. São vinte mil pessoas quú
essas propostas querem abandonar. (Trocam violentos apartes os 81'S. Edmm' Carvalho e Veloso BOl'(Jes.)

O SH. PRESIOE!'TE (pazendo sOa?' os tímpanos) - Atep.Cão! H(l um orador na tribuna. Peço aos nobres Deputados
auxiliem a Mesa a ma.nl·er a ordem.
O SR. LUIZ TIRELLI - Prossigo, Sr. Presidente. lJ
programa que acompanlHt a proposta esl.abelr.ce a entrega
imediata de 20 .navios mixtos de 10 a 15 mil toneladas com
capacidade vara lransportar pOl' ano 2.500.000 tonelada:>,
islo é. mim 50 "/o da mercadoria hoje t.ransportada, quando
o programa pleitea s6mente 30 0/'0 dessa mercadoria no v:.tlar já referido de 1 1/2 milhões de dollars.
:Êsses navios são dotados de camaras frigoríficas de
3.000 loneladas, o que garanlil'ia o lransporle de carnc~ congeladas, frutas, lacticínios e outros produclos exportados pelo
Rio Grande cIo Sul, Sal1ta Catarina e São Paulo.
Estabelece ainda o programa a construção naval em
grande escala, incluindo fábricas de aviões comerciais e de
guerra, submarinos, máquinas, motores, aparelhamento para
portos, etc.
Bssa proposta aprésentada por um técnico brasileiro, o
DI'. Sonsa Pitanga obteve o apóio da Associação Comercial
do Rio de Janeiro e de todos os Estados e de todas as classes trabalhistas de terra e mar. E recebeu referências especiais com declaração de franca aprovação dêsse espírito culto
e prático que foi Serafim Valandro.
Que eu saiba não foi contestada até hoje por nenhuma
autoridade no assunto.
Há poucos dias, com geral supreza para as classes marítimas, S. Ex. o Sr. Ministro da Viação levou á assinatura
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do eminente Chefe do Govêrno Provisório um decreto-projeto que, longe de resolver o problema, vem agravar, senão
extinguir a marinha mercante nacional.
O problema, Srs., não depende mais de estudo e sua 80luçãG e financeira.
Dai os protestos feitos ao Govêrno Provisório pelas classes marítimas, a que junto os meus como representante legítimo que sou da:s classes trabalhistas.
Como poderá o Sr. Ministro da Viação resolver o probl€lma do Lloyd Brasileiro e da marinha mercante se não
dispõe de recursos financeiros e não apresentar um plano
organizado por verdadeiros técnicos no assunto?
Há três anos decorridos e vem o Lloyd Brasileiro de
fracasso em fracasso sem que algo de resolutivo, concreto
e prático fosse feito em prol do seu caso.
É de lamentar que S. Ex. com o espírito altamente
patriótico que caracferiza todos os seus atos, não tenha encarado ôsse problema com a atenção que êle precisa pela
sua alla importancia nacional, e que ainda desta vez não
sej2, atacada a questão de frente.
Não se 11l'CcisL'. ser, com efeito, ent.endido em assuntos
marítimos para compreender-se onde chegará a nossa marinhade comércio se lhe dermos a diretriz manaàa no decreto-proj eto 11 prescntado.
O 1'esoul'o não dispõe de recursos para solver a situação precária do Lloyd Brasileiro nem lhe dar uma frota
nova, sem a qual se torna humanamente impossível restaurar-lhe a situação económico-financeil'a.
O Tesouro não dispõe de recursos. Esta é a verdade.
() SR. VELOSO BORGES - O orador está dizendo que se
podia fazer, mediante proposta. No ent.anto, as propostas que
até agora chegaram :to conhecimento elo Governo, todas elas
::;s5.o no sentido de se fazer a reforma á custa do aumento de
subvenção. Só (' ::ó. Qner dizcr que o Govêrno está em
condi(;ões de realizá-la.
O RR. LUIZ TIRELLI - Conheço duas propostas.
O SR. VELOSO BORGES - Tambêm eu.
O RR. LUIZ TIRELLI - Não parece.
O SIt. VEL:)SO BORGES Ta'nto as c(.n11<'<:.O que. estou
fornecendo detalhes.
O SR. LUIZ TIRELLI - V. Ex. diz uma coisa que não
é a expressão da verdade.
Conhe<.:o duas proposl,as, de duas firmas mundialmente
conhecidas, de idoneidade absoluta.
O SR. IRENEO JOFFILY - Afinal, V. Ex. está defendendo
uma proposta?
O SR. LUIZ TIRELLI Uma não: diversas. V. Ex.
interpreta mal meu modo de pensar.
0- SR. IRENÊO JOPFILY - Se o orador conhece as propostas e se se refere a uma delas, a qual alude?
O SR. LUIZ 'J:IRELLI Peço permissão para dizer a
V. Ex. que me referi a duas propostas e não a uma, aÓ-enas.
Não defendo qualquer delas, nem tenho o menor interesse em
fazê-lo. Defendo, sim, uma causa nacional - a causa dos marítimos, que para aquí me mandaram pedir o apóio da As-
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sembléia, de vez que ôles já telegrafaram ao Chefe do Govêrno Provisório. em massa, dizendo que. absoluLamente, não
aceitarão o projeto. É a opinião nac.ional que fala ...
O SR. IRENÊO JOFFILY - Opinião nac.ional, não apoiado.
O SR. ANTONIO PENNAFORT - A opinião nacional, sim,
porque V. Ex. não é marít.imo e não conhece os interesses da
cln:;se, a qual prestou serviços ao país, durante a conflagração
européia.
() SR. LUIZ TIRELLI - ... porquê êsscs homens são em
número cle oito milhões e eu sou o porta-voz dêles.
O Sn. TRENÊO JOFFILY - Não ·apoiado.
O SR. LlJTZ TIRELLI - Se V. Ex. fala em nome de
uma cla,,;:;e. aceito sua opinião.
O SR. TRE;s-ÊO JOFFILY - Disse que não apoiado.
O SR. LUIZ TIRELLI - Os trabalh8,rlores do Brasil
al.ingem o número de oito milhões de homens. Representam,
pois. a opiniiio lJ:lcional. l:;sses homens não querem qne a
marinha nacinn:ll seja organizada por essa forma.
.
Ia dizendo, bá pouco, Sr. Presidente, que existem duas
firmas n~o Sf~l quais são, nem me' interessa sabê-lo qnc propõem fazer um financiamento, sem a mais insignifil:anfc intcrl":·rt·ncin, ;;:em qualquer contrôle, unicamente
com a g:lI'anl ia do B:'tl1cO do Brasil, g'arantia esta qne ficará
pet'feiL:unr~nll~ (;.oJ.Il:'r·[o [lelos fretes, em moeda estrangeira,
que o Banco receberá.
O SP.. IRE::-<J~O JOFFILY - Essas propostas não garantem,
absollllamenl.(). os que trabalham no Lloyd,
O SIlo LeIZ TlRELLI ..:- Garanl.em. sim. V. Ex. já viu
fazel' financiamento sem garantia?
O Sa. GUAI\Ar.Í SILVEIllA - De que PI'opostas se tr.ata?
Da;; QllP o or:'ldnr está citando?
O SIl. LT'rZ TIRELLI - ..ué hoje, SI', Deputado Irineu
Jol'fily, o Lloyd Brasileiro' transportou, sómente, 5 % de toda
mercadOl'ül exportada pelo Brasil. Os restantes 95 o/Ó foram
embar:~arlos f'n1 nados de comnanhias estrangeiras. Dêsses
95 '/'" qH,m'cmos plci[()ar 30 0/0. É com a garant.ia rlêsses
fret.es qn(~ tr:'cll~o': rir; fazer o serviço.
O Sn. IIlg:->I~O .TOFFILY - V. Ex. defende uma proposta,
como si csf.i\"psse se batendo pela causa do proletariado..'
O SR. LnZ TIRELLI - Defendendo uma questão nacional e V. Ex, defende um homem. Provo com os fatos.
Tenho pelo SI'. José Américo a maior consideração, mas há
três anos que êste problema está para ser resolvido.
O SR. CUNHA MELO - V, Ex. sabe perfeitamente que
todos nós, da bancada amazc.nense, estamos de acôrdo com
V, Ex. em defender o privilégio da navegação de cabotagem como nacional, O decreto do Sr. Ministro José América,
sôbre a marinha mercante, é urna lei de emergência. O problema está confiado a técnicos que, oportunamente, poderão
chegar á solução que V. Ex.. defende. Agora, de início, não
podiam aceitar propo3tas ou soluções.
O SR. LUIZ TIRELLI - Ainda mais urna vez fica provado que os meus argumentos são razoaveis. O ilustre Depu-
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tado, SJ.'. Cunha Mero, acaba de confessar ·que, ainda desta
vez, o êecreto é uma lei de emergência, depois de três anos
de espera!
O ~\1. IRE1':ÊO JOFFILY - Por que V. Ex. nã,o lê as duas
:proposta:; ?
O SR. LUIZ TIRELLI - Leio todas. V. Ex. não conhece a qur,stão; no entanto, peço licença para dizer que sou
técnico ,",o assunto.
O SR. IRE1':Êo JOFFILY - Se conhece as propostas, deve
lê-las.
O SR. LUIZ TIRELLI - V. Ex. é que as ignora.
O &L IRENÊO JOFFILY - Leia-as, então. E ainda V. Ex.
vem diZi~r que defende o proletariado, quando êste será o
maior pi ejudicado.
O Sfl. LUIZ TIRELLI O nosso ilustre colega, senhor CUllha Melo, acaba de confessar - repito - que o decreto em questão é uma nova lei de emergência.
O SR. CU);'HA MELo Uma demonstração do empenho
- com que o Governo Provisório está a tratar do assunto.
O SF. LUIZ TIRELLI - É uma outra lei de emergência
Jiue fara &Om que, ainda desta vez, o problema não seja en..
Jarado ele frente, prolongando, dest'arte, a situação por mai~
um ano. Mas não é isso, absolutamente, que os marítimo@
luerem.
O SIt. VELOSO BORGES - Lei de emergência, aliás, qu&
não prejl.ilicará o proletariado, nem tão'pouco o serviço de
cabo tagen I e fretes no Brasil.
O SR. LUIZ TIRELLI - Essa lei não produzirá nenhum
efeito prát:t:o e vai aniquilar, inteiramente, a marinha mercante nac10nal.
O SR. "En:-'IAR CARVALHO Quereria que o nobre colega
esclarecessé essa situa(:.ão. Está se truncando a sua argumentação. V. Ec não está defendendo uma emenda, mas as proprias aspirações da marinha mercante nacional.
O SR. LUIZ TIRELLI - Estou pugnando pela reorganização da m:.tinha mercante. Manifesto-me contra a execucão
do projeto :evado ao Chefe do Governo Provisório, batendome, entretanto, pela solução imediata do problema, porquê
julgo oportuno o momento para se fazer a nacionãlizacão
completa d~"~ nossos servi(:.os de cabotagem.
O SR. YELOSO BORGES A nacionalização completa e
definitiva Jesses serviços - eis o que quer o Governo ede
que precisa I) povo brasileiro. Por isso é que nos interassamos. Mas n,io é possíveIs€' conseguir tal causa com a violência e a pressa desejadas por V. Ex.
O SR" LUIZ TIRELLI - Vamos aos fatos. É preciso
agir e não simplesmente dizer.
O SR. VELOSO BORGES - V. Ex. supõe que o Govêz:no
está dormindo, descansando sôhre a solução do problema!
~le está h'abalhando atentamente.
O SR. LUIZ TIRELLI - Não suponho tal. V. Ex. nao
sabe disso melhor do que eu.
O SR. VELOSO BORGES - POSSO dizer sem querer moles-
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tar V. Ex. que sei talvez até melhor, porquê V. Ex. ignora.
que as propostas escurecem, afastam, negam os direitos e interesse do operariado brasileiro que, em número de vinte
mil, ficará abandonado pelos portos e pelas costas do Brasil.
Isso sómente quanto aos que ainda trabalham.
a SR. LUIZ TIRELLI - Devo dizer a V. Ex. que ...
a SR. ALBERTO SUREK - a orador está defendendo a
marinha mercante nacional.
a SR. LUIZ TIRELLI - ... sei que o Govêrno não está
dormindo. Quando me refiro ao Govêrno quero aludir ao
Sr. Dl'. Getúlio Vargas. Sei que S. Ex. não está descurando
o problema. E estou mesmo inteiramente certo de que S. Ex.
se acha com a classe dos marítimos. Mas o que provo, agora,
com fatos e argumentos, é que em três anos, isto é, até agora,
o problema não foi encarado como deveria ser. Diante disso,
não há argumento algum positivo em contrário. O nobre
Deputado diz que o Govêrno está est.udando o assunto; mas
não basta que o faça indefinidamente, quando deve, quanto
antes. resolver o problema, afim de que os marítimos não
continuem sempre a ser sacrificados.
a SR. VELOSO BORGES - Quererá V. Ex. que o Govêrno
resolva o assunto a toda pressa, abandonando o operariado
e prejudicando os serviços dos portos pequenos?
a SR. LUIZ TIRELLI - V. Ex. é incoerente; não conhece a quest.ão.
O SR. VELOSO BORGES - A conclusão que tirei decorre
da sua argumentação
a SR. LUIZ TIRELLI - O projeto, numa de suas partes diz:
As companhias, depois de um consórcio, serão entregues
áquela que tiver maior frota. As agências nos Estados serão
feitas mediante escolha entre as diversas, recaíndo c serviço
na que mais eficiência por esta ou aquela razão apresentar.
Assim, os empregados em excesso serão dispensados não o
podendo aquêles que tenham número suficiente de anos de
serviço, os quais ficarão agreg-ados e adidos a essas repartições. Assim. se há alguns qne, pelo número de anos de serviço que têm. não podem ser dispensados, muitos o serão na
certa.
O SI\. VELOSO BORGES - Mas V. Ex. sabe como pode
ser vaga, aleatória essa justiça, que não garante o opera.
riado.
a SR. LUIZ TIRELLI - Há alguns que não podem ser
dispensados.
O projeto diz isso e é no que êle diz que eu me baseio.
Discuto com argumentos, com quadros, com dados positivos ..
a SR. VELOSO BORGES - Eu também estou fornecendo
dados, argumentos, números, cifras. Ainda agora mesmô
declarei a V. Ex. que não era possível ao Govêrno resolver
com tanta pressa êsse problema, quando encontrou, em 1930,
completamente desb::tratada a froLa do Lloyd Brasileiro. Havia navios velhos, desma.ntelados, ãe 20, 30 e mais de 40
anos.
a SR. LUIZ TIRELLI - V. Ex. não entendeu o que
estou dizendo.
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o SR. VELOSO BORGES - Entendi perfeitamente. Estou
acompanhando V. Ex. com todo interesse.
'
O SR. LUIZ l'IRELLI - V. Ex. não interpretou bem,
'Eu, como V. Ex., sei que o Governo não dispõe desses recursos e sabendo disso é que estou admirado como não aceitou
esta ou aquela proposta, de qualquer das companhias.
O SR. VELOSO BORGES - Não aceitou simplesmente por,quê as propostas que lá chegaram não eram idôneas; são,
pelo menos, cheias de falhas.
O SR. LUIZ l'IRELLI - V. Ex não está sendo exato.
O SR. VELOSO BORGES - Nêsse ,;aso, pediria a V. Ex.
que fizesse a leitura das propostas.
O SR. LUIZ TIRELLI - Não posso fazer por não ter
em mão.
O SR. VELOSO BORGES - Então, não poderá V. Ex. duvidar das declarações que estou fazendo.
O SR. LUIZ TIRELLl - Emfim, eu não defendo propostas e sim uma idéia. Defendo a nacionalidade da cabot.agem.
Tíve ocasião de verificá-las, de estudá-las e, agora,
não posso fazê-lo, por me faltar oportunidade.
O SR. VELOSO BORGES - Pedi a V. Ex. que fizesse a
leitura das propostas. Se V. Ex. não pode fazê-lo, tão pouco
tem o direito de duvidar das minhas asserções." Pode estar
certo de que as examinei tão atentamente como V. Ex.
O SR. LUlp TIRELLI No entanto, não estamos de
perfeito acordo.
O SR. VELQSO BORGES - Estamos de acordo, mas V. Ex:.
entende que o govêrno deve entregar já. e já o serviço a uma
das empresas particulares.
O SR. LUIZ" TIRELLI - Não disse isso; seria uma incoerência. Y. Ex. está se expressando fortemente; eu sería incapaz de pretender que o govêrno resolvesse já e já,
sem estudo r,.I'eciso, êsse problema. Digo que as propostas
apresentadas por firmas absolutamente idoneas, que não têm
interferência, não controlam nem alteram a adminiStração
de nossas companhias, e unicamente exigem uma garantia
do Banco do Brasil, o que é razoavel, garantia que pode ser
coherta com os próprios recursos da comDanhia de navegação, utendem francamente, imediatamente, a nacionalizacão
absoluta da cabotagem.
O SR. VELOSO BORGES - Tanto as propost.as não são
idoneas, nem puderam :er imediatamente aceitas pelo govêrno. que e1e não o fez. Primeiro, porquê; ao invés de 20
mil contos de subvenção, queriam 25 mil. . .
r
O SR. LUIZ TTRELLI - Para que? V. Ex. está enganado;-a proposta não pede subvenção nenhuma.
O SR. VELLOSO BORGES - Segundo, além dos cinco mil
contos, elas queriam abandonar todo o operariado; terceiro,
elas não queriam fical' com- o servico dos portos pequenos,
onerosos.
O SR. LUIZ TIRELLI - V. Ex. est.á compl~tament.~
errado.
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o SR. CUNHA MELO - Aliás, admito a possibilidade do
govêrno aceitar uma dessas propostas. Antes de fazê-lo, porém, o Sr. Ministro da Viação confiou o caso ao estudo de
uma comissão de técnicos. Depois da audiencia dessa comissão, querendo resolver-se pela solução tão ardorosamente defendida por V. Ex., o Sr. Ministro da Viação, dentro das
sadias normas de moralidade que vem adoptando na sua pasta, abrirá concurrência pública entre proponentes. Não compete, porém, á Assembléia Constituinte indicar ao govêrno
sugestões sobre o assunto. Limitar-nos-emos a mante~' a
navegação de cabotagem como nacional. Teremos cumprido
o nosso dever.
O SR. LUIZ TIRELLI - Perfeitamente. Resolva-se assim o problema, mas que isso seja feito o mais depressa possivel.
O SR. OSCAR WEINSCHENCK - O objetivo da médida é
justamente manter a navegação de cabotagem nacional. :Êsse
o objetivo do decreto.
O SR. LUIZ TIRELLI - Confesso a V. Ex. que vi exatamente o contrário. O fim do decreto é precisamente não
proteger a cabotagem nacional. A prova disso é que todos
os maritimos telegrafaram ao chefe do Govêrno Provisório
protestando. Nós entendemos ao contrário de V. Ex.
O SR. OSCAR WElNSCHENCK - Talvez não fossem esclarecidos sobre o objetivo do decreto. A questão só pode ser
resolvida se fór estudada a fundo.
O SR. LUIZ TIRELLI - Não digo outra cousa. Acho
justamente que a questão deve ser estudada e aceita a firma
mais idonea, a que ofereça maiores vantagens.
O SR. CUNHA MELO - Foi a razão do meu aparte a
V. Ex.: afirmando-lhe ter o govêrno nomeado uma comissão técnica· para estudar o assunto.
O SR. LUIZ TIRELLI - Peço permissão para dizer o
seguinte: não quero refer:ir-me ao Sr. Al mirante Graça Aranha, sómente dizer que o Sr. Vivaqua pode ser alta autoridade em comercio· de madeira, mas de marinha nacional não
entende cousa alguma. O Sr. Borman pode ser grande autoridade no _Ministério da Fazenda, mas de marinha mercante
tambem nada entende. Excluo simplesmente o Sr. Almirante
Graça Aranha que, talvez, pela sua vida só de marinha de
guerra não esteja tambem em condições de opinar a respeito.
Não se dá o mesma falo comigo, qUe tenho passado, nQ. núme-l'O de anos de serviço que conto, grande parte na marinha
mercante, e posso falar do problema com conhecimento de
causa.
O SR. CUNHA MELO - O comercio maritimo é tão importante que não interessa apenas á navegação, mas l.ambem ás industrias, ao comercio em geral, á agricultura, a diversos ramos das atividades humanas. Daí o critério da organização da comissão nomeada pelo Sr. José Américo.
O SR. LUIZ TIRELLI - Quero a organização da marinha mercante nacional feita sómente por técnicos. V. Ex.
está adulterando a questão.
.
O SR. OSCAR WEI:"SCHENK - Como técnico aparece o
Almirante Graça Aranha, mas aparece t.ambém o Departa-
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mento de Portos e Navegàção, que é .técnico da marinha mercante.
O SR. LUIZ TLRELLI - Por que?
O SR. OSCAR WEINSCHENK - Porquê, como acentuei, é
o departamento técnico.
O SR. LUIZ TIRELLI - Absolutamente. O Departamento Técnico da marinha de guerra não tem interferência
alguma ...
O SR. OSCAR WEINSCHENK - Não falo do departamento
da marinha de guerra, mas do da marinha mercante.
O SR. LUIZ TIRELLI - ... a não ser na fiscalização
de p(lrtos, farolagem, praticagem e nas capitanias; nada
mais.
O SR. OSCAR WEINSCHENCK - Refiro-me ao departamento
do Ministério da Viação ...
O SR. LUIZ TIRELLI - De Portos, Rios e Canais?
O SR. OSCAR WEINSCHENK - ... sim, de Portos, Rios e
Canais.
O SR. LUIZ TIRELLI - ~sse departamento, na marinha.
mercante, serve unicamente para pregar uma taboleta, dizendo que foi vistoriado o navio e está em condições de navegar.
O SR. VELOSO BORGES - Não vistoria.
O SR. LUIZ TIRELLI - Não vistoria, mas declara que
está em condições de navegar ... ·
O SR. VELOSO BORGES - Não declara isto.
O SR. LUIZ TlRELLI - Não vistoria, mas declara.
O '3R. VELOSO BORGES - Quem declar·a é a Capitania de
Portos.
O SR. LUIZ TIRELLI - Quem faz a vistoria é a Capitania, e quem declara é a Inspetoria.
O SR. VELOSO BORGES - A Capitania de Portos faz a
vistoria e, consequentemente, declara a navegabilidade dos
navios.
O SR. LUIZ TIRELLI - Preciso, Sr. Presidente, fazer
justiça ao ilustre Sr. Osvaldo Aranha quando, na pasta da
Fazenda, obstinou-se em negar qualquer auxilio ao LloYd,
sabendo que isso seria em pura perda.
Apenas S. Ex. não acertou na solução que propôs. O
que S. Ex. deveria ter dito era que, faltando ao Lloyd organização e administração, impunha-se uma solução radical,
que levasse a empresa a sair da situação de eterna sorvedoura do Tesouro, tão sómente pelos motivos apontados.
Há ainda a notar que, nas mesmas condições, estão, mais
ou menos, as nossas companhias particulares de navegação.
Assim sendo, a unificação projetada no decreto em apreço
nenhuma vantagem trará ao país, visto que aumentará consideravelmente os encargos do Tesouro, fará crescer o número dos "sem trabalho", agravando a crise social, tudo sem
que melhorem os transportes, com prejuízo, portanto, para a
lavoura, para o comércio e para a indústria.
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o SR.. CUNHA MELO - V. Ex. permita-me mais um
aparte. Ao contrário de V. Ex., registro que tive uma grau....
de decepção quando o Sr. Osvaldo Aranha, na pasta da Fa:..
zenda, a:Dons'elhou a falência do Lloyd Brasileiro, emprêsá
que está radicada á vida do comercio e da indústria do Brasil. Seria a desorganização da nossa própria marinha mercante.
O SR. LUIZ TIRELLI - O nobre colega, então, não ou~
viu o que eu disse.
O SP.. CUNHA MELO - V. Ex. elogiou I
O SR. LUIZ TIRELLI - Declarei que elogiava o exministro da Fazenda, mas reconhecia que S. Ex. tinha erra-1
do, isto é, não havia acertado na solução que propôs •..
O SR.. CUNHA MELO - Então, o ilustre orador concordà
"
comigo que essa solução seria das menos acertadas.
O SR. LUIZ TIRELLI - ... e isso porquê entendo qu~
a solução deve ser radical, sem, entretanto, levar o Lloyd
á falência.
É assim que, em nome desses 500.000 empregados nos
serviços da Marinha Mercante, em nome desses dois milhões
de brasileiros, representados pelos sindicatos que assinaram
o memorial ao Sr. Chefe do Govêrno, em nome, enfim, dos
oito milhões de trabalhistas de todo o Brasil, dirijo desta tribuna o mais sincero e patriótico apêlo a VV" EEx., pela
nacionalização da cabotagem ...
O SR. OSCAR. WEINSCHENCK - Muito bem.
O SR. VELOSO BORGES - É precisamente o que querem o
Govêrno e o povo brasileiros.
O SR. XAVIER DE (lLIvEIRA - E o maior advogado da na":
cionalização é o Ministro José Américo. Se não fôra êle, a esta
hora talvez não mais tivessemos o Lloyd Brasileiro.
O SR. LUIZ TIRELLI - ... e, confiante no alto patriotismo de S. Ex., o Sr. DI'" Getúl!') Vargas, rogo a urgente resolu~,ão do problema, vindo ao encontro dos desejos
dos marítimos, cQnquistando a salvação do Brasil e a sua
independência com os nossos próprios recursos, atp. hoje criminosamente desprezados. "
O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre orador 'que esL::"
quasi finda a hora destinada ao expediente.
O SR. LUIZ TIRELLI - Como faltam apenas dois minutos, Sr. Presidente, reservo-me pal'''- nova inscrição" em
outra oportunidade, afim de riar curso a estas considerações
e, também, tratar da questão rellgiosa. (Muito be,m; m1ti,.to
hem. Palmas. O orador é cumprimentado.)

o

Sr. Presidente -

pediente.

Vai-:;e pas:;al'

;i.

Está Jinda a hora destinada ao ex-

Ol'dem do dia. ( Pnllsn.)

Comparecem mais os Srs.:
Abel Chermonl, Mário Chermont. Joaquim Magalhães,
Agenol." Monte. Hugo Napoleão, Pires Gaioso. Freire de Andrade, Lf'ão Sampaio. Figtleired~ Rodrigues, Jeová Mot~.
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Ferreira de Sousa, Souto Filho, Arruda Camara, José de Sáf
Si.mõe~ Barbosa, Osório Borba, Góis Monteiro, Izidro Vascon.celos, Augusto Leite, Clemente Madani, Magalhães Neto, Ar:lindo Leoni, Medeiros Neto, Artur Neiva, Edgard Sanches, Alfredo Mascarenhas, Leôncio Galrão. Ãtila Amaral, Homéro
Pires, Manoel Novais, Francisco Rocha.· Carlos Lindenberg,
Jones' Rocha, Henrique Dodsworth. RUI Santiago, Amaral Pei.,.
xoto, Miguel Couto, Pereira Carneiro. César Tinoco, Alfpio
Costallat, Fernando Magalhães, Oscar Weinschenck, José
Eduardo, Fábio Sodré, Soares Filho. Lemgruber Filho, Bias
Fortes, Melo Franco, Ribeiro Junqueira, Pedro Aleixo, Raul
Sá, Cristiano Machado, ValdoIriiro Magalhães, Licurgo Leite,
Jaques Moritandon, Rodrigues Alves, Morais Andrade, Zoroastr'o Gouveia, Cincinato Braga, Carlota de Queiroz, Abreu Sodré, .Henrique Bayma, Domingos Velasco, Nero de Macedo,
Alfredo Pacheco, Plínio Tourinho, AnLõnio Jorge, Maurício
Cardoso, Argemiro Dorneles, Alberto Diniz, Acir Medeiros,
Mário Manhães, Augusto Corsino, João Pinheiro, Alexandre
:Siciliano Júnior. Mário Ramos, Oliveira. Passos, Morais
i Paiva (78).
Deixam de comparecer os Srs.:
Pacheco de Oliveira, Carlos Reis. Herectiano Zenaid-e.
Barreto Campelo, João Alberto, Leandro Maciel, Prisco Pa'l'afso, Negreiros Falcão, Paulo Filho. Lauro Passos, Pandi.á
Col6geras, Delfim Moreira, José Alkmim, Simão da Cunha,
João Penido, Furtado de Menezes, Daniel de Carvalho, Bueno Brandão, Plínio Correia de Oliveira, Teotônio Monteiro de
Barros, José Carlos, Mário Whatelly, Hip61ito do Rêgo, José
Ulpiano, Morais Leme, João Vilasboas. Simões Lopes, Assis
Brasil, Armando Laydner, Horácio Lafer. Euvaldo Lodi, Rocha Faria, Gastão d:e Brito, Roberto Simonsen (34).

7
ORDEM DO DIA

o Sr. Presidente - Não havernio matéria a tratar na
Ordem do dia t.em a palavra, para uma explicação pessoal, o
Sr. Renato Barbosa.
O Sr. Renato Barbosa (Para explicação pessoal)
Sr. Presidente, Srs. Constituintes: Venho justificar um requerimento que enLre:guei á Mêsa, em nome da bancada d()
Rio Grande, em nome do Partido Republicano Liberal e por que não dizê-lo? - também em nome do Rio Grande do
Sul.
_
Tão seguros '6stamos n6s da Justiça do que pretendemos, que nos parece desnecessária esta-justificatbra. Será.
certamente a expressão de um aditivo ás considerações subsil1iárias ao que se pretende alcançar.
Fa.leceu, na CIdade de Jaguarão, Carlos Barbosa Gonçalves, republicano históric:o e notável cirurgião, político de
destacada atuação no cenário do 'Rio Grande do Sul, tendo
passado pelas mais altas ;posi~ões públicas, deixando através
da sua passag~m traços- indeléveis de urna a~:ão fecunda.
Carlos Barbosa Gon!:a!v~s formou-se em 18i4 na Faculdade de Medicin:l desta Capital. iDepois de umn. permanênoia.
de três anos na Europa. onde foi em aperfeiçoamento de seus
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conhecimentos, voltou para o Brasil, fundando com Manoel
de. Deus Dias e iv[anoel Vicente do Amaral, o Partido RepublIcano no extremo Sul do Brasil.
Permitam-me que reproduza alguns episódios históricos
que, se não têm sig-nificu\:ão maior, pelo menos ainda dão uma
demol1stra~o de como, no tempo do Império, eram garantidas as oliberdades individuais e a liberdade de imprensa. O
primeiro episódio que quero relatar, passou-se com Manoel
de Deus Dias, primeiro republicano que apareerm no Sul do
País. De família poderosa, rnO(1O ainda. quando o Impél'udol'
visitou a cidade de Jaguarão e recebeu, á noite, uma manifestação pública, no momento em que ia responder ao discurso rlo orador que o havia saudado, Manoel de Deus Dias,
com 19 anos, levantou o chap.éu e deu um viva á República.
Sofreu, não há dúvida. uma agressão por es"a sua impetuosídade. por êsse seu ardor, eXlplicúvel ta1Yez pela sua mocinade.
Ernesto Alves. o Silva .Jardim do Rio Grande do Sul,
foi, em pro.paganda ,republicana, a Jaguarão, hospedando-se
Am casa <.le Carlos Barbosa. Os republicanos, poueonumero50S a esse tempo, mas corajosos, improvisaram-I.he uma manifestação: Queriam ouvir a pala'Ta de Ernesto Alves, e á
noite, quando se encaminhavam para a residência de !Garlos
Barbosa, surpreenderam-se com uma força do Exercito,
postada defronte daquela morada. Longe de reouarem ou
estacarem, adiantaram-se e, dentro de momentos, abriram-se
de par em par as folhas das portas da sacada daquela residencia, aparecendo Carlos Barbosa Goncalves e Ernesto Alves.
Os primeiros yivas são interrompidos pela voz do comandante da for,:a; mas, dentre os manifestantes destaca-se um
homem c, avançando, arranca do re\;olve1'; prende o oficia:I
que comanda a força, desarma-o e assume o comando. Era
Moreira Cesar,quena sua indocilidade, na sua impulsividade, tivérfl aquele gesto imprevisto.. Devido a êle, fizeram-se
õuvir os 'orariol'cs c a manifestat1io r('alizou-~p: apt:'nas 0'< 1'1'publieanos de Jaguarão passaram mal a noite histórica. Foi
por sua interferencia que os vereadores da Caroara de Jaguarão secundnram o plesbieito rIa Camara de São Borja.
Eleito presidente do ~Est:1do, em pleito memorável.je
1908. pleito que Fhe foi rlisputado pelo saudoso Dl'. Fernando AbL)U. aS!'oumill. a PI'esidl!ncia. tendo govêrnado o Rio
Grande até 1913.
O que foi a passagem dr~ Carlos Barbosa no gov'-J:no do
Rio Grande, todos os riog'rnndrns,'s o sabem (' lêm c!pl.., saudades. Amr,aroll a Faculdade de Merlicina que vinha sofrendo
injustific::ísel campanha de host.i.lidade; fundou o Imtituto
Pastellr para o tr:.1lamen!n anti-rúbicn. o quP con;;Liluil.1 11m
alto beneficio para o Rio Grande, pois os doentes necessitados d(~sse tratamento eram obrigados a fazer viagens longas, de sete dias, para encontrar, muitas vezes tardiámente,'
o re~ursL' de que careciam.
Respeitou sempre as leis federais, prestigiou a justiça e
nunca dêle houve um átc de vioEincia Ou iniquidade para
com os seus adver,:;ários. que se tornaram, por isso mesmo,
seus mais leais admiradores.
Outra passagem de sua vida pública, e um ;pouco mais
recentemente, deu-se durante o seu mandato de 1;ovêrno
e que bem explicando a integridade mOl'al de Carlos Barbosa
Goncalves, não quero furtar-me ao prazer de relatá-
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la. Por desinteligências políticas entre o govêrno e o ohefe
do Partido, esboçou-se um moviménto de oposição ao Presidente Carlos Barbosa ,Çionçalves. Si se não ultimou êsse atentado ao govêrno legal e nobre, agradeçamos nós os do Rio
Grande do' Sul, á interferência necessária e imediata do saudoso Presidente Afonso .Pena.
.
Pois bem, anLes de terminar o seu mandato, os principais homens políticos do proprio Partido Republicano, reunidos em Porto Alegre, a êle foram têr, pedindo que aceitasSe a sua reeleição; e, como não se quisesse render ás injunções, fez a seguinte declaração: "Si estou aquí, não é pelo
que valho, mas, sim por têr inspirado confiança ao chefe do
meu partido e não devo traí-lo."
Essa frase, Sr. Presidente, é a fotogr!llfia moral de um
caráter.
A homenagem que o IRio Grande do Sul solicita seja
p,restada á memória do DI'. Carlos Barbosa, é merecida e justa. Nós esperamos alcançá-la. (Muito bem. muito bem. O
orador é abraçado.)

O Sr. Presidente - De acôrdo com o Regimento, fica
sôbre a mêsa o requerimento do nobre Deputado. para ser
considerado pela Assembléia na hora do Expediente da Sessão de amanhã.
Inscreveu-se, para falar em explicação pessoal o Sr. Deputado Belmiro de Medeiros, a quem dou a palavra.

8
O Sr. Presidente - Tem a palavra, para explicação pessoal, o Sr. Deputado Belmiro de Medeiros.

O Sr. BeImiro de Medeiros (Para explicação pe.'f$oal)
lé o seguinte discurso:
"Sr. Presidente, 81'S. Constituintes; peço a atenção da
p..ssembléia para breves considerações que resolvi escrever,
na convicção de que me faltam dotes oratórios, sobretudo a
pratica da tribuna.
"O destino de um país é função de sua história e de sua
geografia". (Alberto Tôrres.)
O ante-projecto cqnstitucional é uma obra de boa intenção
e. a nosso ver, uma síntese conciliatória entre os principais
objetivos do direito público moderno e o ambiente- brasileiro.
Reflete o estado de espírito generalizado nos centros culturais e procura, com louvável mérito, aplicá-lo á nossa carta
política.
Assentadas as suas linhas gerais, o que nos resta fazer,
a nós, Constituintes, homens vindos de todos os recantos do
País, é, com o depoimento sincero da experiência e do patriotismo, contribuir para o trabalho que se impõe, de adaptação 90 anteprojeto aos nossos hábitos e costumes políticos.
Apresentamos ao anteprojeto, nêsse pressuposto, as
emendas que os nossos conhecimentos jurídic'os, a nossa experiência e a observação das necessidades das zonas que representamos ditaram; essas emendas traduzirão sempre a
intenção de apartar o menos possivel do anteprojeto elaborado pela douta e ilustre comissão. As ob.ieoões que submetemos ao conhecimento desta Assembléia, se são algumas de
mOenor significação, outras têm assento em vários quadros de
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direito e .envolvem grayes questões, como, por exemplo, as
que. respeItam á CO-!saçao do Mandato, ao Estado de Sitio, ao
Ens~no~ á AutonomtaEstadual e Municipal e á Representação
Nacwnal.
Propondo, como propus, limitações ao Poder Executivo
nes~a época em que todas as Constituições e ideologias ju~
rídICas pr-oclamam, como ultima ratio, o Estado forte ou o
Govêrno fOl'te.] ou o ~xe.c~tivo po.deroso, quero para logo
revelar que nao me deIxeI mfluencIar por doutrinas alheias
e ~u~ reputo os problemas constitucionais de outros países,
prmcIpalmente europeus, radicalmente diversos e opostos
aos nossos. Quero amda, por outro lado, deixar evidenciado
que não me apego a modelos, fórmulas ou sistemas, sacrifi":
cando, por amor de teorias jurídicas, os supremos interesses
do país. Os problemas sociais são hoje, mais do que nunca.
complexos e imprevisíveis.
Não nos deve mover a preocupação de editar uma constituição inspirada exclusivamente em doutrinas e teorias,
por mais sedutoras e persuasivas que elas sejam. Nem nos
importa saber que ela seja uma consequência dêste ou daquele princípio ou teoria jurídica, ou um mixto de sistemas
e de teorias.-Não!
Não aspiramos, entretanto, por uma Constituição espécie de colcha de retalhos, mas pensamos que o nosso estatuto básico poderá ser um tecido só, forte e único, mas com
várias cores... O que é bem diferente!
O ~que importa, senhores, o que nos deve preocupar é á
decretação de uma Constituição brasileira, uma Constituição que, perfeita OU imperfeita, corresponda ás necessidades
e ás aspirações da nossa gente, uma Constituição que seja,
acima de tudo, como já queria Pedro r. na sua proclamação
aos constituintes de 1823, - "executável". Pois, o nosso mal
tem sido êsse malsinado vêzo de _importar leis, costumes e
constituições inexequíveis.
As emendas que, propusemos ao anteprojeto, decorrem
dêste postulado: visam adaptar a futura Constituição ao nosso
meio.
Permitam-me, entretanto. Srs. Dp.puLados, uma pequena incursão pela nossa história, onde se pode assinalar
um verdadeiro contraste entre o idealizar e o realizar. Todos os homens cultos do Brasil, desde o Duque de Palmela
até o Sr. Osvaldo Aranha, no seu discurso inaugural nesta
Assembléia, sentem e proclamam a necessidade de.uma Constituição brasileira. O Duque de Palmela, ao pedir uma Constituição para o Brasil, diferente da de Portugal, argumentava precisamente com a "diversidade de circunstancias, hábitos e costumes distintos dos povos que deveria reger." (1).
Com êsse mesmo intuito, D. João VI, referindo-se no decreto de 26 de fevereiro de 1821, ás "circunstancias especiais do Brasil ", nomeou uma comissão de pessoas residentes
no Rio, para adaptar a Constituição portuguêsa ao nosso meio
e convocou. ao mesmo tempo, procuradores das cidades e vilas
para, reunidos em Côrte, tratar.em das leis constitucionais.
Apesar disso. esqueceram-se êles das "circunslancias e!>peciais do Brasil" e juraram obedecer ás bases, ainda desconhecidas, de uma Constituição que se projetava em Portugal. Mas continuou-se a falar, de novo, numa Constituição
para Brasil. Marcadas, porém, em março, as eleições para
Deputados ás Cortes de Lisboa, os eleitores, reunidos em

°

(1) Aurelino Leal, Hist6;1j.6.

1915, pag. 7.

Constitucional

do Bra8il,
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:..bril, resolveram, desde. logo, votar e acei·tar .para nos reger a Constituição Espanhola. Entretanto, diz a crônica: "Os
eleitores paroquiais da Comarca do Rio de Janeiro, a instancias e declarações unanimes dela, prestaram juramento á
mesma Constituição, isto é, que ficasse em vigor a Constitui.,:ão Espanhola, até que chegasse a Portuguesa" (2). Aqui,
senhores, o primeiro contraste. Pedia-s&, Lradavá-se por uma
Constituição de acãrdo com as circ1tnstancias e.çpeciais do
Brasil e foram votadas as Constituições Espanhola e Portuguesa.
Revogudas essas Constituições, já eleitos os Deputados.
brasileiros, os de São Paulo pedem a D. Pedro para reunir
no Rio uma deputação brasilica r)ara resolver os casos provinciais que não podiam ficar á espera de resoluções lon(Jinqu.as. E D. Pedro nomeou e convocou um Conselho qUf;!
opinou do seguinte modo: "as leis, as constituições, todas as
insti-tuicões humanas são feitas para os povos, não OS povos
para elas. E' dêste princípio indubitável que devemos partil'. As leis, formadas na Europa, podem fazer a felicidade
da Europa, mas não a da América. O sistema europeu não
pode, pela et.erna razão das coisas, ser o sistema americano".
(3). Bsse parecer teve a virtude de persuadir o Ministério,
então presidido por José Bonifácio.
Já nessa época, em :1820, acentuava-se a diferença do·
problema europeu e americano. A Constituinte foi convocada. Pedro I, na sua fala, proclama: "Espero que a Constituição que fal}ais ... seja tão sábia e tão justa, quanto apropriada á localidade e civilização do povo brasileiro" (4), uma
Constituição que "pusesse barreiras inacessiveis ao despotismo quer real, quer aristocrático, quer democrático, e plantasse a arvore daquela liberõadc a cuja sombra devesse cres(jer a união, tranquilidade e independência do Império" (5).
Senhor-es! .lá não está aquí prevista a realidade brasileira,
essa realidade que, até hoje, parece continuar ignorada? Pois
não tem sido justamente o nosso grande êrro, essa tendênCIa
pronunciada para o arbítrio em todos os três Poderes? Vejamos, entretanto, senhores Deputados, o que aconteceu.
Reun ida a Assembléia, eleita a comissão para organizar
um anteeprojeto, essa comissãÇl se houve, segundo a narrativa de um dos seus próprios memlJros, o proeminente Sr.
Antônio Carlos, dêste modo: "Os respectivos membros da
Comissilo, em pouco tempo, apresentaram os seus trabalhos
e eu tive a semceremônia de dizer que não prestavam para
nada: um copiou a Constituição Portuguesa. outros pedaços
da Constituição Espanhola" e me incumbiram da "redação
da nova Constitui<,:,ão: e que i'íz eu? ... fui reunir o que 11 avia
de melhor em todas as outras Constituições" (6). sendo, porém "as fontes principnis da Carta de 1824 a Constituição
francesa em grande parte, e a da Noruega em outràs". Seja
dito que a Constituição da Noruega, conforme o com.entário
de historiadores autorizados, era "à, mais r democrá.tIca da
época" (7). E votou-se, portanto, para o Brasil, na:tural(2) Agenor de Roure. Formação Constitucional do Bmsil, :19:14, pago 21(3) Aurelino Leal, ob. cit., pago 51.
(4) Rodrigo Otávio Filho, A Constituinte de 1823, 1932,
pago 41.
.
(5) Agenor de Roure, ob. cit., pag. 58.
(6) .4nais da Camara, 1840, voI. I, pago :109.
(7) Seignobos, Histoire Politique de Z'Europe Contemp01'aine, pag. 532.
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mente em atenção ás suas circunstancias espeCIaIS e áquele
outro brocardo tão certo de que "o sistema europeu nãó
pode, pela eterna razão das coisas, ser o sistema americano",
uma Constituição que, no dizer dos próprios que a votaram,
é um retalho de todas as Constituições européas. De fato, senhores Deputados, as circunstancias peculiares á Noruega,
por exemplo, já deviam ser, como ainda são, perfeitamente
comcidentes com as do Brasil... Quem não vê, senhores
Deputados, que a Noruega e o Brasil tanto se assemelham.
que até se chegam a confundir? A tal ponto, que um dos nossos historiadores, o Sr. Aurelino LE:al, disse que a fonteNoruega foi procurada com sabedoria ...
E ainda se sabe que "em vários artigos do estatuto básico de 1824 - as próprias palavras são literalmente traduzidas da "Politique Constitutionelle", de Benjamin Constant",
(8) .

Votada a Constituição, ninguem a entendeu, como era
de esperar, e ninguem a respeito\:o E diz b. histórIa: "Das
primeiras aplicações da Carta de 1824 só uma foi pacífica:
a que o ãecreto de 17 de novembro mandou observar. Quanto
ao mais, era visível que a Constituição fura uma lei decorativa (9).
Começou-se, logo depois, uma campanha de reforma da
Constituição, até que tivemos o "Ato Adicional", em 1834.
:Esse ato provocou controversias, dando ol'igem a uma campanha pela ;>ua interpretac·ão, que culminou na lei de 12 de
maio de 1840. E' que o "Ato Adicional" tinha sido, por sua
vez, cópia de um modelo americano. Inadaptac1o, portanto,
começou novamente, daí por diante, uma luta proreforma,
sendo certo que quasí todos os programas dos partidos disso
se preocupavam. No :-egime de uma. Constituição "meramente decorativa", "em que o gabinete e o Parlamento não
passavam de sombras do trono" (10), viemos até a Constituição de 1891. A:través tão longo período, só houve um Poder: o Moderador, ou seja, o Imperador.
A Constituição de 189:1 túdos nós lhe sabemos a origem,
o que ela foi e o que ela valeu como carta política. Jamais
se poderia ter notícia de tamanha inutilidade! Os constituinles de 1891 supuseram ter dado um grande passo no problema não copiando as Constituições da Europa, m.as transcrevendo uma Constituição americana. Aqui cabe um reparo
que -julgo oportuno fa2.cr. Quem afirmou, quem disse, quem
apregoou que a Constituição de 9:1 foi uma cópia servil da
Constituição americana e argentina não fomos n6s, os desta
geração, que estamos aprendendo o A B C constitucional nas
obras divulgadas por Mirkine ... Colhemos essa afirmativa
de pessoas c documentos autorizados, pois são os constltuintes de 91 que, até com ufania, passam a si próprios êsse atestado de servilismo espiritual, e incapacidáde jurídica. Lá
está nos anais, na sessão de 13 de Dezembro de 1890, a declaração do Sr. Amaro Cavalcanti, um dos membros mais
conspicuos da Comissão dos 21: "Senhores. O projeto que se
discute, todos sabemos, não é uma obra original. Elaboraçlio
de política experimental, êle nos apresenta o texto da Constituição federal da República Norteamericana, completado
com algumas disposições da Constituição suissa e argentina e
(8) •

(9) Aurelino Leal, ob. cit., pago 149.
(10) Alberto Tôrres, A Organização Naciunal, pago
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incidentemente modificado" (11). E' ainda, senhores o Sr.
,Prud&nte de Morais, com a sua autoridade. de presidénte da
Assembléia, quem confirma aquela opinião, nestas palavras:
"Está promulgada a Constituição dos Estados Unidos do
Brasil. .. constituicão lIvre e democrática com o regime da
mais larga federação, única ·capaz de mantê-la unida, de fazer com que possa desenvolver-se, prosperar e corresponder,
na América do Sul, ao seu modêlo na América do Norte" (1.2).
Outro constituinte, João Barbalho, comenta vários artigos da
Constituiç,ão de 91, transcrevendo trecbos e trechos do "O Federalista" e até pedaços dos anais do Senado Americano. Rui
Barbosa justifica, :tnalisa e comenta os artigos da Constituição de 91 com os comentários e julgados dos constitucionalistas e tribunais americanos. N adã mais desolador do que ver
o Sr. Leví Carn.eiro {luerer resolver OS nossos casos municipais, como os constitucionalistas americanos resolveriam os
casos dos municípios dos Estados Unidos (13).
E' um êrro grave de observação pretender" aplicar-se ao
Brasil princípios e regras de administração municipal ou estadual, vigentes em outros 'Países, que n.ão ten.ham com o
nosso afinidades políticas ou identidade de interesses. Nesse
êrro incidiram os constituintes de 91, como o advertia o mais
e;rninente dos nossos publicistas, o Sr. Alberto Tôrres: "A
nossa lei fundamental não é uma Constituição; é um estatuto
doutrinário composto de transplantações jurídicas alheias.
Seu grande modelo foi a Constituição dos Estados Unidos ...
Como obra de estética e de ideal político, é talvez o mais notável documento da cultura jurídica contemporanea: de:;de
que se sai, entretanto, do terrenú !Ju:r-1trrlente abstrato da contemplação da forma, começam a surgir as lacunas, as imper'feições e incoerências do sistema... Logo á primeira vista,
uma sensação de perplexidade assalta o espírito de quem a estuda" (i 4) • .• Obra de estétICa. obra de arte e, por isso mesJIlO, sem pátria, universal. Assim, é evidente que lhe falta a
primeira condição de nabilidade que é o poder de adaptação
á.Q m~io político que ela visa modelar.
.
Constituiçõe:; transcritas podem ser monumentos jurídicos dignos de admiração; jamais, entretanto, preencherão
seus fins, porque transformam-se em "reposit6río de doutrinas", quando devem ser simplesmente "instrumento de
govêrno". De fato, sen.hores, uma Comtituição s6 se justifica como instrumento de govêrno. Ora, na Monarquia como
na República, as nossas Consti,tuíções foram apenas um fecundo motivo para a retóríca parlamentar. Ter, um Pilís uma
Constituicão como a de 1824, OU como a de 1891, e não ter
Constituição alguma, é um.a e s6 coisa. Os :regimes "\)01' ela es~ruturados foram regimes de irresponsabilidade absoluta. Verificou-se, na prática, que eram leis irrealizáveis e, portanto.
inúteis. Daí ter havido na Monarguia um s6 Poder - o
do Imperador e na República ter vigorado somente o Poder
EXl':cutivo. Assim viemos até 1930.
O SR: CARNEIRO DE REZENDE - E, sobretudo, ú poder pessoal do Presidente da República, dos Governadores de Estado, dos Prefeitos Municipais. E' um poder pessoal que, ex.'. clue a responsabilidade do Presidente da República, dos Go",ernadores de Estado e dos Prefeitos. "Êste é o fati:>o O defeito máximo da República é, justamente, ê~te.
(11) Anais da CamaTa, vo1. I, pago 160.
(12) Ibidem, voI. lIr, pago 333.
(13) Leví Carneiro, Problemas Municipais, 1931.
(i 4) Alberto Tõrres, ob. cit ., pag. 30 .
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MEDEIROS
o GRANDE

Vou

concluir

com

~RRO

Do maior ao menor, nenhum dos governantes dêste país,
na Monarquia como na República, jauiais se viu freiado pela
Constituição nos seus desmandos. A Constituição de 91, por
exemplo, violado em 90 % dos seus artigos, não fornecew.
nunca, embora o advogado se chamasse Rui Barbosa, meios
de responsabilizar a quem quer que fosse. Eis aí, senhores,
talvez, a causa única dos nossos grandes males: a irresponsabilidade.
O SR. CARNEIRO DE REZENDE - Talvez pela incapacidade
do indivíduo, porque 80% da massa popular age por instinto
e só uma pequena percentagem age pela razão. Daí o insucesso inicial de qualquer instituição política.
O SR. BELMIRO MEDEIROS - No regime' presidencial
o único responsável é o Presidente da República. As Constituições desta espécie, subordinando a sua responsabilidade
á dependência da Assembléia Política, burlam todo o sistema.. No regime presidencial brasileiro, o Poder Legislativo
acabou por subordinar-se ao Executivo, como era de notoriedade incontestável. Daí a necessidade de instituir-se um
outro tribunal, que não seja um tribunal político, encarregado de conhecer dos crimes e malversações de todos os cidadãos que administrarem a coisa pública. Todos deverão
ser responsáveis: Presidentes de Camaras, Presidentes de
Estado, Secretários, Ministros, Presidente da República. Personalizar a responsabilidade administrativa para que ela
possa ser eficaz e organizar aparelhos judiciários aptos a
realizarem a atribuicão de punir com' severidade os crL"Iles
funcionais, é tarefa de que, a meu vêr, não se deve descurar
o constituinte brasileiro.
O anteprojeto cria um tribunal especial. para apurar
responsabilidades, mas incide no êrro de subordinar a InIciativa do processo á prévia autorização da Assembléia Nacional, como se depreende do art. 42.
O ,Su. CAUNIW\O DE REZENDE - Entregar eSsa missão :b
corporações políticas ti proclamar, préviamente, a irre~pon
sabilidade e a impunidade dos chefes da função ex~cutIva.
O SR. BELMIRO MEDEIROS - Já deveriamos ter experiência ~astante para saber que o Poder. Legislativo j~
mais autorIzará um processo contra o PresIdente da Republica. Não emito nesta afirmativa um juízo temerário sôbre
os meus concidadãos de ontem e os meus patrícios de amanhã. O defeito não é dos homens, pois êles são represent~n
tes dêste grande povo brasileiro e sou dos que aplaudem a
frase de um grande escritor: "Nenhum povo tem melhores
estímulos morais e mais alta capacidade que o nosso. A
nossa história mostra que somos capazes de esforços para
reformar. Temos lutado bravamente por idéais e por doutrinas" (15). Se quisermos continuar cOm o sistema presidencial, é necessário que procuremos tornar efet~va.a responsabilidade do Presidente da República, não atrIbumdo ás
Assembléias políticas a função de julgar da procedência ou
improcedência das acusações que se articularem contra au(15) Ibicj.gm, ob. cit., pago XXIII do Prefácio.
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toridades administrativas, qualquer que seja o gráu de sua
hierarquia. Precisamos dotar a futura. Constituição de meios
aptos á realizacão dêsses fins, no intuito de possibilitar a
efetivaCão dessa responsabilidade. Sejamos pela cassação
do mandato e mesmo pelo confisco dos bens. Sem um regime de responsabilidades definidas e efetivas, é inútil esperar da nova Constituição resultados outros que não sejam
exatamente iguais aos da Constituição de 91.
A tendência para o arbítrio é humana e peculiar aos
povos inexperientes como o nosso. É medida de prudência
constitucional confinar os Poderes do Estado nas suas respectivas orbitas de ação, impedindo-se tanto q:uanto possível,
as invasões recíprocas e evitando-se, com severidade, as
perigosas incursões de uma zona de influência de outro
Poder .
. No Brasil, o Executivo, de excesso em excesso, de absorção em absorção, hipertrofiou-se de maneira alarmante no
decurso dos quarenta anos de presidencialismo, dando orígem a uma ditadura perfeitamente caracterizada. Esperamos que desla vez não iremos volar uma lei irrealizável, não
iremos importar, ainda, uma Constituição, pois que, comú
já observava Le Bon( 16), constituições importadas jamai~
poderão ser o envólucro exterior da alma interior de UD:l
povo determinado. (it-luito bem; muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado.)

o Sr.
o Sr.

Presidente -

Nada mais havendo a tratar ...

Irenêo Joffily -

Pc\:o a palavra.

O Sr. Acir Medeiros - Peco a palavra.

9
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Ireneo Joffily,
para uma explicar:üo pessoal.
O Sr. Irenêo Joffíly (Para explicaçúo pessoal) ~ Sr. PrePrcsidr.·nl.l.', SI'S. Constituintes, pedi a palavra para expliCllC;ão pessoal. afim c!13 justificar apartes que dei ao dise.urso do nobre Deputado, Sr. Luiz Tirelli.
Lamento que S. Ex. não esteja presente, para ouvir as
minhas considerações.
A resposta a S. Ex. será dada oportunamente, depois de,
pelo Diá1'io da Assembléia. examinarmos o seu discurso.
Mas, Sr. Presidente, um ponto desde logo se impõe á
minha observação. S. Ex., como que pretendeu envoJver em
censuras o Sr. Ministro da Viação, que tantas demonstrações
têm dado de um zelo jámais :excedido-posso bem dizerem tudo quanto se refere á pasta de que é digno titular.
Todos os departamentos do Ministério da Viação. têm sido
objeto de suas atenções; e se, porventura, S. Ex. tivesse
tratado com menos interesse outros assuntos. s6 os trabalhos das obras contra as sêcas seriam suficientes para redimí-lo e mesmo engrandecer a sua administração. De fato.
s6 êsse patri6tico empreendimento, que tantos cuidados tem
merecido de S. Ex. durante dois anos consecutivos. livrando
(16) Le Bou, A Psicologia Política, pag. 21.
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da morte milhares e milhares de conterraneos - e eu posso
dizer, porquê sou nordestino - sp.ria bastante para assinalar ao sua notável atuacão no Ministério que ocupa.
Mas S. Ex .. o Sr. Ministro da Viação, não descurou
absolutamente do Lloyd Brasileiro. E é assim. Sr. Presidente, que esta emprêsa, com deficit em 1930, deu saldo em
1931 e 19::12. E por que o Lloyd, que vinha dando deficits,
apresentou saldos nesses dois anos? Não foi. porventura, devido á ação constante e pertinaz do Sr. l\linistro lia Víação ?
E' do conhecimento de todos que. no l\Iinistério da Viação, principalmente no Lloyd Brasileiro, a política não
entrou.
No entretanto. Sr. Presirlente. no discurso do nobre
Dp.putado. cujo nome declino com o devido respeito, Sr. Luíz
Tirellí, parece que há acus[lções; e parece que há defesa a
propostas de arrendamento feitas.
O SR. Ll;TZ TIRELLl - Peço licença para pr;otcstar contra a expressão "parece que há defesa a propostas feitas n •
Não defendi proposta alguma. Sustentei a selruinte tese:
que o Govêrno Provisório, ,já, imediat[lmente, mande estudar,
JJor t~cnicos corrmetentes, o assunto: abra concorrêncIa, emPl·CgUC. enfim, lodos os recur::,os que se facam necessários
0. aCBitc uma proposta qualquer a mais vantajosa.
O SR. lHENI::O JOFFILY - :v[as êle não mandou estudar?
V. Ex., pelo meno!', defende uma proposta, passnda Ou
futura. P0.rgunto eu: e se essa proposta fut.ura fór contrária ao::' interesses nacionais?
O SR. LUIZ TIRELLI - V. Ex. quer adulterar a questão.
O SR. IREi'i'l:;O JOFFILY - V. Ex. pl'efcl'jl"í. uma proposta rontrárin aos intüi'cs!'cs do Brasil. aos interesses da
nacão?
O SP... LUIZ TIREI.LI --: Absolllt.amrmtr.. V. Ex., repilo,
procllra ::duliprar a quesf.ão. V. Ex. nüo defenderá mais o
81". Ministro da Viação do qlle eu. Rflconhec:õ todos os seus
servir;os á República. O C[ue declaro l\ qnf;:. at(; agora. os marUímos f'~pf'I'nm n ('('org-anização d:\ marinha mercante nacional: nnda aind~ fOl feito.
O SR. THE:-;,,:;(1 J()FFILY -- \'. E:,. arir'llP lllll', '!lO Lloyd.
nada se tem feito'!
O sR'. Ltm: TlftELI.f Não (Í distn ql/(~ sr lral.a. Meu
protesto é contra a insinmll;ão' rio V. Ex. dizendo "parece"
que eu esteja defendendo uma proposta. Isso não é exato.
O SR. lRENl::G .TOF-FILY - :\rrito a f'xpliração .de
V. Ex.
Bast.a a declaraç.ão que faz p::tra que eu, parlamentarmente, a aceite. Não é necessário que faça protesto; isto é que
é menos parlamentar.
D SR. LUIZ TIRETJLI - V. Ex. me releve. Emprego um
diapasão de voz um pouco elevado porqUl~ a minha audição
é insignificante. Não tenho Q intuito de t.ornar-me áspero.
O SR. IRENÊO JOFFILY - Se é por metal de yoz,~então
a minha ofensa a V. Ex. é maior. (Risos).
Vou mostrar. porém, ao nobre colega que o Ministro da
Viação não descuI"ou do departamento do Lloyd Brasileiro.
Em 1930 houve ali, como disse, deficit,: se me 1)ão engano, de
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14 mil contos; em 1931, saldo de muitos milhares de contos;
em 1932, saldo de milhares de contos. Acha V. Ex. que um
Ministro que obtem êsse resultado, que um Ministro que
assim dirige, nada tem feito por êsse departamento'?
O SR. LUIZ TJ;~ELLI - O que pergunto a V. Ex. é se,
nestes três anos, se organizou a Marinha Mercante Nfl.cional?
O SR. IRENJ,:O JOFFILY - V. Ex. acha que um departamento como o Lloyd, que deve milhares de contos de réis,
pode ser modificado de momento para outro?
Absolutamente não pode; tanto assim que ao Ministro
não foi possível aceitar, uma proposta feita, por contrária
aos interesses econômicos, morais e vitais da Nação.
O SR. LUIZ TIRELLI - Que proposta?
O SR. IRENÊO JOFFILY - Proposta que foi objeto de
publicação do Sr. Ministro, que tem por hábito divulgar pela
imprensa todos os seus atos.
O SR. LUIZ TIRELLI - V. Ex. a conhece?
O SR. IRENÊO JOFFILY - Foi publicada referência a
essa proposta. Não a conheço mas sei que existe. O Sr. Ministro declarou que se trata de proposta ruinosa, não havendo a respeito nenhum desmentido.
O SR. LUIz TIRELLI - O Sr. Ministro dissera que tinha
em mãos "várias propostas". Não se referiu a uma determinada proposta. V. Ex. está adulterando a questão.
O SR. IRENÊO .JüFFILY - Muito obrigado pela gentileza de V. Ex. Não adultero a opinião de ninguem. Posso interpretá-la mal, e uma vez que isso aconteça, estou pronto a
aceitar a explicéição que me seja dada. "Adulf.erar" chama-se
"ter má fé".
O SR. LUIZ TIRELLI - Não uso do têrmo com esta intenção; nunca a tive, confesso a V. Ex.
O SR. IRENl':O JOFFILY - Ainda bem. mesmo porquê
não tenho dicionário ã mão para ver a sinonimia e saber,
assim, se "adulterar" tem significação diversa.
O SR. LUIZ TIRELLI - Repito que' não tive a intenção que
V. Ex. atribue.
.
O SR. IRENÊO JOFFILY - ",fceito. Infelizmente. núo
sou filólogo. Entre as falta~ de, conhecimentos que tenho, há
esta: de não ser filólogo.
.
Outro ponto, Sr. Presidente. que noto no discurso e nos
apartes do nobre Deputado, é que, S. Ex. desejando melhor
o serviço nacional, como de fato devêra ser, joga o Senhor
ministro contra o proletariado.
O Sr. ministro não é contra o proletariado. Um dos motivos por que deixou de aceitar uma das propostas foi justamente êsse - ela feria os interesses dos que trabalham no
Lloyd.
O SR. LUIZ 'TmELLI - V. Ex. está em engano:
O SR. IRENÊO JOFFILY - Há pouco, aquí e nas galerias
ouviram-se palmas a uma afirmativa do nobre Deputado,
quando tal afirmativa, peço licença para dizer, é fruto de engano, de engano grande, de engano tão grande que, se me fosse
dado interpreLar de outro modo a opinião de S. Ex.. eu
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diria ql.le ela foi proferida apenas para ter os aplausos no
brilhante discurso aquÍ proferido.
,
O SR. LUIZ TIRELLI - V. Ex. dá licença para mais um
aparte? Consenti que me aparteasse quantas vezes entendeu.
O SR. IREN~O JOFFILY - Pois não, com prazer.
O SR. LUiZ THl.ELLI
Devo dizer que o decreto publicado
e levado á assinatura do Chefe do Govêrno Provisório diz,
êntI-e outras coisas, que as agências serão reduzidas em cada
Estado a apenas uma; será dispensado dessas agências () pessoal que não tiver pelo menos dez anos de serviços e ficarão
só na ativa os navios em condições de navegabilidade. Isso
quer dizer que o pessoal de tais navios ficará inteiramente
desempregado, aumentando asslm o numero dos sem trabalho.
O SR. IRENÊO JOFFILY - V. Ex. está em contradição.
O ~R. LuIZ TIRELLI - Isso está publicado.
O SR. IRE~ÊO JOFFILY - Diz o meu nobre colega que
considera boa qualquer proposta; se não houver, porém, nenhuma nova, mas a repetição de uma antiga, essa será aceita.
O SR. LUiZ TIRELLI - Não p. isto o que eu quero.
O SR. IREN:rW JOFFILY - O ilustre ministro da Viação,
81'. José Américo, referindo-se a essa proposta .•.
O SR. LUIZ T'lRELLI - V. Ex. não precisa elogiar e defender o Sr. ministro José América, pois absolutamente não
o acusei. O que declarei, repito, foi que há três anos a Marinha Nacional espera a sua reorganização, e, infelizmente, até
aquÍ o Sr. José Américo tem errado na escolha dos homens.
O SR. IRENÊO JOFFILY - De quantas coisas precisamos,
há três anos, meu prezado colega, e ainda hoje estão elas
por fazer?
O SR. Lmz TmELLI - TJma falta não juslifica outra.
O SR. IREKf.:O JOFFILY - Não podelllos fazer tudo de
uma vez. São tantas as faltas. mas não podemos tratar de .
todas a um tempo. São muitos os reclamo!', outros e mais outros vão surgmdo; se pudessemos atendê-los imediatamente,
conseguiríamos a reorganização do Brasil em curto prazo.
l';ega. por acaso, o digno Deputado amazonense que o
Sr. ministro da Viação tem sido operoso ...
O SR. LUIZ TmELLl - Absolutamente.
O SR. IRENJ~O JOFFJLY - .:. tem -"ido incan~áyel?
O SR. LUIZ TIRELL[ - Pelo conLrário: afirmo.
O SR. IRENÊO JOFFILY - Então, confesse que o Senhor
ministro da Viação ainda não solucionou o caso do Lloyd porque não foi possível.
O SR. VELOSO BORGES - É preciso notar que s. Ex., o
. Sr. ministro da Viação, não tem deixado á margem o estudo
dessa questão; muito ao contrário, continua firmemente cuidando do assunto.
O SR. IRENJW JOFFILY - Vou apontar, Sr. Presidente,
a quantos aphudiram o discurso do nobre Deputado, 8enhor
Luiz Tirelli, um dos motivos pelos quais o Sr. ministro José
Américo não aceitou a proposta repetida, talvez a única que
o foi, e que, na opinião do ilustre Deputado amazonense, tendo
~sido repetida terá que ser aceita.

-=-
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motivo, Srs. Constituintes, foi porque alí se declarava:
"Não assumimos nenhuma responsabilidade quanto
a direitos e vantagens adquiridos por funcionários e empregados dú Sociedade Anônim&. "Lloyd Brasileiro".

Aí estão, senhores, dizeres de uma proposta. E o ilustre
Deputado Sr. Luiz Tirelli quer tal proposta!
Não se trata absolutamente, Sr. Presidente, de uma resposta que eu viesse dar ao discurso do nobre Deputado, mas
apenas de uma explicação pessoal, que eu devia á Casa, pelos
apartes que dei, apartes que tiveram de ser proferidos em alta
,'oz, em virtude áo ilustre colega baver declarado que tem um
defeito de audição que nós todos lamentamos. Era o que tinha
a dizer. (Muito bem.: muito bem. O o1'ado/' é <:ll1npl'i;nentado. )

Durante o discurso elo Sr. 1reneo Joffily,
o Sr. Antônio Carlos, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é occupada pelo Sr. Cristóvão Barcelos, 20 Vice-Presidente.
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Sr. Presidente -

Tem a palavra, para explicaccão

pessoal; o Sr. Acír Medeiros.

O Sr. Acir Medeiros (Para explicação pessoal) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes: Subo" hoje, a esb tribuna para trazer ao conhecimento da Assembléia um documento que me foi endereçado pelo Centro Acadêmico
Afonso Pena, da Faculdade de Direito da Universidade de
Minas Gerais., fazendo-me porta-voz das congraí.l.llaoões
dêsse Centro com esta Casa, por ter votado a indicação que
tiVe a honra de, com os meus colegas de bancada, apresentar
á consideração dos meus pares, no sentido de se telégrafar'
ao govêrno alemão, pedindo a comutação da pena de morte
imposta ao operário holandês Van der Lubbe.

Passo a let' o documento a que aludi:
"Belo Horizonte, 4 de janeiro de 1934 - Exmo.
Deputado Acir Medeiros - O Centro Acadêmico
Afonso Pena, õa Faculdade de Direito da Universidade de Minas Gerais, em longos memoriais dirigidos
há dias ao Exmo. Sr. DI'. Getúlio Vargas, Chefe do
Govêrno Provisório, e ao Exmo SI", Presid.ente da
Assembléia Nacional 'Constituinte, manifestou-se radicalment.e cont.rário á instituição da pena de morte no Brasil
A nossa associação acadêmica, pois, coerente com
Os princípios que intransigentemente defende, vos
envia sinceros parabens pelo vosso gesto feliz, nobre
e humano, pedindo á Assembléia Constituinte para
autorizar o seu Pr·esidente a te1'egrafar ao. Govêrno
Alemão, solicitando clemência para Van der Lubb!~,
recentemente condenado a sofrer a pena capital pela
justiça alemã.
E a Assembléia Constituinte, aprovando o vosso
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requerimento, se fez também credora dos nossos vi...
vos aplausos.
Aproveito a' oportunidade para apresentar-vos
os meus protestos de alta estima e distinta consideração. - O presidente do Centro Acadêmico Afonso
Pena, Pedro Martins de Lima."
Por certo, todos os Srs. Deputados estarão. como eu,
satisfeitos pela notícia que a imprensa hoje divulga, de
que o govêrno alemão, em atenção aos pedidos' que se têm
feito em favor de Van der Lubbe, parece inclinado a aceitar a~ solicitações que lhe foram dirigidas.
Parece que assim, dentro em pouco, teremos a confirmação da auspiciosa notícia de que foi salva a vida de um
pobre operário que S'e viu envolvido na trama de uma
tragédia. Todos sabemos que a paixão política e ideol6gic:l
polie criar situações nas quais sempre há uma inocente ví~
tima da ambicão dos homens, vítima da maldade, dos par~
tidos, sempre há cià.adãos pobres, mas honestos que, con~
tinuamente, lutam para a manutenção de suas famílias e
se vêem surpreendidos por essas complicações. verdadeiramente trágicas.
.
Assim, agradecendo, em nome do pl'oletáriado, as manifestações de solidariedade a mim dirigidas através de
vários telegramas, prometo levantar a minha voz em defesa de todos os companheiros. seja qual fôr a sua nacionalidade. e espero que a atitude desta Assembléia se repita
todas as vezes que fõr chamada a opinar em casos idênticos.
(Muito bem; muito bem. O orador é cumpri·mentado.)

o Sr. Presidente - Vou levantar a Sessão, designando
para amanhã a mesma.
ORDEM DO DIA

Trabalho de Comissão.
Levanta-se a Sessão ás 15 horas e 57 minutos.

46'" sessão, em 10 de Janeiro de 1934
Presidência do Sr. Antônio Carlos

1
A's 14. horas, compareceram os Srs.:
. Antonio Carlos, Cristóvão Barcelos, Tomaz Lôbo, Fel'..,
nall(k,.; TáYura, Clemrnlino Li;;boa. Yaldl'mur l\!o[.a. Alfredo
da Mata, Veiga Cabral, Leandl") ·Pinheiro, Lino Machado.
Magalhãe,.; de Almeida, Costa .Fcr'nandes. Adolfo Sóarf~s, Go":'
dofredo Viana, Luiz Sucupira. Ponle;; Vieira, Xavier de Oliveira, :\lbcl'lo Roseli, 'Idoso Borges, Odon Bezerra, Irinêo
JoHily, Agamenon Magalhães, Souto Filho, Arruda CalHara.
Arnaldo Baslo;;, JOSl~ !le Sá, Osório Borba. Góis l\IonLeiro, Valente de Lima, Isidro Vasconcelos, Rodrigues D6ria, J. ,T.
Seabr'a, Erlgard Sandwi', Alfredo
;\lascarrmhas,
L:)'JIIcic
Galr'ão. ALila Amaral. i\hmoel "ovai!", AJob;io Filho, Francisco Rocha, Arnoid Silva. Fernando de Abreu, Godofrcdq
Menezes, I-lcnt'iquc Dodswúrth. Amaral Peixot.o, Leitão da
Cunha.. Oiegú't'io i'i~ariaJlo~ A(íltrcio 'ftJl'l'es, Soares Filho,
Lemgrnber Filho, Bias Fortes. i\larLin:,. Soares, Augusto d~
Lima, .\UgUSt.ll Viégas, Mala l\lachado, Vieira ?vlarqu"s, Clemente Mcdr'ado, João Bel'aido, Cri,;f,iano Machado, LIWiudo
Coelho, Alcixo Paraguassu',· Valdomiro l\lagalhflcs, Belmiro
de Medeiros, Licul'{;o Leil.• ', Campo,; do Amaral, Carneiro àe
Rezende, Jaques Monlandon, "\lcanlar<l. Machado, Barros P!'llteado, Almeida Camargo, Gl1araci Silveira, Lar.erda Werneck, Cardoso de Meio Net.o, Morais L'~nJc, Domingos Vclasll::J,
João Vila,;boas, Plínio Tourinho. Lacerda Pinlo, Car~oo;; ~h
ximiliUllo, :\1\(''; Dia,;, Frederico \VoJrpnbulclJ, Joiio Simplh:i'J,
Renato Barbosa. l)nllléll'j o Xavier, VitOl' Itussolllano, Ao;;canio
Tubino, Fanfa lliims, Al'gt'llJiro Dorneles, AdroaluQ da CO'ih,
Alber[o Diniz, FC1Tei('a :'ido, Vasco Toieclo, Valdemar
ReikdaI. MarLins c Silva, Frnnci,;en ?l1om'a, Antônio Penafort,
Sehaslião de Oliveira, .iOfill "il::l':t, ,\1I'0I'lo 8lll'I'ek Guilherme Piaslel', Ttic:u'do 7Ilae!,adll, \V:dt(~l' .h'.lllcS ·Cosling, Augllslo COI'sino. .João l' ini Il'i 1'11. l' (·tlro Rache, AII~xandre Siciliano ,Júnior, Euvaido Lodi. Pacllcco c Silva, T('ixeira Leite,
Pinheiro Lima, Leví Carneiro. Abelardo Marinho, Morais
Pa.iva. (112.)

O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o comparecimento de 112 81'S. Deputados.
Está aberta <~ sessão.
O Sr. Presidente - Encuntrando-se na Casa. o Sr. Depu";
tado vavid Carlos Meinick, que, como suplente, substi,tue
o Sr. Oliveira Castro, convido os Sl'S. 3° e 4° Secretários para,
33
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em comlssao, o introduzirem no recinto, afim de prestar 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 Sessão de ontem.

Vai-se proceder á leitura da Ata da

o Sr. Clementino Lisboa (3° Secretário, servindo de 2°),
procede á leilura da ata da sessão antecedente, a qual é posta
em discussão.
2

o Sr. Antonio Pennafort (Sôbre a Ata) - Sr. Presidente, não estando presente, no momento, o meu nobre colega
Sr. Edmar Carvalho, solicito a V. Ex. a retificação do nome,
ao qual vem atribuido, no Diário da Assembléia Nacional, o
seguinte aparte. ao discurso do ilustre Deputado amazonense,
Sr. Luiz Tirelli, pronunciado ontem:
"A opinião nacional, sim, porquê V. Ex. não é
marítimo e não conhece os interesses da classe, a qual
prestou serviços ao país, durante a conflagração européa".
Tendo sido eu, Sr. Presidente, (} autor dêsse aparte, faço
a presente justifieação, não por vaidade, mas em obediência
a um dever de honra para comigo próprio, pois assumo sempre inteira responsabilidade de meus atos. (Muito bem;
muito bem). (i)

o Sr. Presidente pelo nobre Deputado.

Constará da Ata a retificação pedida

Em segu ida, é aprovada a Ata da Sessão antecedente.
O Sr. Presidente -

Passa-se á leitura do Expediente.

o Sr. Fernandes Távora (2° Secretário, servindo dp. 1"),
procede á leitura do seguinte
3
EXPEDIENTE
Ofícios:
Do Centro Acadenlico "Afonso Pena", de Belo
de 25 do mês findo;
Da Associação dos Serventuários da Justiça,
de S. Paulo, de 20 do mês findo;
Da Loja Maçônica "Culto ao Dever", de Rio
tado de Minas, enviando sugestões ao projeto de
ção. - Á Comissão Constitucional.
(i) Rectificado.

Horizonte,
do Estado
Nüvo, EsConstitui-
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l\l:emorinl:
Do 1° \.elwntl~ MAI'io FI'I'nullde~ Imbiriba, remetendo sugestõeg ao PI'l\jpllJ dI' COllstituição. - A Comissão Constitucional.

4
rrelegrarnnl'l :
. Da Lis:n Cnll'llil'll ele .Juiz de Fúru, pedindo não seja in-

clUl~o na J li 1111'11 I:nl'la M :'tgna disposic:;.ões favoráveis ao di-

vórcIO. -

A CnlJlil'lHilO Const.itucional.

O Sr. Presidente -

I':~lá finda a luiLllI'a do I~xpediente.

O Sr. Presidente· ;\eha-se sObre a Mesa c .... ou Sll;m1eter
ao volo da Assprnhl,:ia, o seguinte

5
Tendo fal"l'ido, 11:1 l'idndr de .Jaguarão. o senhor CaI'I().~
Barbosa Gonl:nl\'('~, 11 rlll'l\"l"' 1 republicano de dest<lcada atuacão
pública, no nill li"lIlldt' do SI1I, onde exerceu as mais altas
funções pol íl.it'/Ii'O, Jll'di 1I\1I~, Jlor intermédio de V. Ex. a esta
Assernhl(da ~lll'illll:i1 I :1I11~1 iluinle. sC'ja lan<.:acil.l em Ata UIll
voto de )lflgar JlPIIl 1'11'11 rnlrdmento.
Sala r1ai'O :-;I'~~ill'~, 1"11 ~ de Janeiro de Jn:H. - Renalu
Barbosa. - /lir'rmlo "f"cllado. - Demelrio JI. Xavier. _
Vitor nll.~,~n"'(/I/(l, - ,\ r(,"miro DOl'neles. - J ocío Simplicio.
- RnllllJilt('''''Olll'/, - Pedro Demos/henes Rache .
..\ pt'o"ltdo.

6
O Sr. Presidento
Tern a pahl\T:l o
inscrito, Sr. L1'1l1f.\'I'lllull' Filho.

primeiro

orador'

O Sr. Lemgruber Filho - Sr. Presidente, colocado nest.a
tribuna, pnfl'!.' lIrllll rlllllla ill\pl'e~:,ão e uma grande esperança,
a ela Hlbindo, 1ll'lll )lI'illll'ira vez depois que a Constituinte se
reuniu, tt'ugo o )len:-amenlo voltado para a grandeza do
Brasil, para r1iz(~J.',:iem ôdios e sem paixões, com a autoridade de um J}a:isndo de Rinceridade, O juízo que formo dos
homens que go"cf'lllll'arn o nosso país durante 43 anos.
. No dia 2 di' 011111111'0 de 1930, Sr. Presidente, eu vim a
esta tribuna com «) fil'n1l' intuito de chamar a atencão dos
que então governavum para o fuluro negro que se nos qeparava. Sem repre:wntlll:üo. os homens dispondo do regime,
como se êle fOra pI'opl'icrladc de cada qual, senti o dever de
trazer o concurso da minha sinceridade, com o fito de corrigir os costumes.
Pensei que pudesse corrigí-los, apresentando um projeto
á consideraCão da Camara dos Srs. Deputados. Êsse projeto, Sr. Presidente, hão era outro senão tornar inl3legível,
para a presidência da República, os Presidentes dos Estados,
porque se me afigurava que a subserviência do Congresso
era resultado claro e insofismável da política dos Governadores de Estado.
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. Foi, Sr. Presidente, sob esta inspiração, debaixo dessa
grande preocupação, que subi á tribuna, nqquela época, e
voltando hojc a ela, faco-o quasi desiludido: é que continúo
a vêr, Sr. Presidente, que os homens estão enveredando pelo
caminhe incerto e tortuoso da República Velha. É preciso
que todos levantemos o nosso pensamento para os altos interesses do Brasil e sirvamos ao regime como bons patriotas,
sem outro empenho que não seja o da grandeza da Repúhlica. E é, Sr. Presidente, com êsse pensamento, que venho,
em tôrno de dois artigos da Constituição de 91, pedir que :t
nova ConsLituição deve ser bastante meditada por todos nós.
:Bsses arLig'os são os arLigos (j0 e 800. O artigo 6°, que Campos Sales dizia ser o coracão da República, hoje, pelo anteprojeto, mais parece uma Arca de Noé. Ali, em vez de cercearmos o poder do' Govêrno Federal quanto á intervenção
nos Est.ados, abrimos quasi de par em par as portas da nossa
autonomia para entregá-la á discreção do Presidente da
Repúbliea.
O SR. VíTOR RUSSOMANO - Nós ainda não abrimos coisa
alguma.
O SR. LEMGRUBER FILHO - V. Ex. verá que, se
naqueles quatro números, os Presidentes da República poàiam pratieur os atos que vou enumerar, o que farão êles
com dez ou doze, senão treze números, que constam atualmente do anteprojeto enviado a esta Assembléia?!
O SR. VíTOR RUSSOJ;UNO - V. Ex. está prejulgando a
conclusão da Assembléia.
O SR. LEMGRUBER FILHO - Eu não esto~ prejulgando. Estou vendo que os homens são ainda quasl os mesmos, e a minha dúvida é profundamente razoável.
O SR. AcúR,CIO TÔRRES - V. Ex. permite um aparte?
V. Ex., em 2 de Outubro de 1930, conforme confessa, tinha a
preocupação de não permitir que os Governadores dos Estados aspirassem á governança da República. Que estamos,
ent.retanto, presene.iando, hoje? Já se murmura, já se diz
por aí a fóra, que teremos como Presidente da República, o
próprio Chefe do Govêrno I>rovisório!. .. Vê V. Ex., portanto, que se os tempos mudaram, foi p~ra peior.
O SR. LEMGRUI?ER FILHO - Não pretendo, Sr. Presidente, entrar neste instante 'num debate político.
O SR. ACÚRCIO TÔRRES - Não estou chamando V. Ex.
para nenhum debate.
O SR. LEMGRUBER FILHO - Não preLendo dizer que
a Constituinte fará bem ou mal elegendo o Sr. Getúlio
Vargas Presidente da República.
Com a tranquilidade de conciência que o meu passado
me eonferc, por nunca me haver curvado aos governos, posso
assegurar que, se se fala que o Sr. Getúlio Vargas será o
Presidente da República, é porque S. Ex. está naturalmente
indicado pelo consenso unanime do País e por ser uma
grande figura da Revolução. (Muito bem.)
Não desereio do ditador, porquê conheço o seu grande
patriotismo.
Ademais, no caso, os que vão eleger o Sr. Getúlio Vargas não serão os governos dos Estados, com a polícia ás portas das secções eleitorais, para forçar o eleitorado a adotar
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seu candidato (apoiado); qnem há de eleger, talvez, o senhor
Getúlio Vargas será uma Assembléia de legítimos represen-'
tantes da soberania popular.
N[o posso acreditar que qualquer dos Srs. Deputados
tenha a coragem precisa para, mentindo ao mandato recebido do 1)OYO, sujeitar-se aos caprichos ele quem quer que
seja.
O Sft. ACÚRCIO TÔRRES - Não estou atacando a Assembléia Constituinte por eleger êste ou aquele cidadão Presidente da RepúbJicn, mesmo pOI'quê não sabemos se, afinal,
será a Assembléia que o elegerá, 011 se será eleito pelo sufrágio universal. (T1'ocam-se 7)(b'ios apa?'tes.)
O SR. PRESIDENTE Atenção!
O Sn.. LEl\IGRUBER FILHO - Os meus nobres colégas
estão, sem o querer talyez, impedindo que eu manifeste o
meu ponto de vista e a minha orientação no assunto que me
trouxe á tribuna.
S1's. Deputados. o desvirtuamento do regime presid~n
cial no Brasil dcyc-sc tão só, e unicamente. aos honiens dominados pela ambiçüo e pelo interesse. Na verdade, nunca,
absolutamente. a aplicação hones ta de qualquer artigo da
Constituição dcu cm resnltado mal para o regime.
O pr'imeiro pedado republicano. como sabemos, foi o
da fixação do regime e da. pacificação.
Passo sôbre êle, porque nada me oferece de interessante
para dizer á Assembléia.
Vou, por conseguinte, diretamente ao primeiro período,
por assim dizer. constitucional do Brasil, que foi o de Campos Sales.
Cidadão 11olU'ndo, republicano convicto, Campos Sales
prestou os mais relevantes serviços ao Brasil. (Muito bem.)
Afirmam alguns ser êle o responsãYel pela polít.ica dos Governadores.
O SR. JOSB DE S.-\ - Quem o diz é a História.
O SR, LEMGRUBER FILHO - Dí-Io a História, como
aparteia o nobre colega.
O SR. ABELARDO MAlmnro - E há documentos disso.
O SR. LEl\IGRUBER FILHO - Bendito responsável
êsse, Sr. Presidente, que impediu tremulassem sObre as
nossas alfandegas bandeiras de nações estrangeiras! .
O SR. MARIO CHERMON'l' - Isso não vem ao caso.
O SR. LEl\WRUBER FILHO - Se todos os qUe se seguiram ao Presidente Campos Sales tivessem tido a mesma
atitude de S. :Ex.. fazendo politica cm benefício do País.
haveriamos de bendizer, também, os atos dêsses h.omens 1
Mas, foi o que nem sempre se deu. É cerl.o que, depois de'
Campos Sales, vcio o Govêrno Rodrigues Alves, que escreveu uma das mais brilhantes páginas da história republicana do Brasil - a que diz rcspeito á obediênci,a á Constituição de 9:1.
O SR. ViTOR RUSSOMANO Foi quem introduziu, no
Brasil, a civilização pelo saneamento.
O SR. LEMGRUBER FILHO - O Govêrno era. então,
exercido por um velho monarquista.

-5f8 -

Depois de Rodrigues Alves, vem Afonso Pena. Foi aí
que se deu. talvez por paixão :política, o primeiro grande
passo para as intervenções nos Estados, afim de se satisfazerem interesses polHje-os rJo Presj(}enie da República.
Tenho pela memoria de Afonso Pena profundo respeito. Foi nm grande patriota. Contudo. não posso esquecer que foi um simples cartão de S. Ex., de felicitações
ao Sr. Araújo Pinho, que fez uma minoria facciosa da Assembléia, a horas morta~, l'~\1njr-se e julgar-se com o direito de reconhecer os candidat.os, quando a maiúLia da
Casa lhe era adversa. E, quando o inolvidável Rui Barbosa
foi ouvido sôbre o incidente, respondeu que iria consultar
a spu filho DepuLado estudoal, Alfredo Rui Barbosa, que
foi tambem nosso colega, pel'tQncente então, á facçfto em minoria. Ao ser interrogado, informou ao insigne mestre de
Direito qUe () recon\)ec'trüenio fora feito á 1101'0. legal e pela
maioria da Assembléia.
O SH. ABEL.\HDO l\L\RINHo - Qual foi a última palavra do mestre?
O SR, LEMGRDBER FILHO - Foi nessa ocasião que,
bem jovcn ainda, vi. no recinto da velha Camara, o grande
tribuno Augusto de Freitas dizer, com a coragem de homem
que está com o seu direito ferido: "Filho qu~ mente ao
Dai, pai que mente á justiça, jusLil;a que mente ao Direito!"
Assim loi, pela primeira vez, ofendida a Constituição
de 91, na parte rc1'etenLe á autonomia dos Estados, e imPlantãda a teor'ia dOi? f<ltos consumados.
O SR. AGAlVIENON OE M,\GM,ff,\ES - V. Ex. C'squcce o período Flori<lno. das derrubadas?
O SR. LEl\fGRUBER FILHO - Já declarei ter sicto
êsse nm periodo de fixação, de pacificaçiío. Se o nobrE:
colega faz tanta. questãG, poderei vir discutí-lo, mas não no
momento, pois não é esta a minha preocupação.
O SI" AGA;lIE='O" DE :\'fAGAI,IL\ES - Qual a preocupação
de V. Ex.? Se é a de mostnw t\'" detul'1)\\\/CICS do l.'egimen devia começar 'por aí.
O SR. LEMGRUBER FILHO - É apontar as deturpações do l'egime praticadas, 1}orim, pelos Presidente., qtlC
exerceram o cargo -em si Luação normal, não nos períodos de
anormalidarlc. de guerra, de l'evoluções, de motins.
O SR. AaAMENON MAG"\tin:ÃE& V caso Õe Floriano
tem notáYcl imporLancia para u histôI'ia do Brasil, porquê
surgiu, alé, uma ín\.erpretaçuo cerebrina quanto _á própria
Constituição.
O SR. LEl\IGRUBER FILHO Comprometo-me com
V. Ex. a, em explicação pessoal, qualquer dêstes dias, r<..,,ponder-Ihe.
..
O SR. AGAMENON MAGALI-I.:{ES - Noto que V. Ex. está
fugindo mui to de Floriano ...
O SR. LEMGRUBER FILHO - .4..1iás, não o conheci e
por isso não há razão para a fuga... (Riso.)
Sr. Presidente, ainda não havia chegado ao seu têrmo
o período do Sr. Afonso Pena e ê\e se lembrou de, havendo
entre seus ministros um dos mais ilustres, talentosos e
dignos homens que () Brasil possuiu. no momento, fazê-lo
seu sucessor.
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A política revoltou-se contra essa atitude e, infeli?:mente foi responsável pelo primeiro chamado das classes
armadas para resolver questões políticas. Inconcientemente, levavamos ao espírito das classes militares as ques~ões
dessa natureza, em que nunca, absolutamente, se deverIam
envolver.
O SR. CRISTÓV..\O BARCELOS -- O Exército não acudiu
a êsse chamado.
O SR. LE:MGRUBER FILHO - O Exército acudiu a
êsse chamado, Sr. General Cristóvão Barcelos, e ai posso
dar testemunho a V.. Ex.
O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - Pois eu dou testemunho
contrário.
O SR. LEMGRUBER FILHO - Vi a brigada estratégica do bravo general Mena Barreto espalhada pelas ruas
da cidade do Rio de Janeiro, dizendo ao povo que a solução
já tinha sido dada e que o Marechal Hermes seria o Presidente da República. Havia pedido demissão, mesmo em
resulLado da intervenção dos políticos para que aceitasse
sua candidatura, como Marechal do Exérci Lo, â PresidenCia
-da República.
Realmente, senhores, o princípio da intervenção do
Presidente da República na escolha do seu sucessor sofreu
grande golpe com a interferência da política naquele momenLo conjugada com o Exército.
O SR. ABELARDO MAnINHO - A intervenção do Exército foi uma reação contra os abusos.
.
O SR. LEMGRUBER FILHO - Contra os abusos do
Poder Executivo.O Sn.. ABELARDO MARINHO - E contra as oligarquias
que oprin:riam o país, provocando a reação popular. É bom
não esquecer. A candidatura Hermes vinha como salvação
contra semelhante estado de coisas.
O SR. LEMGRUBER FILHO - .A fatalidade não permittiu que a luta política se fizesse em turno da Presidência da República, dirígida pelo ocupante do CaLeLe. A morte
do Conselheiro Afonso Pena, com a subida de Nilô Peçanha,
interrompeu essa luta, se bem que Rui Barbosa, tomando
a bandeira do civilismo...
.
O SR. FERNANDO ABREU - Deu-lhe apenas sentido di_o
verso.
O SR. LEMGRUBER FILHO ., . escrevesse aqu·ela
página brilhante de democracia e resistência cívica que
todos conhecemos.
.
Nilo Peçanha assume. o govêrno, Srs. Deputados. Eu
não me deixo, nunca, impressionar pelo ódio nem pela amizade. A verdade é uma s6.
Nilo Peçanha encontrou, como primeiro embaraço .a
seu governo, o conluio de elementos políticos que prestigiavam o seu governo para a deposição do Governador do
Amazonas. O General Pinheiro Machado e todos aqueles que
o auxiliavam depõem, naquele Estado, o Governador Bittencourt.
Nilo Peçanha, concio de suas responsabilidades, republicano legítimo, manda repôr o Governador Bittencourt
contra a vontade de seu partido, sob as maiores ameaças.
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declarando que, enquanto estivesse no goyêrno da Repú:plica, o regime não ,seria vilipendiado.
.
E nüo é só. AIí está, na bancada de Sergipe, o Sr. Depu':"
tado Rodrigues D6ria, Presidente, então, de seu Estado. Esmeraldino Bandeira, representando a política de Rosa e Silva, no Governo, admitiu a renuncia do Sr. Rodrigues Dória.
O SR. JOSÉ DE K". - Política de oligarquia.
O SR. LEi\IGRljBER FILHO Aproveitou-se da circunsl.ancia do nosso honrado colega ter necessidade de restabelecer sua saúde, no interior da Baía, e deu como fato
consumado a renúncia do Sr. Rodrigues Dória, correligionário do ministro do Sr. Nilo Peçanha. O grande republicano,
entretanto, mandou que o seu Ministro da Viação se dirigisse, por intermédio de um simples agente de estação t.elegráfica, ao Sr. Rodrigues DÓl'ia, afim de saber se, efetivamente, havia renunciado. J~ eis senüo quando, com surpresa para t.odos. chega a resposta de que não renunciára, mas
havia sido ql1usi depôsto, quando se achava em licença. Nilo
Peçanha, não obstante a solidariedade e a amizade que p
prendiam ao ministro da .Justiça, deLerminotI que o comandante dn Região fosse ao interior da Baia, em busca do Presidente de Sergipe, o qual, dias depois, reassumiu o Govêrno, debaixo dos apláusos de todos os republicanos, que
viram não haver o regime sido conspurcado. .
Pois, bem. sabemo:" que, na velha República, o Presi.
dente de Estado era tudo.
O SR. FEnl"AKDO DE ABREU - E, mais do que êle, o
Presidente da República.
O SR. LEiVIGRUBER FILHO - Não havia indepcndcncia, não havia atitude. não havia coisa alguma que pudesse
combat.or a intervenção do Presidente de Estado nas eleições estaduais.
Era Presidente do Rio de Janeiro, o Sr. Alfredo Backer,
o qual havia jurado que o seu criador nada mais seria em
nossa terra gloriósa. Entretanto, nunca o Sr. Alfredo Backer se sentiu t.ão garanlido no Govêrno do Estado, como
enquanto foi Presidente da República o Sr .. Nilo Peçanha.
O SR. FEHl"A:s'DO DE ABREU - Era, consequêntemente,
apenas o arbítrio do Chefe da Na~ão que influia a favor,
como poderia influir contra ...
O SR. LEl\WRUBER FILHO - No dia 15 de Noyembro
de 1910, Nilo Peçanha deixa-va, coberto de apláusos, o gGvêrno do País e, no Palácio do Ingá continuou o I)residente
Backer, até 31 de Dezembro desse ano.
Como Yê V. Ex., Sr. Presidente, são os fatos apontados que demonstram haver bem andado ao filiar-me, dêsde
os mais verdes anos, á política dirigida pelo grande fluminense. (Jfuito bem).
'
Dizia-se, há pouco, que o periodo do .Marechal Hermes
da Fonseca tinha sidú o de salvação. Esse periodo foi (j
de libertacão do Norte. E assim declaro, com insuspeição,
porque já afirmei que a sua candidatura tinha origem incerta e duvidosa. O Marechal Hermes, não obstante, despiuse de sua situação de Presidente da República para, infelizmente, se entregar demasiãdo á direção de um partido
político. Mas, bem ou mal, fez um govêrno que não poderemos dizer qu(> envergonha o regime presidencial no Brasil. Foi honesto, honrado. Se teve falhas, elas se devem
mais áqueles que queriam por força dominá-lo.
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o Sa. FERNA!\DO DE ABREU - Aliás, não iiá acusação
contra a honestidade pe"soal dos ex-presidentes da República
o SR. AGA~iENON DE l\1AGALH"\.ES - Qual a interpreta<.::io
que o orador dá a essas intervenç,ões, inclusive ás do norte,
a que, del10mmn "d~ salvação"? J~ a da prúLica do regime? ..
O SIlo LEl\WfWBER FILHO - J~ a da não prática do
regime. A ])rêÍ.l.ica do regime - e não sei se a bancada riograndense ti'ostará muito da minha resposta - é a não reeleição. ;\"0 nor[.e do Brasil, porém, os l)l'csidentes viviam
sendo rcdeitos c transformavam seus Estados em feit.orias
e senzala:::.
O Sr. . .JO::;I~ DE SA - l';o Rio Grande do Sul, tivemos
a ditadura do Sr. Borge:: de Medeiros, qne dueon vinte e
cinco anos consecutivos .. ,
O SR. AGAMENOl\: DE MAGALHÃES - A interpretação não é
essa: é que, no regime presidencial, as oposições' só venci:]Jl)
pelas revoluções on pelas int.ervenções brancas. ostensivas,
Ora, reg'ime em que as opo5ições só podem vencer por essa
maneiJ':l, não G regime democrático.
O SR. LEJ\IGRUBEH FILHO - Se a,,: eleições fossem
verdadeirHs, não teriamos. absolutamente. necessidade de
cheg-ar a tais extremos, '
O SR. ALDE S.\~'lPAlO - Y. Ex. acaba de ressalvar de
deturpu(;iio elo reg-ime o !,lel'iodo Afonso Pena. porque não
chegou a ser l'inalizada a prcsicJencia; o Dl'. Seabra ressalvou os periodos Campos Sales e Rodrigues Alves, o que quer
dizer que, em grande parte, da vida relH1blicana nüo houw
detul'pueiio do regime; hom'c injunçüc<õ d05 próprios homens qne levaram o regime a sel' adulterado.
O SR. LEMGl~UBER FILHO - Chegarei lá. Não se
apreSSé o nobre coleS'a.
Depois do perindo do Marechal Hermes, tivemos o de
\Vcncesláu Braz. Quando o honrado mineiro assumiu o govêrllo. ellcontrou mais um caso de intervel1ç:ão dos poderes
federais na vida d(' um Estado. E foi ainda na minha velha
e gloriosa terra, O SI'. \Vencesláu Braz, diante de um habeasC01'lHlS ('oncedido pelo SUIll'emO Tribunal Federal ao SI', Nilo
Peç:.lllha, reumu o) l\linistél'io, do qual fazia parte a brilhante
fig'ul'u qu(' aqui hoje representa o Rio Grande. do Sul, Sr.
Carlo::, Maximiliano, Declarando, em nota de Gabinete, que
cumpriria o habeas-caí'pus. ao mesmo tempo [ornava público que iria convocar o Congresso,para resolver sôbre a
intel'ven0fio no Estado do Rio. Convocado o Congresso para
o dia n de Janeiro, a políl.ica federal - o Presidente da República entre ela - mandou oferecer ao Estado a segurança
de qne seria indicado candidat.o a SUCf\ssor de Nilo Peçanha
qualquer um dos nossos correligionários, com a condição
primacial de que o Sr. Nilo Peçanha renunciasse, sob pena
de um grande conflito de poderes. Os fluminenses, ciosos
de sna autonomia e crentes de que o ideal póde ser esmagado na pcssõa do homem, mas não na idéia que encerra,
reunidos, aprovaram uma moção unanime do Sr. João Guimarãe~, qne aqui vemos, respondendo que o Estado do Rio
se achava sob coação e, por conseguinte, só podia se pronunciar por uma fórmula: a permanencia do Sr. Nilo Peçanha no Ingá. Nilo Peçanha continuou no govêrno e o
Sr. Vencesláu Braz cumpriu o seu dever de Presidente da
República.
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Não vejo, no periodo 'Vencesláu Braz, nenhum art~go
da Constituição ferido, não só para servir aos interesses da
políLica do Presidente, como ao!:> d~ quem quer que fôsse.
O SR. ABELARDO MARINHü - Então, vou dar um exemplo a V. Ex.: no Ceará houve uma grande sêca. O Presidente do Estado, que era o Sr. Benjamin Barroso, tinha a
unanimidade da representação. Para se forçar um acôrdo
político com a antiga coligação, ,jogou-se com os socorros
contra as sêcas e o fim que se tinha em vista foi conseguido. O telegrama mandado ao Catete, protestando contra
isso, foi arquivado.
.
.
O SR. LEi\fGRUBER ·FILHO - V. Ex. acha que nada
se devia fazer contra a sêca?
O SR. ABELARDO MARINHO - Quero mostrar a V. Ex.
que só foram enviados os recursos para combater a sêca,
depois que o Governador transigiu.
O SR. LEMGRUBER FILHO - Em que sentido?
O S!"l.. AnELAnDo MARINHO - Politicamente, aceitando
um conclJavo com adversários.
O SR. LEl\WRUBER FILHO - Mas quem dirigia a polHica era o Presidente da República?
O SR. ABELARDO MARINHO - Era a êle que cabia dar
os recurso" que o Presidente do Estado reclamara para enfrentar o flagelo.
O SR. LEMGRUBER FILHO - Foi a política de Pinheiro Machado que interveio para resolver o caso do
Ceará.
O SR. ABELARDO MARINHO - Deve ter sido o Presidente
da Reptíblica, porquê o telegrama do Sr. Benjamin Barroso
foi dirigido ao Sr. Vencesláu Braz.
O SR. LEl\lGRUBER FILHO - Aceito o aparte do nobre Deputado c declaro, então, que o Sr. Vencesláu Braz,
também Desse ponto, não terá cumprido o regime. Deixo
isso sob a inteira responsabilidade do nobre colega.
O SIt. FER);'ANDO DE ABREU - Era. portanto. uma questão mél'amente de vontade, de arbítrio.
O SR. LEl\IGRUBER FILHO - Dos homens.
O Sn. FER:"AlS"DO DE ABREU - Os homens sempre têm
paixões. Como nos havemos de defender contra as paixões
humanas?
O SR. Ll!:l\IGRUBER FILHO - Defender-nas-emas no
dia em que os três poderes tenham autoridade bastante pelo
cumprimento dos deveres.
O SR. FERNÂNOO DE ABREU - Há um só poder: o que tem
a fôrça.
O SR. LEl\IGRUBER FILHO - Temos o Govêrno do
Sr. Epitácio Pessoa. Aí Pernambuco sofreu a intervenção
ostensiva do Presidente da República, com a fôrça armada,
para fazer a l)olitica de parentes contra a autonomia do Estado, forçando a renúncia do Presidente Carneiro da Cunha,
afim de que fosse indicado candidato seu, ou de seus amigos,
que não era outro senão o juiz federal de Pernambuco, num
verdadeiro escárneo á magistratura, por envolver um juiz
em caso extritamente polftico.
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Vou entrar, agora, no período Artur Bernardes, com
tranquilidade de espírito e de conciência. Disse, há pouco,
que a verdade era uma só, quer falasse de adversários, quer
de correligionários. Assim, pode a Assembléia ficar confiante: manifestar-me-ci a respeito do adversário, com absoluta isenção de animo. Vou expôr fatos ..
O Sr. Artur Bernardes era candidato á Presidência da
República. Quatro grandes Estados da Federação e a opinião públi'ca, em geral, do Amazonas aõ Rio Grande do Sul,
se levantam aclamando o meu grande Chefe para seu antagonista. A eleição foi aquela que nós sempre assistimos,
uma guerra de papeis, O fa to, porém, é que foi reconhecido
Presidente da República o SI', Artur Bernardes,
Quero referir-me, tão só e unicamente, ao Sr. Artur
Bernardes, Govêrno.
O SR. CARNEIRO DE REzmmE - Para dar depoimento sôbre o Govêrno do Sr. Artur Bernardes, ninguém com mais.
autoridade do que o Sr. Antônio Carlos, seu leader fervoroso
na Camara dos Deputados.
O SR. LEl\IGRUBER FILHO - Vou dizer, a respeito da
gestão do Sr. Arlur Bernardes, aquilo que sin t.o ser a e:l(pressão da verdade. A mi'm não importa que êste ou aquele
venha responder. (Muito bem.) O que tenho em vista fazer
é um julgamcnlo histórico da situação, do não cumprimento
do regime pelos homens. Sinto-me com autoridade para
tanto, porquê me baseio nas observações e nu experiência de
homem público e político.
Sr. Presidente, Nilo Peçanl1a, chefe político de um grande purtirlo do Estado do Rio, havia de ser, fatalmenle, a meta
para onde se dirigissem, em primeiro lugar, as baterias do
Catete.
Antes que se fizesse a intervenção no meu Estado, Nilo
Peçanha designou um emissário para, em nome da política
fluminense, procurar, em São Puulo, o Sr. \Vashington Luiz,
e lhe moslrar a situação grave que se ía criar com o achincalhe á autonomia do Rio de Janeiro. O Sr. \Vashington
Luiz, que h:l\"ia, definida e "definitivamente, resolvido a candidatura do SI'. Arlur Bernardes e que, por conseguinte, era
o mai OI' "I'sponsá\"el l)ela si lua(;.ão iniciada, rccebnndo o
nosso enviado, volta-se, com c1esdém, para o emissúrio dos
fluminl'l1:O:cs e declarou que nós éramos uma Província pobre. homens pohres, que não tínhamos o direito de tratar
de qllcsllícs políficas, mas que devíamos, anles e sobreludo,
trat.ar de trabalhar para enriquecer o Estado do Rio, como
rico e próspero era o Eslado de São Paulo.
O SR. REi'\ATO BARBOSA - Tem a riqueza dos seu's
homens.
Ul\f SR. DEPUTADO Era a colônia do Brasil.
O SR. LEMGRUBER FILHO - Sr. Presidente, o emissário da política fluminense, que outro não era senão o
grande jornalista Macedo Soares, voltou-se de um ímpeto
para o Sr. \Vashington Luis e respondeu, dentro da dignidade fluminense: Sr. Presidente \Vashington Luis, os fluminenses querem a pobreza dentro da liberdade mas recusam a
riqueza· dentro da escravidão! (Jluito bem.)
Pois bem, Sr. Presidente, 10 ou 12 dias após é a minha Província, a minha terra querida, assaltada pelos esbirros do govêrno federal, reduzindo-a á Polônia, a uma terra
de ninguém. (Apoiados.)
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o Estado do Rio sofreu, assim, o primeiro e gorande embate, porquê ofereceu, na pes,;oa do seu filho, uma. bandeira
para a Reação Republicana. (1I1uito bern.) .
Não parou aí o Presidente da República. Foi á Bafa
tocar naquela figura digna sôbre todos os Utulos, de Seabra,
obrigando-o a deixar o govêrno na véspera para que, no dia
seguinte, núo fosse DI'CSO e recolhido a uma enxóvia. Foi
necessário partir para a Argentina no mesmo dia que atravessava a;:: ruas do Rio de ,Janeiro o cadaver de Nilo Peçanha, amortalhado nas paginas da Constituição. (Muito bem.)
Pois bem, não parou ainda aí o Presidente da República.
Faltava-lhe ajustar' contas com (I Estado do Riú Grande do
Sul.
E foi lã, nas planícies dos pampas, pela espada talvez
virgem de Setcmbrino de Carvalho, escrever aquela página
triste da assinatura de um pacto político sob as vistas das
baionetas do Exé.rcito.
O SR. ACÚRCIO T0HHE5 - Do que é mau, tem de tocar um
pedaço a todos.
O SR. LEMGRUBER FILHO - Vê V. Ex .. Sr. Presidente, que ai está a prútica do regime do Govêrno Bernardes.
O SR. ACÚRCIO TÔRHES - O Rio Grande do Sul sofreu
aquilo que haviam sofrido outros no govêrno do Marechal
Hermes.
O SR. HO",i Éno PiHES - Kada disso se deu no govêrno di)
Marechal Hermes, que foi o mais benemérilo dos governos
da República.
O SR. LEl\IGRUBER FILHO - A imlJt"ensa estava amordaçada e os jornalistas atirados ás enxóvias. nas solitárias
da Casa de Correção, onde eu, para glória minha, fm companheiro de muitos outros.
O SIto HOMÉRO PIRES - V. Ex. deve contar a prisão do
Sr. Macedo Soares ao tempo elo govêrno Her.mes.
UM SR. DEPUTADO - O Ol'UrlOr- já passon sô})re êsse período.
O SR. LEMGRUBEft FILHO":'" Sr. President.e, termina
o Sr. AI'tlU' Bcrnarrlcs- CJ seu govêrno (: verificamo:l que, num
hotel de: qual'la ou quinta classe desta cidade, se reunem
três ou quatro cidadão" e resolvem dispor dos destino:; do
Brasil.
O SR. "\cúnclO TôlUlES - Y. Ex. permite um aparte?
Essa questiio de quatro ou cinco cidadãos se reunirem para
dispor dos eles! inos nacionais não é novidade, porquê o que
se dava antigamente se está reproduzindo a estas horas.
O SR. RENATO BARBOSA - Mas, meu colega, nós estamos
num período discricionário de govêrno revolucionário.
O Sr. Presidente (fazendo soar os tímpanos) - AtE"nção!
Está com a palavra o Sr. Deputado Lemgruber Filho.
O SR. LEMGRUBER FILHO - Sr. Presidente, o govêrno do Sr. Washington Luis se caraterizou pela prepotência,
pelo espesinhamento dos direitos.
(Trocam-se veementes apartes entre os Srs. AcÚ'rcio
Torres, José de Sá e outros Srs. Deputados.)
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o Sr. Presidente (fazendo som- llem.({1·(I.darnente os tímpanos) - Atencão! Está com a palavra o nobre Deputado
Sr. Lemgruber Filho!
O SR. LE:MGRUBER FILHO - Sr. Presidente, o govêrno do Sr. Washington Luis se caraterizou pela prepotência e
vontade firme de um bomem sobre o resto do Brasil. Conseguiu o que ninguem até então conseguira: dominar quasi
todo o país que lhe obedecia, e essa parte era formada pelos
vinte e um governos do Brasil.
O govêrno do Sr. 'Vashington Luis logrou, em dado
momento, enfeixar nas mãos todos os poderes: cra o Legislativo, de joelhos, olhos fitos no presidente, perguntandolhe o que queria; eram os Yinte e um governadores dos Estados aceitando c batendo palmas a todos os seus atos.
O Sn. JosÉ DE SA - EI'a a supressão do regime.
O SR. LEMGRDBER FILHO - Era a ditadura constitucional no Brasil ...
O Sft. JosÉ DE S,\ - A negação do regime constitucional.
O SR. LEl\IGRLíBER FILHO - ... e foi dai que nasceu
a Aliança Liberal.
O Sft. BlAS FORTES - Quando se quis acabar com a didatura no Rio Grande do Sul. V. Ex. acusou o Sr. Artur
Bel'nardes de haver infringido o regime.
O SR. LEl\fGRUBER FILHO - Sim, porqUE) não é o Presidente da Republica que deve acabar com as ditaduras estaduais para satisfação de caprichos, mas o povo na sua soberania, no dia em que lhe derem urnas livres para eleger os
que devem governar.
O 8ft. BL\S FORTES _. O Sr. Artur BernaJ'des quando
interveiu lia Rio Grande do Sul foi para evitar luta fratricida.
O SR. ABELARDO l\L\H1::-<HO - Para augmentar a luta.
O SR. BIAS FOR'rES - Lá o Presidente permanecia há
vinte e cincu ano;l no poder. tran!"mitinC!o-o a si próprio de
cinco em cinco.
(T·rocnJn-se veementes apm'tes.)
O SR. PHE::>!I)E::-<TE - Aten~~ão ! Pc\:o ao~; nobres Depufados ql1e ajudem a Mesa a manter a ordem. Está com a palavra o Sr'. D~pu lado Lem.gruber Filho.
O SIt. Ar.CANTAHA ~L\CI-L\DO - Faca, em nome da 'bancada paulista, um apelo muito caloroso ao orador, para que
não continue nêsse terreno, que só serve para inflamar os
debate;; e pertubar os trabalhos. Peç:,o, outrosim, á ·Assembléia que volte sens olhos para o regime, deixando (1'.'0 os
mortos enterrem os mortos, e volva s·cas vistas para o"Brasi!J (Muito bem.: muito bem. Palmas.)
.
O Sn. AGA~1:ENON DE l\JIAGALH.:\ES - Mesmo porquê os erros
não foram dos homens, mas do regime.
O SR. LEMGRUBER FILHO - O apêlo do nobre Deputado paulista, partiCJo do fundo dalma, é justamente idêntico
ao que se aninha em meu coracão: estou com os olhos voltados para a minha Pátria! (Muito bem.) Preciso, porém,
pedir a todos que voltem os seus olhos também para a Re-
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pública, pois só compreendo que se possa ser votada uma
Constituição, numa hora dessas, pedindo a atenção dos qUtl
dela cuidam para os perigos do regime! (Apoiados.)
O Sn. CRISTóvIo BARCELOS - Mas não fazendo disserta!(ões históricas.
O SR. LEMGRUBER FILHO - Não vim, senhores, revolver sepulturas, nem apaixonadamente discutir os homens
que vivem nem os que já viveram.
O SR. ABREU SODRÉ - Mas está citando sofrimentos velhos, enquanto vários Estados sófrem calados em benefício
da Nação. Fdizes dos que já sofreram; peior sorte é a dos
que padecem até hoje, sem uma providência confortadora e
nobre.
O SR. LEl\IGRUBER FILHO - Estou convenciao, senhor
Presidente, de que presto relevante' serviço ao Brasil! E,
para atender ao apêlo do ilustre leader' paulista, eu cometeria, não uma injustiça, mas um crime de lesa-patriotismo,
porque não estou discutindo homens (muito bem), mas apreciando os atos de Presidentes de República que se chamaram
Afonso Pena, Nilo Peçanha, Artur Bernardes e Washington
Luis.
O SR. Jo.3:.o BERALDO - Sem distinção de nenhum dele::;.
O SR. LEMGRUBER FILHO - Se, em minhas palavras,
houve irreverência a qualquer desses homens, estou pronto
a penitencia-r-me, a retirá-las e, até, a não consentir na publicação do meu àiscurso.
O SR. PRESIDENTE - Lembro ao orador estar finda a
hora do Expediente.
O SR. LEMGRUBER FILHO - Vê V. Ex., Sr. Presidente, que, dispondo cu de ,1.5 ou 50 minutos da hora do Expediente, emprestei 20 aos meus dignos colegas.
O SR. ASC..\NIO TUBINO - O que demonstra ser V. Ex.
muito generoso.
, O Sn. ABELARDO MARINHO - O orador não os emprestou;
tomaram-n'os.
O SR. LEMGRUBER FILHO - Não posso nem devo, até
em atenção a um nobre representante ele S. Paulo, que há
pouco me dirigiu um apelo, não posso nem devo encerrar o
meu discurso, porquê também desejo - porquê não dizê-lo?
- criticar u. atual situação, no que respeita u. diversos governos.
O SR. PnESIDENTE - Reitero ao orador a declaração de
que está terminada a hor~ do Expediente. O nobre Deputado
poderá falar novamente, para uma explicação pessoal, em
tempo oportuno.
O SR. LEMGRUBER FILHO - Desejaria que V. Ex.,
Sr. Presidente,' me permitisse falar dentro de breve prazo,
para que a Casa pudesse ter a sequência lógica das minhas
palavras.
.
O SR. PRESIDENTE - V. Ex:. ainda dispõe de cinco minutos.
O SR. LEMGRUBER FILHO - Como vinha referindo,
o Sr. Washington Luis ou, por outra, ° último Presidente
da República ...
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O SR. VITOR RUSSO:MANO - Muito bem; assim fica impessoal.
O SR. LEMGRUBER FILHO - •. , teve, em certo momento, enfeixados em suas mãos todos os poderes do Brasil.
O SR. FERNANDO DE ABREU - Como os demais, anteriormente.
O SR. LEMGRUBER FILHO - Eu pergunto: porqut~ S~
dava essa inversão completà do regime?
O SR. FERNANDO DE ABREU - Em consequência do regime presidencialista.
O SR. LEMGRUBER FILHO - Em consequencia da
falta de representação e da falta de justiça. l\'las, rep1'es<'IItação e justiça não terá o Brasil, se não se examinarem os
periodos anteriores á revolução de Outubrü.
O SR. JOSÉ DE SA - Mesmo porquê a vida pública dos nomens não é seu patrimônio e sim patrimônio da Nação.
O SR. LEMGRUBER FILHO - Vê agora o nobre Deputado Sr. Alcantara Machado que estou dando a minha contribuição á Constituição que ·vamos votar. Quando discuto
o homem, não me~quero preocupar com o credo que ele siga:
discuto-o pelos atos que ele pratica. O Sr. Washington Luis,
se não prestou na sua vicia serviço algum ao Brasil - eu o
digo hoje, tranquilo e satisfeito - prestou o grande serviço
de provocar a revolução de 1930.
O Sn. JoÃo BERALDO - Único beneficio que prestou ao
País.
O SR. LEMGRUBER FILHO - Por conseguinte, se temos de julgar a benemerência dos homens pelos seus atos, o
Sr. Washington Luis foi um benemérito, porquê nos deu
isso que ai está: a soberania do povo para votar a sua constituição.
O SR. Jo.~o BERALDO - Não há nada de máu que não
contenha alguma cousa bôa.
O SR. LEMGRUBER FILHO - Sr. Presidente, é o Poder Legislativo, principalmente êle, a chave de todo regime
presidencial. Sem representação, não é possível govêrno,
não é possível sequer cumpril'-se qualquer constituição.
Peço agora para as minhas palavras a atenção do Sr. Alcantara Machado, nobre leade1' por S. Paulo, porquê entro'
precisamente no ponto nevrálgico a que queria c!:legar. A
Assembléia Constiluinte não pode votar a constituição, sem
proibir, terminantemente, a eleição de presidentes de Estado
para Presidente da República.
O SR. ALCANTARA MACHADO - E' o que consta de uma
emenda da bancada paulista.
.
O SR. LEMGRUBER FILHO - O anteprojeto saiu-nos
com uma pilhéria, proibindo sejam eleitos todos os filhos do
Estado donde é natural o Presidente, ou onde o presidente
faca política. Se não vencesse a revolução e êsse projeto fosse votado anteriormente, veriamos que dez milhões de individuos não poderiam suceder ao Sr. Washington Luis porquê, sendo ele fluminense, fazia política em São Paulo.
Precisamos tornar êsse prazo bastante lato, para que não
possa haver influência remota nem imediata da ação do Pre-
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sidente do Estado sôbre a eleição do Presidente da Republica.
O SR. VITOR RUSSO:.\lANO - Só há um remédio: o partido nacional.
O SR. LEMGRUBER FILHO - Há mais uma condição
para a qual chamo a atenção dos meus colegas: é o fato das
bancadas aqui presentes estarem sempre sob o jugo da política presidencial do Estado, toda a vez que surg-e questão
de grande imporLancia, que afete o interesse do Pre3Jàent·~
da República. Eu, Sr. Presidente, antes de fazer o apêlo que
deverei dirigir á Ca::;a, vou relembrar pequeno episódio, ocorrido quando se discutia o parecer sôbre o caso de Princeza.
Passàva pela minha bancada um colega a quem me havia
habituado a respeitar e a admirar; quando o interpelei, exprobando-lhe o procedimento e· dizendo mesmo que não me
conformava volasse ele o parecer do cangaço, o coleg:l, digno, honesto, sacou do bolso um telegrama, no qual o Governador lhe dava ordens terminantes para que votasse a favor
do parecer. E acrescen tou êle, que o governador era candidato a Ministro do Sr. Júlio Prestes!
O SR. VITOR RUSSOMANO - Era uma das belezas do reg'ime; havia out.ras.
O SR. LEl\JGRUBER FILHO - Ê um fato histórico que
estou narrando. Disse-me êle ainda que não podia deixar de
votar a favor porquê, do contrário, os seus outros doi:. COBlpanheiros tomariam o seu gesto para exemplo e votariam
também contra o parecer. Procedeu-se á votação. O leader
ficou sentado, votando a favor e os dois companheiros votaram contra. ]~ que falou mais alto do que o interesse politico a consciência daqueles dois ilustres Deputados.
Sr. Presidente, vou terminal'. E termino com um apêlo
á Assembléia, apeIo para que ela cumpra o seu dever, apêlo
para que vote uma Constituição onde, nem de longe, o interesse político ou regional possa prevalecer.
Fer.hemos, de uma vez por todas, as portas que podem
degenerar na desmoralização do regime.
O SR. AcúncIQ TôRRES - Deixemos em paz o passado.'
Resp':litemo-Io.
'
O SI'. LEl\[GRUBER FILHO - Sr. Presidente, quem dirige este apêlo foi buscar autoridade para fazê-lo num passado de llltus, num passado de sacrifício, num passado de altivez. (MuUo úem.)
Quem faz êste apêlo é um homem que não teme govêrno,
{>. um homem que não precisa de govêrno, é um homem que
descansa a sua fôrça na opinião pública de seu Estado.
Não esLou atacanr:lo a quem quer que seja. Quem dirige
êste apêlo é um homem, repito, que tem autoridade para fazê-lo: votemos uma Constituição impedindo as eleições dos
Presidentes.
O Sn. FLORÊNCIO DE ABREU - Isso de nada valerá porquê o Presidente da República encontrará sempre pessoas
possíveis para substituí-lo no poder.
O SR. LEMGRUBER FILHO - Votemos uma Constituição em que os interesses da Nação prevaleçam sôbre
quaisquer outros interesses. (Jlttito bem;-mu.ito bem. Palmas. O orador é vivamente cumprimentado.)
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o Sr. Presidente - EsLá finoa n hora destinada ao Expediente.
Vai-s·e passar á Ordem do dia. (Pausa.)
Comparecem os 81's. Minh:;tros .José Américo
e Juarez Távora.
Comparecem mais os Srs.:
Alvaro Maia. Mário Caiado. Cunha Melo. Luiz Tirelli. Anel
Chermont. Mário Cherrnont, Moura Carvalho, .Joaquim Magalhães, Rodrigues Moreira. Agenor Monte, Hugo Napoleão. Pires
Gaioso, Freire de Andrade. Valdemar Falcão. José Borhn, I,eão
Sampaio. Figueiredo Rodrigues, .Jeová Mota. Silva Lt>aI. Martins Veras. Kerginaldo Cavalcanti. Ferreira de Sousa. Pereira Lira. Barreto Campelo. Arruda Falcão. Solano da Cunha. Mário Doming-ues, Augusto Cavalcanti. Alde Sampaio,
Simões Barbosa. Hl1mherto Moura. Sampaio Costa.' Guedes
Nogueira. Antônio Machado. Augusto Leite. Deodato Maia,
Marques dos Reis, Clemente Marinni. Maf};alhães Neto, Arlindo Leoni, Medeiros Neto. Artur Neiva. Homero Pirl'S, Gileno Amado. Paulo Filho. Carlos Lindenberg, Rui Santiago,
Mi:ruel Couto. Nilo de Alvaren~a, João Guimarães. Prado
Kelly, Raul Fprnanr:le:::. César Tinoco. AUpio Costallat, Fernando Magalhães, José Eduardo, Gwyer de Azevedo. Fábio
Sodré. Cardo:::o de Melo. Buarque Nazareth. Melo Franco.
José Braz. AMUo Mar.ieI. Pedro Aleixo. Negrão de Lima, Gabriel P::ls;::os. Odilon Braga, Ralll Sá. 'Policarpo Viotti. Celso
]\fachada. Rodrigues Alves, Mnrnis Anrlrade. Vergueiro César,
r.incinafo Bl'aga, Carlota dr- Quciro7.. \h1'1'\1 e,orlré. Antônio Covelo, Henrique Bayma, Nero de Macedo. Generoso Pnnce.
Alfredo Pacheco, Francisco Vilanova, Antônio .Jorge, Idálio
!='anrlrnberl?:. Pedro Vr-:rg-ara. Raul BiUen~ourt, Acir :'.lcrleiros,
Gilbcrt Gabeira. AnUmio .Rodrigues (lI' Sonsa. Armandn Lai(lner. E(hvalrl Possolo. Eugênio Monteiro de Barros. Edm:1r
Carvalho. i\Iúrio ManhãE's, Mário Ramos, Rocha Fari~l. Oliveira Passos, Nogueira Pénido, (98).
Deix~rn de comparecer os Srs. :
Pnehf'co de Oliveil'a, Carlos Reis, Herectiano Zenair'!l~.
.João AJb<:'rfn. Lui7. Cedro. V'andro :'.Iaciel. Prisco Pal'nísn.
Negreiro;:: Falcão. Lauro Passos, .Jones Rocha. Sampaio C(l1'~êa. ppl'eira Carneiro. O,'('a1' \Vrinschenek. Ribeiro .Tunqueira, Panrli:'i Cnlóg-eras, D",lfim Moreira. José Alkmim, Simão da Cunha. .João Penirlo, Furtado de Menezes, Da.niel
rir Carvalho. Bueno Brandão. Plínio Correia de Olivpif.':t.
Teotônio MonLeiro de Barros. José Carlos. Mário Whatelly.
Zoroastro Gouveia. Hipólito do Rêgo, José Ulpiano, J.osé Hünorato. Simõe;:: Lopes. l\'T:mrÍcio Cardoso, Assis Brasi1. r:u-=
nha Va:3concelos. Milton rlp Carvalho, Horácio Lafer, Gaslão
de Brito. Roberto Simomsen. (38.)
ORDEM DO DIA

7

o Sr. Presid.ente - Acha-se no Nlirício rln A!':sl."mlMia
o Sr. Ministro José América, que deseja usar da palavra. Na
forma do Regimento, S. Ex. tem prcierência sôbre os oraVOLUME v
34
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dores já inscritos para falar em explicação pessoal.
pois, dar'a palavra aS. Ex.
Tem a palavra o Sr. Ministro José América.
O Sr. Ministro

Vou,

José Américo (!}fovimento geral dI'!
Sr. Presidente, Srs. Constituintes. Eu
s6 pretendia comparecer a esta Casa, interrompendo os vossos
trabalhos, já de si perturbados, vez por outra, por incursões
estranhas, no momento oportuno da aprovação dos atoe; do
Governo. para vir definir minha ação administrativa ou, antes. para vir dar o exemplo do regime de responsabilidade que
deve ser a linha mestra desta vossa construção básica. (Muito
bem.) Mas fui chamado á fala antes de vir confessar êsses
atos com a coragem, que nunca me faltou, de ser julgado,
rle quem não hesita em retificar os seus erros. Porquê tenho
tanto prazer moral em corrigir as injustiças perpetradas involuntariamente, como em praticar justiça.
A Revolução de 1930 não t,eve um desfêcho sangrento.
porquê os nossos homens públicos já estavam mortos de inscnsibi!idade moral (Muito bem); caíram de pôdres antes de
serem varados pelas balas. Mas, agora, cada um deve responder por si, com a expressão de sua personalidade resoluta, para que o silêncio nunca seja uma capa de impunidade.
:Êste era o dia menos próprio para que eu viesse falar-vos,
depois de uma reunião exhaustiva. sob a pressão da crise qUt~
nM envolvia e que. felizmente, já se acha dirimida, para desafõgo desta Casa (Muito bem) e para a continuidade da obra
administrativa que estava sofrendo um hiato ruinoso.
Mal pude lanc;ar as vistas sôbre as increpações que me
foram irrogadas ontem. todas eivadas de deploráveis eqliívocos e de ingr2.to alheiamento do departamento para cuja
atuaç.ão o Deputado Tirelli, por se ter arrogado técnico. devia
ter, pelo menos, atenção' mais vigilante.
Uso e abuso do regime da publicidade, não para que meu
nome ande na vóga dos jornais, mas para que tenha sempre
contacto com a opinião pública, afim de que a ação isolada do:;
poderes rji5cricionúrios seja dosada pel:l crítica dos men:;
atos, que exponho ao exame c á apreciação dos entendidos e
cios inIJ'['cssados, anles de submele-los á aprovaç.ão definilívõ\
do Chefe do Govêrno.
Tive. ontem. uma defesa inCIsiva. Meus amigos da Paraíba. qne me conhecem de perto, que estão ao par das minhas
inten(:õcs P, testemunhas dos n1('115 csforeos patrióticos. conhecem até que extensão vai o meu sentimento de sacrifício,
acorreram a explicar fatos dos quais. se não têm esclarecimento direto e perfeito. têm. ao menos, a noção de haverem
decorrido do cumprimento do dever.
Houve outras vozes estranhas, também ilustres e pen~
tranles, que acudiram, por igual, ao restabelecimento da verdade. qne se sacrificava não sei com que propósitos inconfessáveis, cóm que objetivos, lícitos ou ilícitos, não sei com
que interêsscs particularistas.
Fui aC\lsado de indiferenca pelos destinos da nossa navegação marítima, de inércia perante a sorte da Marinha mercante nacional de abandonar o Lloyd á sua precária situaCão. de consentir que essa companhia sossobrasse em mal.lS
destinos.

(I.tr.nção. Palma.s) -
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é uma l'lagrantc in,ju:-;tiça; que tenho procuraria enfr'enlar as
dificuldades e resolver com carinho esse programa do interêsse público.
Não se póde imaginar em que situação de penúria ~n
contrei o Lloyd Brasileiro: um passivo de 133.000 contos: Ú
fróta, vetusta e inválida. realizando como um milagre a~
suas linhas contratuais: sete vapores sequest.rados na Europa durante o -ano de 1930; deficits que se vinham acumulando: a anarquia administrativa; a injunção facciosa; 'o desmantelo generalizado: em suma. uma massa falida.
E, que fiz? Não devia esmorecer perante êsse estano agõ~
nico da Companhia. Não devia manifestar incapacidade perante um problema tão penoso, que parecia insolúvel.
Envolvido por todas as solicitações do interesse político
para que fô>;se atendido o caso do Lloyd dentro dêsse cl'itério,
C'orreSl)onclendo ao apêlo de amigos. premiando os fatores da
Revolução. abstive-me dessas influências e fui procurar um rlil'ctor do Lloyd que não conhecia. um técnico que
>;P. havia assinalado pela capacidade de administração em uma
de nossa>; empresas particulares de navegação.
Chamado o Sr. Mário de Almeida, apertei-lhe a mão
p(~la primeira vez nêsse momento. Prosseguiu o sacrifício de
minha resistência a todas as solicitações para a escolha dos
agelltes e outro" elementos que deveriam infiltrar vida nova
á Empresa. que não podia servir de premio a serviços revolucionários. Não tive um só candidato para o Lloyd Brasileiro e não permiti que nenhum dos meus amigos, parti cula1'e::; ou pCllífir.(ls. interviesse n::l escolha do pessoal. E bem
podeis calenlar as tragédias in! imas. o choque das amizades,
paJ'a que eu mantivesse até ao fim o compromisso. qu~ me
impú::;. de atribuir a essa Emnresa caráter puramente industrial. desvinculando-a. de todo o ponto. das injunções facciosas que a haviam perturbado e atrofiado.
Até que um dia o Sr. Mário de Almeirla me faltou á fé
das informações. E não há prosperidade rr,at.erial que supra
os valores mOl'ais que orientam os serviços do Ministério da
Viação. (Jhlito bem.)
Podia o Sr. Mário de Almeida dar toda a eficiência. toda
a sna aptidão pal'a administrar. todas as suas possibilidades
de homem l'fllncionado em no::;so meio comercial, em favor do
equilíbrio fl ria expansão rio Lloyd Brasileiro. Se êle faltava
a esses dl'veres,si claudicava. si manifestava um nível de
moralidarle inferior ao que flll tinha estabelecido para todos
os meus auxiliare>;. deveria alijá-lo, como alijei, com uma das
nrontas decisões do meu feitio. E, resistindo aos novos ap'êlos de minhas relacõe>;. aM reclamos do part.idarismo, fui buscar outro diretor para o Lloyd. a quem tamhém não conhf'cia:
fui procurar, na Europa. um homem que havia recusado o
convite elo Govêrno passado para dirigir a mesma emprê>;a e
que impu"cl'u tai>; condiçõe::; para o desempenho autônomo
dessa tarefa, que não foram aceitas. Esse homem afirmava uma
personal idade. sabia o que Queria fazer. E eu. que não pre-:cisava de au'{ilial'es manohráwi!". nem tinha necessidade de
h~mens que fôssr.mfanlorhps ao s:l.hor dus interesses políllcoso dei-lhe plena libl'rrladc de ac:ão. como dou a todos os meus
auxiliares, para qne viesse sfllvaJ' o Lloyd.
Não dl'ixou de se~ compensada es!':a orientação. Ent.retanto, sou agora acusado de ter sacrificado o Lloyd Brasileiro, de ter preterido as suas aspirações de reorganização
salvadora, de ter esquecido um dos problemas mais instan-
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tes da nossa
economia e da nossa ordem política e sociaL Mas, os resultados do Lloyd Brasileiro durante êstes dois
anos de administracãel bastam para a minha defesa (Muito
bem); respondem ás articulações levianas, ou formuladas á sombra de interesses escusos, que repercutiram ontp1ll
nesta Casa. Evidencia-se que não é debalde que nós sacrificamos todos os sentimentos intimos, abdicamos dos compromissos com os companheiros àe luta, desatendemos aos
afetos mais caros, visando exclusivamente uma obra impessoal de salvação pública. (Apoiados.)
O Lloyd devia, Senhores, 133.000 contos em 1930, e em
1932 já tinha êsses compromissos reduzidos a 82.000 contos.
Dera um deficit de 17.000 contos em 1930. Basta dizer que a
receita global. computada a subvencão, tinha sido de 16.000
contos em 1930, e em 1931 elevou-se a 162.000 contos. Em
1932 desceu para 130.000. !lIas es"a queda. que assim mesmo
exprime uma extraordinária vantagem sôbre. o resultado de
1930, tem razoável explicação: não é o Lloyd que deve ser
responsabilizado por ela, mas os contratempos da nossa vicia
política. (lJfuito bem ..) O levante de São Paulo, prendendo
no põrto de Santos cinco navios, com prejuizo 'de cêrca de
6.000 contos; a perturbação das linbas regulares. o desvio
das unidades para o transporte de fôrças, em detrimento dos
interêsses comerciais da Emprêsa; a depressão econômi.ca.
geral. repercutindo nos nossos mercados; a crise de exportação do café; afinal, toda essa série de fatores contrários
~uprimiu os esforços de uma administracão dedicada aos interêsses dêsse grande instrumento de nossa expansão g-eral.
Há. porém, dados mais lisongeiros. O deficit do Llo~·d.
em 1930 e'Xprimira-se por 17.000 cont.os. Pois hem: em 19::l1.
apesar da transicão perturbadora. do regime legal para o regime revolucionário, que não deixara de abalar t.odas as relaeões da nossa vida normal. o Llovd deu o saldo de 14.000
côn1.os por uma verdadeira singuláridade na sua vida orgacontos. paI' verdadeira singlllnridadl" na sua viela organizada. A pezar de todas as deficiencins do commercio marit.imo e dos transtornos rla ordem pública em 1932, ainda se
veJ'ifieOll o saldo de 7.000 contos.
Bastariam (~sses algarismos. para mostrar que '0 Ministél'io rla Viar,iio 1"lão se alheioll rIa SOl'II" df"ssa. Rnml"l'sa.
O SIl..JoÃo BERALDO - Ali<i.s, a Nação rlá o seu tesle. 11111nho .
. O SR. MINISTRO JOSÉ AMÉRICO - Obrigado.
Chegariam essas expressões numéricas. pUl'a provar que
a.~ normas que arlotei inr:lepenrlência do Lloyd das infl11ôncias cont.rárias ao seu w~rdadeiro destino - deveriam
acarretar result.ados compensadores.
O Lloyd. porém, era um organismo mórbido e decrépito
que não poderia continuar a resistir á ação devastadora do
tempo. Sua frol:a era composta. de 66 unidades. com 158.000
toneladas liquidas. Dessa frota. apenas 4 navins tinham idade inferior a 10 anos, êsses mesmos dos mais precários; 5 contavam entre 10 e 20 anOs: 42, ent.re 20 e 30
~.nos: 11. 'entre 30 e W- anos, e, finalmente, 4 com mais de
40 anos!
Srs. Constituintes, em nenhum país do mundo êsse
material realizaria o milagre do tráfego e. ainda mais. o
milagre de dar saldos, porque tudo o onerava: as reparacões, que só no a.no de 1932rconsumiram quasi t.oda a sua
receita. pois soma.ram cerca de 12.000 contos; as mãquinas
fatigadas, gastando o combustível além de todas as pre-
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material. Sabia que o Lloyd conseguia navegar, por esforcas qua,;;i miraculosos de .uma administração vigilante e
abnegada, á prova de todos os sacrifícios. lU as não sou o
llOmem que o representante do Amazonas julga arredio des- .
sas soluções de int.eresse geral; ni.'io sou o homem cegu e
surdo ás cousas que dizem respeito ao progresso c á economia da minha terra. Sou um sonhador da fecilidade do
Brai"il.
O SR. LUIZ TIRELLI Reconheço
Peço permissão pura afirmá-lo.

isso,

Excelfmcia.

O SR. ?lIINISTRO .JOSÉ Al\It;:RICO Vivo a sonhar
com a felicidade a que nosso Pai::: dl.'\"e atlingil', porque a
teITa é privilegiada. a vida fáeit, o::; recursos inexplorados,
as possibil idades d'~~'aj>l·O\"eiladas. Eu sabia c[no o Lloyd estava fatigado; que essa frota se t.ornara impotente, que seus
navios nüo podiam marchar. l~ IJ:lssei a cogitar r!(l~ meios
de sua transformação eficaz.
O SR. LCIZ Tm.ELLI Permita V. }:::-:. um aparte.
Quero declarar que nüo fiz o ma i s i nsig-niri ta il /p- alaque
ao Exmo. Dl' . .JfJ;;f~ .\i1u'rico. A V. Ex. 11)(''';1ll0 jú t.i.ve
ocasião de ml:l manifestar, reeonllccendo todo seu alto espírito patriótico, todo o esfôrço ernpr'egado na pasta que
dirige.
O SR. ME\lSTRü JOSI~ AM:r':RItO Nada valho no
t.urbilhãu do inlerêsse público. :são cxcusadas todas as di.~
monstl'uções de cordialidade para comigo, porque, acima
dêsse bem-estar, acima dessa COl'rente de simpatia que possa manter com os homens, estão meus deveres àe administrador, está a assistência que me cumpre aos problemas do
.Ministério da Vtação. (i.lItlitO bem. Palmas no rec'Ínto e nas
galerias,)
.

O SR. LUIZ TIRELLI - Quero declarar a V. Ex.,
como representante do Amazonas, que fui á tribuna, simplesmente, para, em nume dos marítimos. dizer que, a-pesarde todos êsses esforços, a-pesar-de todo o valor que reconheço em V. Ex., o projeto de decreto apresentado não
realizava as aspirações daquela classe.
O SR. MINISTRO JOSÉ AMÉRICO - Vou. demonstrar
que V. Exa. não sabe o que está dizendo.
O SR. LUIZ TIRELLI - Sei, perfeitamente. Lastimo que
V. Ex. se expresse por esta forma.
O SR. MINISTRO JOSÉ. AMÉRICO - Antes de tudo,
porém, direi que V. Exa., como rcpresentanLe do A,mazo·
nas, é menos ;idôneo para vir fazer increpações á minha
administração.· (Apoiados e p1'otestos.) Se V. Ex. fÔsse
representante legítimo do Amazonas, saberia o que êsse
Estado me deve.
O Sn. LUIz TJRELLI - Sou idôneo e reconileço o que
o Amazonas deve a V. Exa.; mas as conquistas que os amazonenses desejam não pódem ser adquiridas á custa de submissões. Os amazonenses pretendem reivindicar todos os'
seus direitos com patriotismo, com altruismo, sem humilhações de espécie alguma.

534 O SR. MlNI~TRO JOSÉ AMÉRICa - Não ha humilhücão para o Ami\í:ona~. Sou eu quem quer exaltar essa terra. grandiosa e magnifica.
O SR. Lmz TíRELLl - Muito agradecido, em nome do
Amazonas.
O SR. l\IINfSTRa .JOSÉ AMÉRICa V. Ex. deye
saber, Com certeza, que foi o humilde Ministro da Viação
quem. h:l poucos rlias. corrigiu o triste isolamento em que
vivia aquela teJ'l'a, ligando-a pela aviação, reduzindo-lhe o
obstáculo da disLancia, Urando-a do afastamento atrofiante
em que jazia. V. Ex. sabe que fui eu quem, instituindo o
n~gime das subvenl:ões ú.,; companb ias de navegação aérea,
promoveu o estabelecimento da primeira linha para aquele
Estado.
O SR.· I.l'lZ TUU,;LT_I - Já cumprimentei V. Exa. por
isso.
o Sn. PEREIRA DE LIRA - Registre-se o aparte.
O SR. lVIl::\'ISTRa JOSÉ AMÉRICO V. Ex. sabe.
Lambem, que fui eu quem. ha pouco tempo, veio ao encon~
(,1'0 dos apelos de sua ferra abandonada, com a revisão do
contrato da .. :\mazo!1 Rh"CI''', para estabelecer fretes mais módicos da casLanha e da borracha ...
O SR. LUIZ 1'IRELLl -- Já cumprimentei V. Ex. também
por isso.
O SR. MINISTRO ,TOSJ~ AMÉRICO - '" sabe ainda
que fui eu quem venceu a distancia do Amazonas, reduzindo
O retardamenLo de trêS ou quatro dias das comunicacões
radiotelegl.'áficas com aquele meio longinquo; sabe mais qne
sou eu qnem, para atender á situação de insulamento do
seu Estado, está procedendo á revisão das tarifas U~legl'áficas,
fixando uma taxa mais racional para que o Amazonas paga e
o que pagam outros Estados, porquê não tem culpa de ser
mais remoto e mais desamparado.
O SR. LVI:l TIRELLI - ::\'este ponto, não concordo C01,\
V. Ex. O Amazonas nada deve á União. Ao contrário, é
dela credor.
O SR. MINISTRO JOSÉ AMÉRICO - V. E:s:. esqueceu
as influências afetivas, que oeviam sair de dentro de seu
coração, para oU'>'1r as empr('sas interessadas.
O SR. Lvrz TIRELL! - Peco permissão a V. Ex. para
dizer que nada tenho com as emprê:;:as interessadas. Defendi
uma idéia; náo me referi a nenhuma proposta de arrendamento, mas á de financiamento, coisa inteiramente diversa.
Referi-me ao que foi publicado por V. Ex" com a declaração de que duas delas representavam grande vulto e eram
perfeitamente idôneas.
O SR. MINISTRO JOSÉ Al\fERICO - Há um homem,
Srs. Constituintes, que, faz dois anos, ronda o Ministério da
Viação. Chegou a encontrar portas sem i cerradas . Êsse homem tem um extraordinário poder de envolvimento. Procura seduzir pessoas do comércio e da navegação, por um
plano de remodelação da Marinha Mercante, que só poderia
impressionar por suas proporções fantásticas. Êsse homem
conseguiu"afinal, forçar as portas do meu Ministério. Apareceu, pela primeira vez, com um programa prodigioso que parecia assegurar a transformação, do Brasil num reino encan-
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fado. ELl ::::Jbía que tudo aquilo podia seI' (lnJa fantasia môr>bida, mas podia tal1Jbém :='él' interesse calculado. A essQ lemDO,
vinha êle em nome dos italianos. Depois, formou partidos trabalJ)isl,as, tentou todas as credenciais de nossa influGncla política, procurou atrair todas as classes.
Havia-me esquecido de referir que há pouco tempo êIe
voltou pela mão de um oUcbl do Exército, meu amigo.
Êsse ho(nem é o Sr. Sousa Pitang'a, aut.or do discurso que
V. Ex. proferiu aqní. POl'QUe a::. idiia:; silo idênticas, fi.'
dados 05 mesmos, e os argumentos, da mesma natureza. Foi
ésse. homem qClcm atuQu sGbl'e V. Ex., defarmanr/o-lllc a
mentalidade!
O SR. LUIZ TlRELLr - Protesto! V. Ex. falta com a
verdade. Está ""Cl\UG f(}'d,~ de mui:;;. Sou um l'epresentante
da Nação.
O SR. ME.;ISTRO JOSÉ Al\;JI·;RICO -Falo com a Coragem que nunca me faJtou em todas as atitudes de minha yida
pública. Minha coragem maior tem de ser a de detn.m(~iar OS
falsos patriotasl .
a Sn.. AMAR.....L P1>l~()'1'O - Pediria a V. };x. clcclur<l,r oS
nomes dos oficiais do Exército ou da Marinha q\.1\~ se pr'eslaram a lais manobras, afim de que sejam punido:; em nome
da Nação, pois grave é a acusaçf\o qu~ V. ]~x. acaba de
levantar.
eTrocO-1)"t-se veemente apartes. O SI'. Presidente, fazendo soar insistemente os titnp<!.'1Y.)$, 1·ec!l\»w. atençãD. Estabelece-se tumulto. A sessão é s'itspenslt.)
Suspencle-se 11 sessfío tis 15 horas e 47 minutos, e
reabre-se ás 1'5 horas e 50 minutos.
a Sr. AnLUnio Carlos, Presiuente. reassume a Pl'esidência.
O Sr. Presídente - Meus senhores. reabro a sessão c
faço apêlo â Assembléia Constituinte para que ajude a Mesa
a manter a ordem. Está com a palavra o Sr. :Ministro José
Américo. Cumpre á Assembléia ouvi-lo. Aqueles que divergirem de S. Ex. l)od~r5.o ter a palavra oportunamente.
Renovo o apóIo. A desordem nada consegue construir. Cada
orador falará por si. Ouçamos o Sr. Ministro José Américo,
que está d~ndo belo exemplo á Nação, defendendo seus atos
perante a Assembléia. Tem a palavra o Sr. Ministro José
América.
O SR. MINISTRO Josi AMÉRICa (Continuandl') Devo uma explicacão: aproximOU-se de mim um oficial da
lHarinlla e me pediu que declinasse o nome do seu camarada que acompanhou o Sr. Souza Pitanga. Tenho apenas
que confessar - ü digo, á margem, que não o faCa por medo,
como bem sabeis que referi o nome de um oficial do
Ex.ército, pela deferência c amizade que lhe devo.
O SR. AMAR.~L PEIXOTo - Foi neste sentido que' V. Ex.'
fez a referência.
O SR. MINISTRO JOSÉ AMÉRICO - Disse eu. que tinha
vindo pela mão de um amigo. que é o Tenente Cordeiro.
O SR. CR!STÓV;;"O BARCELOS - Que podia estar iludido.
O SR. MINISTRO JOSÉ A.~tF.RlCO - Porquê, meus Sl~

nhores, fôsse um oficial do Exército de outro jaez, nome que
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se me ürigTu'ul'se

!,;lIspeHo. eu diria: Fui um oficial do Exército mancomunado com GJe.
O SR. XAVIEit DE OI,lVElHA Toda a Naçúo sabe que

V. Ex. procederia aS8im.
O :3R. j\íI~IBTItO JOS1:: A1íÉRiCO -

Sabem VV. EEx.

que nada. tenho par~ COnS:1gT:ll' Ú minha Pátria, para dedicar
ao sacrirfeio dos meus ucveres; tenho, apenas, a vida, que
nada vale, mas tem estado exposta a ríscos maiores e temel"ldades muito maís prementes.
U:l\r Sfl.. DZP(J'l'AOO - V. Ex. foi a redenção do Norte
do BrasH! (Mwito õem,)
O SR. XAViER DE OLIVEIRA - E' uma das reservas morais
da Nação.
U;.r SR" DEPVT~~DO - E' a figura ciclópica que orientou
o decreto ouro.
O SIt. MINISTRO JOSÉ AMf:.RICO - Sou o colaborador
deSsa obr'a, como VV. Egx. nfio snlJcm, porque nunca liz
11em farei minha histôria; fui o colabOt'ador dessa ohra,
dando-lhe tudo.
.
O SR, XAVIER ))F. 01...JVElnA - E não deixando nem um
nordestino morrer de fome,
O 511., MINISTRO .TOS1:: Ai\f8Rrco - Antes disso, fui
colu.lJoradol' da lutu arnnlda, fUi o l1om~m que, quando a
Polícía de minha terra, na defesa de sua tluLonomia., se esfacelava, se dit'igiu para. a W3. fz'enLe. (Jbtilo bem.: palmas.)
Não SOl? solQado, não ~ci dn. al'Le da gllCI'I'a, mas tiv,~ lJara
COI}) o meu EsLatlo cOIl1promisst de "Ida c mOI'te, nos dias
da sua epOPéia, li, Q11anrlo pensava quo a Paraíba c"! Lava
pr~Lcl'i(]a e abandonada, quando cuida\'<\ qW! lhe fa!L,lvam
LO(las as assistencias c todos os I'CCtlrSOS, 1'11 i pal'a {),;; SlJ!'Lúcs,
atNnNõ,;sando a Íl1sidia das crnbl}scadus. d\\l'-lhl) a minha vida
em" holocaU\!!lO, pOl'quê nUm~a ncn~H!i :;u1Jrcvivcl'.
O que não (Jt.l<;o SU?.1 os falsos )Jall'onos àa causa na~
cional; desdenho os falsos apóstolos da salvac;ão pública. 14
despl'czO os fictícios conàutores de uma classe que tGm re~
presentantes jdôneos e legitimas ..•

O S1\, LUlZ TIP.ELLl - Não posso ouvir essas expressões
"sem apartear.
Q R. MrNTSTRO JOSJ~ :\i\hmwO - .. , e que, a-pe5:11'da todo n Jn1J.lguúl'en l;ll dos homens, tem Uno a minha assisleIlcia ininterrupta, a minha <leresa -diuturna, a minha compreensão de que àevD mais amparo aos pequeninos e dc~et'
dados do que aos poderosos, que vivo escorraçando de algumas concessões e contratos criminosos. (i}luito bem.)
A Assembléia não sabe dos cuidados que tenho dispensado ao proletariado hUtllÍlde, porque não disputo a popularidade, que ê a fOl'ma mais fictícia e volúvel da opinião.
O SR, V.\SCD DE TOLEDO -

á alegação de V. Ex.
1]:>.1 S1\. DEPUTADO
tral do BrasiJ.

-

Que respondam os ferroviários

Que falem, os empregados na Cen-

O SR.. rv1INI~TRO JOSÉ AMtRICO -

Os empregados da

Central do Brasil não pode~ ter queixas de mim.

Aproveito, Sei1àol'es. êste incidente para dar uma expli-

.cação, que é um desaba.fo.
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Quando ·vim assumir o Ministét'iG da Viaçã.o não pensava em honwn::, nem em intcl'ê::,st's: só pensava na eallsa
pública. Sabia que me cumpria, antes de tudo, salvar os
serviços do Estado, pa-ra, depoi·::" salvar o s,eu pessoal. O
Ú11ico caso que arguem contra mim é o da Central do Brasil.
Utilizo-me dêste ensejo para dar o que já não é uma justlficativa, porque passaram os IJllrig·os e as amea\:as dessa atitude,
mas é uma elucidação oportuna _
,
Chamei para a direção da Cenh'al do Brasil um técnico
que tinha a coragem de suas responsabilidades. E um dia
êle me informou: "Não poderá ser atendido o problema dessa
Estrada sem redução do pessoal. "
l'\üo sabcis que: nesta aparente aspereza ele minha personalidade. sou um homem cheio de reserV<1S romanticas, um
homem saturado de sensibilidade poética. aulor de um romance triste.
'
O SR. FERREIRA DE SOuZA - Um dos maiores romances.
O SR. MINISTRO JOSÉ AMÉRICa - E perguntei ao
engenheiro Arlindo Luz se não haveria uma fórmula mais
suave. ]::le acabou confirmando que o excesso de pessoal
atropclava a administração da Estrada. Pois bem: saiballJ.
de uma YCZ por lodas, que nutro. antes de tndo. a supcrstiçi:hl
do interêsse público: não distingo os homens, quando há. um
interêsse aeima dos homens _ (JIuilo bem,.) Recomendei-lhe,
então, que jll'Opuzcsse uma solução menos odiosa, menos
deshumana. que não deixas:,f' lares ao c1esa.mpa~·o. Foram dispensados apenas 1.3:37 homens. Essa fantasia de milhares e
milhnr('s de empregados da Central é uma criaç,ão da anilnosidade. Dêsses 1. ;):37 homens. 802 não i"iearam desprotegidos, porquê tiveram as garantias da disponibilidade remunerada. Ficaram outros reduzidos aos azares da fome?
l'ião. Senhores, assegurei-lhes, como fizeram os outros
Ministérios, o abono de dois mêses de vencic·entos; fiz mais:
expirado êsse prazo de espectativa, para outras aplicações,
ainda tiveram um mês de· abono. Não é só: expedi
ordens em favor dos operários, dos que hayiam perdido seus lugares, que eram os que mais me preocupavam.
Havia construções na Central do Brasil, na variante de Poá
e 110 ramal de Santa Bárbara. Recomendei que os dispensaUt lÕ•
fossem todos aproveitados nesse e em outros trabalhos, até
que chegasse a oportunidade de sua readmissão. Quando
disse, "até qUfl chegasse a oportunidade de sua readmissão",
é porquê tinha um compromisso de honra comigo. Nunca ti~.
ve um candidato á Central do Brasil; não se encontra lá um
s6 homem que tenha entrado pela minha mão. E o meu com,,·
promisso de humanidade era que nenhum estranho ingressaria naquela Estrada antes da volta de todos os seus funcionários ,em disponibilidade, o.u dispensados.
Felizmente, não ocorrerão mais êstes pretestos de recri~
minação contra aquilo que eU prezo mais do que a minl,:\.
segurança fisica, que é a minha tranquilidade de conciência.
Nunca mais permiti que se reformasse uma repartição do
Ministério da Viação sacrificando seu pessoal. E o meu sentimento de solidariedade humana foi mais longe. Sou alvo,
como todos os homens públicos, de versões infieis.
Quando caí na Baía - e não era um toque de remorso,
porquê não estava ás portas da morte - , quando caí na Baía,
repontou uma crise do govêrno. Procurava-se reajustar as
condições políticas, para evitar um desfêcho que depois explodiu com consequências sangrentas e desastrosas. E, que ti-
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nna 'de mim, que podia dar para ajudar a conjurar' eSsa

crise '? Dei o qu·~ o Governo me tinha dado. Ofereci o meu
lugar de Ministro, que, Senhores, ficai certos, é apenas um
sacrifício. Um homem como eu não pode ser Ministro por
um título de honra· ou osVentação, l)orque sofreu no cumprimento do dever e por não poder cumprir o seu dever, pelo
que I'caliza e pelo que não pode realzial'. (Muio bem.)
E, então, ocorreu-me a sorte, não dos funcionários da
Central do Brasil, que já tinham o destino delineado, mas
dos homens cit'm i ti.dos pela Revolução. (Aproveito ainda o
momento, para dizer que demiti uma mínima parte dêles.
Os outros vieram sacrificados de alguns Estados, quando os
Interventores tinham ainda poderes federais.
Pois bem: do meu leito de enfermo, nito por debilidade
de unimo mas por impulso de conciência, mandei pedir ao
Chefe do Governo apenas uma compensação, que não era para
mim: que não desamparasse os funcionários que tinham sido
demitidos, que não deixasse ao desamparo as pessoas destituidas de seus lugares, cujo destino confiara a uma comissüo revisora de meus próprios atos. que funcionava e
ainda funciona no Ministério da Viação.
Vez por outra, a Imprensa gr'ita: qual o. resultado da
comissi:i.o revisora? A nada respondo. Mas esses resultados
já são quasi completos. Já foram restituidos á sua atividade
quasi todos os adversarios da Revolução, menos os que prevaricaram. Para esses, sou impiedoso, não tenho coração, ou,
por outra, tenho coração, mas sei abafar a minha sensibilidade.
Há aqui' Deputados de S. Paulo que não procurariam
nunca envolver-se num ambito de atenções para comigo. Mas
:::l. Paulo sabe que, de cêrca de 500 funcionarias do Ministerio
da Viação, que pegaram 'em armas, nenhum foi demitido, porquê desde o caso da Central me resguardo de demitir servidores do Estado e pais de família. (Muito bem;)
Não sou capaz de represálias pequeninas, mas das g'l':mdes reações; sou capaz de enfrentar as assembléias e as multidões, mas não de enfrentar um homem humilde e inerme.
(Muito bem.)

Senhores, eu disse que prescindia dos falsos patronos dos
interêsses do Ministério da Viação, principalmente os da l\l:lrinha mercante c os pretensos protetores do proletariado d~
pendente das minhas funções, porquê dêsses ha um só patrono, que sou eu.
.
Vou relatar como resisti á tendência de' desmanif'lD
do Lloyd; vou dizer que energias opús ás conjurações contra
essa empresa. Vou referir tudo o que fiz, sacrificando, até, o
meu senso de administrador, para que o Lloyd não sossobrasse nem caísse em mãos alheias.
Quando observei ql1e a frota já nada podia dar de si;
que os navios, caducos, já não podiam realizar sua tarefa de
navegação, e que tudo seria debalde na reconstituição dessa.
ruinaria, o que me correu não foi uma simples impressão
de técnico.
Verifiquei que a frota do Lloyd estava arruinada e tentei a fusão das companhias de navegação. Foram dias a fio
de entendimentos entre os armadores, para que se chegasse
a um resultado idôneo do aproveitamento de todo o material eficiente e do encostamento das unidades anti-ecorrncas, que consumiam tod'és os esforço,: da emprêsa, em pura.
perda.
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o que tentei foi que, com a redução elos onus da 'administração g'eral e das despesas das agencias que seriam
1l'ansfürmaclas em ageneias únieas e. utilizando-se o material
sadio, com a preterição do contra-indicado, se chegasse a um
resultado correspondente ás nossas necessidades de t ransporte.
Infelizmente, porém, eram· ruinas sôbre ruinas. Se o
Lloyd tinha material imprestavel. as outras empresas não
estavam em condições mais vantaJosas.
O SR. VELOSO BORGES - É por que ql1l.'I'em lomal' ()
Lloyd.
O SR. MINISTRO JOSÉ Ai\U;:mCO - Chegarei lã.
O SR. GUARACf SILVEIR,\ - Assim mesmo, não tem dado
saldo nestes últimos :mos'?
O SR. MINISTRO JOSÉ AMÉRICO - Deu saldo. E se,
tendo dado saldo, acham que é documento de inépcia do MiI1is!ério da Viaç.flo - realizando esse grande milagre finanCeil'O quanto mais se não tivesse dado!
O SR. PRESlDE!\TE - Atenção! Nos termos do Regimento,
U ~l'. l\linis!ro ]lr'lrll' ralar rJllran!p urna !Iara. C'. IWVPIHlo-":I'
psgota<!o () tPlllPO, devo clln;;lllklJ' a A,,:sf'll1hlpia ,.:tli)('(' "i t:1l11cede prorrogação elo prazo, afim de que S. Ex. concIúa seu
discurso.
Os ::-;enhOl'l's que concedem a prorroga~~ão por meia hora,
par<1 que o 8l'. j\Jinislro conclua seu discurso, queiram levantar-se,

(Pausa.)

Continúa com a paIana o Sr. i\finislro José América.
O SIt. :\Il;\;ISTIlO .TOS1:; Ai\lÉRlCO - Fl'ustrou-se a Lenlativ:l da l'USilO, em fuc!' da impossibilidade material. Não sou.
IH )['{) 111 , hllmem para PSlIlUl't:ccr. Prossegui eOl meus apellJ';
ao Governo. Queria, ao Illcno.!l, que me facullasse recursos
para j)' adqllil'inilu gi'upos de navios, pouco a pouco, até sel'eHl sUlwic1as as Jefici8ncias da frota. Mas o Govêrno arcava
com outras responsabilidades financeiras e não póde atenderme. Finalmente, o ano passado, mandei que os técnicos 01'ganizass('1Jl um plano definitivo de transformação do Lloyd.
~ão podiamos apelar mais para o crédito do Tesouro. Devíamos estabelecer uma fórmula de financiamento que n~(1
envolvesse essa responsabilidade: o LIoyd emitiria um rJr~
terminado ·número de ações para poder. com esses recurs"
atender ás novas necessidades de aquisição de seu material.
Foi enviado êsse projeto ao Ministério da Fazenda. E o defensor do Lloj-'d, o defensor da l'IIarinha mercante, o defen. SOl' dos homens do mar, veio dizer que o Ministro da Fazenda
fez bem em negar êsses recursos!
O SR. LUIZ TIRELLI - Eu não disse isso. V. Ex. está en-'
ganado.
O SR. MINIS1'RO JOSÉ AMÉRICO - Está em seu discurso.
O SR. LUIZ TlRELLI - Não disse isso. V. Ex., repito, estü
enganado. "Fez bem em negar êsses recursos" - não.
O SR. MINISTRO JOSÉ AMÉRICO - Leio no discurso de
V. Ex.:
"Preciso, Sr. Presidente, fazer justiça ao ilustre
Sr. Oswaldo Aranha, quando, na pasta da Fazenda,
obstinou-se em negar qualquer auxilio ao Lloyd •••
1:'.

'~,
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o 8R.

LUIZ TIRELLI - Qualquel': não me refiro a êstes.
O SR. MINI8.TR0 JOSE A:lI'IÉRICO - ... (continuando

a leI') •

sabendo que seria em pura perda."
A Casa há de me perdoar a minha veemência.
U"I SR. DEPuTADO Veerilência de homem de bem.
O SR. MINISTRO JOSJ~ AIvI:f::RICO - 05 Srs. Conslituinles hão de reconhecer que não há nada' mais doloroso que
uma injustiça.
Quando vivia entresonhando com a solução do Lloyd,
visionando os nossos mares sulcados flor uma frota nova. lW.S
minhas idcalidades de patriota, a apelar para o Govêrno afim
de que desse ao Lloyd o que. êle precisava, o l\1inistério dd.
Fazenda não pOde atender a esse pedido, e, depois - oh ironia dos homens! -, vem aqui um falso patrono da l\111rinha
mercanle dizer que o Mi'llistro da Fazenda anelou muio acertado opondo-se a êsse apêlo.
O 8ft. LlilZ TlRELLI - Não aceito a express.ão de V. Ex.
- falso patrono. V, Ex. ocupa a tribuna e foge á linha
parlamentar.
O SR. GUARACí SILVEIRA - Peço a V. Ex. permissi'io
para um aparte. Tendo assistido, hontem, o discurso do
!lourc eoiega o llc!jl1laclo SI'. Luiz Tirelli, não lobriguei qualquer aLaque pessoal a V. Ex. Apenas, desconhecendo a mat.éria, not.ava qne ele criticava o fato de- se lerem passado
Lrl:s anos sem qualquer providência, falo êsse que V. Ex.
a.caba, exuberantemente, de esclarecer.
O SR. MINISTRO JOSÉ AMÉRICO - Mas as providências
parciais foram tomadas.
O SR. GUARACf SILVEIRA - E nós estamos satisfeilos
com as explicac.;ões que estamos ouvindo.
O SI'l. LUI': TIRELLI - Bastava S. Ex. dar essas explicações. Não precizava me atribuir a qualidade de falso
patrono. Sou aqui relJresentante do Amazonas, legitimamenle enviado por aquele Estado, e há. 25 anos; sem interêsse nenllunl inconfessável, que defendo os trabalhistas
do Brasil.
O SR. MINISTRO JOSÉ AMÉRICO - O Ministro da Fazénda não pode atender ao pedido de recursos que lhe fazia,
não para lançar nos sorvedouros da administração do Lloyd,
mas para aparelhar a sua frota, para lhe dar i~trumen
tos eficiêntes de navegação, para salvá-lo de um descalabro.
Não sou homem para me desalentar, em face de tantos esforços frustraneos: não julguei impotente a minha
fôrça de vontade, porquê ela é plasmada no sofrimento,
formada em uma terra martirizada, feita ao toque do rl~
tmo mortal das secas; porquê aprendi a ser forte com a natureza ingrata. Depois, andava {!m excursão pel oNorte
quando fui supreendido por uma nova aterradora: o Llo}-d
estava a pique de se perder.
.
Infelizmente, todos os obstáculos a essas soluções da
minha inteligência e da minha vontade têm origem remóta: são os erros deadministracões passadas. O Lloyd, além
do passivo de 133.000 contos, de todus as desgracas materiais de sua frota, de todas as suas incapacidades de apro-
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veitamento, estava. também ameaçado por diversas at;:.õeg
jud iciais, que corriam em fôros estrangeiros.
Uma das
mais alarmantes era a relativa ao vapor "Pelotas", que decorria do ano de 1926 e de que era responsável uma intervenção política que fizera o navio desviar a sua rota para
levar zebús de um protegido ao J'.Iéxico.
.
Todas as vezes que eu tocava o coração do Chefe do
Govêrno, o seu coraç.ão de patriota e de brasileiro. êle
lembrava êsse espantalho das ações judiciais. E advertia:
"De que vale lanç,armos npsse sorvedouro novos sacrifícios. sí esses sacrifícios serão comprometidos por decisões
jud iciais desfavoráveis?!"
E, realmente, entre três ações, inclusive a do "Pelotas"',
o Lloyd foi cond!l.nado a pagar 8,000 contos.
Parecia a perda inevitável! Cl1eg-aram até ás terras longinquas do Nordeste os clam(lres rio Brasil. Fôra um navio sequestrano. E sahe o Sr. Depl1tano Luiz Tirelli que não
o foi por dívidas da atual administração, mas, sim, por compromissos de 1926.
O SR. LUIZ TIRELLI - Não attribuí a culpa do sequestro
a V. Ex.! Declarei que, de fato, o crédito do Lloyd havia
desaparecido.
O SR. MINISTRO JOSE' AMÉRICO - V. Ex. proferiu os
conceitos mais injustos. atribuídos ao Ministro da Viação,
com referência ao Lloyd. E não fôsse eu um homem vigilante.
que tem. acima de todos os deveres de sua conciência. o de
arlministrador, que é o que me assiste mais de perto, não teria
sentido essa veemência, talvez excusada. êsses surtos de indignação, Que a Assemhléia ml' perdoará. Sei que tenho
obrigação de me conduzir com serenidade. Não me fica!'ia
hrm vir lançar em rosto de Drputados incrcpnções cxagl"radas. Ainda hojr tive opodnnidade de velar nela intang-ibilirIadr da Assemhléia Nacional Constituinte. Sei o que eln
vale. Cheguei, mesmo, a usar esla rxprcsi'fio: - "Antes
dissolvê-la do que desprestigiá-la!" (Palmas.)
O SR. GU,\RACí SILVEInA - V. Ex. não se preocupe com
sua pcssõa. Antes de vir á tribuna, eu tinha dito, em convrrsa com o Sr. Alcant.ara l\1achado. que V. Ex. ú um· homem Cllja honestidadr e capacidade de trabalho não precisam de defesa, (.4poiados (Jcl'ais.)
O SR. MINISTRO .TOSÉ AMÉRICa - A~Tadecido. Infelizmente. nem todos pensam como V. Ex.: nem torIos me
fazem justiç.a. Se ainda quando e11 errasse me vif\ssem. dizer.
discretaml'nte, que errei... 1\1uitas vezes tenho emendarlo
minhas faltas.
O SR. CRISTÓV.~O BARCELOS - Dou testemunho disso.
O SR. MINISTRO ,JOSÉ AMÉRICa - Parece que não há
homem de govêrno que mais se tenha emendado, que mais
tenha confrangido o son amor próprio e voltado atrás. como.
se não tivesse personalidade, uniêlade de ação, um pensamento nutrido nas minhas merlitações. Sou homem que se
corrif:"c. porquê o tempo me ensina a me corrigir, o ambienV~
se morlifica. as circunstancias se transfiguram. os homens
nem semm'e são os mei'mos. as paixões passam. Gosto rio
ser I'xam"illarlo e crifirarlo: sou o homem dI" maior publirirladp do GO\'I\l'no. l\linhas notas diárias á imprensa parl"Cl'm 11111 ahllso: ma:' iis:,p ahllso l'l'f1l'tl" n 1'I'~iml" dI' resp"l1sabilidaGr. ra:'u que, como já disse, minha a~;ão isolada nos
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se desenvolve a minha ação.
Não desanimei, ainda dessa vez. Quando todos pensavam
que o Lloyd ía á falência, no caso do "Pelotas", hipotequei
meu nome, porquê pedi mais recursos.
Apelar em favor de uma emprêsa que se afundava, era
compromet.er o conceito de administrador. Mas situava acima
de tudo o interesse do Brasil - e sobreleva uma circunstancia que exprimo vexado, porquê não me aprazem estas
declarações - : era, t.ambém, a sorte dos marítimos, que o
Sr. Luiz Tirelli vem defender.
Afinal de contas, assim como o Ministro da Fazenda,
numa situação difícil do Lloyd. quando os credores dos
1.33.000 contos das administrações passadas premiam a sua
àireção, fez adiantamentos para que fosse atendida uma parte
dêsses pagamentos. o Chefe do Govêrno mandoll
pagar
8.000 contos. para liquidação do caso do "Pelotas".
Mas foram 8.000 contos tirados da subvenção! POrquê a
Assembléia talvez também desconheça que. nessa cont.ingência de cJepre::::são mundial. de crisc r1e::::esperadorCl.
em que todas as emprcsas de navflgac.ão dão "deficits" e em
qu P os governos atilados as amparam com fortes auxílios.
o Lloyd, no Govêrno Provisório, perdeu ã sua subvenção .
. O SR. LUIZ TIRE.:r..LI - Sei disso.
O SR. MINISTRO JOSÉ AMÉRICO - A subvenção de
20.000 contos esteve. por anos, comprometida em garantia
de pagamentos de emprestimos contraídos pelas administrações anteriores. E, quando, ])m'a :,wu desafogo. a emprêsa ia
libertar-se dêsse compromisso. vinculou-se novamente á suhvenção. ao pagamento da qucsUio do '·Pelotas". feit.o medianf!'
adiantamento do Govêrno. com desconto desses recursos.
Fiquei ~lamando--novamente, como quem tem a impressão das necessidades de seu País, com a visão que distingue
o nosso futUl'O pelo intercambio comercial e pela'- expansão
fias nossas riquezas. Continuei apelando para o Chefe do
Govêrno, afim de que não fôsse preterido o caso do Lloyd.
Afinal de cbntas, S. Ex. me disse: "Vamos apurar as
mas responsabilidades para com o Tesouro e vice-versa.
Y~rifiqne!11os a silu<lCão finr:l1cf'ira do LloYrl Bra;;:ilriro. pura.
então, decidirmos de sua sorte".
Predominava out.ra fantasia: dil.ia-,'l' -- como afirmou
aquí o Sr. Deputado Luiz. Til'clli - qnc o Lloyrl (~ um sorvedouro dos dinheiros públicos. Puro engano, Sr. Deputado Tirellí!
O SR. LUIZ TIREI,Ll - Niío disse isso. (T1'ocam-se apar-

tes) •

O SR. !\HNISTRO JOSÉ AMÉRICO - O Lloyd é um sacrificado pelas exigências do Govêrno.
Infelizmente. V. Ex. não leu. apesar do meu abuso rIl'
publicidade, a exposição que fiz ao Chefe do Govêrno, em
15 de Dezembro do ano passado. com reclamos muito mais
veementes do que O!': formulados. ontem. nesta Casa, em
favor de urna solução para o caso da Marinha mercante e do
ll()yd Brasileiro.
Foi uma e::\.-posição de motivos divulgada, como todas aS
demais, na imprensa carioca.
Estudei o estado em que a Revolucão enconb'ou o Lloyd:
estado precarissimo, estado de ruína, E:st.ado de falência!
Mostrei - para provªr as compensações de uma transfor-
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ma~ão radical quais os resultados obtidos em tão penosa
situação - resultados que se mostram os mais supreendentes. Esta o aqui. e S. Ex. os poderá ler em O Globo. Ai expús
as soluções indicadas: a fusão das companhias, tentada de-halde por mim; o arrendamento. Seria muito comono para
um homem de govêrno subtrair-se a ôsse onus. Havia uma
grande corrente favorável a essa solueão. Mas eu tive a coragem de me insurgir contra a proposta ...
O SR. LUIZ Tm.ELLI - Os maritimos todos sabem disso
muito bem.
.

O SR. l\lI:"-1ISTRO JOSÉ AMERTCO - ... primeiro, porque não consultava os interesses da :"-1ação; segundo, porque
exigia uma subvenção superior á qllC lhe é dada atualmente
pelo Govêrno: terceiro, porquê a única vantagem oferecida
era a aauisição de alguns navios, com o próprio produto da
subvenção, para serem rest.ituidos vinte e cinco anos mais
tarde. isto é, nas mesmas condições de inutilidade ...
O SR. LUIZ TIRELLI - Os maritimos têm também absoluto eonhecimento disso. V. Ex. procedeu muito bem.
O SR. MINISTRO JOSÉ Al\fÉRICO - ... quarto, porquê
se queria fazer um "trust" de navegação; quinto, porque não
se responsabilisavam pelo pasgivo do Lloyd e não se podia
justificar êsse encargo para o Govêrno, abrindo mão de todas
as suas prerrogativas. e. finalmente - e este foi o meu argumr:mto mais sensivel - porque os proponC'ntes não se responsabilisavam pela sitnacão do proletariado marítimo e não
assumiam o compromisso ele manter os funcionarios do Lloyd.
E eu. num gr'ito de brasileiro, num grito de solidariedade nacional. ..
O SR. LUIZ TIRELLI - Que teve a aproYa~ão de Lodos os
maritimos, contrarios todos ao arrendamento.
O SR. MINISTRO .TQSÉ Al\IERTCO - ... num grito de
cima para baixo. não permiti quP. se sacrificasse essa gente
benemerita e t.rahalhadora. (J1U1~tO l)ern: palma.s.)
Eu disse então uma CO\1sa que V. Ex. exprimiu ontem
com menos precisão. lançando-me incrcpações ...
O SR. LUIZ TmELLI - V. Ex. não está sendo exáLo. Não
lU('redi e muito menos insultei.
O SR. MINISTRO JOSÉ AMÉRICa ... porquê sugeri
a salva~~ão do Lloyd. Está aqui essa sugestãó exarada com a.
sinceridade que V. E:-:. não teve: (lê)
.
"O que o Govêrno deve fazer, sem maiores onus e
múltiplas vantagens, diretas e indiretas, para os apelog
do nosso progesso econômico e social, é constiLuÍl'
nma nova fról.a que atenda a essa finalidade" ..
Foi o que fiz e V. Ex. me increpon e me ac,usou por
essa omissão ...
O Sn. LUIZ TIREI.LI - O que V. Ex. fez, no Drojeto-d~rl·eto q1le. foi propi\!' a fll,;ào da,; rompanhias.
O SR. l\IINISTRO JOSÉ AMÉRICa - Chegarei lá.
O SR. LUIZ TmELLI - Agunrdo a opodunidade.
O SR. MINISTRO JOSÉ AMÉRICo-(Continuando a lê/')
,.,

'.
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- "Com a deficiência técnica do material não pode
haver pericia técnica para uma administração compensadora. A desorganização administrativa decorre
em grande parte da precariedade financeira por falta
de um aparelho capaz de maiop aproveitamento".
E essa exposição é minha, porquê não mando meus auxiliares fazer exposições; escrevo-as eu mesmo.
O SR. Lurz TIRELT..I - Realmente, .admirei-me que a exposição fosse de V. Ex., pois prejudica extraordinariamente
a Marinha mercante nacional.
O SR. MINISTRO JOSÉ AMÉRICO - V. Ex. não sabe
e nem ouviu o que estou dizendo.
O SR. LUIZ TIRELLI - V. Ex. dissp. que a exposição é sua.
e en estou declarando que me admirei disso.

O SR. MINISTRO JOSÉ AMÉRICO - Ainda não cheguei
ao ob,ietivo a que Queria ehegar. (Continuando a ler.)
"Os exagerados favores pleiteados não teriam uma
retribuição imediata aos serviços exigidos por um pais
como o nosso, de tão extensa costa maritima e rios navegavcis, e de tão grande número de portos. Com a
mesma sülwençüo e sem as novas concessões pedidas.
poderin ser atingida uma solução mais nroficua. Essa
previsão não envolve um exagerado otimismo. Basla
referir que, excluidos ns pagamento;:; devidns por obrigoaç;ões nnlcl'inres á Revoluç:.ão, a nllima Dil'ctoria do
.Lloyd teria em seu favor um saldo, em contas com ()
Govêrno, de 15.000 contos".
A situa<;:ão do Lloyd não é a de app.rturas que se afigura.
empre:::;). conforme os dados da ultima comissiio que
P"f.urlou a sua situn<::ão financeira. deve ao Tesouro l1penas
11.000 contos; mas isso não p ('xalo. porquê estão incluidos
n('ssas conl;);.: roml1romissos pela aquisição ae earvão que o
T.loyrl não eonsumiu. de CJ1H' foi apena::: inlcl'111NJial'io, COn1hnstivel quc se rlcstinavn :i Central do Brasil l' ao lVTinistfirio
ria Marinha. f' onfras conlns que Twdi fossem cancelaria".
l)()rquê, nCí'd;1': ('nnrlietjl's. o Llo~'(l nfio sl'l'ia f!f'\"f'clnr (1(\ Gnv(~rno, mas o Go.....~rno é que seria devedor do Lloyd. O Lloyrl
deve. se hem 111(' II'111h1'o. rPI'ra de -10. ()()O contos ao Banco do
Brasil pelos arleantamcntos feitos, parle na atual arlministração, afim ele atender á metade da liquidação dos compromissos anteriores á Rrvolucão. E T)edi. ao mrnos. quP l!Jr [08S('111
cobrados juros mais razoaveis, porquê o Banco do Brasil
cobra de 9 até 12%.
E enunéiei, então, de fórma muito mais ('xpressiva, quais
eram as facilidades de aquisição de material flutuante. V. Ex.
referiu-se, apenas. a duas emprêsas, e PU declarei: "Em vista
das disponibilidades dos estaleiros e da crise que assoberba
os construtores, o Lloyd tem recebido inumeras propostas de
firmas inglêsas, alemãs, italianas e espanholas, que pretenriem fazer a renovação de sua frota com pagamento a longo
prazo, em· troca de mercadorias. Ainda recentemente, a United Steel ... " ..,- foi essa a empresa a que V. Ex. se referiu...
O Sa. LUIZ TIRELLI - Essa, não.
P,:"sa

.-
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o S;R. :\IIXIS;TRO JOSE" AlvrI~mCO FOi I':<sa. porque tenho a sua proposta, trazida pelo Sr. Souza Pitanga, e
V. Ex. está saturado dêlc.
O SIl. Lm7. TlRELL! - Referi-me ás llnic<l" que estavam
em condições de rf.'alizar l~:"se empreendimento, e fiz a minha
refeJ'encia estribado nas afirmações de V. Ex.
O SP•. PHES1DZ:\TE O Regimento obriga-me a observar
ao SI'. Ministro que, den tro de qunLro minutos, estarú findo
o prno d2. prorrogação qne lhe foi concedida. .
O SR. :\IINI8TRO ,JOSÉ A!\Dmrco - Lamento não haver chegado ús minhas conclusões, justamente no ponto
mais sensiyelda cxposiç.ão. na parle que se refere ao antepI'o.iclo (le reorganiz:lQão da l\iarinha mercante.
O S:--•. Prr;;;slDE::'<TE - Ser,": rcscrv,l(]a a nah1Yra ao Sr. Ministro para a sessão de amanhã, a ql.1alquer- momento em que
compareça.
O SR. l\ITXTSTRO JOS}~ Al\nmrco - Vou resumir o
l~1n.i~; 1)n~~~ivf·l ;t~

o

S':n.

i1-:inba.

o
::'

c()n3idpj·é.~.t:üe~.

PH:~S!j)EXT~ X~O :~c j'SC]l1c·.:a o Sr. :,íini:dro (Ie
fJ'I\~ l1"liilntos. (~. si n Pl'P::ddnn!.r da ~-\.::5CJn

qUf\ l'rs{an: aí>('1nas

hlóia transigir com V. Ex.. sem autoridnde, (Ine fala pelo Regimen Lo, firrll<t en fraqneeicla.
O SR. ;\rIXrSTfW .JOSt A?\l1~RICO - Ql1izcra que V. Ex.
ll'anslg;i:-,;,,:p

cnn~

n

inl('re:ss(~

IJlíhlico. O

l\lini~fl'(1

aqui.

r~0~ia

lribUi1:l, é igual a V. Ex., igual n. um Sr. Deputado.
De maneira que eu exponho, nestes documentos, todas
as facilidades de aquisição do material; indico, além da firma
americana, as italianas que me procuraram dirétamente; uma
que se propunha, até, fornecer o primeiro grupo de navios
novos, em ll'óca de navios vel11 os, e. outra mediante pagamento da subvençüo, sem qualquer compromisso do Tesouro.
Foi assim formulado o meu re~ente apôlo ao Govôrno,
para que se fizesse o reajustamento financeiro e o aparelhamento do Lloyd ...
O Sn. L~;IZ TIllF.LLT - Eu me ha:::eci nos informes de
\'. Kx .. na mcillOr das inlençijcs.
O SIL l\líXrSTRO .TOS):: MJf:RTCO - ... para qllf\ :::f\ consn!irlass('m as Sllns contas. ]1;11':1 quo se rizCSNl a rl'fot'fJ1a dos
Utulos elo Bnnco do Bra:::il. (Icixanr!o I'PSOI'V<1da ;íqlleia 'emjll'l'~a. qlll' l~lais nada ]wdi:1. qllf' a :::llln'pill:ão, l1a1'<l com ela
1H'lli'l'PI' Ú" nec('ssidadps tk compl'a de material, que seria a
sua "n h·ac:ão.
Inopinadamente. entrelanto, dias depois, tive ain(;a uma
snrpresa, que me reservava ;l precariedade da situação do
Lloyd: o Comandanle Firmino dos Santos. que vinl1a opondo
verdadeira resistC'neia de benemérito á crise crcada, ultimamente. pela versão de qUe o Lloyd ia galir - porque, desrk ôsse dia foi fulminado o crédito da emprl~sa. e el:t não dispunha, siquer, da sua subvenção, demitiu-se. Desde então. o
Lloyd passou a comprar carvão na pl'aç·a, porquê não podia
importá-lo pl1r m~js .\OSOOO a tonelada.
O SR. IRE::'<EO JOFFIl.Y - E' eloquente!
O SR. MINISTRO JOSÉ .<\i\mRICO - O Comanaante
Firmino não pôde resistir. Não tendo a minha têmpera:, demitiu-se. E logo um jornal lendencioso, disse que eu é que
VOT-l':\IE v
35
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devia pedir demissão e não o Comandante Firmino dos Santos, porquê o Govêrno não me atendera!
O SR. VASCO TOLl~DO - Mas a Nação Brasileira não póde
precindir dos serviços de V. Ex.
O SR. Lurz TIRELLI - Com o que os maritimos, em peso,
coneordam. (Muito bem.)
O SR. MINISTRO JOSÉ AMÉRICO - Nunca perdi a confiança c. como o Govêrno não me atendesse perante essa
nova circunsL:mcia, quando o Comandante Firmino me abandonava e abandonava o Lloyd, que podia fazer? Apelar
para uma solução de momento, para uma legislação de emergência, que o nobre Deputado não compreendeu, porquê o
decreto df' I'cOl'g-anização da Marinha mel'canlc nfio f'xclúf'
as minhas tentativas e os meus lWOl)ósilos de reaparelhamento do Lloyd.
O SR. LUIZ TIRELLI - Folgo extraordinariamente em
ouvir ('!""a" d,'cluruçüf's dI' V. Ex.; e, infelizmente, eu, J'ealmente, não compreendi isso.
O Sn.. MINISTRO JOS]~ AflmmCO - Urgia amparar o
Lloyd Brasileiro. Tive, mais uma vez, um critério impessoal:
nem siquer procurei fazer a escolha diJ;éta dos diretores da
companhia. Pedi ao lVlinistro da Marinha ~ indicação de um
nonw, e fui bem avbado, l)ol'quê êle o deu e .jú cedeu, até,
carvão ao Lloyd.
Apelei para o presidente da Associação Cúmercial. O no]lI"e DPflt1tado uJ'gllil1 ql1r o pl'f'sidcntc dessa Associ~co não
é um técnico.
() SIlo JXiZ TIltELLl EI1 nfio di:'sr Cjtl(' niio Pl'a um
Ih;lliell: di",,!, qUI' I; alia nulol'idar1c' no ronH~rcio, mas, l1ara
a l\i<~ri!lha mcrcante, niio scr\'ia.
O sn. 1\11 NTSTRO .TOS1~ Al\ll::RICO - 1\lns não é de técnico qlll: () Lloyd l)reri~a; preeisa. sim, de homens capazes de
dirigir os sens negúdos. de c~Limular as suas necessidades.
E. porqnô o maiO!' dos do Lloyd era a sua contabilidade, apelei para um nome da Fazenda. e êsse, ulém de tudo, é homem
viajado. espírito lúcido, e~pccialista em contabilidade e assunlos cco1'lomicos. O nohre DeputarIa amazonense criticon
essa comissão, porquê queria. simplesmente, um técnico esquecido das rrais neces;:;idacles do Lloyd.
Es~c t(~cnico sei':'! o delegado da comis:,ão, incumhido da
administração dil'éta.
.
- Está prevista lambem a assistência técnica do Departamento d(\ Porios e l\"avegaçfio. .
O SIl. Lvrz TmF.LLl - Interl1rcto de acôrdo com as Jnformar:;ões presLadas por V. Ex.: que não ha mais nada a
fazer, eslá tudo resolvido.
O SR. MINISTRO JOSÉ AMÉRICO - Pediria que me ouvissem, porquê o tempo é escasso e devo terminar.
O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - Já que o Regimento é tão
rigoroso, V. Ex. poderá continuar na sessão de amanhã, explanando o assunto.
O SR. MINISTRO JOSÉ AMÉRICO - Não voltarei; tenhó
o tempo dividido entre as minhas obrigações e esta explicação ..E, concluindo, Sr. Presidente, pediria ao nobre Deputado 1)010 Amazonas que lêsse a entrevista que 'Publiquei em
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·0 GloiJo súbre a rr'organiz:J.ç:ão da i\Ial'inha nwrcan(c. O que
cu queria vrincipalmf'n(e cra cyilar a guerra de frdes, pois

.Já parecia uma campanha de flilmsteiros, que ia dando cabo

da frota <.ll'l'uinar!a. Leia V. Ex. essa explicacão c me fará
justiça.
O SR. CnU:iT(jy:\O BARCELOS - Como já esLá fazendo.
O SR. L"CIZ TIRELLI - E sempre tenho feiLo.
O ~R. l\IlNISTno ,JOSE' AMÉRICO Desejo, apenas.
aCenll.Wl' que a:-; r1eclara(~õcs que' aqui i'iz. rell:1ssando documentos () jornais, cOl'respondem ao critério f'xarado no meu
]'cla[eJl"io do allO findo. f:'lll apelos que rJirigí f.l1 Cí:de do Governo para a :-;olução do caso do Lloyd Brasileiro, Lul a irnl)J'cssão que eOllsLanLemente me causavam a SÓl'lc cIo seu proletariado e a necessidade. de vilal interesse público, de nm
<'Pari'llwllll'nto mais adl~qUarlo da :\larinha mercante. (Mui/o

bem.: muito bem.. Palmas no recinto e nas galerias. O orador

IJ vivamente cILmpr'irne:rlia.r.lo.)

8

o Sr. Presidente - TI~m a palan'a. para explicaçfio
o Sr. Ant()nio Co\"ello. primeiro orador::: solicitá-la na Orcll'1Jl
do Dia.
O SIlo ANTOXIO COVELLO (Paz',), ,,:;r;plica.r;ão l lcs soal) :
:';;:. PHES,DC;TE. Si;;:\~i!lHES CO:-;STITl.;\C-;TES - Compl'c'!lcll,lo jll'j'j'l'ilam l 'lllf' a di rl'ic li IrI:::ri I' em qUI.' nll.' I'n{:unLI'o, ao IOlllill'
:1. ;;~!l;1 .... :'a. (I ,',.;la )101'a lardia e a\"ançada da sessão, me referi' a uma da,.: I':llcnda,.: apl·I''':C'llLada,.: }lOt· mim e ]lUI' n1l'1l
('()ll1pnhr:iro di' j'('lll'PSl'lllação rio Pari.ido da La\"olll'u, rclali\"anwnlc a a,.:sumplo de capilal impol'Ianeia. ohjec1o de csl11dod::: Commi,.:,.:ãu dos 2·ü. incumbida dl~ elabo1'<11' o parecer
l"oJ}l'I' o anle-]Jl'ojecto. que vaI' ser sllbmeltido aO debate.
de;::la rl';::peil:::\"f'1 Assemhll'a.
E esla difí'iculrlade cr~se~ c!iC) vult.1 quando considero
que devo continuar a OCCUlla~' a aLl.enç~lO, já necessariamente
latigada, dos illustres Deputados, depois dos debates aqu1
travados em termos tão "i".!.?;'s c que I.in't'am i) condão de
re\"olver e agiLal' o espirilo ,-::ullo. 111:1, l'nlhui:I.Bla e vibl'anLe
dos nobrr~s meml.n'os da AssemJJl':a Nacional Constituinte.
E', portanto, numa atmo:-;[Jhl~t',l f~rLemen~c ab~·:J.7:ada,
que de\"o usar da pala\Tu.
O SR. ASCA);'IO TüBl:-;O - :\Ia;:. a pala\"ra de V. Excia ..
repousada, será. um sedativ:). (fU$Os. )
O SR. AXTOXIO COVELLO - Oxalá qne a Di\"ina Providencia me de o condüo de acalmar as cndas revolLas da agitac.:·iio que lavra pelo espírito de torlos oS membros desta Casa.
Dizi:.l cu. Sr. Presidente, que essa dificuldarle crescia de
vulto porque devia falar :tpós os de])at~s py'olongados, durante os quaes a atlcnção dos 81's. Membros da Assemb](~a
Nacional Constituinte teve de pCI'manecer sempre presa aos
graves assumptos aqui versados e debatidos.
Mesmo assim, não quiz deixar de trazer, por tiesva1iosa
·que fosse, a minha contribuição pessoal ao (~studo, a que se
,está procedendo, das magn~s questões que devem ser decí·.didas com a elabor:lção da futm';:} Carta Constituciona1.

-

5·1.8-

Para esse fim, lrouxeram :.ms, 'l opulencia de seu saber;.
outros, o f'l'udo de sua 10ng3. e autoriZclda experiencia; concorreram, enlrelanlo. torlos I;om el.JVàcla cultura 8 nobre patt'iotismo, para os trabalhos que se vão desenrolando ('fi
torno do objectivo principal que aflui n:)5 congrega.
Não é, pois, de exlranhar qUe da penumbra do relr'ahimenlC' surjam os artifices despretenciosos. (não ulJoi,ados),
que queü'um lambem Orrer{~Cel', cum ;:inCéll'idade, o seu l.igeiro contingenle de esforço ,}ara a l'r.aliz:ll;ão dessa granàiosa obra.
Elaborar uma Consliluiçã'J, não é arrancaI-a, a g'olpes
de mil:li;;Te, por meio de uma snbita invocação marcada
pelas linhas da pCl'feclibilidade e repassada de completa sabedoria, do CCI'cbl"l dos poiil.ico<;, dos juristas uu dos pensadores.
As paixüps c':gam os hOlm~n" de lula; loldam, por vezes,
os entendimcntos mais lucicios, porque ('scravisn,m () temperamento, ,A,:sim, eumpre talhar, com segurança e arle, na
rocha viva das Iln;;S,IS IJ'arliL'(:lk~·; histo l'iea:" as lei" ql1e, reflectindo o sentimento da épu(:a em q1.le nos encontramos, espelhem, com 1'idl'lidadc t~ niiidez, () ('ar'aetei' do po\'o, das aspirações c dos idl!al~S qnc o agil=.lln.
Elaborar uma COllsti lu içã() ,~ Lrab'llhar para o futuro dizia um dos maior'es polH:cos c oradores, - é prever; ~
determinar dr. longe os cosLumes, U::; tendcue.ias, as opin'lões,
para uma época di,:t.anll~. B e éSt:~ LJ'alJall1o pertinaz. c:nlmrJ,
de elaboi'a~ãl) e:mLa. [ll'udenlr; e sabia, que assumimos o
compromisso dc realizar, "altando sobre esi"as agitações
f'phemeras, sobJ'e essas ondas violentas que os embates dos
vivos inLeresses poli licos IH',)VOCfln~ e produzem.
Por oulro lado. Sr. President·~. sinto-me á vontade na
t,ribunn, porque ha llma considt)rUçÜ0 que elesce sobre o meu
espirito p. mc impelle a enfrentar os rumores ullimos do
fluxo e rGfluxo das rUmor03<1S agit.al.;õcs que aqui se .verificaram. K que. rcpresrnlanfes dos }~slados, ao peneLrnr'1105
Ilo r:'cin1o de;.;la "\ssembléa, nos LJ'anslormamos. nüo em cl.elCg'udns dl'slu ou d~lqueI1.a l'cgiüo isolada da l\açito l)l'a~jlcil'u.
(Jinito bem) mas V<l5SamOS a ser os manrlaLnJ'i05 renes. legitimas c "cl'darlciros da lH'opl'ia nacionalidade, esquecidos
das dissenções locaes, dos interesses puramente :'egionaes,
que perturbam sempre a serenidade e instillam soffrimento
na alma das pessoas mais equilibradas, calmas e resignadas.
Do inLerior' deste recinto, o n05;,0 espirit.o divisa a immcnsidade elo terl'iLorio PUI,I'I('; a nO.:'sa aima mcrgnlhu na
,:uavidade d(';:sa contemplação inf,ima, em virtude da qual
nos apercebemos de que, l'eIlresLmtant~s do povo bra:'iieiro,
manclatarios da Nação. aqui TI!}"'; acham')s para. sob a prtloccupaçüo rio sentimento vivo do 13r;)"il. uno e inlE'[.;'rú. €laborar as leis que de\'erão l'ege~' os seus destinos c os das futuras geruf./õcs.
O S·R. RJ,;:xxro BAnBo~A - Hoje, cnli'ptanlo, pu]',...ce qnf'
iamos esquecendo a Nação e fieanrJo ao serviço das nossas
paixiJes.
O SR. ANTO~IO COVELLO - Xão 11a quem csqucç::t Ú
Nação. Debaixo destas agitaçõc~' pas,,;-~geiras, viyc s/'mpl'ü,
luminoso, o espirito de nossa Pal.ria; palp~ta sempre, nJ'df~nte,
o sent.imento da nacionalidade. e. ql1a,~squer que sejam as
divergencias que separem os hom·ms, ou os partidos; quaesquer que se,iam os intcre!"scs qne lancem certas e delerminadas criaturas animadas de um ideal contra outras - sobr€~

-

549-

iodos como tlma estrella fulgul'anl~ a nortear os nossos pas::os, os nossos sentimentos, :1i'; nossas ns.pirações, está S('mpre
a imagem imperecivel ela P;lll'ia! (Muito be1it.)
Não tem razãu, 11ois. o iIluslrc jornalista que, por occasião da inslallação desta Ass'3mbl'~a, cnm amargura commentava, por uma das folhas de maior autoridade '3 prest.igio
no paiz, a tristeza da observaçãO que o· salteara. Dizia elle:
Encontrei, na Assembléa, representantes dos Estados de
Pernambuco, da Bahia, de Minas, d'~ :::ão Paulo, do Hio Gran-da do Sul e de todas as outras unidades' da Federaçãü; mas,
ausentes os represen tantcs da' Nação Brasileira.
E' um engano, um erro de Ob,Bl'\'a,;iIl), porque, r:c tocias
as bancadas, brotava c emer~ia esse imllerat.i'l.'o civico, a estabelecer a unidade de acção, a fixar a unidade de 11ensamento e a ditar a unidade, dos nossos trabalhos.
Nessas condicões, será ab;;ul:rJo eoncebel', para o nosso
Paiz, um projceto de Con,;( itui(:ão que não sr.ia de natureza
substancial e genuinamente bra5ill~ira; que não Umha de ser
.argamassado com elementos cta n035,1. hisLo~'ia, l.ambem typicamentc brasileiros c cujos dispositiv.)S não exprimam aspirações igualmente brasileiras. .8 as manifestações que tivemos já. ocea;:ião de apreciar, atravéz de trabalhos ('ruditos,
cultos e brilhantes, produzid0S d'~sta tribuna flolos notaveis
'Constituintes que a ·verm occupando, diariamente, nos levam
á convicção de qUe a obra consLitueional a ser aqui elaborada deve, naturalmente, fundar-se na Constituição de 1891,
que tem merecido os aDplansos sinceI'Os e continuos de lodo::<
quantos estudam e examinam, com dedieaçã'J e criterio, as
realidades do nosso ambiente social ~ político.
SI', Presidente. tanto I) lIma verdade o que acabo de
affirmar, sem a preoccupação da originalidade, que apropria
Revolução vietoriosa de 1930 ent.end,m de prudencia não se
precipitar, indo ao encontro de re l'orm:ls immediatas e audazes que pudessem ·chocaÍ· o espiri~.o conservador da Nação;
mas. estejou-se, logo. f'm um principio, segunrlo n qual a. /.radicção politica e historica. l1bderb ser (~ontinna.da e não quebrada. Dahi a razão porque se fixarnm na lei inst.itucional
do Go,\,('['no Pro'l.'isorio. isto é, no 11roprio Decreto numero
i 9.398 de 11 de Novembro de 1930. os elementos sllhstanciaes dE' partida para o desdobramento dos trabalhos da
elaboração do novo Pact{) Con:;titl1cionnl ria' Ftepubliea Brasileira.
Effecti\·amcnte. o artigo 12 desse decreto estab-eleceu:
"A nova Constituição Federal m:mterá a f(:rma republicana
federafiva I' não poderá restringir os direitos dos municipios, dos cidadãos brasileiros e as garant.ias individuaes,
constantes da Const.ituição de 24 ~le Fevereiro de 1891".
Se fosse preciso uma consag-ruc;ão ruidosa e corr,pleta do
esforço ingente dos apostolos da. Republica, que galvaniza:ram as aspirações daquella época na celebr'3 Carta Constitucional de 91, não poderia eu o)ff~r<~cel' aos Srs. Constituintes
outro titulo mais recente, d03 gloria e de benemerencia, do
que este que acabo de citar e resulta do proprio dispositivo
proclamado pela Revolução, em 1!l30. poucos dias depois de
sua victoria, de m·'Joo a não interl'omper a continuidade àas
nossas tradicções politicas, DOr uma modificação tão brusca
quão perigosa, que poderia conduzir n Paiz á graves conscquencias e levaI-o até a orla da anarchia.
Firmavam. assim, os :'evolucionarbs a sua orientação
·polit:c-a e juridica. 'E esta orientação traduziu-se immedia-
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tamentc nas disposições da parie preambulur do artigo 10"
do ante-projecto de Constitui(:.ão.
Mas, Sr. Presidente, de.:3d~ que a Constituição de :1.891,
serve de base aos· estudos em perspect.ivi' e aos trabalhos
que se vão realizar, a conc1usii'.) immediata que desse faetc)
l'esulta é que deve ser maniido, soh forma republicana, o
regime federativo e representativo.
E ao falar do regimcn fpderativo, ao me referir a psta
modalidade de organização politicfl, é evidente que não o
posso fazer sem que, concsj)ond'ml,C':mrmle, lt;mhre que a ,.ua
base reside, precisamente, no principio ela autonomia das
unidade:> conslitu l.ivus da Federueão.
Tivemos, assim, nm periodo de .10 aTInas ele regimen l't~
publicano presidencial, federa.tivo, durant.e o qual o re"peito pela autonomia dos Estü(l::>s r..onstit.\üu seml)y~ um <logmt~
politco a orientar todos as espi.ilos, embora, na pratica, fos.se
muitas vozes violado por cÍl'cnmslancias que a Historia 11a
de registrar, determ;nando a rcs;:Jol1sabilidade daquelles que
se afastaram destes postulados.
"E', entretanto, inquesliona.vdment-3 ve.1'dade.il'o qne, du.rante nsscs quarenta ullno;; dn rrgirtwll rppublicano ff~r]era
tivo. as unidades const!lutivas da Rcpunlica Brasileira prosperaram, desenvolveram-se e aLtingjr:un a um raro grau de
pr ogresso, progresso gue facílmente se verifio:! ao simples
confronto (In situação em que se eneontl'3.m hoje t.odos os
Estados brasileiros corno a em que esses mesmos Estados.
onLr'ora provincias, viviam.
Tenho necessidade de assignahr, por algumas cifra::" :l
realidade desse progresso jndubibv~l d('vido á pratica o
observancia do l'egím('n ú~r1crativo e ao re;;Dcito do lwi\\c1pio
da autonomia. afim rIe evidenciar esse dcsem"oivimenl.o, lamentavelmente não generalizado por todo Q Brasil, mas 1'e-·
velador, é certo, de um renaseimentu de forças ~ energias, ..
que asseguram e demonstram :lS 1:lrgas esperanças e possibilidades qne I.odos OS Esl.'Mlü5 de nüssa Paiz l)ü(km alimentar qü[\nto ao futuro, uma "vez qn,~ continuemos
,1 manter este mesmo regimcn.
Citarei, apenas alguns breves dados relativos no Estado
de São Paulo, pois me fa1lccem elemenlos para. com egl1aI
seguranç:a, l'eferir-me ás demais unidades da Fedcr;H:i'i.o.
Em 1890, o commcI'cio intcrnacional desse Esl.ado cru
carectcrizado, quanlo á impol'taç;.ão Dela cifra de réis
32.63G:000~;OOO, papel, c 2.186.000 esl.erlinos ouro.
Em 1925, [\5 cifras referentes :i importação pas.sal'am ao
ser de L 28ô. ô38 :(}OO~O{}O,· Dupel, c 38. %L COO

esl.eti.inos

ouro.
:\. exporla(;án. que em 1890 mal a ltingin a r('i"
144.000 :000$, papel. elevou-se, cm 1925, a 2.192.H9 :OOOBOOO,
papel; e de 13.429.000 esterlinos, OUl'O, passou a esterli-'
TI os, 55.373.163, ouro.
A populaç.áo que, em 1890, era calculada, em 1.385.00G·
l1abiLantcs, passava a ser estimada, com dados precisos, em
:1925, em 5.150.000. sendo !laje orçada, pelos compet.entes,.
em mais de 6.000.000 de habitantes.
A area cultivada, em todo o Est.ado. em 1890, era computada. em 510 mil ht'ctares, e, em 1925, em 2.95LOOO he-:
c~r9.
.
As estradas de ferro que, em 1890, contavam 2.329 kilometro5, figuram nas estatisticas, em 1930 com uma extensão de 7.099 kilometros.
'
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A receita. que em 1899, era orçada em cerca de 15.000
contos, em 1890 em 23.000 contos, em 1930 passava a serde 495.000 contos; as noticias que acabo de receber sobre
o orçamento, relativo ao proximo exercicio, accusam egualmente uma receita provavel de 500 mil coiitos.
Sr. PresidenLe, niio menciono estas cifras e dados s6mente porque se refiram ao Estado de São Paulo, mas porque são um indice de desenvolvimento geral, e, embora,
em proporções inferiores assignalam ellas, o diagramma do
progresso das demais unidades da Federa~iio Bt'asileira.
O SR. ASCAC\IO Tl;BI:XO Posso informar a V. Ex.
que o Rio Grande do Sul, sendo provincia. pobre quando se
proclamou a llepublica, é hoje dos Estados mais poderosos
da união, com orçamento superior a 200 mil contos.
O SR. ANTO::\'IO COVELLO - Agradc<:o o elemenlo informativo do nobre Deputado. que reforca assim 11 argumentação que obscuramente (não apoiados), venho procurando
deduzi): no sentido de dCll1onslrat' que o l'egimcn da plena autonomia dos E~tados, longe de vil' perturbar o desenvolviment.o normal do Paiz, contribuiu decisivamente para uma
expansão pujante e robusta elas suas forças productoras.
Entretanto, não obstante a evidencia desse estudo, é tambem uma verdade jú hoje de todos conhecida, que o anteprojecto afastou-se dessas dircctrizes sabias c prudentes, assignala.ndo-se pelo principio de cenlralização que presidiu
ã elabora<.:ão de quasi lodos os seus dispositivos, numa tendenc,ia accentuada para o unitarismo, segundo a qual o principio ela autonomia das unidades federativas recebe golpes
profundos, rudes e impiedosos (muito bem), desfechados
pela preo~cupaçiio de se rennir nas mãos dos det.entores do
poder cent.ral, uma somma immensa de atlribuiç.ões, que vão
de encontro á liberdade flore:ieente dos Estados, perturbando,
por um desequilibrio sensivel, o jogo das forças economicas
p
poli[jca~, que aclualll rJen!ro do regimen repuhlicano federativo.
.
Sr. Pre;::ident.c, a autonomia dos Estados soffreu numerosos e violentos golpes vibrados pelos dispositivos elo anteprojecto. disse-o e disse-o fundado no conhecimento cuidadoso dos disposi Ii\"os desse nnte-projecto.
Comquanto um dos il1ustres membros da :iub-commissão
c!abor'adora do anle-projeclo llOllv(';::se procurado a[.tennar o
clamor que se ergueu de todos os pontos do Paiz, contra essa
preoccupação centralizadorB, fazendo declarações em contrario, a verdade surge limpirln c crysf.alina. do cotejo desses
disp.osit.ivos, calejo esse realizado por um rlo~ mais illustres
e autorizados membros desta aug-nsta Assembléa.
Effectivamen te, o Dl'. Thcmistocles Cavalcanti, ilIustre
membro da sub-commissão elaboradora. do anf.e-projecto, em
recente e brilb:ml.e publicap.iio declarou que:
"A Federação é um Est.ado s6. é uma entidade p'olitica
inLegraI, de sorte que toda a descentralizae·ão deve ser realizada. e :1 distribuição da competencia feita em beneficio
eommum. O E"tado fed\~rado niio de"e ser; por conseguinte,
urna decorrencia das aspirações autonomicas das provindas,
mas a CXPI'cssito rIas neces;;irlades coliectivas".
E. accrescenla )Jouco adiante: (lendo)
"Isto não import.a, entretanto. no desrespeito ao systema federal, porque é apenas uma questão de medida nos limites da autonomia local, que nãosoffre uma redaccão tão
grande, que importe no seu aniquillamento."
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Parecia, que iaes palavras partidas do autorizado e eminente membro da sub-commissão, que tanio se dedicou aos
trabalhos de organização do ante-proJecto, fossem bastantes
para afust.ardo nosso espirito as duvidas pertinent.es aos
golpes que se desferiam nas unidades federativas, sob o ponto de vista da sua propria autonomia.
Todavia, Sr. Presidente, entre os discursos notaveis
aqui proferidos, tive a felicidade de ouvir o que foi pronunciado pelo nobre, illustrado e culto representante do RlO
Grande do Sul, o qual me honra com a sua attenção np.ste
momento, - Sr. João Simplicio. Em uma critica serena, porém, minuciosa e profunda do ante-projecto, demonstrava o
nobre Deputado - e o fazia de modo impressionantemente
evidente e eloquentemente ·expressivo - o erro em que se
collocava o eminente publicista, Sr. Themistoeles Cavalcanti,
ao escrever as palavras citadas.
De facto, Sr. Presidenle, para que se possa uyuliu,o
com seguranç:a o que representa, em sacrificio para 11 autonomia dos Estados, o ante-pro.iecto sujeito ao estudo da
illustrada commissão dos 26, pass·o a ler, com permissão. de
S. Ex. e sob a autoridade da alta autoridade politica e
juridica do nobre deputado' gaucho a severa e meticulosa
critica feita neste particular aos dispositivos do anteprojecio.
EffecUvamente, diz o illustre parlamentar:
"O ante-projeeto, polilicamente encarado, começa aitentando contra a org-anização federativa do Brasil quando, definindo, sem necessidade, as unidades constitutiva::
da Federação Brasileira, exclue o l\Iunicipio Neutro do Velho Imperio - Disll'icto Federal do regime republicano.
O projecto attenta ainda, contra a autonomia dos Estados, quando, em seu artig-o GO prohibe o estabelecimento
de hymnos e symbolos estanuaes.
Altcnta, no artigo 12 quando, de. forma vaga, allcgando insufficiencia de renda dos Estados, ameaça-os de illterven(:ão, intervenção que tambem se poderá dar, quando um juiz, em determinada unidade, deixe de perceber
seus vencimentos, durante dois mezes.
Attenta contra a autonomÍa dos Estados. quando pelo
orgão por elle creado o Con"elho SU]ll'erno da Republica
- determina a revisão de orçamenlos dos l~slados, não ·exclusivament.e para impedir a dupla tribl1tar.:fio, mas para
segundo a formula géral empregada. coorden;.l-os.
Attenta contra a autonomia dos Estados, com relação
a direitos que já posi;uiam quando chamam . a posse da
União as quedas dagua, quaesqucl' que sejam, as aguns dos
rios e os lagos navcgaveis.
AUenta, quando preceit.ua a jUl'isdicção federal, nas
margens dos rios e nas terras devolutas, se convenientes
aos interesses nacionaes.
Attrnta contra a autonomia dos Estados, quando manda. legislar sobre o commercio interno, sem definil-o qual
seja.
Atlenta quando manda legislar sobre a navegação dos
rIOS e dos lagos do Paiz, sem definir quacs sejam; quando
concentra na legislação federal, como se nós tivessemo5 a
exten:::ão territorial da Allemanha. todos os sel'vi(··os referentes á viação ferrea e rodoviaria, e á propria c'irculacão
dos automoveis.
o
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Attenta quando es,tatuc qne ú\.ssembléa l'iacional incumbe fixar os vcncimenLos' dos j ~l;zes dos EsLados.
AtlenLa WIaEclo ('::;l:llll';:'~:' o >-g'illlcn e."pccial a que dc'vem ser submetticlos lt'~'C::~O,3 du tCL'l'iloriu nacional para
uma occnpação pas;;:ag'c ira O~l (jc'iinitiva.
AttenLa conlra a lluLonomia dos Estados. quando esLahelece restl'icções Ú Ol'~;1!l Ízal:üo de snas forças armada:,.
quaesqucr que sl'ja;;l. qt:ar'::'CJlH?L' nomes que Ll'nham mes~
mo que se tra!~ de simples a:;l'UptUnento de individuos.
AUent.a quando determina, como molivo ele intervenção na vida dos EsLados, a' cxccur)io ou allplicação de
normas financeira;:; f.l'l)(.:arJas 110 pl'ojecto.
1'1'01' ainda, a! tenLa quando declara que aló!1l1 dos 1Il0tivos discrlminndos, paru a intervcnção da l'niüo na vida
do Estado, se ad;,lilLe Lodos 0::; lJrincipjo:, que I'xplieila oU
implici Lamente cs :\'I.'I'om cont.idos nas disposições do antcprojedo.
~ Attent,a c~mtra a autonomia dos Estados, POl' disposiçuo constÜUClOIl:ll. das que são chamadas de super-legaes,
det.ermina que nas zonas de cem kilomeLros, para dentro
da fronleira. nenhuma cxploração commercial, industrial,
ag:'ico!a ou fabriL poderá ser feiLa sem permissão do
Conselho de Defesa Nacional.
AHenta. ainda quando diminue a eapacidade que poswiam o:' EstadoO', quanto ao problema fundamental da discrimimlçi:o de suas rendas.
AttC~1t;J.O projecLo, completo e absolutamente, contra a
,autonomia elos ll1un icipios. Por ellc, municipo,.; haverá com
cartas municipaes e ouLros sem as mesmas. Para ter carta
municipal, é necessario que arrecade uma renda de dois
mil conLos e tenha uma populacão de cincoenta mil habitant.es.
Attenta' ainda contra as garantias pessoaes, universalmente reconh!)cidas. a não ser na Russia Sovictica. quando
não r.stabelcce como uma norma super-legal, uma norma
constitucional, a irrêtroactividade das leis."
Sr. Presidente, esta relação de attentados conLra a auLonomia dos Estados. deduzida com Lanto brilhantismo pelo
illustl"c representante do Rio' Grande, vem provar a veracidade da minha affirmativa CJ:u;lauo asseverei que, a despeito ela comprovação historica da necessidade de se manter inatacavel o principio óa ampla autonomia da::: unidades federativas, o ante-projecto desgarrava-se desta rota
prudent.g e sahia, para partir-se de encontro aOS rochedos
ameaçadores de uma centralização incompativel iJom as aspirações do sentimento democratico e de liberdade do Povo
brasileiro. (Jhâto bem.)
Estas considerações uccodem-me ao espirito á vista da
paisagem juridica, do panorama politico sobre o qual os
nossos olhares incidem. E quando o observador é levado U'
verificar, com segurança, de um Indo, a existencia de correntes centralistas ou unitarias, e, de outro lado, correnle&
substancialment~ dC'mocraticas de autonomistas, impõe-se a
necessidade de traçar o divisor das aguas e de se estabelecer a predominancia da corrente que, mais volumosa. limpida e forte, seja ('apaz de attender não só a.os anseios da
consciencia politica do Brasil, como, ás neceSSIdades fundamentaes da ordem juridica, qUé compõem o arcabouço de
;sua propria constituição mental e moral.
I

o SR. JOSÊ DE S.i. - V. Ex. está esboçando magistral-o
mente o problema.
O SR. ANTONIO COVELLO - Agradeço a V. Ex:. ~.
benevolo aparte.
Sr. Presidente, nestas condições eu me havia proposto
o trn.balho de procurar definir qual fosse a corrente fe:l!~ralisrn, de csL:lbclecer em seus contornos approximadamente exartos a doulrina do federalismo. buscando r1e~er
:11jnal-~ c fixaI-a dentro das nossas possibilidades politicag
e ,iurirlicas, para, rlepols ele firmado este conceito, estabele~C:', como conelusilo indeclinavel e rigorosamente logica, o'
que devemos enlender ]101' autonomia dos Estados.
E. n1i.o o farei sem recorrer, antes de mais nada, aos ens:nnmenlos da H islol'ia, que re]ll'('senla para nós, a voz imparcial e srglll'a. ql1(' lJorJemos escutar, sem temor de erro,
na orien ta~:ão dos nossos trabalhos.
Que a idr'a fNlcralíva li pI'opria do caracter e da mentalidade do Povo Brasileiro: a Historia nol-o demonstra. "\.
irléa .feàeralíva ::lpparece nos primordios da nossa indepenrJencia, c, a basear-me nos informes de uma das mais re<::c'ntes ptlblicações. subscripta pelo ilIustrado jornalista e
jurista, Sr. Vietor Vi ana, verificamos que eSSa idéa surge
nu inicio da nossa vida política na Constituição de :1.823.
Reproduzirei as palavras do ilIústre escriptor: "Todos os
m.oviment.os revolucionarios, no Brasil, foram movidos pelo
autonomismo regional: as revoluções dos tempos coloniaes,
do Primeiro Im;.Jerio, da Re:;encia, do Segundo Reinado p
da Republica, A Resolução ele 19:30 só teve o apoio populal'
porque veio t:lInhcm como protesto á compressão do poder
:?cntr'ul r.m Minas c na Parahyba. Na Constituinte de 1823
já havia federalistas e o Acto Addicional de 1834 foi uma
victoria das reivindicações das provincias contra o unitarismo da Constituit,:ão."
E:::ta verdade é. tambem comprovada pela lição de Henr-iquc Handelman, o qual referindo-se ao Acto Addicional,
diz:
, "De modo geral, portanlo - com isso recebia cada provincia, par:>. seu governo rc'gional c administrativo, em relação ao governo impcrir:l brasileiro. ao gabinete imperial
do Rio de Janeiro, _uma aulonomia e indcpcndencia semelhantE' ás que goz:lvam os Estados da União Norte-Americana em rel::l(;ão ao poder central. o gabinele de \Vashington
- modelo que, aliás, os :lutores dessa lei de reforma tinham
, en1 mira."
Alberto SaIlcs. um dos maiores propagandistas da Republica, tanto pela autoridade do seu nome tradicional, quanto
rleia competencia e illustrQção com que versou os acontecimentos politicos de nossa lerra. <lO alludir ao Acto AddicionaL confirma as observações a' que me venho report.ando, E:'.
declara em seu precioso e já raro livro "Politica Republicana", que é um evangelho de fé republicana e dcmocratica:
"Esta reforma constitucional - referia-se ·elIe ao Acto
Addicional - apesar de muito dofeiluosa c incompleta offereeia ao desenvolvimento moral e ec·ünomico das provincia~,
urna vez que lhes era pcrmittido tratarem de seus mais inf.lmos interesses em suas respectivas assembléas legislativas, uma margem bastante larga e que poderia seI' conve-nientemente aproveitada se, porventura, não se manifestasse.
tão cedo a reacçiio oligarchica."
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Joaquir:n. Nabuco, na phase aurea de sua carreira, quan-·
Jo ,seu .espIrlto, plenamente amadurecido. se identifica, por
aSSIm dIzer, com a propria alma do Brasil, em 85, numa de
~uas mais memoraveis campanhas politicas, levava ao Parlamento do Impcrio a idéa da federação, e para ella' pedia
a altenção dos seus pares com verdadeira uncção religiosa,
])orque acrcd itava el1COnl1'a1' no rl'g-imcn federalivo o unico
elemento capaz de salvar o Paiz, resg-atando o Imperio de
seus erros e de suas faltas, para reintegr'al-o nas aspirações
do Povo. brasileiro.
01'0., :-:;1'. Presidente. estes factos, registrados pela Historia. corroboram meu ponto de vista. demonstram a necessidade de se finr o conceito' do reg-ime federativo, que, na
·3xpressão de um dos escriptores mais modernos que têm tratado com espccialidade do assumpto, consiste na integl'acão
de agrupamentos humanos ou politicos, numa unidade mais
vasla, em conscquencia do rcconhecimento de interesses div~rgentes (~essas unjclade~ e da exislenciu dos orgãos respe,:,t l\'OS, des Lllla.dos a solucIOnar esses interesses.
No dizer de Durand, "é a concepçüo segundo a qual os
agrupamentos humanos e territoriaes. mesmo quando Sll incorporam em uma colJectividade mais vasta, permanecem
unidades sociacs e politicas distinctas. conservando interesses nronrios e devendo conservar os meios juridicos de os
prover."
O mesmo conceito, rnnLolis nmlanrlís, é reproduzid0 por
outros escriptores que lambem trataram do assutnplo. estabele(lendo aS caracteristicas c~senciaes do regime fedcl'ntiv0
e os elementos em virtude dos quaes possivol n05 seria as~ignalal-o entre lorla:, as forma,.: dp. lll'ganizu\:üo Jlol i Uea.
SI'. P!,p,.:irlcnte. I'stc modo ri" ":0 conceber o l'es'irnPIl federativo, pCl'milt.e-nos, pois, admit.lir que o Esturio federati\"0 se caract.eriza peja inlcgl':lçüO elos agrupamc.Dlos territoriaes e humanos, pela existencia de interesses COO1rl1nnS a
todos ellcs. e. finalment.e, pela existencia de inlerc::'sesdivergentes ou oppostos, peculiares a cada um.
O reconhecimento dess:ls inLegra~ões, o respeito á ~XIS
t.cncia destas unidades poliLicas sociaes. com o reconhecimento correspondente dos interesses communs a todas ellas
e o rnspeito aos interesses part iculares alI 'peculiares d cada
um deJ]es - mostram-nos. desde 10goQ, as linhas dcmar'catoL'ias que separam o Estado. dos seus elementos inleg't':llltes,
isto é, dos agrupamento,; sociaes, humanos ou -ler·l'if.oriaes,
das collcdi"idarle,; qne entJ'<lnl na sua formae:io. POJ"lU'l, se
os interesses communs, col1ecli"nmenf.e apreciados, gCl'::tm u
que ,;e chama 1.1 podeI' rio E,;l:lrl .. e dftn logal' Ú ,;ua ,;o]wl':lnin, o reconhecimento dos int.eresse.s peculiares a cad:l um
dos Estados constit.ue o substracto. a genc"e do principio da
autonomia. em virtude do qual, por meio de argilos. proprios
e dentro de uma competencin. juridicamente traçad'l, a autonomi<1 ~e patenLeia, se objecti\'a, se transforma, na realidade indispensavel ao des·envalvimento da fórma republicana
federativa.
SI'. Presidente, muito desejaria dizer a resp'eiLo da elegante quest.ão e do interessante assumpto, se a fadiga evidente dos Srs. membros da Assembléa Nacional Constituinte
(não apoiados r,-:;1'oes), não me estivesse a advertir de que
mistér se faz que eu conclua esta rapida exposição, para
cujo desenvolvimento me inscreverei em dia .talvez proximo.
.Indispensavel, entretanto,. se torna, para clareza do al:>-·
sumpto, affirmar que, se a autonomia assim" resulta dessa,
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concepção do Estado. federativo, ella se verifica na pratica,
.quando o poder central assegura a manutenção dos agrupa··
mentos integrados, no nosso caso as unidades federativa::i;
quando reconhece os interesses divergentes desses l.'.grupamentos ou dessas unidades constitutivas da Federação;
quunuo lhes confere o direito de os regular e delles decidir
com liberdade; quando lhes proporciona orgãos indispensa'leis e proprios á consecução desse objectivo; quando garante a esses orgãos uma competencia fundamental e llttribuições necessarias, inalteraveis - notae bem, Srs. Constituintes - inalteraveis, a não ser por influencia do poder
constituinte; quando o poder central se curva á legitimidade
das deliberações desses orgãos das unidades federativas, a
agirem denll'o das suas respectivas espheras de accão; quando essas aUribuições, comprehendidas dentro de tal compe··
tenc~ia, são modificadas apenas pelo poder
constituint~ e
llUnca pelo poder legislativo ordinario; e. mais, finalmente,
quando as unidades federativas, ou as collectivicades integrantes, participam, pela sua interferencia directa, ou indl:-ecta, na elaboração da vonlade commum, na expressão ob.)ectiva do poder publico interno ou externo, na affirmação
iia soberania nacional.
Ora, dentro dessa orbita de competencia, sabiamente,estabelecida no Pacto de 91, as attribuições são conferidas e
ampliadas ou reslringidas, conslituem o fundamento da ampliação ou da resLric<,:.ão correspondente das autonomias estadua-es.
Assim, fixar-se no Paclo ConsLitucional o regimen das
attribuições; regular-se a sua prudente distribuição, de
moelo a competencia do poder cenlral, determinando-se nitida
c incqui"ocamenle as condições do exercicio da competencia
.exclusi\'a, da compelencia facultaliva ou politica dos Estados
e dos ~eus poderes organizados, eslabelecendo-se as suas falcuIdados, subordinando-se umas e outras ao poder constituinte,
isto f\ ás dispusiçõcs imperativas da ConsLituição - eis,
SI'. J>J'(';:idente, o segredo do equilibrio do regimen federativo,
no qual a ullid:làe juridica e politica determinante da unidade lel'l'ilorial e Jla~ional, é insubsLiluivel, porque não é
COllJo u anHel de feITO dos disposili"os cent:'alizadores e unitnrio.": qne se IJodel'ú manter esse equilibrio, do qual resulta
a llol,;.iio vivida de nossa Patria, sempre una e integra, resistindo Ll'Íumphanlemente a loelos os abalos e a lodas as coml110eÕI':' politicas que se têm verific.ado no curso da nossa
historia.
Sr. Presidente, desejaria abordar outros pontos, mas
não o posso fazer pela pI'oximidade d.o termo ela Sessão. Não
deixarei, porém, de me soecorre·r de um pensamento de Laboulaye, que, sustenta que neste regime, a unidade nacional não é tudo; pois é preciso que a unidade se concilie
com a autonomia dos Estados, e que esta permitta a uni.dade
nacional.
Não devemos comprometter, sacrificar o sentimento da
unidade patria em holocausto ao principio rigido da autDnomia nem este em prejuizo daquelle.
.
Existe um ponto media, um ponto em que o pendulo
dos acontecimentos políticos, oscillante de um e,.-:tremo a
outro, deve deter-se. Fixar esse ponto, eis a questão capital,
para que os trabalhos da illuslrada Commissão dos 26 possam attingir o seu termo final em ambiente de actualidade
.brasileira, num ambiente de tradição historica, num ambiente de aspirações substancialmente nacionaes.

557 Sr. Prf:%idenle, ::t ConsLiluição de 91 tüli1 sido lotlyada e
tem sido a~aca~a.. Hoje, a Lendcncia é para a cent.ralização;
e a cenlralJzaçao e IH'l'buda pelo I ümor de que o poder central venha a enfraquecer-se, em detrimento da segurancn da
Nação e em beneficio das unidades federatiy:J.s.
Qllar'?llt'1
anno,; de hi:;;tnl'Ía l'ellublic::l.lm demonstram, pnll'e-Ian\o, que
o poder central só se for[aleceu mediante a hypcr.trophia do
Execn liyo, e, S011 mais posi \,ivo. pelo desenvolvimento crescente do poder pessoal, á sombra d:~s prerogath:as do Executivo. Não 11a, pois, receio do enfraquecimento do poder
central.
Ar:crescen(.am a parlidarios do principio de centralização, os qu<' desfl'aldam esta bandeira, que a rlesccntr:lliza.ç;ã.o
e () excesso de autonomia nos leyam ao desmer.·,br:-!mDn!.o nacional. E en respondo ao::: que <ls5im Slo deixam 1amar ;;l.e l'Cceias infundados, que o regime feder::livo !pm por si a llDidafll' dE' nossa origem hi,,:to;'ica; ll~m Dal' si :l unidcule territorial, a nnicladl~ do nosso idio;na. de no;:;sa cultura littcraria e arlistir::J, a unidade de nos;::o slOntimenlo rcI:gioso,
embora dividido por differen!cs seilos; tem pai si, aindn. a
:lnid~,(:(\ cIo diri'ito :mhslanLi\·o. l1 Hl,idadc d:>,s 1m'r;);; de f\~
fes:1. elc teira. mai ,;) OI'; lf~m por si. ja!~lbem, Q llTlid:lfle rT'onüfrtria_ n unidnd,'"\ do dil'cdlo f.'lr\~l.n!·~~ 8 da rcprc~~ntaç,~o politica. e out.ros eI"ment.os qllr robus!rcem, cada vez mais,
a solida organizttt::.:io do nosso Pair.. Podemos fortificaI', ainda mais, essa nnj~o. ::ll1gmen[.ar.:J0 o con.iunlo de r1rmentos
nacionali7.adorcs, pelo (~i't:Jhclecinwn!o da unidnr.e lios factores basicos da lcgisl;l(:~') - o c]liC tndo consfilnc. U1~, ~:r
cabouço 1'orte. pndcroso. que tendo resistido ah~ hoje á
todas as procelJas polilir:as. 11a de continuar a {'r>pelliJ' C nrsfazer, seguramente. todas essa::: amraças e apprc~len~fjp's que
nroject:1rn S~lr::·..: sornhrns d('ll~as ~obl'e os rlc~f.ino5 de n05Sê1.
Patria .
.E é, Sr. Presictcnle. proferindo esta ultima palavra. com
uncção religiosa. (rne me volfo I1m'a os' scnl'orcs membros
d:c Assembl~a Xaciünal Cnn;:.\.il.l1inlc. csnecialmen\.e para
aquelles que fazem pade (1:\ illn,::lrada .Commissão dos 2G.
e me permilto repelir que p indispen5a\',,1 pro~cgllirmos no
curso das nossas trarJicíjespolil!cns r> hi;:toric.as. Se a Conslil 1li('ilo de 01 foi 11'-'1;1 helli;:~in;a f' monl1J11cnlal con~'tl'uccão
,,::,.;~·nf.:1rlf\ no,.; eiml1s rir' uma corrlillwi:':) de sonhos, que côn"l1b,.;t:~.n('i::t\"a ns irlt>:1f';: rios apo;:lolos ela Republica; e, se. dul'tlnfe qllaT'rn1a nn!lOS rir> (·~:j"leneja. alguns lá 5(' refugiaram para cultivar o seu irlcali,::mn. emquanto outros iam arr:111('ar 0·5 seu;; UlJo)J'1l0S c os frag-men1os de suas columnus,
p:1ra os lanr:arrm ;í arena rias Jutas políticas - ou nos all;'aremos, pela nossa menf.alielade. á altura de um,a çonstitl1!':iln r.oT'J'r";flonr1:'nle. ou leremos dI' renoval-a. 1nnrJada nas
J'Nllifb:lcs praticas. nas realirlades hrasileiras. sobre planici~
imnlcnsa. onr!'r. ent:'ctanto. clla possa ser uma solida, uma
verdadeira !!"arnntia dos direitos de f odos quantos compõem
:: inlcgrirl:llfp rio Povo hrasileiro. (Muito bem: muito bem!'
Palmas. O O1'W{Ol' é cu:mprirnenfado.)

o

81'. Acú1'cio Tôrres -

o Sr. Presidente Deputado.

Peço a palavra lJela ordem.

Tem'a palavra, pela. ordem., o nobre
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o Sr. Acúrcio Tôrres (Pela ordem) - Sr. Presidente,
desejava responder aI) discurso do Sr. Ministro José América. na parte em que S. Ex: .. fugindo á explicação sôbre a
administraçi'io do Lloyd Brasileiro, ofendeu os políticos do
regime passado e um dos colegas de Assembléia. ofensa que
mereceu, há pouco, repulsa unanime desta· Casa. Não podendo
fazê-lo, no entanto, agora, peç·o a V. Ex:. me considere inscrito para dar á Assembléia uma explicação pessoal, na primeira oportunidade.
O :-:P... PHESiDEXTE - V. Ex. ficará inscrito para a Sessão
de amanhã, em seguid::l aos Srs, Deputados cuja inscrição j:í
está feita.
10

o Sr. Henrique Bayma (Pela ordem) - Sr. Presidenla.
quando usava du palavra o Eoxmo. Sr. Ministro da Viação e ~m
meio da exaltação que se estabelecêra, aproximei-me da tribuna que iS.Ex. ocupava, e· solicitei para um aparte.
I\feu .dese';o era recompor a situação que a atitude de S.
Ex. estava tratando ent.re S. Ex. e a AssembMia. Inspirado,
como Lodos os cornfl~.nheiros da Ibancada "por S. Paula Unido". dos mais altos, dos mais sinceros, dos mais decididOS
intuitos de reconstrucção nacional, almejando que tenhamos,
o mais breve pc:ssÍ\'cl, uma ConstituiC·ão tão perfeila como
exigem os anseios ele nossa terra e sonham, em .perfeita
l1nanimirlade. todos os minutos. M ciàadãos do meu Estado:
guiado exclusivamente '1101' êste proposita, desejava eu levar~
em apa!"le a S. Ex.. a manifest.acão de nOSS:l mú:;oa. diante
das valavrns qUf) S. Ex. estava usando, ao referir-se a um
dos membros ela ...\.ssf'mhléia. DrputarJo {'slf'. ql1f'. aliás. não
t.enho a' l1om'a de conhi"'cer pessoalmente. Terminado ag6ra
o discurso do Sr. l\Iinist.ro, desejo consignar aquílo que mencionaria em meu aparte: - Pm iprotesto cartez quanto á
maneira dcsnt.encio,::a pela qual S. Ex. tratou um dos Senhores cl)nst.i t.u intes.
Prcst.anJl);;; llOmenagem pessoal a S. Excia. o Sr. Ministro,
. á sua vida clara e á sua alta personalidad e.
.
Por oull'ola.-lo, scntírno5 a necessidélde délsta outra homena~('m ii AssemhMia Constituinte. da qnal .fazemos partr::.
O assunto de que -se trat.ava não era elo nosso conhecimento. Não nos rMerimos, portanto, ao mérito do que estava sendo discutido.
Nas minl1'l.as palavras, quero apenas e por fim, juntamente com aquele protesto. deixar mencionado o grande d~se.io
de que esta nobre Assembléia chegue a seu têrmo, movida
tão só por um aHo espírito de trabalho, por um alto espírito
de comtruc;iio. S8111 incicientes. Porquê, ele nossa 'Darte, dos
membros da cha.pa "Por ,são ·Paulo Unido" e dos "deputados
'classistas, que nos honram com a sua união, a Assembléia
Nacional Contit.uinte encontrará sempre, apenas e exclusivamente. um esfôl'!.:o decisivo e sincero. d'3 cada instante, para
a obra de reconstit.ncionalização da Naeão.
Tenho dito. (Jluito bem. Mttifo bem.!)
'-nO

O Sr. Presidente - Ouvi atentamente o nobre Deputado.
pressuposto de que, tendo pedido a palavra "pela ordem",
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acabasse suscitando alguma questão de ordem. Verifico, entretanto, que isto não se deu.
O Sr. Aloysio Filho . ( Pela ordem) - Sr. Presicknle, en
me lta\'ia in:,criln, há pouco, nu "O)'dem do Dia"· desta :::'e""ãu,
para uma cxplieaeüo pessoa'1; mas. temendo, pelo adiantado da hora, nilo fJOSSit ü,zê-l:1 amda hoje, ao calo,' dl];;te
ambiente, enquanto a Assembl(~ia manifeste sua justa extranheza pel·a desconsidüração pessoal que ressalta de "árlOs
pontos do discurso do .Sr. Ministro .JOSI~ Am.ér-ico, enyoh'cndo homens c!opassado, como tambl;m um membro desLnCasa,
venho, apenas, deixar regist.rado um yoto por quê, de l'uturo,
yoltando S. Ex. a esta tribuna da Assemhléia. fuça o seu discnrso dentro de moldes ~'1rlamentares, respeitando, sobretudo, a missão que nos trn aquí, que é a de d.\r ao Brasil, antes
do maIS, urna Constituir,:ão, e não a de retaliar;ões ou quest0cs ]wssoais. (Jhtit (I bem.: 1Ilni(o bem!)

O Sr. Acúrcio Tôrres (Pela ordem) - SI' o Presidep_l(~. há
pouco pedi a V. Ex. me considerasse inscrito para uma l.'Xplical:i:o I)(>ssoaL lleceioso. entretanto, de que amanhã ouLros
eoIr'gas tenham preferência pmoa usar da palavra em explicação ressoaI, porquü queiram tratur de matéria constil.ucion~1L vcnllO proferir pcrante V. Ex. e a Casa poucns palavras, no fim das quais - não tenha rec:~·jo V. Ex. - !r>-.
y,mlurci perfeitamente uma questão ele ()l'f!cm.
O SR. PRESlDEC\'TB - ·V. Ex. tem 10 minutos para jusLificar a questão de ordem.
O SR. ACenCIO Túlln.ES
O juiz dos IÜl'!1l0S em
que eu levante e jusLifique a questão de ordem par;~'.~e que
sou eu mesmo.
O Sr<. PRESlDENTE - Fóra de dúvida.
O SR. ACúRCIO TORRES - Sr. Presidente. lastimfli.
lastimo c, por- certo. continuarei a lastimar haja um Ministro de Estado, que, por suas funções no Govcrno, deve prcsligia!" a j)oliLica que so vem fazendo em tõrno de seu Chefe,
o Sr. Gelúlio Vargas, haja S. 1'.:x., deixando a explicação que
espontaneamente quisera dar á Asscmbl!\ia. quist>ra trazer
,10 j',d:::. em Vil'Luc!c do di:::eul':::O onLem aq!!Í IJloo['prido pelo
n01))'('. ilustre e digno Dcputnrlo pelo Amazonas, o Sr. Luiz
'rirelli, descido a retaliações. Deplol'o-o, por'flue, embôl':l não
venha fazer minha biografia, embora nfio >:eja m,:u inf.uilo.
no momento, falar de mim mesmo, embOl·u. nfio tcnJHl feitos
á Repúbiiea para enumerá-los da lrilmna da As:,;('mbl(;i,~
Constituinte, honro-me de ser um cidadão. - aí ('stão Oi' fllJminenses. aqueles aI/o qne de minha corrente poliLica e:;tão
divorciados. para atestá-lo - um cidadão que ainda não foi
tocar!o pela desgraça de não poder, com indepE>ndência e C0ragem, falar das coisas e dos homens do Brasil.
.
Sr. Presidente, o Sr. Ministro José América veiu dJzCr
que os próceres da República velha "s6 não foram yarados á
hala porquê tinham morrido de insensibilidade moral, haviam caído de pôrlres".
No mesmo instante em que S. Ex. vinha á Assembléia
Nacional Constituinte, O Globo, o brilhant.e vespert.ino desta
Cu;;ital, verdadeira sentinela dos destinos da Nação. rc!ac~n
nava. no seu artigo de fundo de hoje. os vultos da Repubhca
passada já chamados pelo Chefe do Governo Provisório para
;colaborar na obra de reconstrllção do País.
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Ex. ',":'in mzer que morreram de insensibiUdade mo-

r';ll, 81'. Pl'l':'idcntc, iodos os que serviram á República pas,';1(;,:. q"\wnrJo via' que se dirigia, na Presidência da Casa. a

11m ('jr;nrlão que, na velha República, deu tudo - devo conlisonja para com V. Ex. - do seu patriotismo,
" (' do!' 8,'115 talentos aos altos postos que há exercido. (Muito
fr';:::m' '(~;11
íJem.)
~-:;. Ex. vcin falar sôbre os homens da primeira Repúl'Jlica, no momento em que o ilustre cidadão, interventor rio_o
gr:mr!ense. Sr. <3e110r<11 Flores da Cunha. um dos maiores
l'C'sl)O]lsávcis pela ohra que aí está - a Re,,:oluç.ão vitoriosa;,l';l'ma, em entrevista memorável, que o Brasil precisa da
col8boraçilo de todos os partidos e correntes políticas, de
todos os homens, venham de onde vierem.
O SIlo "'.~L\P.M. PEIXOTO :Mas não dos homens pôdres,
:1 que o l\Iinistro se referiu.
O SR. ,\CnRcrü T6HRES - E' o S1'. lUinistro José Amérj~o quem vem falar naqueles que caíram de insensibilidade
monll, q"\lando podemos rememorar, ainda nesta hora e
:lpelo PUl'U a conciôncia dos nobres S1's. Deputados oposi.. ~jonistas, que o silo ou foram a S. E::c - a figura de um
ilustre flumincn;,:(' que fez toda sua vicia pública em São
Paulo, o ex-Presidente \VashingLon Luis, que procurou resistiL' at(~ o úlLirno momento, na defesa das instituições e do
princípio de autoridade, aos ataques daqueles out.ros, aos
quais tamb(~m faço jusLica, os revolucionários autenticos que,
sonllando com um Brasil maior e melhor, e de cujo sonho
talvf'z j,i estcjum desiludidos, avanç,avam para depô1' as auloridades da Rel)ública.
S,·. Presidente. não há muis tempo para falar do passado ou do presente.
O nobre Deputado Henrique Bayma, da bancada paulista". .
bancada que aquí está na obra de reconstrução do Brasil,
sob a. l)ri('nt"r.:~u ri::,sse bràsilci}'o qu(~ por si só "valeria uma
bancad::>.. c, Clui<;::'i, uma Camara, o Sr. Alcantara Machado, ...
O SR. ALCAN.·,\ítA 1L\CHADO - É bondade de V. Ex.
O SR . .:\.C'ORCIO T6H.H.ES ... já disse que precisamos tratar, única e exclusivamente, da rcconstrução nacional, porquê nesla Ca-,;a ainda nlIo se fOl'lnou. e espero em
Deus nunca se formarú, ambiente para reLaliações pessoais,
não sei se do agrado do Ministro da Viação, mas de que
S. Ex., também não sei se ainda deixando transbordar a má
vontade contra os homens do passado, deu mostras hoje, no
seu discurso.
A questão de ordem é a seguinte: que V. Ex. - é o
apêlo que faço - interpretando o Regimento, êsse Regimento em que esLatuímos que os Ministros de Estado teriam
preferência para falar "aquí, até com afastamento do oradoI'
que estivesse na tribuna, e que poderiam vir discutir o assunto que bem lhes aprouvesse, espontaneamente ou 'por designação do Chefe do Govêrno, indague dêsse Ministro sôbI'&
o que pretende falar.
Meu apêlo, é, pois, no sentido de que V. Ex., SI': Presidente, toda vez que aquí apareça um Ministro pau falar, tenha o cuidado de o interpelar sôbre a matéria que pretenda.
abordar, evitando, assim, as cênas a que tivemos de assistir
hoje, em que a maioria da Assembléia, ou melhor, sua una-
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nimidada, mostrou que somos um poder que tem de ser respeitado, porque é respeitável. por fôrça mesmo da sua soberania.
.
V. Ex., Sr. Presidente, perguntará ao Ministro se vem
tratar do interesse público ou aqui vem para ajustar conta!>
com algum Depulado, talvez seu desafeto. _. (Muito bem.)
V. Ex. poderá perguntar se o Ministro vem para fazer retaliações pessoais ou se vem para colocar () debate na altura
em que o colocaram o Sr. Osvaldo Ar-anha co SI' . .Juarez
Távora, que aqui vieram. sem ódios. :;('111 rl·sscnl.imento5,
apenas trazer sua colaboração á grandiosa obra. que há d(~
ser. no nosso pa triütisll10 e saber'. () ru l.uJ'o Código Político
ela República Bl'asil(~ira. (Jluito bc /11: iludia bem.
jJalllUls
1U) recinto e nas {Jalerias.
O o/'odo1" (; 'Viv(lmente ç!l1l1pl'imenlada. )

O Sr. Irenêo Joffily -

pela ordem.

i

Sr. Presidente, peço a palavra,

O Sr. Presidente - O nobre Deputado não mais poderá
falar hoje, visto estar ·esgotada a hora da Sessão.
O Sr. Irenêo Joffily Queria, apenas, pedir a V.
Ex. me considerasse inscrito para, em explicação pessoal,
responder aos protestos, feitos pelos nobres Deputados Acúrcio T0rres, Aloysio iFlho e Hel11'ique Bayma, relativament.e
ao discurso do Sr. Ministro José América.

O Sr. Presidente - V. Ex. ficará inscrito para, em explicação pessoal, falar na Sessão de amanhã, em terceiro
lugar.
Esgotada a hora, vou levantar a Sessão, designando para
.amanhã a mesma
ORDEJ'.il DO DIA

Levanla-sc a Sessão ás 18 horas.
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47" Sessão, em 11 de Janeiro de 1934
Presidência dos Srs. Antônio Carlos, Presidente; Cristóvão
Barcelos, 2° Vice-Presidente, e Tomaz Lôbo, 1° Secretário

1
As H. horas, comparecem os Sl'::O.:
AnLilnio CCll'los. Cristóvão Barcelos, Tomáz LObo, Fernande" Távora, Clementino LisbOa, Valdemar l'l1oLa. Alvart\
:\iaia, Mário Caiado, Cunha Melo, Luiz Tirelli, :\Iál'io Cherll10nL
Veig'a Cabral. Leandro Pinheiro, Moura Carvalho, Lino Macilado, Magalhães de Almeida, Cosla Fernandes, Adolfo Soares. Agenor Monle. Luiz Sucupira. Figueiredo Rodrigues, PonU·" Vieira. Silva Leal, l\Iarlins Yúras, KerginalJo Cavalcanti.
Alberlo Roselli.. Odon Bezerra, Ireneo J offily, AgamenoIl d ..
:Magalhães, Arruda Falcão, Mário Domingues, Arruda Cama1''1, Arnaldo Baslos, Auguslo Cavalcanli, .Tosl~ ele SÚ, Aldl!
Sampaio ,Osório Borba, Góis Mont.eiro, Valente de Lim.l,
Izidro Vasc-oncelos, Sampaio Costa. Gnedes l'\ogncira. Anll',Dio Machado, Rodrigues Dúria, Deodato Maia, Prisco Paraiso, .Alfredo Mascarenhas, LeOncio Galrão, Gileno Amado.
.:\.loísio Filho. Arnold Silva, Godofredo l\Ienczes, I-Iel1l'iqu,'
.. orJs\\"or1l1. Sampaio Correa, .João Guimarães. Raul F~r
nandes, Acúrcio TOrres, Gwyér de Azevedo: Leil1gnlber }'jlho, Martins Soares, Auguslo de Lima, Augusto Viég'as, :\lata Machado, Odilon Braga, Vieira Marques, Clemenl (' :\11'drado, João Beraldo, Furtado de l\Icnezes, ClJristiano Machado, Levindo Coelho, Aleixo Pal'aguassú, Bclm iro d,'
Medeiros, Celso ?llachado, Campos do Amaral. Cal'J1ei['o
dI' Hezenrle. Jacques Monlandon, Alcaniara Machad0, Bar1'u:; Penleadü, Almeida Camargo, Guaracy Silveira, Cincinato Braga. "\breu Sodré, Lacerda \Vernecl\:. AntGnio Cove1l0. Cardoso de Melo Neto, Morais Leme, Domingos :5;-elasco, Alfredo Pacheco, Antúnio Jorg'c, Ancs Dias. Frederico
\Volfenbule1l, João Simplicio, Vitor Russomano, Ascanio Tubino, Fanfa Ribas, Adroaldo ela Cosla, Cunha Vasconcelos,
Ferreira Neto, Gilbert Gabeira. Vasco Toledo, AntOnio Rodrigues de SQusa, Valdemar Rcikdal. Francisco Moura, 4 n tônio Pennafort, Sebastião de Oliveira, João Vitaca, Alberto
Surek, Armando Laydner. Ewald Possolo, Guilherme PIa,,ter. Edmar Carvalho. Mário Manhães. Ricardo Machado, Valter Gosling, João P'ínheiro, Alexandre Siciliano. Euvaldo
Lodi, Pacheco e Silva, Teixeit'a Leite. Pinheiro Líma, Abelardo :.\1,u'inho (l2i).
O Sr. Presidente - A lista de prpsença acusa o comparecimenlo de '121 Srs. Deputados.
Está aberta a sessão.
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o

Sr. Clementino Lisboa (3 0 Secretário, servindo de 2°)
pl'ocede á leitur-a da Ata Da Sessão antecedente, a qual é
posl.a em discussão.

o Sr.

Figueiredo Rodrigues -

O Sr. Presidente Deputado.

Peço a palavra.

Tem a palavra, sôbre a Ata, o nobrlC'
.

O Sr. Figueiredo Rodrigues (Sôbre a Ata) lê o seguinll'
discurso: - "Sr. Presidente. pedi a palavra para justificar
um aparte meu, que não foi teanscI'Ílo na Ata.
Ontem. dunrntc o calôr dos debutes em t.õrno do diseUl'50 do Minislro JOS(\ Arnér-ico, fui dos apar-teantes que protestaram contra a sa,nla inr.lignação de alguns constituintes.
que julgavam as apóstrofes vivas e incisivas do SI'. :\Iini,;U'o da Vi:lI:·ão ofensivas á pessoa do Deputado Tirelli, e,
l)Ol'\.~mlf), á. dignidade da Assembléa Nacional.
Afirmei, em aHos brados. porque só em altos brados 8(~
poderia ser ouviôo. que o :Jlinistro estava na tribuna, no
eXI'rcício de nm direito. na defesa de sua obra, que o Brasil l!l!('iro rGronhcce formidável c patriótica defendendo-sI')
d~ qu('m, dizendo-se l'('presentante dos marítimos, feria os
interc!\scs vitais dess~l classe, e mal encobria propósilos de
rJ(~molíção de um homem que todos consideram uma da:;
mais í111stres () nobres figuras da Revolução, na intangível
dig-nidade das suas at.itude~, no seu devotamento permanen{l:. no seu exaustivo labor em bem dos interesses da nacionalid<1r1e.
Se vivas c con/'undentes foram algnmas expressões de
R. Ex., é que das representam os impulsos ne uma consciênda sem mácula e a indígnac:ão in~opitável qne nas almt's
bem j'rll'maàas callsa sempre uma injustiça..
POl' ótltrn lado. também, o ~linjslr(). ll!vl'lando-se lil';nocra!.icamentc ao Deputado aludirlo. den-Ih~ o direitr.J !la·
:.\ll't11 do l·"...."íde imediiJto, o direito de retruear a ofensa. ma~
eom a obrigação moral de dcmon~Lrar :\' luz meJ"€~diana qne
os aln~ prrdieauos pelo homem de gov(~rno por êl~ atacado
são de molde a mer-ecer ;). execração pública e ti. mnldil;ü"
ela Pátria.
De:'-L~ di!~ma.· não pôde fugir o DeP\1lado: 0\1 l'cmon~·
(ra qUi' \) minisí.I'o procedeu mal, sacrificando por inôpia um
gJ'nnrJe pafl'ime'lIlio nacionaL e tem o fiireilo de cohri-Io de
inv,;clivQs. ou reconhece que foi precipitado c induzido em
ôrr'o por falsaR in formações. c as desculpas recipt'ocas. estOt1
certo, ntio se fat'üo e~rpct'ar, e eslurüo dentro dos moldes
parlamentar6s.
,
l\"áo há, portanto, motívo para que o Deput.ado Acúrcio
Tôrres, f:IZendo~se paladino da dignidade da Assembléia. venha chamar a atenção do Pr-esidentc para os termos que ele
considera rlescortês{)s, em que o Sr . .José Américo se dirigiu
ao Depu lado Tirelli.
Só é capaz de uma atitude dnquelas, desassombrada e
aurl<lz, quem não tem telhados de vidroS, quem não se arreceia das pedradas de quem quer que seja. .
Exiba O Deputado Til-elli as provas de suas vagas acusações, mostre os erros, os crimes, os atentados contra o interesse público, praticados pelo Ministro da Viaçãü, 6 tCl';í.
(\ direilo, depois dessas provas, depois dessas demonstracões,
de cobri-lo de apodos e até de insultos, porque nesta mesma
hora vê-Io-á deposto do pedestal em que o colocou a opinião
públ1ca.

-

5ti5 -

,
A.l(:m (l1sLo, o Se . .José Am{~l'ico inaug~lrou aqui o ver,
LJadcir'o regime da re,-puIlsahilidade dos ministros; lodos êlos.
dagOl'u em dianle, ficam na obrigação de prest[\!' cantas de
s,~ns ~){.GS

e trazer peranle a "\ssembléia a demonstração detal1Jada e cia!'a de :ma atllaçüo na vida pública, quando inlimados direta ou indirelamenle.
Em vez de merecer a indignação dêsses conslüninle"
ciosos da majestade de nossas prerrogativas, merece os seu,:
n[lplallsOs, pOl'ql1anlo nada impedia que o Deputado ort'endidc'
:,ul1isse á tribnna c esmagasse o MinistI,o, não com palavras.
mas com documentos e com fatos. e os fatos são sempre
m,)is convincentes (lo que ft:: ]),üu\;ras.
2\enhuma razão tem, I)oI'lanlo, o Delml.ado fluminense.'
qU0renclo ver na oração cicol'on'iana d(~ on lem, na Ctltilina1'ia
SP a quiser as"im chamar, um desrcspeito á mageslade desta
"bscmlJléia.
O l\'linisll'o veio dar conl.as de seus atos. Íl1VPcl1vundn.
r' faLo, como um mortal quaíquer, a outro mortaL porque
(I ,iulgava no propôsilo de im:u!pá-Io de crimcs e erraS quc
niío cometera,
'
Porquc a leviandade de aeusações infundadas pode se
c:onfundil' com a calúnia, quando se prctende transformar.
aos olhos da l\aeão, um alo àe benemerência em um ato
mau, como fez, talvez sem o querer, o Depu lado do Amaí.onitS.

2\arla de mdindl'cs dcseabidos, quando a 110nra eslá ~~m
jogo.
.
pJ'oecdam a:isifr:. sempre, os minislros. quando tiverem
de dcl'cnder a honra de sua administração, j)orquc só as
conci;~J:cias limpas aCI'ilam o r!PI):lle amplo em qualquer
l.elTcno,
:i\'em mesmo a;,: suu;,: palavras IH'I'cucienle.,: em rola(:,;:o
uns maus J:I)mellS de) passado. nem mesmo essa;:; mOl'(~cem
('(11' dCn'H,:';o
"
'fala l'Oi1j ;)qlwJa ,vihr:lf,'fi.o. com nqupln v('('TI1,\j1ei<~, l' o !1nnWm fpiC'. ao lado de .Toão Pessc'ia, n,::;,:j"l.in (1 a:'i~<11!o, o e;~rco, ;1 Ir'nlali\"õ1 d.. ,1J1iquilamen!o de' :ma IC']'J';)
11;1 Cal.
O sen ('ftrnpõ1n!lpil'o e ami~() lor.1l.lOu \'arado 1)('1:1" llaia"
de um sic;ll'io e a Slln lcrl'a, ('(lrno B,:Ig-i,~'a il1.1l'fl'::<1, roi
"O!l\TI1,::iOlwd,] pC'ln IH'ôPl'Ío (;O\'(':'l1n FN{UI'aJ. g'u,\!'da· Q1W
.-lp\'ia SPl" da Cnn,::\ ilniei'ío p das Ll'i;:; f' q\.1P SI' sf'l'\"ia da::
"''''1'1'' 41",0.: '10;;<;0';; 'lJ'''f'tl'' i o.: "1'n"\;; cl(·o.:l in'lfJo1<; ,i dCl'c"'l fIa 1),'1_

. Q';;(:;;;'

t'J:i';~: "pal:;;' . a~;oLiJ1'a1: h;;l;(joi~il:;J~. C1;1~'. \H~l: '()j'(i(~n~"

C'om Slla eoni\',\ncia, dp\'iam

d(~!Tnbal'

51;:;, '(;11

o podf'I' constituí,L',
f1 gO\'('rno cio .João p,'ss,)a, cujo gl'a ndp cl'in1l' consisti:l rm
i ~'l' tido i.lma Oj1ini~o. em ::;c Lel' J'cbeladn contra as ol'den;:
do Calcl.e.
:!'.I,~is vioJcrüa", mais cruci:: ainda porJeriam se:' :1S sua;:
e;q~;'e::;;:;lle;;. porque roi a j)l'inW;r,l, vez qne um ]pgiUmo ·rer'l'C'scnL:'l.l1fe da Paraíll;) fulminon desta tribuna, com uma ,,6
f!'t1.se. for'le corno um anátema, '0salgozes de sua terra e
os c(mlplices intclectuni::: do assassinalo do seu gl'a:lde miirí jj'.

(Jhrilo bem: liWil'O bem.)

Em seguida, é aprovada a ata da sessão antccedente.
O Sr. Presidente . - Passa-:o:c á leitura do Expediente.

O Sr. Fernandes Távora (2° Secretário, ser1..'indo dI' 1°,'.
procede á leitura do seguinte

-
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EXPEDIENTE

2
Ofício:
Do Sr. Deputado Domingos

Velasco,

nos

seguinte~

tel'l110;; :

;;81'. Presidenle da Assembléia Nacional Constituinte. Renuncio ao meu lagar na Comissão Constitucional, para a
qual fui indicado pela bancada de Goiaz.
Sala das Sessões, 6 de .Janeiro de 1934. - Domingos
Vela.sco."
- Inteirada.

o

Sr. Presidente -

Está finda a leitura do Expediente.

O Sr. Presidente - Acaba de 5e1' lido o documento pelo
qual o Sr. Deputado Domingos Velasco renuncia o. lagar de
membro da Comissão Constitucional.
Nos termos do Regimento, convido a maioria da bancada goiana a indicar o substituto do Deputado renunciante.

3

o Sr. Presidente Gosling.

Tem a palavra o Sr. Deputado Valter

o Sr. Valter Gosling lê o seguinte discurso: - ·'Sr. Pre:;:idenLe. Srs. Constituintes. Embora sendo engenheiro.
vim á tribuna para tratar de assunto constitucional e ]W~O.
pois. para as minhas palavras a indulgência dos meus ilush'es colegas desta augusta Assembléia.
Não deixarei cle citar, de início, o nome por todos o,::
títulos ilustro do nosso prezado colega Sr. Deputado Leyj
Carneiro, mui honrosa (' justamenLe sagt'ado Sumo Pontifice
ria noss:\ legislação revolucionária.
Eslou de pleno acill'do com S. Ex. quando. desta triburw,
com o brilho de sua. palavra sempre acatada e com a grand,"
autoridade q1.H~ lhe empresta sua invulgar cult.ura jurídica.
demonstrou c:~halmcnte quanto de proveitoso seria o estabcleci:nen(o·rn·évio dos princípios bá.sicos do. nova Constiluição.
"\li:15, o Sr. Ministro Juarez Távora, movido de altos e
nobres proposit.os de colaborar na organização da nova Constitui~ã(l Brasileira, apoiou franc~mente o ponto de vista do
~r. Deputado Levi Carneiro. produzindo neste recinto um interessant.e discurso, com múita elegancia e elevada" linha ..
Todavia, enquanto a Comissão Constitucional estuda <1"
numerosas cmendas apresentadas ao anteprojeto. vários oradores têm abordado diferenLes teses e, assim, já se vai, de
algul1"l modo, esboçando a orienl-acão dcsLa Assembléia no tocante a determinados pontos cardials da nossa Lei Magna.
Senão laboro em êrro, parGce fora de dúvida. principálmente depois da experiência de ontem, que vai tendo geral
accitaciio a manutenção do regime presidêncial, possivelment~ acrescitln rIa T"f'"nrm~:-:hi1itiflrll' on" MiTIi:::trM (11' F.:::I~H~fI 01"\\
todos 0:3 ":'Lo::; ii(ÍL' é:es p1";: Uc<\uo.:'. "
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o SR. ALOISIO FILHO - A experiência de ontem foi ju",tamente prova do que vale o sistema parlamentar.
O SR. VALTER GOSLING - Permita V. Ex. que ,',.',.:]Janela aO apart.? Não foi contL'a o ['cgime parlamenf,ut',
tanto que ontem um ilustre deputado, cujo nome peç,~ \""'nia para não declinar, porque a isso não estou autorizado,
me declarou que (I rég'ime parlament.ar devia ser mantido.
apenas com a educaç,ão de tocIú", 05 ministros.
O SR. ALOISIO FILHO - Então V. Ex. está de ae,)z';]t)
O SR. VALTER GOSLIKG Não estou de ::u:i:':'.j".
Anenas estou reproduzindo a opinião de nm Depulad,) (1\1('
defende o Parlamentarismo e qne mereCe todo o 111'.'1; )',''-peite.
É notória também, a l'esislêneia que vem sendo '-'l)u,.:la
á forma de distribuição d(' impostos consignada no anteprojet.o, pois nesse sentido já se manifestaram represt:mtant.'"
de yúrios Estados interessado.~ em conservar o impo,::t,1) dI'
cxpOl'taç;LO, que constitue, em quasi Lodos, senão em tudo,.:
êles. parcela notável da renda estadual .
. A questão relig"iosa. a navegacão ':Ie cabotagem e ontl'u,,:
assuntos igualmente impoJ'tant.~5 t00m sido aqui tr·atado;.:
longa e animadamente.
Dpscjo ocupar-me, nc;;;Le momenLo, (k matl:ria con,.;i.altLe do Capitulo XII. Que trata da Ordem Econômica e S.wi",l.
Di,:põe o n. oi do ~ "10 do art. 12ft que "ser:'! garantiti,l
ao lrabalbador a llccc;.:saria aS5ist.t~ncia em caso de en!"'l'fd idade, bem como ú gc,:Latfto opel'úria. podendo a lei in;.:li t \li!'
U seguro obrigatúrio eoní.l'a a velhice, :: docnça, o desemprego. os riscos e aeilit~nL ..;.: de lrabalho e em favor de m,tl.'!'llidade."
Nada mais ju;.:Lo elo que St~ as":egm',u' 'lO empregad,) U:l,l<l
real a",.:ist(~ncia nas hora.;; de adw~L'sidade. notadamenf,'" apô,.:
longos anos de úrdua (.. contínua aLividade pelo sU5t.~nlo .1:1.
vida.
:'.Iui10 se tem dito súlJre a" leis bl'a.~jléil'as cle !1!'ot"(:il:-,
ao Lraballlo). e con[.inuam'~nl,' o:" l~mr)t'('gadoL'cs são aponLad(,...:,
('m SC"CL'a" edUcas. como eau,:adOl"'5 de embarat;os ú rx,'Cl1<.:fto (],15 Jlu~sas h:is sociais.
Xada mai,: injusto. como pro\'aremo,: a seguir.
:\'0 prognnna da Aliança Liber:al, como todos nós ~abe
_mos. figurava a proter:iió inti'gral do:; empregados, cuja:; reivindicaçãc:; foram considt'rnr1a,.: pela Rt'volueüo de 19-30_.'·"nl'
pontos da maior impol'lancil1 du Sl'.\l progruma.
Lag'o após a cria~ãn do l\finist(:'rio do Trabalho. ó] ":"11
pri;~neiro titular, o Sr. Lindolfo Collor, iniciou de pronto a
dubol'CICão elas leis de IH'O! cl;ilo :to trab:llho E', par'a j,.:,.:o.
S. Ex. convidou l'epI'csenLanLc,; rIos cmpl'(~gadores e cl-':,,, ,·mpregados de vúrios ramo:" de atividade, quer' da inàú,,:ü'i,t.
qucr' do eomcrcio. p<ll'<l, :';01, sua presideJJl'i:L elabora!' (\,.:
projetos que. suces>:jyamenLc, foram st'lld, , prom 1.tl;:1d,.,.:
pelo (~oYerllo Proviscírio.
O alual titular da Pasta do Trabalho, Indústria .~ C'lmercio, o honrado e ilustre jurista Sr. Sal;;,ulo FiB1\\. ,'fl]ó\
o seu grande devotamento á causa elo Trabalho, tem C(l):1!1!nU:.do a legislação iniciada pelo :,eu antecessor.
Daquela comissão fizeram parte, dentre oub',~,s. 0"
atuais Deputaàos. 81'S. Mário de Andrade Ramos, Carla,.: da
Rocha ·Faria. Fruneisco de Oliveira Passos, Harúcio LI r,,:..
I
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Ellgénio Monteiro de Barros e eu próprio, havendo sempre,
Ilu:':mie O~· l:ml)fllbos, o maior espírito de conciliação e de
Lransigencia por parte daqueles representantes, sendo que os
emrn'('gadores demonstraram sinceramente o seu empenho
elfl ~oopel'ar para o merecido amparo dos empregados.' DeY(·WO.3 :l,;sinalar, todavia, que há mais de 14 anos vem sendo
il~;tl) o f:.,eguro Contra Acidentes do Trabalho, a cargo exclusivo 60S empregadores.
Em 1923, foram criadas as Caixas de Aposentadoria e
P('11,;6es uara os ferroviário:::., exlendendo-se mais tarde êsse
lWJi'~i'icio' aos empregados das Empresas de Navegação Marítifíii1 e Fluvial e de Exploral;ào de Portos, de Serviços PÚldico;; de Luz, Furça, Telégrafos, Telefones, Água, Esgotos, ele,
O grande desejo dos indnslriais brasileiros tem sido
semp!'e o ela criac::ão do Instílulo do Seguro Social para os
empreg::tdos da Indústria privada e do Comércio.
Pela citada Comissúo l\fixLa de Empregadores e Empre~3do;:, ela qual faziam parte também altos funcionários do
:'~;:: ::;:':;';'.) do Trabalho, foi elaborado o anteprojeto de Seguro Social. lJa:-::eado nos seguintes princípios fundamentais,
p1'0viamente estabelecidos pela Comissão:
i", limitou-se á Indústria e ao Comércio o campo de
apl;c,u;.iio do Seguro Social, dependendo sua extensão á
,\~Ti::,uHlua do resuHado de consulta prévia ás associacõ~s
j'!':' ...·:: .. :·d n f iY[ls da c!ass(-,
Feita mais tarde essa consulta.
;'1 ::"('[; ét P.ocil'darlr 2'acional dc Agricultura que se devia
1'::1'';' 1in1 :Estai tllo csprc:j~.l flai':l as classes rurais;
:":", (lhl'ig<iiol'i"r!;Jrjc do Spgm'o Social, e~tabclecidas em
; .. i .. ..: "'Y{'('I'.Õ(';:, j\l)"··'r1-:,.; 111'('p;;;,;:íl'ia'"
- . ":.,,'
,~' "':n·"l-;;'':.(,:;o <;';(J' ~fH··III ...t ·i:::nCl"ll'
'fl'C"r'j"l
'I C'l~"'O
do In"'j
, • c..
•__ ', ' (
,
I '='
ijii." ,',e ~,('g'lli'O Socj~L dividido Nl1 SCC(,iil's Regionais ul'ti,';ib,i[,~ ';-n!J'(' 1'i, sob uma direl.'ito cenl.ralizadorr. no Rio de
. ;r;nt"'~:·o:
;". (l~ íl'~!;l!ilf\;; R('gilln:::i:; eOlTí.'~p()ndel'ium é,OS limites
!c·:·:i(';·i:1.i.~ ;-:,~;H;l'~ fJi'-!:t CJI:r!llfi!ladc míllim"
cle scgul'ados
:·,·:·;",,·;'!o.-: 1,,11' 11m (IH IP;/.Í,. E.;;:t.arlos limfll'Ores;
;:,", (i iimi:~' m:íximo dn :"~ll~lI'io {lU yr'.llcinwn\.{l pal'a lorl,':' ':;Il'i(~'~!:"l'in o ~Pg-I:)'O ;:';ncial ~('r;;l
de 12 :000$ anU;llll
(40.

;it 1 :':'

._ Cl ..'....

, ... _

~

.::",

l

'(,'1.

(

(,

,y L

-

ll\'~p~ Ç\"~ ~eg".irndlJ~:

~.:~. f; S~~gi!rn SnciaI eohrii'::1 ohrignforhtlncnff' O~ l"i~co~.
\\. . -a. it1y,~11,j:·z. 11101'lP (J n1td(lrnjdade~
scudo faC·ll1taUva ~
:: ".-.'.: "'" i:: J11i;d :<:::l, qur' ;;(,,':a iH'e~laúa P(W inlel'm(~cHo de
;:,;i::.'," :-:t~ ~~::;~'~!1'(i:; I... oe~tjs. ill~lltiad~s ::-:eg;undo ~~ de-il:3idade de

~1\.:~!l:~~'.~·~;G r -(Hltras:>conc~ipões

(h' progresso social;
Social seria tríplice'.
:, :>g::,:o, llo empregador (' do pO(tei' público, em par-

. . 7".' a contribuição ·pai·a

(;"

O S0g'1l1'O

:"l(~ 1::-~ ;
f:~·. [t cobrnnçn (~n8 eonteibnit;õe5 da
."""",;., .. ~"i"Í'él f('ih por mc-io C1f' "do
~;;., :.;_~L ~~:::';.,~.
~1'. .' L
~. ~-

e!'; :-;

"li

1I.,:jmito~I-:·f·,

0.

c.rnpregndo c do .emp,;')cciulmcnte crmdo
'.

!

-

nGI'[:.lnlo. :). e:dcnsiio do Seguro para co·
L":;' ",.; !·isc'.'" dai dOell!:as e cxcluiu-~~', lJl'ovb'oriamcnte, por
.~::~ F:':~''''' complcxirhHJe o qne ~e entcnde com o desemprego.
,,:,,:,,1 jT1flf) c~"j a~ dircLrizl:', foi organizado minucioso auter'1'''.; ,,~ ('ntJ'('p;;W ao Sr. :'.Iinistl'o do Trahalho, Indüstria é
((l1O'/:';'}" ,'in 15 de outubro ele 1932, há mais de um ano, porta.nttJ. ~.
O ::.\IL :'.IOilAIS PAIY,\ Permita-me um ;lparLe: estou
inr,'r:y;;,do de que o Sr. Ministro do Trabalho não deu o ne-
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cc:ssár'io andamento ao anteprojeto, pein faHa do dados estatísticos indispensáveis a,11m insliluto dessa nat11l'cza.
O 8n. 'l'E1XEil'..\ L!:rrE - c\liá;;, sabemos quanto ô Sr.
l\íinistro do Trnb::lJ1() ~ rirdicarl0 a ê;::se a:-:s\1nlo.
O SR. -;,'ALTER ,T:\?llES GOSLIXG - De qualquer [01'-

n'la~ a inlel:.diy;; ri/):-= (~;nlH·(·.s:adol'(\s rJ;'i llIna pl'Gyn de sen csnír110 de c:-;1rd)Ol ac;fio rnn: p~ rnl})l'rgado~.
."O S:'I;lll'O SG:.:h:1, nas hases ueimu 1111111 er:-.rlas. \,('m,
cC';'t,~r:~r'ni,\ ao C'GCi.ml.ro rios juslos andas àe lodrt a numerosa
('] .. s,,(' (lu,; C'rr'1'i'cg'ado:-:. O j"xito q\:e organiza<:ões dessa natm'C'z:: i,lm l!rll! ('i/1 Cjl1a;;j lodos os países adiantados do munri,' se l'('J'le! i:'ú, 1');1 rh'n"ida, 110 rnsi ilulo que desej:u~lo5 VCl
o

(";'1:)(10 110 T~~'0~jl C'0111 Ü~:'(~ fin1 hnnlanitário ..

f::.[! insuc:':.".-':IJ !loc1c ie)' l1:1Vido em um íiU outro naís nl,
quP cr;r;(:('l'n~ :lO Se~:lll'n ~c)('ial, é justamenLc DClrqnô 'se pré!.c·'1"('1.I, 10í,:0 dr inicio. cOt1cpder v~ntag'ens no momento exc(',,~j\·~:~. PE;hunl mpl'ecjd,~;:. p que vieram anemizar ~s Caixa~
rt'!3pec i_i\"a~_
Qm1.ilf!o (; o E:;;!:'.do quem responde pelo pugtlmenlO da!:
é,.posc;;!:-:(:orh~~: r. prnsões. não há dúvida em se cstabeleceI

l)I'imeiJ':J.r:1e~1le o

pois

bellcfí:;io qne se vai conceder ao empregado.

a neco:.;siú':i1 rl;:'cil:.1 o Poder Público irá buscar no
;::lmrnlo OH mt Cl'ia(;fío de no,:os t.ribut0s.
1\1;;:' o q\:e é )'(lcic,;,nL o q11c normalmente se deve ob·
Cilll:

5C,'',',11' ':- a eslim,lliy:.1 ]l!'i;YÜI e lúo aj)l'o~:imnr.la quanto possíyel dos l'C'cm':c" de (;11(' se: podcrá dispor', aos quais àevcrr,
SPl" en!:dh'!cnndn:-: n~ henefíclo:-:: concr.!lido~
n05
~e3'l1l"ado~.
is!r) :1 lwm rl:; l'slabi1i!:ndf:' da instituir,:ão .
.\ ;l:Il;::~'C'r'.';;.nci;, dr".;::!e p;'Pf:eitc: cc.nduz, f:1l:l!nwlII.p, elO
iI:~ntf'~::-O•

Pelo que ficou dito. conclue-se que so os empregados na
lndúsi r'ja e Comércio ainda não :::e acham !Jeneficiados com
o SCt;'LH'O Social. cujas vantagens nós lias dispensamos de
encan'ecr !Iorque são .axiomáticas, a culpa não é dus cmpl'c"
g'adores, os quais, dia a riia, vãu esl['eilando cada vez mais
os latos que devem nnir toda a família da Pr'od\ll;iio. Jl:\l'a
qrh!, em Í.raballlo 1tm'm"lIlien, J)/,111 orientado c Pl'tllllll i\'o cooperem todos pclo conl i;~ no l.'ngl'alH!el'impnl n rla nossa P:itr'in.. cujo pl'csLíg-in 1.' l't'al pnsif;ão de rlc.-slaqllc no con('I'['[o
das I'ín;'ücs m~b adianladas rJl'YI~1l1 SCl' lI1anlidos (;om sadío.
patriolfsmo, (A1JUiadIlR,)
O q:lC clc\'emo:, ICI' sempre em \'isla é evilar que cll~
menlas esll'unhos ú. lllimerosa elasse dtJS emprcgado;:" elemenlos aqw:!cs que se tlizl'm "defensores" dos direilos dos
eml)1'cg'ados, mas que na realidade! são simplesmente "aproveiladoJ'cs" dessa mesma clas.'5e, (mniío Iwm) cujos sentimentos são explora.rio:::: por ôsses agiladores disfarçados em
salvadm'cs dos direi los rio 110mem do trabalho, é imprescindível çue tais elementos pcrtUl'badorc:::: da paz qu~ deve
existi;' entre ernlH'cgac]ores e empregados sejam violenta-'
mente eseol'raçad05 dos núcleos operários, como parasi Las
que süo d05 que ganllam o p['io quotidiano no trabalho bonrado. (Jrnilo úem.)
.:\ menl~lidade dos empregadores e dos empregados
y:ü, continuamenle, se api'imorando; o kaball1ador brasilei-:'0. ~ssim como o empl'egador, é geralmente dotado de bons
~:c;,íimen:'(ls de ord{'m
e de cumprimento do dever, qualiàarl;:,s es:'as em que um e outro não são excedidos por qualqt:",' colega de país estrangeiro. (J:Iuilo bem.)

-

570-

Os dissídios são inerentes aos homem', mesmo quando
ocupam os post.os de mais alto relêvo na administração pública. Acabamos de ter em nosso país, Sr. Presidente, brilhantíssimo exemplo dessa asserção.
Se dissídios há na Produção, na realidade são quasi sempre de fácil solução, notadamente com a instituição dos
Juizadog do Trabalho, em complemento das Comissões Mixtas de Conciliação, dirimindo-se com rapidez e sem dispênrIio, os conflitos suscitados no trabalho.
Devemos manter, portanto, a ligação cada vez maior e
mais hal'monica entre o capital e o trabalho, pois que ambos
se completam, não podendo um existir sem
outro, indissoluvelmente ligados como estão.
As estatísticas oficiais nos revelam que, em 1920, havia
no Brasil 13.500 estabelecimentos industriais, que davam
emprêgo a 275.500 operários e com uma produção anual
avaliada, então, em 3 milhões de contos de réis.
Já em 1927, o número de fábricas havia atingido a
50.885, com 790.000 empregados e computou-se em
7.200.000 contos o valor anual da produção industrial.
De 1927 para cá as estimativas, que não são oficiais,
mantêm, aproximadamente, estes últimos algarismos, donde
se conclue certamente que a indústria brasileira constitue
boje uma formidável parcela de atividade nacional, apresentando-se como um fator de grande progresso do nosso
país e dando demonstrat:ão cabal e irrespondível da grande
capacidade cle organização que têm os empregadores brasileiros, bem como da inteligCmcia e operosidade do trabalha-,
doe nacional.
O SIt, )\[.\1'.10 RA),IOS - Convinha fl'isar também a grande
innLU~neia que as indústrias I.em. não SI) na valorização inlema, como no tocante ao pl'oblema financeiro do país.
O SR. VALTER GOSUNG - :\lllilo se I.em ralado '~m
~'indús(rias ficl.ícius" (111 em "indú:-Il'ia:, de estufa". l'omo
"Ieit moliv" para atacar a grande família indnsLriaJ.
Tai:- aSSCl'(;ÜeS eneel"rarn, apenas, a prova da profunda
ig'lloranl'ia dns que as al'l.iculam. visto como toda atividade
indusll'ial que incol'r1ora um valol' novo, [)osilivo, em uma
Il'ansfol'JllU<,:iio qualqncl' qun ela seja, li uma indústria real,
l'rod nti va, útil.
O Sl'. Afonso dn Tolcdo Bandeim de ::\lclo. no seu inl.el'cssunle I.raballlo in li tulado .. PoJíUca Comerdal do Brasil",
cita.o seguinte:
- "O Ministro H(~lio LObo, quando Direl.or dos Serviços
Economicos c Comerciais do l\Iinistério das Relações ExLe1'iores, estudando a situação das nossas indústrias em face
das reformas da Tarifa" conclue que o remédio está na industrialização crescente do país.
"A güerra criou, também entre nós, um' grancle número
de indústria~ que se desenvolvem. É de esperar que essas
indústrias ganhem com o tempo vantagens em relação ás de
outras nações, a ponto de poderem prescindir, um dia, de um
nível elevado de protecão, "atisfazendo assim as necessida-.
des do nosso consumo, que já é grande e só tende a dilatar
com o crescimento da população. Desse modo, as manufaturas nacionais virão absorver grande parte das nossas matérias primas, transformando-as dentro do país, deixando
aqui os lucros de tal transformação, dando trabalho á mão
de obra nacional e aumentando a receita do Estado. A pro-
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duCão de matérias primas para a exportacão, que c?nstiLue
hoje a maior fonte de riqueza do Brasil, sera aSSIm uma
forma transitória da nossa evolução econumica, se quisermos
desempenhar o papel que nos deve caber no mundo."
E mais adiante:
- "Rui Barbosa' julgava que as dificuldades de ordem
econômica e financeira por que atravessava o país provinham do exclusivismo da agricultura, como fonte única de
'l'iqueza permutável.
Na opinião do ilustre estadista, tornava-se preciso promoveI' a criação de indústrias novas, capazes de' absorver as
matérias primas nacionais e prover as necessidades dos mercados in ternos.
É assim que, na exposição de motivos em que, procurava
justificar a revisão das pautas aduaneiras, dizia o :'\Iinistro
da Fazenda elo Govêrno Provisório:
"Sem pur em prática um protecionismo exagerado, que
poderia trazer grande diminuição na renda das Alfandegas,
transLornos no próprio desenvolvimento das indústrias, perLurbaç~ões em nossas relações comerciais com os países esLrangeiros, devcmos no entanto, por uma proLeção lenta e
aplicada com critério em cada caso e esLudada em seus
efeitos, ir preparando a indústria nacional para poder, em
época mais ou menos próxima. produzir de modo a equilibrar a balança da permuta comercial e a substiLuir lentamente o nosso sisLema fiscal, criando as rendas inLernas
muito mais consentaneas com' os princípios da economia política ào que as de ol'igem aduaneira. A Rcpública se con·
solidará. enLI'C nós, em bases seguras, quando o scn funcionamcnto rcpousal' Sübl'C a democracia do traúalho industrial, pera neccssúria no mecanismo do sistema que Lrará o
cquilíbl'io convenienLe para o seu l'egnlur funcionamento."
As palavnls ponderadas fll~ste grande l\Iestre do DireiLo,
que nesl a casa e 1'ol'a dela é continuamenLe ciLado com O
maiol' respeito ú ,:ua inegualúvel cultura c sadio patriol.i:::mo.
tan Las vezes comprovado na sua hrilhante vida pública. vl~rn
demonstraI' farlamr'llLc quanto é digna cle defesa todú aLividade industrial em nosso País.
Igual pl'ote(~.ão que, em muitos casos, é pl'oLe,:ão integl'a!. é cOlJl.'edida pr~la,: tarifas aduancil'as aos 11l'I)IIulos ag'l'icolas, qnc são, assim, o,; mais protegido,.:. ali"~s muiLo justamenle, sendo que fui,: di!'ldlos."fl tOl'nUfIl proibilivos [Iara os
similar!',: es[rangéit'os. ;.;alvo eflSOS especiai:'i.
Conv(-m não rsque(~Cl' também que o prolecim-Jisl1lo hem
orientado, sem ex:;essos conclenávflis. não beneficia exclusivamente aos que !)l'odu7.em, quer na Indústl'ia. quet' lia
Agricultura, pois que. com o pl'otecionismo não exag')l'IVlo
!üi o aumento da,: renda::; públicas, assc;:;'ura-se um bom
lugar nos mercados internos para a produç:iío nacional c, finalmente, mcdian Le concessões especiais a determinados
produ I o;:; c,:lr-angeil'os. obllim-sc, em troca, ceda g':lranLi:1. ou
facilielad c nos mercados externos pam os nossos prod '.1 tos
cxportúycis.
l';u Pl'ociuc'ão reside. certamente. o suslenlúculo ela economia naciomll. Cornbalt:-lü.. anemizã-la. destruí-la seria
contrihl1 ir impr. tl'ioticamen I e para a desorganizac.:ão oeonl)mica do nos,:o Paí~. qne 1'icarir. ('nlão na situal:ão mais angustiosa po:'si'.'d o sllj(!i to ao impéj·jú da vonLade dos Pl'Orllltores estrangeiro::;.
O Sn. Et:\".\LDO LOPI - Y. Ex. tem Loda razão.
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o SR. VALTER GOSLING - Tenhamos sempre ení
mente que é na produção industrial ou [Igrícola que os governos vão, por várias formas, buscar amparo nas hora"
ele grande depressão econômica e financeira. O que se vem
passando, por exemplo, com os Estados Unidos e com a
República Argentina comprova cabalmente o que acabamos
de asseverar.
Falando, há pouco tempo, aos meus prezados colégas da
Inuústria do Rio Grande do Sul, quc aquí tenho a honra de
representar, tive a oportunidade de salientar quanto é
gr<U1de e injusta a campanha ultimamente levantada contra
a indústria brasileira, que tem sido maldosamente incriminada de causadora de elevada percentagem da crise que assoberba o nosso País. Tais palavras revelam lamentável desconhecimento, por parte dos que as proferem, de todos os
fatores que têm influido na economia não só do Brasil, como
de todos os países do mundo.
Os inimigos da Indústria Brasileira assoalham que as
nossas tarifas alfandegárias - no conceito dêles exageradíssirnas - têm sido a causa da relração operada na nossa exportação.
'Esquecem-se. êles, entretanto, de que os Estados Unidos
como a 11'rança, a Inglaterra como a Argentina, e todos os demais países tüm adotado, seguidamente, de 1929 para cá, as
mais drásticas medidas de proleçüo ás respectivas indústrias,
jú f,u-:endo as mais sevcras restrições cambiais para a importação, já aumentando extraordinariamente as soas tarifa!:1
alfandegúrias, sendo típico o ca:lO da Inglaterra. que, na hora
gol'aVe ela sua yidu. abandonou a tradicional política livrecamhisLa q\\e sempre seguiu, para do um sú golpe enveredar
dC'cididamente pelo protecionismo â outrance.
Í~ bem conhecida a expI'f's"ão de LOl'd Balfour na Ligrt
das Nnçües, quando aYlelidou o Brasil dl'l País campetio do·
dCs(f)·))w.menlo aduaneiro."
O S'R. EUVALDü LODI - E a conclusão de Lord Balfour.
na Liga das Nações, resultou de um brilhanle esl.wlo eompnrn!iyo. por êle fej[o. dos sislcmas adnaneiros usarIos em todos
o;:; paí::;es do mnndo c com :lS vuri<10;;c:" através rios tempos.
É nma ·concli,süo que dc\'ü mcl'CCf't' n mcilj(~l.l.:ão dos homcn;:,
rle Govf.l"lJO do BI'n~il c dos Sl'~. (;on;;1 iLI:,in.lC's.
O SR. V.\LTEH GOSLlxn - Em gl'un,11' nllllH'I'(l d,'
puí:-ci' a f'Xp n.l'l ,11: ií o, de:::rle !fI:?!). 1'('\"0/:, um ,:,'C'linio ili'lpl'ci'!"ionanle. l'Nlllzinl!o-se muitas \"('Zf,S apenas a 25 por cel!to
riu;" :':l;~:" ~n1\;.;l:L\.;I(',0i' rmles daquI"1c ano. No Ika::.il, o oeCI'~'·:-:i·;Ej{\ fIn. l~Xrl0i': ~~!.:::o. pn1 ~ ()ll{\lugcnl~ é apenas de 25 por
C'(,l1lo, cníl'e 1~}~.~)
B.:·:<sii ni"\o

(?

S~~Ç~1;:!~r,!::·i.~

de

,~ H~:32.

J:()~lia .dei;,:"l' de ::';),:>~l', i:;·'.1;llmente, as condes<.:ST(1CÜtye15 ae~3;~_ ~Ol: t tra e~.onôrnlca InundiaI

(·,:·i·";,r:l·õ{~nc.h~ ~

Tcn(10 cu p~Il·Ucip:l(lo. como n:,p;·e,~en\.;;nt'3 ]'J:1ti'onal, da
17' Conl'el';\ncia In term1c.jonal do :rl'aIJalilO. reunida em Gcl1~~!'rn, em junho de 1933, eora :loS ·obserYll\:.õcs qne ali fi7. e

eor::l a ·Vhl.g~1r1 de estndos que,

fi segu1r~ cn~trYrccntJ{

a "\l'ál"'ios

rais0." cllegllei á CÜl1yjeçfto plena de ql~e é ainda o Brasil a
'!aí:;";:: fine mcnflS tem sofl'irto
re!:djynmcnle. CO!lservando
b;l;~~(l nfvf.'l de eusto rie yida, sem o dc."eml)J'(~gil teenológico
ql1l~ (;<r:lr. ))reO~llp't os go':el'l1unles d;);,; gTunde1' mv:ües Ctlr0l1'.::1!'. c doi' Estado;,: t'!lido:". s:,b;(i(l que naq1i~les pa.íses há
el'j':';: dt~ 30 1:1ilhie.s de desemrrt.'gnr!os cilrUndn fome e frio.
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Ai do Brasil se não fosse a formidável cifra com que a
indústria indígena contribue para a nossa riqueza e real bem
estar, cooperando para 11. tenuar sensivelmente a sangria de
ouro destinado li importação de diferentes produtos, que !1oje:
sáem dos nossos estabelec.imentos industriais em condições
de rivalizar, tanto em preço como em qualidade, com os simliares estrangeiros.
Se não fosse a contribuição dg Indústria, Brasileira, qu<;
fornece tantas utilidades a preços incontestavelmente baixos,
teríamos a nossa balan\:u comercial agravada anualmente com
mais de 100 milhões de libras esterlinas deslinadas a importar o qae aquí se produz, pois tal é o valor da nossa produção industrial.
A atividade indnstrial nac) é, apenas, c lH'lncipalmente na
(;poca alual, um:.-. fonte de lucro para os (:mprcgador-es. E
antes de tudo, e quasi sempre nisso se· r·esume. uma obra de
::ão pat.rioLismo, uma demonstração vibrante e' iniludível elas
nossas possibilidades c o preparo brilhantemente iniciado
iJ<l.ra o papel 0xcepcionnl q\j(~ nos cabe1'Ú, infalivelmente, na
vanguardn. do mundo de amanhã. com as nossas infindáveis
e quasi iuexplorad<ls riq\1eza~" que >,cgUl'amen le serão. o ma ia!'
celeiro do fut uro.
Cheios d,"s:,e animo patriôlico, cel'los do glorioso porvir,
flue agnal'fla o nosso País, que, como n('nllum outro, foi gn.lurdoado velas mais pl'rciosas dúdivas divinas, é que nós, os
l'epl'cst'l1 lanl os d::t Prodl.lc:ão, empregadores e ernnrl'gados, desejamos coo[)el':lr ::crnpre com o maior dl!votamento, como o
temos fcito al.,~ aqui. tanlo no campo do lrabalho, como na
.\dll1inisll'<IC.:fio c no Paf'!amento. p:ira tl "c(,l'g"llimento OConiimico e I'inanccil'll ,lo nosso Pai:,. para man!.pJ' no cstr:mgeiro o;; r{J1'os r! r, ::'\:lCfio rivili7.adn que somos, para a c1ahol'ação de leis c1:II'a;; que traduzam. lia l'calid:tc!c lJrasiieir:l, I)
nosso gr:~u tão elevado de cl1lf.nr:. jllríclil'a c de coorJe1'al.;ão
com os demais [Jaises pela paz e felicirln.de de. mundo.
,Tl1nlaIY'n;~ aCltli () I1(JS~O api~lo sincC','o, \"~f~mC'llte e pall'iót.ieo l'a,'a q\ll< l'az0f!dn 1.:{'SS:lJ' paixões l1ol'\'cnl.ura existent.es,
psqtlccrnlh, I'CSS<'ll! iJílC'nt.os !1c:::so:lis, com o !1ensamen/o rixo
unicamcnte' lIa P:':IJ'Ía l!ni:la. 1'01'/(' ,\ ,'<,speitada, [':1<;.a111 os
quanto alll<'s a nossa Cal'ia \,oll;;l i IlJeioll:l 1. sing('la. neccs5arian1<'nl.e mal<'il\'el e. aeima (k Indo, gen1linamente brasileira,
(1<1I'U que pos:-:a SCllll'l'I.' Sf!l' c:nndígnamc'nl.e respeitada por
Lodos e pai':: que na IH'il!mnle CXlll'c,,~ii(l pall'iôt.ica e feliz de
Osvaldo Aranha "ll:iO seja uma Consl itui<;ão madrasta dos
1Jl'asileiro5, mus, Si:11. a miíe comum de Lodos os cidadãos~"
i :l/nUa bem: muito br'm, Palma". O orador é vívamente CU1nprimenlado ~

4

o Sr. Presidente - Tem a palavra o segundo orador inscrito, Sr. :Mata l\lachado.
O Sr. Mata Machado lê o seguinte discurso : - "Sr. Presidente. por fatalidade, que não direi feliz, tenho a paixão da
verdadeira PolíLica, daquela que o excelso Joaquim Nabuco
mandava escrever com P maiúsGulo. Escravizado a essa paIxão, medito, há quarenta anos, na grata convi vencia do pov~,
partilhando. suas eSlocrnnças e seus desencantos, compartIlhando seus sofrimentos. enxergando ai; causas dêles e os
erros que os perpetuam'; estudei, assim. o Grande Livro da
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Vida Brasile.'ra e trago, a esta augusta Assembléia, um depoimento, em suas páginas colhido.
É êle, com a devida vênia e a maior admiração, dirigido
aos preclaros cul tores do Direi to Público e Constitucional,
com assento nesta Casa; e é a modesta contribuições do último dos operários á construção magnífica da segundo Constiluição republicana.
A vida se propaga pela mulher e pela terra, no mais estreito e natura I consórcio. Cada hectare pede o trabalho,
cada criança que nasce,.o seu pão preparado. São fecundas as
famílias quando a terra é vasta; são pastores e agricultores
às povos que as habitam. Os imperativos fisiológicos, econômicos· e sociais obrigam-nos a produzir sempre gêneros de
primeira necessidade, gêneros de consumo, para que 5.) mantenha equilibrada e sã a vida social: a t.erra quer ser po"oada e agricultada.
Ao critério dessa verdade universal, passo, Sr. PresIdenle, a dizer o que me ensinaram as páginas do querido
livro que tenho lido.
Nelas aprendi:
Que, desprezados os imperativos da lei telúrica, a sociedade brasileira. vive em equilíbrio instável no entrechoque
das fôrças que impulsionam o crescimento e das que o comprimem;
Que se tornou impossível a vida das grandes famílias;
e que os lares decréscem e novas lareiras não se acendemJ
enquanto os nubenLes esperam os empregos para se casarem;
Que á orla do deserto se erguem cidads sunLuárias, onde
as multidões deperecem na luLa exaustiva pela nutrição deficient.e:
Qué, dos quarenta milhões de Brasileiros, com que vestimos as pompas da nossa ,"aidade, duas terças partes são
doentes do vasto hospital de que falou o médico sociólogo;
Que toela a vida nacional. direta ou indiretamente, se
irradia dos governos e dos er:Í1'ios públicos:
Que. por isso. no problema polít ico não se joga o destino da Pútria, mas a sort.e do lar;
Que não há segurança nos negôcios, estabilida.de P.a.s famílias, continuidade nas tradições, solidariedade nos interêsses;
Que as ascenções são rápidas, fortuitas, inesperadas e as
quedas desoladoras;
Que o fim da instrução não é ensinar. mas permitir
viyer; é o lJassaporLe para a existência sem horizontes, mas,
na aparência, fácil e cômoda, que os empregos oferecem;
Qlle as escolas profissionais mantêm suas minguadas
matrículas porquê garantem, no fim do cursa ' - quadro de
retratú, paraninfo, anel de grau e diploma;
Que os moços, que nelas estudam, são os que procuram
com maior afàn os emp:regos públicos;
Que para êles e para os outros que as escolas educam,
encerrando sua visão nas mórbidas concepções da vida urbana, a epopéa dos bandeirantes é uma lenda inverosímel e
o Brasil do interior uma costa da Africa desprezível;
Que os vícios da educação e os erros econômicos destruíram a independência individual: ninguem é dono de si
mesmo;
.
Que a falta de partidos políticos é natural, pois êles jámais existiram e nunca existirão, sem que primeiro o povo
conquiste sua independência econômica;

, cryw

~q l'eg~'as

do Direito Público e os IH'éCeilú,; COfl;;!ilUdos mal!'s pl'OYCmentes da formação social e, por isso. são incapazes de rênlediá-Ios;
"
que no amago de. todo o problema humano existe um
problema econômico crue devE'. ser previamente resolyido.
par,a que se resolvam todo~ os outro;;;
que a Constituição só s'E'rú aclNrU:.Hla. util e benéfica ;::e
conseguir afastar o país da avenlul'a pcrigosa e inviúv('l rIa
construção urbano-industrial c rf'p"'-Io na sua marcha naLural para a civilizar;ão agro-pecuária.
Eis, Sr. Presidente. o depoimen Lo lo;;co e singrlo, colhido nas páginas singelas e biscas do Gr::mdc Livro da Vida
Brasileira.
Of.creeo-o aos mestres do Direilo Constitucional qu;~.
com tão elevado pall'Íol isl1lo e lã(1 no!nse! s,ilwr. i'n 1~;d"nr(:<1ll1
para dar ao Bru:õ<il a Conslilllil:1'io qlle fi seu povo ]1('111 n"ti'roce, lJorque é o molhO[' do 1l1\1l1c10 (' sel':'i o mais frliz ;;1' tiver bons govêrnos. ("Vuito ')c))I: muito bcnz.. p(llJ!l{(.~, O 01'0dor é vivamcnte cllmpl·"Í1l l enlur!u.)

cl.onals nua atmgem as causas remotas

5

o Sr, Presidente Goiaz, a seguinte

Ac.ha-se sôbre a mesa, da bancada de
MENSAGE:MI

"Assembléia Nacional Constituinte, em 11 de Janeiro de'
1934.
Exmo. Sr. Dl'. Antljnio Cal'1os Rihr'Íro r]f' Andrarl::t,
D. D. President.e da Assembléia Nacional Consliluinlp.
.,
Na qualidade de lem'1e1' da bancada goi:ma. tf'n110 a honr:1
de communicar a V. Ex. qUf', havrnrio o D('\1111 arlo Sr. Domingos Vela,:;co renunciaria o Ingar dI' Jlwmhl'o da f:o:nrnissiíll
ConsLi tuciona! do:; 2ü. conforme sn YI'!'j fie;} do nfíc' in de renúncia que temos a h011ra de c'nc:lminhar a V. Ex. - fi
bancada por maioria de :"cu" IllI'Illlll'o;:: eSCOlllf'U o Dl'pul,ado
81'. Nero Macedo para fn'('enchel' a \'aga q UI' ora Se uhre.
em vietulln da aludida renúncia.
.
Renovo a V. Ex. 'as lIoJl}l'llag"{'lls f!f' minha c1r'\'[Hla (',,Uma e distinta cOl1sidf'I'a\:i'ío.
Saúdo ... fl'alrl'nÍlla(/c.
J{lIrio r/'711cllc((s(l'o (:rlil/rlo,
learlcl' da ]Jancada goiana. "
O Sr. Presidente - Está finda a 1101'a destinada ao Expediente.
Vai-se passar á Ordl?m do dia. (Pausa),
Comparecem mais os 81'S. :
ADel Clll'rmont, .Jnaquim Magallli'íes. Rodrigues 1\fOl'l' ira,
Godofredo Viana. Hugo Na])olei'ío, Pires Gaioso. Frcirl' (lI'
Andrade, Valdemar Falcão. Leão Sampaio, Jnová Mata. Ff'rreira de Sonsa, Pereira Lira. Barreto Campelo. SOl1to Filho.
Solano da Cunha, Sirnões Barhosa. Hllmherto :MoUl:a. l\farque:",
dos Reis, Clemente Nrarinni, Magalhi'íes Neto, A~'l~ndo Leol1J,
Medeiros Neto, Arthur Nciva, Erlgard Sanches, Ahla Am~n'a!'
Homero Pires, Manuel Novais. Francisco Rocha, Paulo Filho:
Fernando de .L\.breu, Carlos Lindenberg, .Jones Rocha, RUI
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Santiago, Amaral peixoto, Leitão da Cunha, Olegário Mariano, Nilo de Alvarenga, Prado Kellyy, César Tinoco, Alípi"o
Costallat, Fernando Magalhães, José Eduardo, Soares Filho,
Buarque Nazareth, Bias Fortes. José Braz, Adélio Maciel,
Pedro AI·eixo. Negrão de Lima, Gabriel Passos, Raul Sá Policarpo Viotti, Rodrigues Alves, Verguciro César, C~rlola
Queiroz, José Honol'ato, Nero de Macedo, Generoso Ponce.
Francisco Vilanova, PIfnio Tonrinho, Antônio Jorge, Idálio
Sardenberg, Simões Lopes. Carlos Maximiliano. Renato BaJ'bosa, Demétrio Xavier, P·edro Vergara, Raul Bittencourt, Alberto Diniz, .'lcir Medeiros. Eugênio Monteiro dc Barros. Augusto Corsino, lledro Rache, lvlário Ramos, Roeha Fari~l.
David Meinicke, Morais Paiva, Nogueira Penido (78) •
Deixam de comparecer os Ses.:
Pacheco de Olivpira. Alfr·edo da Mata, Carlos Reis. José
Borba, Xavier de Oliveiea, V-cIoso Borges, Herectianó Zenaide, João Alberto, Luiz Cedro, Leandro Maciel, Augusto
Leite, J. J. Seabra, Negr·ciros Falcão, Lauro Passos, Miguel
Couto, Pereira Carneiro, Oscar \Veinschenck, Fábio Sodré.
Cardoso de Melo, Melo Franco, Ribeiro Junqueira, Pandiá
Cal6geras, Delfim Moreira, José Alkmim, Simão da Cunha,
João Penido, Daniel de Carvalho, Valdomiro Magalhã·es, Licurgo Leite, Bueno Brandão. Plínio Corre.ia de Oliveira,
Teotônio Monteiro de Barro's. José Carlos, MOl'ais Andrade,
Má.rio \Vhatelly, Zoroastro %uvcia, HipóliLo do Rêgo, José
VIpiano, Henrique Bayma, João Vilasboas, Maurício Cardoso,
Assis Brasil. Arg(~mil'o Dorncles, Martins ·e Silva, Milton Carvalho, Horácio Lafer, Gastiio de Brito. Roberto Simonsen,
Oliveira Passos, LevÍ Carneiro (50).
.
ORDEM DO DIA

6

o Sr. Presidente - Não constando da Ordem do dia matéria para deliberação, dou a palavra, para explicação pessoal, ao Sr. Góis Monteiro.
O Sr. Góis Monteiro (Para. explicação pes.~oal.) lr~ o seguinte discurso: - ·'Sr. Presidente, não fôra a considCl'açfto
que me merece um grande amigo meu e camarada do Exéreíto. e cu não viria tratar de assunto fóra da alçada desta douta
Assembléia.
Achava-se ausente dêste recinto, quando segunda-feira
ocupou a tribuna o nobr·e Deputado por São Paulo, Sr. Lacerda \V.erneck.
O discurso que então S. Ex. profêriu, chegou ao meu
conhecimento pela leítura que fiz do Diário desta Assembléia.
Se aqui estivesse por ocasião da defesa tentada p·elo nobre Deputa:do, afim de. sustenta a· sua inocência no caso em
que se acha envolv.ido com a. Justiça Paulista, certamente teria sido compelido a aparteá-lo. embora a contra gosto .. E
teria sido compelido, Sr. Presidente. porquê procurando desenvolver a sua defesa e fundamentar a sem razão do proceSSo que lhe é movido, o nobre Deputado por São Paulo envolveu de uma maneira injusta. por meio de insólita agressão, a 'personalidade des~cada de um dos mais brilhantes e
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oficiais generais do Ex(~r('itn Bl'u,;:i]l'il'u, d.' um deI'::
mais ardorosos serYidores do Paíli n Sr. genernl Daltr'l
Filho.
O SR.. LACERDA \VER~ECK - SI:' ataquei o Sr. Dalt1'O Filho foi revidando os insultos que rlêle recebi dentro do- Palácio dos Campos Elíseos, e dos quais roi testemunha o i'~
nhor c.apitão Monteiro.
O SR. GóIS i\lONTEIRO EfetiyamenLe. quem qU('I'
que venha acompanhando os fatos que se tem desenrolad ..
ultimamente no país, quem quer que Lenha procurado examinar e analisar os f~nomênos políticos c as individualiej.ldes marcantes dêstes derradeiros anos, não lleixar<i de des('oin-il' num halo de luminosa dig'nidade e coerência, a figura d,'
1)a1l1'o Filho.
Rold3.do~ exclusivamente. soldado, yotado aos interesse,;: "
necessidades de sua classe, infenso á.s cogitações polític.a..; "
ús agitações partidárias, a sua ação S(~ tem sempre manife,,laljn no sentido da manutenção (la ordem. dentro da rliscip);na militar'.
K quI'. Sl'. Presidente, espírito (,IlHo, I.I'1llpel'arnento ;(1'dOJ'(l';:n cil' palriot.a. não a~pira nl'll1 a~pirtlu f~!e, durante toda
a :,;nu vida. outl'" objetivo qUI· niio fOl'se (I de servir com dl'dicação. desintcl'(~';:~1' \>, amaI' ao EX(~I'('ito l"acional. e, em C011:,:eqllene.ía. ;i" ,'a11:'::I": nohl'C's I' jn;;(a,.: !'TIl qlW ôsl.p ;;I~ tem I'mp.,nhado.
A ,.:ua \'ida públir3, límpida eOllln cidadão P :!l'1fi má01.:1:1
eomo solda<jll, aí I~:5l~l d._'saJiando os al.aqups injustificávei:-:.
~ua car1'l'il'a ~f~mJll'(~ ('m ascen(:.ão aLC'Jldl'lldo ao seu alto n:L~_
;'pcimento, "fi fez e 1_ll'oel'ssou dentro tlüs quadros d(l "ua da"';:l', (mdl~ Sl' tem consel'\,utln sempre na alividadt'.
O ,;:eu valor 11101'al. ti ;;1'11 caráll'l', as Sllas vi1'tud•.);; (I.,
dlPl'e 1\ companh('iro. lhe tl~rn l;]':Ulg'l'ado u l't~Spcito, a con~i
d<-'l'arão d,' :-;1'11": l'nJ·P". dt~ ';:('U": :-'llIIOl'dil1a.-!o,;: " clp ,.:cu,;: cem(·idadros .

C/lnhcc.:o-o, :-'1'. ·I'l'csidt'nlc. pl'~';:(lalrlll'nlf'. l.endo a honr':t
dI' lwivar de ;;lla aJJ1izade. Sei do ":t'11 g-l'allll'~ roração, do :;('11
t'ill(l trato. da sua iJll.eJigt~neia. da "lla ('llltura. dos SI'!US i"jY~
Ii rnl'ntos nobl'ps e g('nproso,.:, tão g('n"l'''~II'' ((não i ncapazc~ ""
IW1'';:Pg;nic:ül'''. dI'. <"u-jjo,:_ dl' injn,.:(,i(:a,: I' dI' ind..lieadl'za,::.
O SR. L,\CEI1J),o\ \\'F.n)iF.r.K I' i,.,." al ..,.;la 11 parl"el'l' dll
CLln~,'!ho COIl"llll.iv(l, do GO\'I~l'1l(1 d., :-::111 l'aulo. do qU;,11 ft';'.iOi'n3i~ dI' hll.i'~ d[j(l Ilolíl'ia, mandando I't'i'Iq'l 11<1 i' fi dt'~p;l:'h,l
do g·t'lll'r:tl Da 11 1'11.
O 8H. Gúr:-:. ;\IO::"TElllO :-:t'i do ";"11 1,I'll1p,~rallH'nlll
1Il (Il.ll's til, da "na :lvt'.l',.;ão á politiea. ;í,.: ]Jaixõl'~ facciosas ~ li,'
".~n coni'tante I'ITIp,'nhn cm con,,(\r\'al"-:"l~ ,;:emprc alheio a onIroi' l'UIJlO';:, a ólitl"a" ambic-,õe", quI' não ,;:('.iam a da. de\·u(j:i.l'
moral P. mal.l'r·ia! de :::tla das,;:". )~ I',,(a l"In ,;:ido:l stla I'xi,,I ,",ncia.

.

,

.\í -~stá para rt prova n l"ecenLi,;:,;:imn fato da Intervcntol'ia
Paulista. Obrigado. em obediência a ol"den,.; ,;:uperiol'cs a 3:-"umil" o goy(~rno de São Paulo, só o fel. após ,;:éria" l'elutaneias (~ pondcraçüe;; pessoais c depois de obter do cminenif'
SI'. Chefe do GOYI~rno Pl'ovi"ório, o ('ompromisso de subst~
luí-lo dentro do m;.is curto espaço df' lempo pMsível.
. Quem a~gjm proeede em relação :10 mais alto posto !lOIHico I' administrativo de um do;; maiore,;: Eslados da Fe(lpra<;:ão, do Estado ria grandeza I' das Ir:tdil:õ('': - :::;:io Panl,'
VOLtTMR
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- dá a demonstl'açi:io mais ineqnÍvoca de desprendimento
pessoal, a afirmação mui:; categórica (Ie um caráter impoluto
e sereno.
E, durante o curlo prazo de seu mandalo. que vimos.
que viu a Nação? O seu obstinaclo desejo de inlegrar São
Paulo dentro da posse ele si mesmo, trabalhando no sentido
de sua substituição por um paulista digno da confiança da
sua terra, mantendo esteitamente a ordem e a harmonia na
gleba bandeirante, gozando da confian~a de> seu 1)0"','0 e declarando repetidas ,vczes arj:::tringir. como adsl.eingiu, sua ação
aOs casos meramente administrativos. rcl('gando para os que
lhe viessem a subsf.ituir. a resolução dos 1J1'oblemas polítii:,);:
do Estado.
Estes, os fat.os q1Jr ";:l;in Do desafiar conleslaç:,ão (' s~o dI'
notório e público con]l('ciml'JJto.
Nestas condições. qlH'1l1 tem IJal'n apresentar ao.;:: "E-U'
concidadãos atitn(\ps (' lilnlo::: como p"tes, qnc vimos de enumerar. não pode Snfrí'l' lJ\aql1P:< gl'o;;spiros sem que ]):<ra logi>
se levante' a opinifio fJúblira num protesto w~emcnl:e de' df)Sagra.... o.
Eis por que. Sr. PrC'siden!.C' drc1arr-i de COlTll!(;O que, .,,'
estivesse presentp ú rrf(~rida sessão, por ocasiúo do rliSCU1'sn
pronunciado pelo nobre Depnhvlo l)or São Paulo. P,r. La"cl'da \Vcrneck. teria em uparl(~s. protestado conl.}'a :1;:: injustiças assacadas pf1l' S. Ex .. áqul~le digno mililal'.
l\'ada tenho que VI'I" nem me preocupo. pm absoluto,
com o ('.a50 que cnvolYl'u (']11 procl'SSO n ilustre Deputado.
Acho que é um c]i}'rito inalienável e ,; um dl'w'r de S. Ex ..
defender-se como }Jcm en t('nrlcr.
Insur,\o-mc. por\:'m, (' COnll':l a defesa dI' ~. E.x .. na parte em quc pretende associar um dos nome" hOTlrados do Ex'!rcito Nacional. a prop(/silos menos (lig'no,:;, l<1n(,anr!n s"bre i~~:I.e
nome, baldõcs injustifieáveis.
.
Não ') yerdane o qUI' S. Ex. narra ...
O SR. l"AGEllOA 'VEP.:\"ECI\
~(~"l:_' cu,:,) n (!l]P se d~vc
fazer é refutar-me.
o SR. GóIS MONTEmo
'" em S(",I liJl(~1(l-clere5a
contra o genl'J'al Daltro FilIlo. niio só quanlo ao f:Jlo relati"o
ao cont'lito do Tratro Odeon, C0n10 l~\lnhl'.m ~\() referente a
um moviD1l'nto de protesto por l)arle de oficiai,;. operado no
rancho do Quartel flo 3° Rl'ginwnlo di' Infant.al'ja ...
O SR. LACEH1U \VEn~ECK - Alía>:. muito ('()nh'~cido no,;;
meios militares.
O SR. GóIS l\IONTEIRO ." quando cnUio <':tcrcía o
comando desia unidade. l'\umlU o general Dallro Filho pr'ocurou o general Góis Monteiro. pedindo humilhado, que êsll~
"auxiliasse a 'Voltal' ao comando. manter a disciplina e impór
o respeito á tropa". Primeiro, porquê aqueles que conhecem
bem o feitio e formação moraCdo general Daltro, sabem p<'rfeitamente quP não era possível acomodar-se o mesmo a êsse
vexame, tão em contradiç.ão com a sua bravura pessoal e seu
hrio de soldado.
O SR. L ....CERDA '\VER.~F..CK Há testemunhas pessoai.s
do caso.
O SR,' GóIS MONTEIRO - Sl'gundo e sobre tudo. porquê, é o próprio general Góis Montp.iro, que pelo meu intermédio, desautoriza cabalmente tal afirmativa, fazendo ques-
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tão qlle se sáiba do alto apreço c consideração que dispensa
áquele distinto camarada, pelas suas altas virtudes de cidadão c de soldado.
O SR. LACERDA \YERNECK - Isso afirmei no meu di:;.
eurso.
O SR. GóIS l\IüNTEIRO - Por conseguinte é inverídico
li relato de V. Ex.
O SR. LACERDA \VERNECK - Eu me proponho a provar
que o fato é verdadeiro.
O SR. GóIS MONTEIRO O fato não é verídico.
O 8ft. LACERDA \YERNECK Há o testemunho de altas
patentes do Exército.
O ~R. GóIS MOr;TEIRO - Quanto ao fato ocorrido no
Teal.rl.l Odeon. aí estão para repelir a inj lista acusação, os
inquerito" eivil e militar que se processam na Capital de São
Paulo. "\gn:lI'r1c·mos. pois, o resultado ...
O Sn. AUHEU ~oDlnS - :Nós esperumos a punição dos 1'e;:ponsavei;: pelo a\,pnlarlo.
O SR. <iÓ[S :.\lüNTEIRü - São estas Sr. Presidente. a5
considcmt,;üc;: que llW pareceram oportunas aduzir desta trihuna. afim ele que. nos anais desta Casa, não fiquem, sem
um protesto cIJ('rgiclI f' vibrante, acusações menos procedent.es e apaixonadas conll'a homens que têm, honrando a sua
farda. sahicto cumprir o ;;en dever. (Mui.to bem: mttito bem:
" orallor (: cll.mprirnentnl[o.)

7

o Sr. Presidente' - Tf'm
explic:'lt::ão pessoal.

fi

palavra

° Sr. liuiz Tirelli. para

O Sr. Luiz 'Tirelli (Para explicação pessoal) 1(~
ri i s c u r s o ; '

~

(l

;;eguint~

"SI'. Presidente. Srs. Constituintes. usando ainda agora
para uma e~'Plicação pessoal a tribuna confesso-vos que o
f:H.iO premido pelas circunstancias. sériamente constrangido.
Não o 1'a(;o corno oposicionista. como malevolamente vem
sendo insinuado. mas animado do mais forte espírito' patrió,t.ico e de coopera<;ão sincera que tenho como princípio manI.er, como um representante da N~ção que é limpo sob qualquer aspecto que seja examinado e que pode, portanto. erguer desassombradamente a sua voz de protesto entre os
seus ilustres colpgas.
Ao Exmo. Sr. DI'. Getúlio Vargas, honrado Chefe do
Govêrno Provisório, tenho sempre e em todas as opor-tunidudes garantido em nome do P. 'r. A., pelo qual fui eleito.
o ~ais franco apoio dentro dos limites do programa revolucionário pregado peJa Aliança Liberal, e continuo ainda
afirmando êsse apoio.
Mas, S1's. Constituintes, eu vos pergunto;
Não
é
também apoiar fazer desta tribuna uma crítica honesta, leal,
franca e sincera de um ato qualquer que esteja submetido á
sua apreciação?
Não é, desta forma, informando a S. Ex., das vantagens e de8'vantagens dêsse ato. que eu poderei levar á
S. Ex. elementos para uma orientaCão mais segura em fa'MIl' do;: de;;('jos elos marítimos?
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Ainda, senhores, se é que de";) s('1' comli(jf'I'/ilio como crítica, eu não criticava um ato do gO\'t~I'J10 p l'lirll IIn~ aIo que
estava sendo apresentado á sua ~ant.:iio,
Eu informava ao Sr. Chefe do (lovÔI'IW eOllhl legítimo
l'epresentante que sou dos màril-imo:.:, quI' ôlt'l'l, LI'IIt1o-o bem
estudado, julgavam como ainda jUlgUllI, l(IW fi 1I1l'lIlUO ~allcio
nado só vil'ia prejudicar os intel'e~~I''''' fia 1I1lll'illhu 1l1fWcante
naciomJl.
Eu informava a esta augusla A:,::wlllhlt\iu qllt' esle ato
vinha somente em prejuizo da ementla quo OS mllrilimos aqui
defendem apoiados por toda a h:.mcuda f,I'uhulllÍsta c, penso
mesmo, pela maioria da Casa. que ,; a du 11lIeionalização da
cabotagem.
O SR. PEREIRA LIRA . - Quanto u j:-;f.o, I. of1 fJii estão de
acôrdo, mesmo os que eonLraditam V. J<~x,
O SR. LUIZ TIRELLT - SenhOl'cs, ~ovo COllllJ pal'1amental', tendo ocupado antc-ontem pela :,el(lJllflu "el'. a tribuna, eu confesso u. VV. EEx. que ouvi 1l1lSlllO, seriamente admirado e mesmo com cSllanlo, tI" 11\11II'lf''; tlUe me
foram dados por alguns ilustres col~ga~.
Os meus ilustrcs aparteantcs propol'lltudllIrlcnte procuravam in~inuar que eu defendia llma 1l1'Ul1Oi'lfll 111' ar'l'cndamento do Lloyd.O SR. IRE!'\ÊO JOF.!-'lLY Dl'vo dUI' III11U l·xplir.af..~ãll a
V. Ex.: eu me permiti aparteá-Io ma:" f'f"n1 t"l Intuito de fazer

insinuação. Como V. Ex. disse que (~xi~tillm Ilrullo8tas, como
I)stá no discurso de V. Ex., e êstf~ tendill pal'a lImll solução
imediat.a, a conclusão que eu POdi:1 til'lU' "1'11 ,to qUIJ V. Ex.
aceitava ou era pela aceitação de uma das PI'O)lfli'ltlls, Está no
discurso de V. Ex. c está nos aparles. qUlIlIdn "11. aí, dei uma
,'xplicação pessoal á Assembléia, Assim, :;1. \" )·;x. viu nos
meus apartes qualquer intuito roemo" elll'lli" 1\\.1 m,mo~ digno
Jiara a pessõa de um deputadn OU para a 111'~~"11I 1111 .\:-lsmnbJéia
- cu oS retiro.
O SR. HUl\'1BERTO ~lOUH.A - V. Ex, t'~lli /lI' ]'dl"ataudo, ..
O SIt. JRENf:O JOFFILY - ;';üo é I'f'll'ala\:litl, ':\1111 i llrio 1~:-Lá
Uln deputado que se retrate. Sou hUllllHlI 1l0hl'I', que viveu
sempre arcando cont.ru t.odo,:. o,; l'Od\.'I'(~:<, ma,., '1\11' lHlJlCa ;;:e
ret.ratou. co não se retrata, a não ser qlJl' j'l'('ollhl'l:<l 1.er errado. Mas não reconheço, agora. êrl'o alg'1I111, 1':~'/l11 manifestando qual o meu pensar e ningueI!l tem /I dil"'it'l dI' rtl(~ e011tl'adizer em matéria de minha conciência.
O SR., Hü~lBEl\'ro :JiouR.-\ - V. Ex. IIllil. ilhillll:t;' 11111' {)
orado l' de'fendia uma propost.a.
O :::iR.. IRENf:ü JOFFILY - ~ãll; di::,:,,' qllf' adola':1 .. :1L'l'ilava uma proposta. Na,; minhas palavras lIfio ha "f.'1.I'uturáo
e, sim. uma declaração solene c corlez de Ulll lllt'mOl'O da
Assembléia Constituinte. que fica' pU:5mado diante - isto
sim! - do que afirma o seu éolega. Aliás. rH)tiel'i~ rl~l.rl1car,
dessa natureza o 81'. Deputado que mOa atrihuiu ,; quC' seria
se não fora mai" c-orle;-; do que S. Ex .. quI' dI' rf'I.I'at:u;ões
capaz,
O SR. H{;~lBEll'1'O MOURA - Minha inlcrwão não era a
de ofender V. Ex. Seria incapaz de taL pejá consideração
que me merece.
O SR. LUIZ TIRELLI - Eu não defendi;) e não defendo
e!;ta ou aquela proposta c, mnHo meno!:', de arl'('nliamim-to,
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poi:::. !-'OIl eOlltl'u (I arrenàum~nto como o são todos os marítimQr-;.
Eu dizia, como' continuo afirmando, baseado nas próprias
rleclaraç,ões rle S, Ex. o Sr. Ministro José América, que o
governo tem em mãos propostas idiJneas e excquiveis para
Jinanciamento c de grande Vl1ltO. que clf\viam ser já convenientemente estudadns para solução imediata do problema,
no envcz de um novo ato de emergên0ia que só vinba em
prejuizo da marinha mercante c demorar ainda mais uma
i'oluCão que já. está extraordinariamente tardia.
O ilustre Deputndo da glo'l'iosa Paraíba cujo nome declino com torlo acatamento Sr. 1. .Joffily, declarou que o
türmo - protesto - era menos parl:ulJentar e, ainda em
ont.I'a ocasião qm' en o aparteei - que a(J1"adeda fi. nentiTe:.a
-- pois aduH('J'al' qncl'ia dizel' - fel' má fé.
Eu confnsso a V. Ex. que somente apliquei a cxpre:,:são
l'1Ilt10 dizrmdo qUI'
\'.' Ex. I's1a....-a alt.~r:mdo ( l sentido rlp
mel! j1cnsamenl.o.
Ell Pi"::O ilinecl'as desculpas e nfto tenho constrangimento
em l'dirá-Ia, IIlas l.aTlIhl;ll1. ]'~XITli>. Sr,:;., eu peço a V. Ex.
que' reflita um Jlouqll inho, f'onsl1lte a sua conciência c veja
quanto V. Ex:. foi "pouco parlamentar", foi mesmo ofensivo. quando me alJtll'teoll ironicamente pergllnfarído "Qual a
eompanhia quc cu defC'nriia?"
O Sn, IHF;~I~O JOFFILY - ='\fio :-OU 11m irrefletido: ao COIlIl'ál'jO l'c,;;ponsabilizll-nw pelas minha=- l)al:l\Tus P al.:ões.
O SR. LGIZ TInELLT ~ V. Ex. me aparteou, ironicamente, perguntando qual a companhia que eu defendia. Contra isso (; que me revolto.
O SR. IRl~);f;o JOFFIl-Y - Y. Ex. nüo me ouviu hem,
O sn. IXTZ TIRELU - Eu não -defendo nenhuma pro]lost:J •

Son ('(lpilãn dI' Fmgal.a da Mariliha de Guex'I'a c os oficiais coma, eu. (Illf'[' ,I, I Exército, qner da J\;farinha, que presam os g'nlües que cal'regam nos púnhos. nunca se dohram
C' ,iúmais se vendcl"':io.
O SR. TRE:"EO .JOI'FILY - Também os civis fazem a mesma
cousa, quundo são rlignos. Não (~ pl'ivilégio das classes armadas.
O SR. LUIZ TIRELL[ - Tenbo ocupado cal'gos bem salientes e important.es na "farinha de Guerra c na indúgtria
part.icula!' p confesso a V. Ex. que toda minha fortuna é
composta <!P, mulher. doi" filhos I' :l farda com Oi' botõe~
rJouradO!' .
O Sn. IRE"'Eo JOFI"I:.Y - A. minha (~ maioI'. 11()I'qU~ lenho
seis filhos ... (Riso.)
O SR. LUIZ TJRELLT Nada mais. Sou pauperrimo.
O ilustre Deputado. meu colega de bancada, cujo nome
-também declino com toda consideraçã.o, Sr. Dl'. Cunha Melo,
aparteou-me, dizendo "que eu estava fazendo reclamaç'ões
r~ queixas contra o Ministro José América, esquecendo-me de
que ele i~ o titular que maiores favores tcm prestado ao Estado do Amazonas.
O ::::n. PEREIR..\ LIRA - V. Ex. reconheceu a benemerencia do :Minislro .José ..\mérico, em aparte que foi regi=-trarlo.
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o SR. LUIZ TIRELLT - Não me esqueco, nem desconheco isso. Mas os amazonenses querem reivindicar os seus
direi lo,,;, devendo o:::. :::.eu:. representantes fazô-Io sem humilhação e com todo altruismo.
O SR. IREXÊO JOFFII,Y - Onde qualquer humilhação, qualquer desllrimor nos atos ào Sr. 'Ministro José Américo, em
relaçHO ao povo do Amazonas, PO\'O que só deve aS. Ex. os
mais relevantes serviços?
O SR. LU1Z Tlm<::LLI - Não é criterioso que, por isso
reconllCcer; eu me prive de riizcr ao Exmo. Sr. Ministro .José
América que. com êsse ato, êle vem sacrificar a família marítima. brasileira.
Repito, Srs.: Como novo parlamentar e sell1 o húbi tu
de fazê-lo, eu, ocupando ante-hontem esta tribuna mantive
a calma precisa, a compostura nece~sá.ría, todo respeito n
VV. EEx. e não usei um só termo menos delicado OU mesmo
meno>'. parlamentar.
Eu não tenho. Srs., uma fé de ofício com o brilho da
que aqui apresentou o Exmo. 'Sr. Ministro José Américo.
mas eu posso afirmm'-\'(}5 que também tenho Jogado vária;;:
vezcs cor11 a vida em defesa da Pátria.
Eslando na reserva, engenllCiro de uma companhia
amcricana, com série em Pernambuco e também Conselheiro
Municipal naquele Estado, em ligaçiío com B. Barbosa e F.
Fontoul'a. hern oonhedüo~ de S. Ex .. nossos correligionários políticos e ampos vivos, tinha a' facilidade por' muito
conhee,ido, viajando de Pernambuco a Natal. de automovel.
pasf'ar C0rJ10 o fiz vürias vezes, importante cúncspondt>ncia
M inolvidável e grande João Pessoa.
Em 3 de Outubro de ::lO, no Rio Grande Jo Nort~ l~ náo
podendo l11ah~ seguir para Recife, fui expontaneamente tln
encontro do 29° B. C. onde fiquei agrcgado servindo "oh o '
comando do então major TU\"<l.res G\1(~,l'reíro e sob ag o1~den"
do gTande chefe o General JUarez Távora.
S. Ex. o SI', hlnen JoUi\y e os ilustres colegas da bancada do Rio Gründe do Norl.e bem poderão dizer algo da minha ::J tu ucií o .
Sen-i ao Go\'êl'tlo R~volucionário lodo :31 e 32 no NOl'lp
da República ocupando ::;ernprc os po:-;tos da vanguarda de,
que dou C-oI\10 testenmnba toda a ilustre hancada paraen::;e.
Tenho ainda. ::;enhorcs. uma fé de ofício militar com 3(;
anos de serviços, senão valiosos 011 valorosos, certo leais. sem
ter [lJl1a nola Que desabon'ê a minha conduta.
E no entretanto. Senhorcs. a um homem nestas condíçües é que S. Ex. ri DI'. José Américo, Ministro de Estado.
quebrando a linha a que está obrigado l)clo alto posto que
exerce, desce da majestade do seu cargo vindo expontaneamente a esta tribuna dirigir caluniosas e falsas afirmativa~
a um l'cIlrescní.ante da nação.
O 8Ft, PEHEIRA LmA - Prestou uma homenagem oi Assemhléia. :í~ uma intriga quc Y. Ex. está fazendo da tribuna ...
O SR, IRENEo JOFFILY - S. Ex. não disse invcl'dadc5; I'
o orador~ aqui mesmo, confessou que o Sr. Ministro José
América, ,tinha razão.
O SR. LUIZ TIRELLI - S. Ex. perdeu a clegancia.
S. Ex. não foi parlamentar. S. Ex. que EC julgou atacado
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por um "simples Deputado do Amazonas" disse que a oração
que pronunciei e que teve a grande gentileza de chamar discur:õo - fora feita pelo Sr. DI'. Souza Pitanga . .Ao mai;::
medíocre oficial da marinha ou do exército, que certo ,sou eu,
não pode faltar, pelo cur:õo que tem, competência para rabiscai' aquelas desalinhavaclas f)'ases que pronunciei.
Eu estou orgulhoso porquê S. Ex. que pouco me conhece, achou êsse discurso tão bom que duvidou da minha competência para fazê-lo.
E eu confesso que vim aqui pronunciá-lo, dada a alta.
eompetência dos meus ilustres colegas. com verdadeiro receio."
,
.

o SR. PEREm,\ LIRA - Podia se dar oull-a interpretação:
que o discurso não estivesse á altura de um representante.
O Sn. IRE:"EO .JOFFILY - Numa das passagens de seu discurso, disse, ontem, o Sr. Ministro José América:
"Apelar para uma solução de momento, para uma
legislação de emergência, que o nobre Deputado não
compreendeu, porquê <) decreto de reorganização da
marinha mercante não exclue as minhas tentativas e
os meus propôsitos de reaparelhamento do Lloyd; -ao
contrário, (~ uma solução de desespHo".
:\esse ponto, respondeu o Sr. Deputado Luiz Tirelli:
"Folg'o extraordinariamente em ouvir essas declarações de V. Ex., c, infelizmellV', ou rr.almente, não
compreendi isso".
O SR. LCIZ TIRELLI - Que Y. Ex. acha de extraordinário nisso?
O SR. IrtE:"EO JOFFILY - Acho que V. Ex. eriLicou o }IinisLro sem saber.o que êle queria dizer.
O SR. LUIZ TlRELLI - É uma conclusão de V. Ex ..
que aceito a pesar da pouca delicadeza de suas expressões:
O SR. IRE:"EO JOFFILY - Não há a mp110r indl'licadeza na:'
minhas exprcs:,ões. Indique-as, que as rcliral'ci.
O SR. LCIZ TlRELLI - Dis:'c aigda II mesmo Exmo.
Sr.: "q'l.!e eu eru o falso representwlte (' rl(~reWI01' dos rrwrílünos."
S. Ex. foi forte!!
S. Ex. foi agressivo!!
Não me amedrontam, em nada me (lill1inuem e muilo
menos me obrigarão a alterar as minhas aLitudes essas acusações que são a mais forte prova da falta de argumentos para
sua defesa c, descabidas flor desau torizadas.
O Sn. PEREIRA LIRA - V. Ex. mesmo reconhçceu a }?rocedência das informaç,õcs trazidas á Assemblf~hl. pelo Sr. Ministro José América.
O SR. LUIZ TIRELLI - Quando ainda S. Ex. aquí blava já os jornais da tarde, sem ainda que eu o soubesse, publicavam a dcclara<;ão que vou lêr (Lê:)
"A Federaçã.o dos :Marítimos, por uma comlssao
composta dos Srs. Pergentino "\.l"es, presidente; Homero :\.Iesquita, Alcides Dantas, Tertuliano Ferreira,
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.José do.. B.ei,; (.ióis, Severino Toscano dl'l Brito e .JerÔnimo S. Cardoso, que estiveram em nossa reda()ão,
torna público o seu protesto contra a man"eira, . qU(o
taxa de impatriótica, com que obstruiram na Constituinte a oração do leader trabalhista, Deputado Luiz
TireUi. A com.i.s-::.âo- l'cfcrida, que nos apontou como
principais autores da obstrução os Deputados Cunha
~lelo e Irenêo JoHily, dirigiu á Assembléia Constituinte o seg"uintc telegrama: "Presidente Assembléia Constituinte - Marítimos brasileiros, por sua Federação.
protestam contra "Violentos apartes deputados contrários honrado proj.]to cabotagem nacional. Comandante DeI)utado Tirelli. tem autoridade bastante falar nome classes mal"ílimas, quer pela sua patente oficiaL
qucr pela confian(;<l que os componentes da Marinha
~iercant.e Btasildl'''\ lhe
depositam. De pé estamos
como brasileiros para a defesa da cabotagem nacional. Respeitosas ::auduç;ões. - Pergentino Joaquim
Alves, presidente."
Acrescentou a comissão que o Deputado Joffily
ehegou a dizel' que D Leader trabalhista não sabia o que
estava defendendo, quando a verdade é que a sua ~ti
tude é a mais nobre possível, porquanto a defesa da
cabotagem nacional e da reorgallização da marinha
mercante constituem assuntos de maior relevo e patriotismo na ,ida do pais. Os trabalhistas não estão
enganados como disse o Deputado Joffily. São hornens concientes e certos d:.l dignidade dos brios nueionuis, disseram-nos ainda."
~tais tarde, " J)lü::.ma Federa(.:ao dirigiu a S. Ex. o Sr.
Dl'. Getúlio Vargas ['ste outro telegrama: (lê)
Se a um de nós doi~. a mim ou aS. Ex. o Sr. Ministro
.José Américo, falece. idoneidade moral, pelas provas cabais
que acabo de aJll'e,,'~ntar fica provado que essa idoneidade
moral não n1e JaUa.
"
O SR. Il\EN1~O JOFF \TS - l,Juai::; são as pro\'as"?
O SR. LUIZ TrltELLT - V. E:c quer aiIida mais prova,.:
do quo es::;us?
O SR. PEREIRA LHU - Y. Ex. está fazendo frases c frases agl'essh·as.
O SR. LUIZ TIR.b:LLl - Continuo afirmando que o projeto-decreto em aprt'(;o llÜO corresponde absolutamentc au
interesse nacional ...
O SR. IltENEO JOFl"~LY - Ma,: Y. Ex. no (Ii:;:'I~ onLl'1ll
que não conlpreendeu?
O SR. LUIZ TIRELLI - .'. e ....ai õ1'andeillcllte prejudicar a marinha mel'cante nacional.
Vejamos:
"Art. 1.0 Nomeaeão de uma comi::;::;ii.o de tr-ês mem'""
bras, .. ,.,
'.'
Salvo o Almirante Gra~a Aranha, os outros não são técnicos para a resolu(ião de um problema inteiramente financeiro, sem tempo determinado para isso.
b j escolher as unidades que devem ser mU:ltidas em
tráfego, nas linhas subyencionadas, fazendo enQostar as. que
~-
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forem de:mece:5s:íria,. c a:' que, 1)or suas l:,on:dil;.õ('~ precária>:.
ou pelos seus caractel'isUco;;:, sejam julgadas impróprias para
a exploracão."
S. Ex., voltando a dato c:';:lJlic::u::ões sobre o seu modo ele
agir, diz o seguinte:
.
As três compulllüas d\\ llavegação gastam, 1)01' ano, em
reparos desses navios qU<lsi imprestaveis, para mantê-los em
Inlfcgu.. perto de üÜ mil conLos. Realmente. se forem encostados ôsses navios do LIUyd, S. Ex. fará uma econômia.
S. Ex., porem, llão considera que continua a fazer despesas
vara mant"l' em !.l·;.i.íegO aqueles outros que. são reputado::>'
':rlI ('oncIi<:ücs e que terú de pagar as guarnições de todos
,~.s::'cs JI<1.'."if)S (·.nt:osLados. Ou então foge ao cumprimento das
leis sociai:-:, desembarcando toda essa gente. e aumentando,
l,ol"t:)[l! li. I) número dos sem trabalho.
.ll~

""\rL 1. 0 As gual'nicões dos navios que em viríudo díSl)Qsto na alínea b do Ul't. 1° forem encosta-

du,;, serão mantidas pelos respectivos armadores ('
,;el'ão aproveitadas, á medida das necessidades, nó preenchimento de v<:tgas que :::c "erifiq\Wn1 nos navio,;
em triifego. "

lsso l~ just.ifi()<ltl() pela
O artigo 5° diz as",im:

'~xpljral..~ã(l

que aca.1I0 oi.' da:-.

";\ Comissúu determinaI'á enl.r·c a ... :lgf~ncill;; da;:;
de, na"cga~iio
subvencionadas dire\.a Ou

'~mpresas

indiretamente, em cuJa porto, a que elevu permanecm' como agôncia única. para iodo o tráfeg'o marítimo qne couber ao" navios dessa:': empl'esas."

o

§ '10 di:':l)ÕC:

"Cabe ás emjlre,,;L,; dI' navcg:açào. cuja,::: agôuda:"
não forem apro..... eit~ldas. a redução do respectivo pessoal. obscl'\'adas as determinaç,ücs da legislação social. "

o SR. C"\:\I POS A:-UJt,\L - Y, Ex. dá licença para um
aparte? Está escrito. ~\í se acha (I que nos interessa suber.
U ~R, LlnZ TIRELLI Portanto, se há pessoul que
não lJode ser dispell,;udo...
'
Ú Sl~ .. PEREIRA LmA E o aparte apresentado ao di:5curso que Y. Ex. está lendo?
O SR. LUIZ TIRELLI - .,. há pessoal que o p6de 5er
'_' ;l dispel1[';a deste aumentará o Ilumero dos sem trabaiho.
1'9.0 "\quisiCão de material flutuante fica subordinada á autorização prévia da Comissão."

S. Ex. o Sr. ministro Josü América, confessou ontem
que, apezar 'de toda a Sua bua vontade, escolheu o DI'. Mário
de Almeida e depois a personalidade altamente competente,
como reconhe~o, do Sr. comandante Firmino Santos, que nada
ponde fazer. - .
.
O SR. FREntE DE A~WRADE - Mas fez muito.
O SR. PEaEIIL\ LlR..\ Obteve saldos.
O SIl. IRE:.'\ÊO JOFnr;y - Em dois anos, 21 mil contos.
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o SR. LUIZ TIRELLI - S. Ex. nomeou ag'ora uma
Comissão e não pode avaliar da comretência dessa Comissão.
cargo da mesma, inteiramente, a aquiEição
Diz que fiea
de material flulnantc.

,I

".\l'l. 1.0. :Fica outorgada á. Comissão o direito
de controluI', nos pórtos nacionais, a distribU1ção dú
tráfego marítimo dos navios das empresas não subvencionadas, ~e a experiência demonstrar a necessi_Jade des::;il vrovidtmcia, para que seja alcançado o
objetívo do presenle decreto."

A Comissão não pôde. absolutamente, controlar o moviI1leHlo do tráfego das companhias não subvencionadas.
"Quando me referí a propóstas de financiamento e não
de anendamenio como a que foi em parte comentada da triDuna pelo EXlTlo. SI'. Depulado Irineu .JoffilY, foi ainda com
o propósito de, em benefício da família marítima e correspondendo a confianca qUé em mim depositam, cooperar com
o Exmo. Sr. Chefe do Govêrno em quem os marítimos firmam
suas esperanças, aliás, reportando-me ás declarações do
próprio Sr. ministro José ~\mérico, para que essas propós. tas fossem cOll ..; enicntemenLe estudadas por técp..icos compet.entes julgando-se a Possibilidaàe <.la aceitação ou não de
qualquer àelas l', nssim, amai" ra[Jida re~olução do problema . .O SIt. Pm:lmL\ LlR.\ - V. Ex. uão nos deu notícia do
aparte escriLo, que con::;f i Lue 11()\"idul!J neste Par'lamento,
liDarU~ complemenL,l1' do discul':3o que V. Ex. está lendo.
O SR. LCIZ TIP.ELLl - Vou lí\.l' ;t carla que me dirigiu
(; DI'. Sousa Pitanga. :lo 11'1' cunhecimento das acusações de
S. Ex. o Sr. ministro Jo:,'; .\lIlél'ico, a mirn feitas.
Diz a carla:

"Exmo. SI'. Comandante Luiz TireIli - j\I. D.
Deputado á Assembléia Consliluinte - Acabo de lêr,
esl.l1pefa0to, na defesa que o minist.ro José América
ten 1.01.1 faze)'.,.
(, SIt. FrmIB.E DE ANDRADE - Trnloll fazer. não. Fez.
O ~n. !'EHeIP~\ LIitA - - Fez. eOI11 05 ;iplúu:"os da .\ssem-

])]l;ih.

.

Quanlo uos ::tl'mudol'cs }>at'Liculares a mesmo pro.i(~t .. niio \"i(,la direitos, (' Vf'11l ainda amparar os seus
legitimos (' justos iJlll'i'I\,.;:;i~s econômico."; e financeiros.

Feita essa pequena explicução para evitar dúvidas quanlo quaisquer 'interpretacões erradas ou de
má fé, passo a e~dal'ee('l' a V. Ex. outros pontos do
infeliz e leviano discurso do Sr'. minislro .José Américo.

.

Diz o Sl'. José Américo no afan de destruir tudo,
caluniando todo o mundo na falta de argumentos lógicos e de fatos concrétos que justifiquem a sua falta
de patJoiotismo ou de competência para resolver o
problema da marinha mercante, que eu "ando rondando há cérca de dois anos o seu gabinete."
O 81'. . Jos~ DE .:\•.:.'\DRADE - Não apoiado.
O SR. PEREIRA LIRA - V. Ex. eslá. trazendo vózes. Se
V. Ex. quizer me dar atenção, perguntarei: de quem é essa
carla?
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O SR. LUIZ TIRELLI - É do DI'. Sousa Pitanga.
SRS. DEPUTADOS - Oh!
O SU. PEREIRA LIRA - Era isso o que en queria saber.
O SR. IRENEO JOFFILY Trazer para justificativa :J
cé1"rt.a daquele que foi acusado '? !
O SH.FrmHEIRA DE SOl;SA -- Justamente o intermediário de companhia;; perante o MinisLério da Viação!
ü SH. PEREIRA LIRA --' RelLs confessus habemos.
O Sr~. LCIZ TIRELLI - Aqui está:
DIVERSOS

TelcgTama do Palácio do Cate te - "Tenho a honra de comunicar-vos que S. Ex. o Sr. Presidente da
H.epúblíea designou amanhã. sexta-feira, 13 de novembro, ás 17,:30, neste Palácio CatMe, para receber'vos. "

o SR.FErmElHA DE SOUSA - l~ a extrema toler<Jncia do
Chefe do Governo Provisório.
O SR. LUIZ TIRELLI - Outra:
'·Exmo. Sr. Dr-. Sousa Pitanga - Em resposta
au vosso eal'lão, comunico-vos qu~ o Exmo. Senhor
Chefe do Govêrno Provisório autoriza-vos a procurar
o Sr. ministro da Viacão. Cordiais. sauda<,:'ões.
Lui:. Simões Lopes, oficial (ie gabinete."
.-\.goru, nüo podem fazer Oh!
O SH. FERHElRA DE SOUSA - Até ai nada há de expressivo: o Govôrno manda que se dirija ao ministro da Viação.
Não há cidadão que dirija uma petição ao Si". DI'. Getúlio
Varg',l;, e que ,s. Ex. não :1 despache.
O SR. JosÉ 'DE ANDRADE - Eêsse estava procurando todos os meios de entrar no Ministério da Viacão. Dois anos
de luta 1
O ~lL }llmElH..\ LlJU Ouça o nobre orador, sem azedllmc: sou homem de g-r<lnde tranquilidade, olhando os fat.os com -toda serenidade, e permito-me averLir que V. Ex ..
eom o discurso de hoje. está ajudando a demonstração cabal
do ministro José América. O SR. LUIZ TIRELLI - Confe.sso ao meu ilustre colega
que fico impossibilitado de ouvir e de responder perfeitamente, com precisüo, a todos os apartes. V. Ex. poderá
ocupar a tribuna. Se quizer' insistir nos apartes, sou obriga,jo a ouvi-lo com atenção, mas. não obstante todo o meu
esforço, não posso respondê-los convenienl.emente.
O SR. PEREIRA Luu - Estou pedindo venia a V ~ Ex.
O SR. LUIZ TIRELLI - Poderá paI"í)Cf.~r que ,; falta de
atenc.ão de minha parte, e ficareí em IJo,;ição ridícula não
os respondendo.
O SIto PEREIRA I... JRA - Não fiem'á. absolutamente. Vossa
Ex. respondel'á ou não; cu, porém, .estou falando no meu
mais alto timbre de vóz.
O sn. LUIZ TIRELLI - Continuo a leitura:
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"Tenho a honra de remeter inclusa a esta, a carta que recebi da Secretaria do Palácio do Cat.ete, na
llual está cOJJtida a determinação a que referí acima.-'
Penso, 81's. Depulados. ter dado a VV. EEx., como cri/.
do meu dever, as mais cabais provas da lealdade com que
agí e da honestidade da minha ação.
.
Agora, quero dirigir-me especialmente ao ilustre Dcput ado Figueil-edo Rodrigtlf!s. (Pausa).
O SR. PEREIRA LIRA O Deputado não ouviu o pr(~
gão ....
o SR. LUIZ TIRELLI - Lamento, ilustre Sr. Dl'. Figueiredo Hodl'igues t.er lido mesmo muilo ligeiramente a dedal'ação que V. Ex. há poucos momentos fei nesta Casa.
Todos os juízos que V. Ex. possa insinuar a meu respeito,
('nLrego-os inteiramente aos meus pares e á opinião pública.
Quero unicament.e pedir a atenção de V. Ex. para um
ponto que me calou profundamente no espírito ...
O SI{. FlGt:ElHEDO RODRIGUES - Eu coloquei um dilema.
O SR. LuIZ TlRELLI '" V. Ex. escreveu e leu
a sua declaracão, dizendo que o eminente Sr. ministro José
c\mérico des~('u para. democraticamente nivelar-se a esta
A,,;sembléia.
O SI{. FICH..: ElREDO RODltlGl;ES - Desceu. não: V. Ex. ei:'tã
f 4;'l'ando a l)alavi-(l.
.

,,!

O SR. LuIZ TmELLI -

Ex. :õe culoca?
O SH.
~.

Ex.

::;G

Qual é a posição em que Vossa

FlGC!;:mEDO RODRIGUES () que eu disse foi que
nívelou democraticamente. }:; muito dif€'l'cnte de

dcscwl/.

O SR. LUIZ TIRELLI - S. Ex., o Sr. ministro, exerce
legitiinamcnt.c o seu alto posto c nós estamos legitimamente
nos altos postos da representação nacional.
O SR. IR.E~ÊO JOFFILY Foi o orador que disse, em
discurso, que o ministro de.~cel'((.. E tIm dos protestos foi
n1PU, salientando que a AssemJ)léia nfio se rebaixava.
O SR. FERREIRA DE SOUSA - Eu secundei êssc prolesto.
O SR. FIGUEIREDO RODRIGUES - Eu disse que se permiI i u o revide. Não faça o orador nugas de palavras. V. Ex.
está colocado dentro de um dilema: ou V. Ex. trouxe ini'inuaeões infundadas contra o ministro- c êle está em má
posição perante a Assemhléia, ou V. Ex. está com perfeito
lIir'cHo de te-lo atacado.
Aliás, a prática que eu quero f~ essa: que lodos 'os
ministros venham a esta Assembléia.
O SR. LUIZ TIRELLI - Contra o que está escrílo não
há argumentos. Eu desejava que o meu ilustre colega me
dêsse a cópia do documento que leu, para que eu a pudesse
lêr.
O Sa. FIGUEIREDO RODRIGUES Todos terão de agol'a
em diante obrigação de imitar o gesto do ministro José
Américo.
O SR. IRENÊO JOFFILY - Qnem primeiro empregou
o têrmo "descer" foi o nobre orador, provocando até apartes
da ..\ssernbléía_
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o SR. LUIZ TIRELLI - Sr. Preside.nte, pediria a Voss".
Ex., easo a tivesse em mãos, me fornecesse o texto da decalrac;ão do Deputado Sr. Fi;;ueiredo Rdrigues.
O SR. PRESl1)E~TE A Me;;a ainda não recebeu essa
c!N'ia,raç:ão. Certamenío~, seJ',i pnblicrtda amanhã no Diário
dn

:ls.~f1m!)[rjia.

O ER. Ll.jIZ TIRr.~LLI - Sendo assilll, declaro que li e
;l.fil'11l0 ser verdade n que estou asseverando.
Sr. Presidentp. não quero deixar a tribuna sem agrade['el'. profundamente entu:oiasmado, as manifestações mai:;
rrancas drJ solidariedade que recebí da maioria desta Casa ...
n SR. IRE:-;f:o .TOFFILY - i\lainr'ia. 113.0.
O SR. L(ifZ TIHELLI .,. manifestações que são a
prO\"3 de que a Assembléia aindr" l'cconhec(, em si a sua ;;0berania. e a sua ma.i~",lar.l'" (Jln'Í.lo bem. Pohnas. O orado/"
,;

C lI,m,p1'imentado

.)

8

o Sr. Presidente - Tem a palavra. 1);.11':1
soaI, o Sr. Irenêo ,To1'fily.

explil~al)ão

pe,:.-

O Sr. Ireneu Joffily (jJonr. p.l:pl-it:·f!I.:ão pessoal) Sr.
J.>residente, iJu:;tr,~;; Constituinte;;. suho <Í tribuna com o objectiyo, ontem declarado, de que' tCJ'ia i1(~ opor algumas considerações aos protestos feitos pelos nohres Deputados Henrique Bayma, de São Paulo; Aliasio Filho, da Baía; e Acúr(,ia Tüncs. do Estado do Rio de Janeiro .
.\goru: Sr. Presidente, a Assembléia há de p<lrmitü' que
cn. all~m dessas enn;;ider:ll:cies, aborde outra::;, nesta explieatão fJcssoul, relativas ao r1isClu'so que acaba de ser profBri,Jn
pelo nobre D(~putudo. Sr. Luiz Tirelli.
Sr. Presidcmtl~, 'aqu i ('stive presente, quando ralou.
unll'm, (I Sr. !\linist.l'O ,Tosé Amér'ico. aparteando mesmo
S. Ex.: vi o que se .desenrolou nesta Casa, e devo dizer que
o e~petãclllo foi. para mim, não desolador, como se afigura
a muita gcnU.. mas. sim, reanimarJor, digno do que possamos
.':"peral' no futuro. porquê vimos que um ~Iinistro de Eshrdo.
acusado desta tl'ibu na, apressa-se em dar explicações cabai;;
(\ terminantes (Jluilo bem.). explirações precisas. explicações
l'(lmplr~t.a". I'xplicul;i:ie" . ,inceras, explicar::õe~ leais, e explie:H:õe:;, pode-se rJizm' mesmo. fortes, porquê ,j forte a vf~emên
cia do hon1(~m digno, quando se vê atacado.
Nijo concordo. SI'. Pl'e;;ident.e. ('Om os nobres Deputadl3:"
dI! São Paulo, do E;;(ado do Rio e do Estado da Baía. cujos
nomes declino com toda a consideração. os Sr. Henriqu,~
Bayma, Acúrcio T.jrl'ps e Aloí:3io Filho; não concordo co~
as conclusões tiradas do;; seus protestos. quais as de que n..
Jfinjstl'o ofc!Hleu c;;la Casa. Não, Sr. Presidente.
O SR. ABllEU SODRÉ - Ante;; do Sr. Ministro upresen lar
;;1.1a defc;;a, o que é muito legítimo c, sobretudo, muito nobr·p. 1'07. S. Ex. ataques aos homens da situação passada.
Fui sempre oposicionista. mas a acusaçüo, que fez outem.
roi uma o.fensa gr:ltuiLa c injusta pelo seu caráter geral,
tanto muis que me parece que S. Ex. foi secretário do Governo Sllcena.
O SR. FEllREIHA DE SOUSA - ;Xão foi secretário do Govôrno Lucena. Foi scmpl'C opo:::icinnistn n:i Paraíba. (TrocOlll-se ?)(írios o}Jo1'tes.)
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Ü SR. IREXEO JüFFILY Peço aos nobres Deputados
que apartei:lm o aparteante, deixarem que en com S. Ex.
me entenda. que se trave nm f/ialag'o ent.re o ,humilde orador
que e;:tá na tribuna (' a nohrp lJancnd:1 paulista.
O Slt. ABflEI: SODfiÉ - ;\ b~mc3da paulii::ta não está em
causa.
O ::5R. .Ar.:\TElDA C.UL\HGO - Queira o orador compreender
o sentido do protesto de São Paulo ...
, O SR. IRENEO JOFFILY - Y. Ex.. pode apartear-me
depois. Do conl.r(lrio. perderei o fio, como se diz, da meaela e depois con:;iúerarüo o apart.e não respondido, o que não
quero que fique. Todos podem dar apart..es, tantos quantos
queiram, contanto sejam de modo preciso, e ordenados, cada um de sua vez, para que tenha a devida respota, e não
se alegue, depois, que o orador saiu da tribuna sem responder, o que seria para a minha pequenez de orador (não
(I.poiados) muito humilhante.
O SR. GGARACí SILVEIRA - V. Ex. me permita dizer ...
O SR. IRENEO JOFFILY - Já cstão ai dois apartes. um
por cima elo outro... (Ris 0-')
.
O SR. Gr:A'RAcí SlLVEIRA Queria apenas dizer que o
nobre Deputado insiste em afirmar que o Sr. José Américo,
foi acusado, quando isto não se notou no discurso do Sr.
J.. uiz TireIJi.
O SR. IRENf:O JOFFILY - Foi acusado veementemente.
O SR. ALMEIDA CA),f.\RGO - V. Ex. permiLe que eu conclua o meu aparte?
O SR. IRENf~ JOFFILY - Sim, mas consinta, primeiro,
que eu re:iponda logo ao aparte do digno Deputado Sr. Guarací SiI\'('ira, porqlll~ é um aparte ligeiro.
Foi acusado um Ministro revolucionário - um Ministro de quem se diz c todo o Brasil considera, ser probo e
ativo (muito bem) - acusado injustamente de ser desidioso
em matéria como a do Lloyd.
O SR. FERREIRA DE SOUSA - Sobretudo contra um homem de espírito público.

O SR. IRENÊO JOFFILY - E" um homem público, obrigado, com a "uu pasta, a zelar; pelo patrimônio 'público ...
O SR. AJ..~IElDA CA::-'iARGO - Ninguém põe em dúvida.
O SR. IRENÊO JOFFILY - ... e aqui se disse que êsse
Ministro não o guardou bem, porquê foi desidioso, embora
o nobre Deputado, que tal alegação fez, depois tenha dito
que nada compreend~n com.tudo isso ...
O SR. PEREIRA LIRA - Retirou, mesmo, a acusação.
O SR. IRENEO JOFFILY - Permita-me o nobre Deputado, cujo nome declino com muita simpatia, Sr. Guarací'
Silveira, dizer que é acusação forte, que é acusação grave.
O SR. GU.ffiAcí SILVEIRA - No terreno administrativo,
cuja explicação satisfatória foi ouvida com atenção.
O SR. IRENEO JOFFILY - Pessoal ou administrativamente, dizer .que um homem foi desidioso não é acusação?
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o Sa. PEREIRA LIRA - E aquÍ veio o Sr. Ministro. explicando que não o foi.
O SR. IREX:f;O JOFFILY - E muito };Iem explicando.
Mas foi acusado, foi preciso que viesse explicar que não foi
desidioso.
O Sn. A:-;TÕ:-;IO RODlUGUES DE SOUSA - V. Ex. permite
um aparte?
O SR. IREN1':.O JOFFILY - Está com a palavra, para
um uparfe. outro Sr. Deputado, a quem devo dar preferência. O uobrp colega aguarde ocasião... (Riso.)
O Sn. AL:'\IElD.\ C.DI ARGO - V. Ex. Antendeu bem o
sentido. "
O SR. lREl';":f;O JOFFTL Y - Quero ('n tender bem, para
depois não se dizer nesta Casa que o humilde orador - cujo
único bem que possue é a allivcz - se retratou perante a
Assembléia. Qnero ouvir hem, quero todas as explicações.
O SR. AL::'>rEIDA C,\:\'IARGO - É apenas um esclarecimento.
O sentido de nosso protesto foi O seguinte: não entramos no
mérito da questão, que, aliás, nos intcrc8sava muito. Não
deixamos de reconhecer as altas qualidades morais. intelectuais, revolucionárias, administrativas c mesmo literárias do
Ministro José Américo. S. Ex. nté da tribtma. não fez segredo disso.
.
O SR. mEXJ~O JOFFILY - Nem poderia fazcr.
O SR. AJ.l\lEIDA CAMARGO - Está claro. 1\1as. fazendo esta
ressalvu, quero explicar a razão de nosso protesto. Nosso
protesto é. não contra o ato de vir o Sr. Ministro aquí e
u!;ar da tribuna - direito que lhe dá um decreto do Govêrno
Provisório. - mas contra a atitude de S. Ex .. menosprezando e tratando menos delicadamente um Deputado eleito
pelo povo. É nrsse sentido que protestamos.
O SR. IREl';"J::O JOFFILY - Já agora, há dois apartes e,
parecendo-me que são sôhre matérias conexas, respondo logo
ao de V. Ex.
O SR. Al_oíSIO FILHO - V. Ex. deve dar preferência
aor- apartes de matéria constitucional.
O SR. IREN1?:O JOFFILY - Assim, est.amos formando
tumult.o e parece que a Casa, não me quer ouvir. Se n1(~ disserem isso. descerei da-tribuna e ficarei satisfeito e m('.no\"
massado . .
Pergunto, porém, ao nobre Deputado que me aparteia.
em que ponto o Sr. Ministro José Américo ofendell ao nobre Deputado Sr. Luiz Tirelli?
VOZES Oh!. ..
O SR. IRENÊO JOFFILY - Peço a cada um que me cUe
a frase.
O SR. ABREu SODRÉ - Certamente o nobre Deputado nãl)
decorou o discurso do Sr. Ministro.
O SR.. IRENÊO JOFFILY - O aparte de V. Ex. é sôbre
outra matéria: é sõbre o regime passado. Aguarde V. Ex.
oportunidade. (Riso.)
Mas, senhores, ainda mesmo que o Ministro José Amél'icú. no calor da discusão, no talo!' da sua oratória vibrante,
perfeita - como ninguém nega - no calor da resposm aos
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a11arl.rs que lhe eram atirados. aeaso Liycssc tratado meDO~
eOrI'''tmn0ntc ao ilustre Deputado Sr. Luiz Tirem - isto
"J;lyol\"(' ofensa á. Ca!'\a~ Nilo. ~~nhol'esr
<) SR. "\r.:.\rE~H CA:\f:\HGO Se me f:tz parte da Assembléia
(} ~H. JHEN:80 JOFFILY - Xão, senhores,. porquê S. Ex.
não gC~1Pralizou. Foi espécie de dialogo, sôbre assunto esp('cia!. Se o Ministro José América tivesse ofendido a AssembII~ia, com o ser menos cortez o que não afirmo - 'Par:;,
com (\ nobre Deputado, Sr. Luiz: TireIli, ainda assim, iríamo!'i
pura um ponto em que os ilustres colegas que me apartca1.':lD'i não ficariam bem porqn~ admitiriam que na Repúhlic.a Velha cada. Deputado ofendesse a Camara.
Pergunto: cada 11m de nós tt>m o direito de ofender a
.\,.;sl·mbléia?
o Sn. AL:\-IEID.\. CA:.\~ARGO - Xinguém pode ofend~-la.
O SR. IRENl-";O JOFFILY - Pois (~U acabei de seI' ofentlldo, com se me declarar nas barbas - porquê a~ tenho (1111' mt~ ret.ratei.
o

••

°

O SR. AL:.\:I:EIPA CA:.\1ARGO - Mas V. Ex. pode protestar.
O SR. IREN:BO JOFFILY - Se a questão ,~ de protesto,
l1evo dizer que o Sr., Luiz Tirelli protestou.
O SR. .• \TJ:\{EIJ)A CA2IrARGO - Nosso aparte foi :tpenas dlJ
proLesto.
O SR. IRENBO JO:FFILY - Era escusada procura6ín
d(ls~a natureza, porquê o Sr. Luiz Tirelli ojá havia Pl."lltp.st,ado.
O SR. PEREIRA LIRA - E a Assembléia. não se .iu1gou
ofendida. t.anto que aplaudin. ao terminar o discurso.
O SR. IREN:BO JOFFIL Y - A ."\ssembléia não foi ofendida. O SI'. ,;\iinistro José América, ao subir á tribuna, fezlh~" a devida justiça, e ihe demonstrou o seu apreço, quando
deixou sair de seus lábios a frase, por todos ouvida, de que
antes desejava que a Assernhléia fosse dissolvida a y~-la
desrespeitada.
O SR. ACÚRCIO TljRRES - 1::>:'0 ,\ (j"sl'ol,\l' Q mai~. sem (Je:,I\jar () menos.
O sn. IREN:f.:O JOFFILY - ::3. Ex .. assim, pl'.~;;l.ava um
louHo de reconhecimento e admiração ao poder constituinte.
Permitam-me. poi~. 0$ nobres Dcputados que, condllinc1o. dig-u que. nestl) ponto, o proLt'sto da bancada pauli~l.a niin ql1~ro ofender - não tinha razão de ser.
O SR. At:.:\n:m.\ CA~L\l\GO -'- Só ·protest.a1110S contra os
termos cmpl'cg":.Ido~. Quanto á atitude do Sr. Ministro José
Américo, vinda 11 esta Assembléia, espontaneamcnte, prestar
declarar.ões. achamô-Ia nobl'e. A"sim todos os ministros
pI'ocedc·ssem.
.
.
O SR. IREN:f.:O JOFFILY - Permita a nobr~ bancada
'Y.aulista que eu c'onsidere êstc assunto terminado.
Os ilustres DeDl1tados por São Paulo, pela Baía e pelo
Estado do Rio remontaram ft República Velha. Pergunto a .
:-38. EEx.: o Sr. Ministro José América ofendeu a Assembléia ou a República Velha? SS. EEx. estão defendendo as
prerrogativas desta Casa, dos eleHos pelo povo, ou defendem
a República yelha?
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o SR. ACÚRCIO TORRES ~ Dos homens da República
Velha, que não foram varados a bala, como disse o Sr. I\finisLro .José América, aí estão muitos, prestando servi~os ,i
República Nova, com aplausos do próur10 Clwk do Go~\~~'nl)
Provisório. E, nesta Casa, revolucionários como V. Ex .. '.'111
alguns dêles votaram en tusiasLicamente.
O SR. IREN]:;O ,TüFFrLY - l'Ião é novidade o qUi ,.
nobre Deputado traz u esta Gasa. Os elementos dignos, .la
República Ve.lha ...
O SR. ACÚRCro TÔRRES - O que last.imei foi aue o senhor José Américo descesse a retaliações gTatuitas' aos ho:'
mens do passado, sem necessidade alguma.
O 8ft. FERREIR.!\. UE SClU'2-,\ - N5.o \)0\1\'1) retaliações.
O SR. IREN:f;O JOFFILY - Dese,jari;] (fUi' o,; nobres
DepuLados distinguissem se querem defender: a República
Velha ou a Assembléia.
Senhores, a Assembléia só f Jade protestar quando 11 :.\!ínistro se afasta do Regimento. ofende a Casa ou os ,brio..; dos
eleitos do povo. Quando faz cinalquer referencüt ao ;,assado, não. E ainda me vem nm argumento.
O nobre colega, que t~o veementemente pr'otestou ~'on
tra. a refer(~ncia do Ministro JoslS América aos homp-n5 da
República Velha, que não se poclcm suster de p(~, como aconteceu com muitos déles ...
O SR. ~\CÚ!lCIO TÔRP..ES - Cite-os V. Ex.
U:vr S!L DEPUTADO Vá V. Ex. procurar', na Europa.
~lguns que lá es\'~lO. (T?'or:am-se outros apm·tes.)
O SR. IREN1W JOFFILY - Permitam 05 nobres ;;olega,:
que eu termine. Nilo cortem o meu discurso.
O ilustre Sr. Acúrcio Tllrres. tão ardora>:o. tão nnillsiástico advogado da República Velha. que tã,o COCl":'nt,,mente se tem manifcstndo. diga por que não protestou, ontem, quando o nosso éolcga, SI'. Lemgruher Filho. dec:nroll
que a Assembl(~ia, gcnunexa, recebia ordem do Poder EXAcutivo ! E' ou não é uma o fensa, senhores?! Foi feita na pi'esença do nobre Deputado. Pergunto: acaso pel'de de Y:ll(,T'.
por ter sido dita por mil Dl"jHl1 ado, para aum(~ntar de valõr
por ter sido proferida por um Ministro? Não.
O SR. AcúnclQ TÔRRES - Permite um aparte? 1)(·vo
declarar qtW, no momento, não me encontrava no r;)~' intn.
O SR. IRENJ'W JOFFILY SI' csti\"e>:"e. prolf~5laria.
não é exato?
O SR. ACÚRCro TÔRRES
Como protesbL'ci hoje, se
V. Ex. assim se manifestar.
O SR. IREN'f:O JOFFILY AC1'€.ditCl que í)1'\)t~;:,ta,.s\'.
porquê sempre tenho ouvido de V. Ex., nesse sentido., cons-·
tantes protestos. Digo, mesmo, que muito estranhei não
haver V. Ex. se manifestado.
O Sr. Lemgruber Filho declarou que o Poder Legislativo, genullexo, recebia ordens do Executivo. E isso é muito.
peoI' do qU~ dizer que "caía de pôdre", porque ajoelhar-se
significa humilhar-se!
O SR. ACÚRClO TÔRRES - Repito que não estava no r~-·
cinto. quando falou o Sr. Lemgruber Filho. Aliás, 8. Ex_
podel'ia ter nCl'oscentado que o Poder Legislativo tem estario·
YOJ.U.MI~ \'
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. genuflexo diante do Executivo, desde Deodoro até Washington Luiz.
O SR. IREN:f;O JOFFILY - V.Ex., entretanto, não
protestou e a única explicação que dá - aliás cab~vel - é
a de que não estava presente.
O SR. FERREIRA DE SOUSA Registre-se o depoimento
do l'f-F'csentante fluminense, contra o regime passado.
O SR. IRENl:;O JOFFILY - Convém, realmente, registrar o aparte proferido 1)01' S. Ex., no sentido de que o
COI1g]'(:sso esteve genufl{3xo ante a figura do Presidente da
Rcpúl}lica, desde Deodoro até a figura nefasta de "\"ashingíor: Luis.
Senhores, quanto me apraz e quanto me desabafa a declaração do S1'. Deputado Acúrcio Tôrres, no sentido de que
muitos dos homens da llepública Velha eram peares que
aqueles em 1'o1::1.(;ÜO aos quais o Sr. Ministro José Américo
disse que caíram de pôdre!
Sr'. Presidente, tem o Deputado melhor direito do que
um ~v~ini",Lro de Estado?
O SR. AcúncIO TÔRRES O Ministro José América não
eitou os homens da República Velha, aos quais se referiu.
Se não o fez, a sua ofensa a todos abrange.
O SR. IREN:f:.O JOFFILY - Como já foi aquí salienta~\o, S. Ex. se referia aos que prevaricaram e, por isso,
cnu'um àe pôdre. (T1'ocarn-se apartes entre os Srs. Cristó'I){io Barcelos e Acúrcio TrJrres.)
(h,::ndo os apartes se entrecl'uzaram e me impediram de
conLimu\l' no meu raciocínio, ja fazer uma pergunta ao n~)
hrp D'ô'pulado, Sr. Acúrcio Tôrres, que tanto acato, scnuo
pelo "('ll credo, principalmente pela coerencia com que sempre [.?iil S(' manifestado. Indago de S. E::c: a ofensa partida de um Deputado vale menos do qUê a de um Ministro,
rn'or,l1zir1a no ardor de um discurso em que se defende? Não.
A A~s('mbl6ia é soberana, é digna. Suas prerrogativas devem
>;('1' respeitadas por todos, constituintes ou não.
SI'. Presidente, eu não esperaya que esta parte da minha ..'xplicação se revestisse de tanto caWr, em consequênci:" tio" apartes insistentes, confusos e até contradilórios })e~.,nit;}m-me que assim me expresse.
Devo, entretanto,
dizer (me a atitude do Sr. l\finistro José A.mérico - e o faço
sem nlandato de S. Ex. - é a de respeitar todos como cidndil.)::, dignos, como didadãos que estão, aqui, elaborando
nma Constituí Cão para reger os desUnas do país. Não· poderia admitir em S. Ex. uma descortesia semelhante a que
se lhe <l[ r;Jme, de sorte a ofender á magestade desLa Caso..
(Muito bem.) Asseguro-o, porquê está no meu fôro íntimo,
porque é do meu dever. Se há uma lei que manda eleger
DepuL~r}os.á Constituinte, se a eleição é cercada de todas as
garantias e os eleitos para aqui vêm dos quatro cantos do
país. todos hão de merecer a mesma consideração, sem emharg:o dos nossos credos políticos e das divergências dos
nosso::: pontos de vista.
Jámais, Sr. Presidente, cu, como paraibano, que sofren
a angústia do ano de 1930, com todas as suas agruras; como
paraibano que foi bloqueado por mar e por terra; como paraibano que ficou sem direito de defesa - direito de que
até os animais dispõem, porquê a Providência os dotou dos
meios necessários para defender-se dos inimigos; como pa-
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l'aibano, jámais deixarei passar sem meu protesto qualquer
que se faça á figura nefasta daquele que fez derramar
o sangue dos seus patrícios, tripJ.ldiando sôbre a nossa peqllç~nez e fraqueza.
O SR. ACÚRCIO l'ôRRES - Fatos que nunca tiveram nem
poderiam ter o meu apôio.
O SR. IREl\"lW JOFFILY - Jámais, Sr. Presidente, pcrm.itiria, sem o meu brado pelo menos, que se dissesse, aqui,
'Jm discurso, que a figura do Presidente depôsto ela República é a de um homem digno, porque não pode ser digno
aquele que, estupidamente, derrama o sangue dos seus compatrícios, sómente para satisfazer á própria vaidade.
O SR. POLICARPO VIOTTI - Para defender a Repúblicn,
pois êle a representava, como autoridade má.xima.
O SR. !RE=~I~O JOFFILY - :\unca defendeu a República. Não pode defender a República quem. violando a
Constituição, oprime um Estado f!eqll~nino. EsLa é uma
defesa invertida; é uma defesa dos régulos;' é uma defesa
que tem a hipertl'0rin da sua personalidade ignorante do que
seja o movimento de um povo nos impulsos para quübrar as
cadeias que o escravizam.
1_~?I SR. DEPUTADO Como paraibano, tem êsse direito.
O SR. IllEKÊO JOFFILY Toclo hrasileiro. "liú8. l)
t I;rn, porque o clamor da Paraíba ecoou pelo Brasil inteiro.
O SR. PEREIRA LIRA - ' E o Brasil inteiro correspondcu
a (';;50 clamor.
O SR. 1\."'1'0::\10 RODHIGUES DE SOUSA - Desejava saber
dr~ Y. Ex. o seguinte: o Ministro José Amórico, ontem, ciC:i5<1
tribuna. brilhantemente, refutou as acusações que lhe f'oram
f('itas pelo Deputado Luiz Tirelli e. depois. num dos trc:-:ho>'
elo s(~n discurso: declarou que dos fl1ncion:í.rios da Estrada
de Ferro n50 existia nenhum dcsen1Prcgado. Até aque!c'>'
quc. por falta d(! -trabalho. 0550 obrigados a ficar na reSCl',-a
propriamente dita, são aproveitados de preferência em outros lugares. Desejava, ag-Ol'a, saber de V. Ex. o seguinte:
tei'iam sião infundadas as acusações levantadas contra
S. Ex.,.o Sr. Ministro José Américo. pelQ Deputado Rui
San! iago, quando disse que est.avam sendo despedidos. da
Celltral do Brasil, proletúrios em massa?
O SR. IREN1::'O .JOF-FILY - Dc\'(\ di?Cl' ao T~bre Depulado que, em se tratando de assunto de que não tenho conheeinwnto. só le,i:mamcnte poderia tentar dar-lhe uma resposta satisfatória. N50 conheço por miudo as coisas da Estrada ele Ferro Central do Brasil. Louvo-me, porém. nas
afirmativas do Sr. José Américo de Almeida ...
O SR. FERREIRA DE SOUSA - Porque é um homem digno.
O SR. IREl\"ÊO JOFFILY .,. e é preciso que os documentos sejam muito fortes para achar que vaU.etm contra
ele. E' s6mcntc o que posso dizer.
O SR. Al"Tô='IO RODmmJE5 DE SoeSA - Até ho,ie. estamos
>,el11 J'I':"pOi'la (> :,cm o menor protesto de S. Ex. ás acusações que lhe foram feitas da tribuna.
O Sa. PEREIRA LIRA Por Que niío diJ'igiu essa pergunta ao Sr. Ministro Jú5é Amél'ico, quando S . Ex. estava
nesta Casa?
.~logio
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O SR. ANTÔNIO RomÚGUES DE SOUSA - Farei a pergu'1ta
quando S. Ex. volbr a esta Casa, pois sei que nos dará
novamente êsse prazer. Aproveitarei, então, a oportunidade
para estabelecer uma acareação entre ambos, afim de saber
C{)ID quem está a verdade.
O SR. IRENÊO JOFFILY - Devo dizer que não fui do::
que primeiro chegaram á Assembléia; ao contrário, fui dos
mais retardatários, mas. depois da minha chegada, não houve
nenhum ataque ao Ministro, a não ser esta crítica feita pelo
nobre Deputado Luiz Tirelli.
O SR. ACIR MEDEIROS - V. Ex. dá licenQa para um
aparte? Desejo que o nobre colega esclareça um ponto, em
que a bancada proletária é envolvida - desculpe a Assembléia a expressão - como cabeça de turco. Disse um jornal
de ontem que a bancada trabalhista foi a causa do tumullo
quando falava o Sr. Ministro José América. Entretanto, parece-me que ela se portou discreta e dignamente.
O SR. IREN:80 JOFFILY - Devo dizer que muitos 1.1'<"\balhistas ouviam discretarnente S. Ex.
O SR. ACIR MEDEIROS - V. Ex., por·tanto, pode dár ú
seu testemunho.
O SR. IREN:80 JOFFILY - Alguns vi em atitude discreta, e, outros, aliás, até aplaudindo o Ministro José A.mérico. l\ilo posso, todavia, testemunhar que outros trabalhistas houvessem tumultuado. Estava eu tão absorvido na clefesll. do Sr. Ministro José América, que não dei sequer. pela
presença do Sr. Ministro Juarez Távora, no recinto. Disseroam-me que aqui esteve; não o vi.
O SR. ACIR MEDEIROS - Desejei apartear, somente para
quo se registrasse o caso.
O SR. PERElrtA LIRA - O orador acaba de receber aparte
de um digno membro da 'bancada trabalhista. Eu, que aqui
estive, presenciei a maneira calorosa com que muitos trabalhistas aplaudiram as palavras do Sr. Ministro José
América. Nüo vi confusão trazida por nenhum deles, se bem
que não conheça pessoalmente a todos. Pqsso, porém, assegurar que, àe muitos deles, ouví a afirmação de que a b:mcada trabalhista não estava em causa na questão da cabotagem naf.'Íonal; que esta não era objeto do debate, que ia tomando aspecto de certa aspereza, tendo sido o Sr. Ministro
José }l,mérico o provocado. No caso, estava-se arrombando
uma porta aberta ...
O SR. IREN:80 JOFFILY - Não: onde está o Sr. Mini~
tro José América, todas as portas estão fechadas.
O SR. PEREIRA LIRA ...:- '" visto como a nacionalização
da cabotagem é assunto que está na conciência de todos os
brasileiros, e que têm no Ministro José América um esteio_
e uma defesa. (Apoiados. )
O SR. IRENÊO JOFFILY - Sr. Presidente. dou por terminada a primeira parte de minha explica~ão })cssoal e
passo á segunda.
Não há dúvida de que o nobre Deputado Sr. Luiz Tirelli.
no seu primeiro discurso, tal como está no Diário dà Assembléia, disse:
"Dando cumprimento ao mandato que me confe-
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riram os trabalhistas na representação política desta
Assembléia". : .
Ora, fiquei indeciso: S. Ex. é Deputado pelo Estado do
Amazonas ou é Deputado trabalhista?
O SR. LUIZ TIRELLI - V. Ex. é Deputado pela Paraíba
ou pela Liga Católica?
O SR. IRENÊO JOFFILY - Um momento; vou dizer a
V. Ex. o que ocorreu.
Hoje, porém, tive a' explieação de que há no Amazonas
um partido trabalhista. Daí, entretanto, não se conclue que
o ilustre Deputado Sr. Luiz Tirelli seja Deputado' trabalhista do Brasil! S. Ex. é Deputado trabalhista do Amazonas, e nós não sabemos 'quantos são os eleitores dêsse partido, emquanto que os trabaHJistas, os empregados, são aqui
liobremente representados pelos 81's. Deputados de classe.
Daí, os grandes aplausos a S. Ex ..
O SR. AN'1'ôNIO H.ODRIGUES DE SOUSA - S. Ex. veiu por
um partido sob legenda trabalhista.
O SR. IREl\:f:O .JOFFILY - Para refutar. Sr. Presidente, o discurso do ilustre Deputado amazonense, basta lêr
- e não quero mais - um aparte, ontem mesmo, dado por
S. Ex.
Discursava, na sessão de ontem, o Sr. J\Iinistro José
América, dando explicações cabais e perfeitas, que, a espaços, mereciam aplausos, até mesmo do digno Deputado senhor Luiz Tirelli, que com isso fazia justiça, quando o senhor Ministro da Viação disse:

ü

, "Nunca perdi a confiança e, como o Govêrno não
me atendesse perante essa nova circunstancia, quando
o Comandante Firmino me abandonava e abandonava
o Lloyd, que podia eu fazer? Apelar para uma solução de momento, para uma legislação de emergência,
que o l}obl'e Deputado não compreenrleu, porque o decreto de reorganização da Marinha "'Iercante não exclue as minhas tentativas e os meus propósitos de
reaparelhamento do Lloyd; ao contrúrio, é uma solução de desespêro."
meu distinto colega. aparteou:
"Folgo extraordinariamente em ouvir essas declarações ele V. Ex., e infelizmente, ou realmente,
não compreendi isso."

O SR. LUIZ TIRELL[ - Eu não disse isso. Não recebi,
hoje, o Diá1'io da Assembléia . ..
O SR. IREN:f:O JOFFILY - Dcvo'-dizer ao nobre representante amazonense: eu ouvi V. Ex. dizer isso. (Apoiados).
O SR. LUIZ TlRELLI - Eu aplaudo, concordo com todos
os serviços prestados pelo Sr. José América ao Brasil; concordo que tenha sido um benemérito; concordo com tudo
quanto 5 .. Ex. fez; concordo com as declarações de que não
tinha recursos e não podia fazer coisa alguma pelo Lloyd.
Discordo, sim, que seja aprovado um novo ato de emergência, justamente quando devem ser estudadas as propostas
para solução imediata da questão.
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O SR. IREN"t.O JOFFIL"Y guinte: (Lê):

S. Ex. disse aqui o

~e

"Folgo extraordinariamente em ouvir essas declarações de V. Ex., e, infelizmente, ou realmente,
não co!UlIre.endi isso."
Donde eu concluo que V. Ex. - sem querer molestá-lo
absolutamente, ou antes, não concluo, porquê V. Ex. o
disse - não compreendeu oS intuitos. elevados do Ministro
José América de Almeida para vêr se salva o Lloyd Brasileiro dêsse grande lltLUfrágio que nos ameaça. (Muito bem.
Palmas. O orador rJ curnpl'irnentado.)
Durante o discurso do Sr. Iren(~o Joffily.
o Sr. Antônio Carlos, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada, sucessivamente. pelos Srs. Cristóvão Barcelos. 2° Vice-Prcsidénte; Tomaz Lôbo, 1° SecretárIo, e, novamente, pelos S1's. Antônio Carlos, 'Presidente, e
Cristóvão Barcelos, 2° Vice-Presidente.
9

o

Sr. Presidente

Tem a palavra o Sr. Aloisio Filho.

O SI' Aloisio 'Fil1:Lo (Pa'J'(J,

ea~pUc(J,çiío

pessoaL) -

Sl'. 1)1'('-

Sr. Presidente, S1's. Constituintes, o episódio de que a
Assembléia foi teatro ontem estaria ontem mesmo encerrado, se não viesse agora revivê~lo desta t.ribuna a palavra
esbrazeada do nobre Deputado pela Paraíba, o Sr. Irineu
JoffilY, de cujos lábios a voz lIal'~ce sail' quente como nm
raio do sol de sua terra.
O SR. IREl"ÊO JOPFILY - Bondarln de Y. Ex.
O SR. AI,OíSTO FILHO Chamado pessoalmenif' ao
debate, devo trazer aquí, ueranLe a Asscwlbléia, a raziío do
protesto que deixei onf.8m lavrado contra o que me pareceu
uma desconsidcl'ur,:ão Jl~ssoal do E:xmo. Sr. Minist.ro .José
.-\.mérico, não s6 a Jwmcn" do pa5s~r10, C0l110 a um membro
desta Casa.
51'S. Cons\.\t\ü\)h~::.. \'(mho ouvido dizer aquí. desde o
dia 15 de Novembro, quando nos instalámos solenemente.
que esta Constituint.e, cra parL! dar ao país nma Constitui~iio.
antes de tudo, anres do mais e, depois, então. julgar -dos alos
do GoV(~rno Provisório. E 0- que eu percebi. aqui dcn~ro.
é que se nfl() D(\d~l'i~ ~'<YT.e\' ti. menor referência, de elogio.
de justiça, á si tuação passada, POrque isto seria trazer para
aquí- "saudosismo", trazer - digamos com a franqueza com
que devemos ralar - politicagem.
O SR. IRE~ÊO JOPFILY - Isso nada tem a ver con1 n inC'ic1ente, porquô todos os outros oradores se têm referido ao
passado.
nol)re Deputado Acúrcio TÔl'res trouxe até parn
aqui o velho Deodoro da Fonseca ...
O SR. ALOíSIO FILHO - V. Ex. vai ver já.
Ouvi nesta Casa um eloquenle dilO-c·U1'50 do Sr. Der'ulado Raul Fernandes, de louvores. os mais calorosos. á obra
política. á obra administrativa do Govêrno ProvÍsório. Podia discordar do que S. Ex:. disse. Não o faria na solenida(h~ daquela rf'lmmO inicial. Poderia discordar. entretanto.
logo na sessão Sê-f:;~Üllt~, lo;;\) ilUS sessões i\n~dia\<.\". 'F. 1,~\0
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o fiz. Tinha o pensamento voltado para o Brasil. Sel'ia, de
fato, levantar questões inoportunas,' opôr, desde logo. qualquer restricção a conceitos tão amplos, a conceitos W.o l:ir;os.
Senti, depois, que êss~ silêncio, que era simplesmente flitado pelas conveniencias do momento, que não permiLLc
Lais assuntos, esse silêncio podia até ter sido interpretado,
como foi por S. Ex. mesmo, como tácita aprovação ás suas
palavras.
De então até hoje, Sr. Presidente, venho ouvindo aqui
falar-se constantemente em mentaliOade revolucionál'ia,
em idéias revolucionárias, em quadros revolucionários ...
O SR. ACÚRCIO TÔRRES ••• que o próprio Interventor
da terra de V. Ex., segundo uma entrevista ao "Gloho",
se não me engano, declaru não saber o que seja.
O SR. ALOÍSIO FILHO - Não sabe o que seja ... nu
Baía.
Pensava, entretanto, Sr. Presidente, que se não repetiriam essas atitudes. Assim, foi para mim verdacleiru surpresa,e ainda um desprazer, escutar ontem da boca do Sr.
Ministro José América, - que, por isso mesmo que é um
lIinisLro de Estado, deve falar com a maior 'serenidade, tanto do presente como do passado, para que se possa construir
o futuro, - palavras que representam de fato uma afirmativa indelicada, descortês a homens que poderiam ter
tido erros, a lwmens que tiveram culpas, mas erros e culpas
que vinham se acumulando, desde cedo, na Repúbliea, por
fôrça, seguramente. do regime presidencial que os Constituintes de 91 noj, deram.
Aincla aí não disse a S. Ex. o meu reparo; não lhe quís
dar 11m aparte, pOl'quê considerava não devia agi tal' esta
Assembléia no julgamento de erros ou de culpas do passado. Preferi, Sr. Presidente, deixar que S. Ex. continuasse o seu discurso. Devo até dizer, com lealdadl.~, qu';
abandonei, naquele instante, por um moment.o, o recinto,
porque, a permanecer, o que o coracão me aconselhava. () que
o meu sentimeI1to eívico me impunha era perguntar, então, a
S. Ex. porquê não indicava os homens que resuscitnram dessa
morte de insensibilidade moral. a que S. Ex. se refer'ia. e
prestam, agora, seus serviços á Revolu(;ão. E. depois. poderia
até pedir a S. Ex; que, como Ministro de Estado. desse a
nós outros, que somos, afinal de contas, políth:os, de ontem
e de hoje, como de amanhã, desse a nós outros o exemplo
de não trazer para aquí afirmativas que pudessem doer a
homens que estão caídos das posições, e muitos dos C!unis,
com a maior sobranceria, com a maior dignidade. ('''Dl o
maior patriotismo, suporl.am até agora as àgrtiras do
exílio.
O SR. IRENÊO JOFI-'ILY - V. Ex. há de achar nobre e
digno o exemplo dado a esta Casa, por um Ministro, que é
acusado e, no mesmo dia em qu~. sai publicada a acus:leãü,
vem defender-se perante a Assembléia.
O SR. ALOISIO FILHO - A observação de V. Ex. nada
tem a vêr com êsLe ponto do meu discurso. Chegaremos lá.
Vou mostrar até ao nobre Deputado como me agradou a
presença do Sr. Ministro José América nesta tribuna. O
Posso falar assim, porquê, nesta Casa, me limitei, ,~pr~nas.
que não me agradou foi a sua maneira de expressar.
na sua primeira sessão ordinária, a uma ressalva que julg\Íl'!i
não podia deixar de fazer, e daí até hoje tenho fug:civ da
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iniciativa de agitar quaisquer questões políticas, c até de
venWar, por agrll'a, questões doutrinárias.
Meu protesto, Sr. Presidente, é contra aquela expressão de S. Ex., de que os homens que a Revolucão apeou
não foram varados a bala llGrqu~ est~wam mOl'tos de insensibilidade moral. Xão a. deveria ter trazido a esta triburia.
porquê ainda não estamos aquí para cogitar do passado.
dos el'l'OS que os homens praticaram, das culpas que tinham.
Aigum dia, depois que l1ouvermos feito o nosso trabalho
pl'incipal, algum dia, StU1., h·.l"'H~mÜs de tornar as contas do,
homens que estão hoje no poder; e aí é que será a oportunidade melhor, aí é que será a oportunidade única para
que, ::;em difamações, sem relulha(:ücs, comparemos o presente com o I,('ssa.do e tiremos. então, 05 elementos para que
sejam julgados ()s homem, <\ê;;l~ l)'rl'S.
O SR. IRENEo JOFFILY - De sorte que as retaliacões e
difamações não se referem aCl Ministro José Americo?
n SR. ALOiSIO FILHO - Vou ehegar lá.
O SR. IRENÊo JOFPILY Pergunto porquê, do contrário. dare.i meu aparte neste sentido.
O SR.. CUt"HA VASCONCEr..OS - Devemos caminhar para
amanhã e não para ontem.
O SR. Ac'6nc1o TGRRES O Acre tardou, mas veio ...
O SR. ALOíSIO FILHO - Fiz meu protesto ontem, o
que motivou a explicação .pessoal do illustr'e Doput:ldo
pela Paraíba, Sr. Irêi:1eo Joffi1y. .Para que a Casa bem
comprehendesse a. razão do ~!'õtest.o, aqui estou justlficand0 a IDinha atitude,
Devo revelae agora á Constituint~ que Rilenciel, ainda
há poucos dia:::, sô!Jre um fato grave que ocorreu na minha
te'na, onde um jornal, "0 Impareial", esteve suspenso durante oito dlus, por ordem \'cl'lnt! da polícia. Não trouxe o
epsódio ao conhecimento da Assembléia, desta t!'ibuna; preferi dirigir-me exclusivamente, I'(\t' tel.egrama, ao Sr. Mil1istro da Justiça. Por que? porquê sentia que êsse fato podia
agitar o recinto e Cjue dessa agita~ão podiam nascer razões
para novos dclmtcs puramenle POliUC05, para novas retaliaI;Õf>5. para novas questões pessoais.
Qu:.~ndo ontem, portanto, eu protestava contra a maneira por quê o St. Ministro José Americo se dirigiu a homens
do passado, eu· estava no direito de fazê-lo, e ainda agora
estou no direito de pedir a S. Ex., sobreLudo, respeito respeito á missão da Assembléia, respeito a êsses homens
que viveram e governaram no passado, respeito, para que
possamos concluir a nossa obra.
Aquí estão, pelo voto do povo brasileiro, de todas as regiões, desde o norte até ao sul, homens de convicções políticas as mais diversas, homens qu.e têm servido a vários partidos. homens que se alistam agora em diferentes organizações ·partidárias. Por que não realizarmos, então o nosso trabalho acima dessas competicões partidárias e dentro, puramente, de um ponto d~ sista doutrinario?
E já agora que manifestei a minha impressão pes$oal
sôbre essa parte do diseurso do Sr. Ministro José Américo, é
(> momento de dizer que o ~pj.s6dio de ontem é um eJ)isódio
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que quiseramos nós pudesse levar n Constituinte, diante
dêle, a se resolver, finalmente. pelo verdadeiro regime - o
regime de responsabilidade.
Que se deu, senhores, nesta Casa? Um Deputado. no
uso àe seu direito, no uso do mais sagrado rle seus cireiíos,
subiu á tribuna e acusou o Sr. Ministro .J osé América.
Quo teria ocorrido em outros tempos. naquele regime
presidencial, muilo no;:;!'o conhecido? O Ministro não viria á
Camara: o Ministro, quando muito. faria uma nola á imprensa, e a Camara nem julgaria êsse l\Iinistro.
Bemyerdade é que não estamos àentro de um reglme
parlamentar; mas o certo é que o episódio de ontem pode
ser perfeiLamen! e argunlC'nto para que cheguemos a I~sse regime.
Não quero enlrar no m(~['ito da questão. que aquÍ !'e af?:itou. Niio quero saber se o Sr. Depulado pelo Amazonas te1l1
razão nas suas acusaçi)f\;:;. ou se o Sr. Ministro Jo:::é América
tem razüo na sua defesa. O que me parece é qtH' não é justo,
não é razoável, incriminar um Ministro de Eslado porque êle
não tenha, durante tres anos. resolvido um problema. que,
na verdade, necessitaria de muit.o maior tempo para ser satisfatoriament'3 solucionado.
O SR. CUNHA MELO - E que não foi resolvido em .13 anos
de República.
O SR. ALOiSIO FILHO - Sabemos como. nas condições
atuais do mundo. é carla vez mais precária, mais custosa a
navegaçüo, (~ como c,,::;as emrrl~sns de transporte lutam, em
torio" os raisc:-, com os maioros embaraços, de dinhmro, de
crédito, para que possam manter exatamente a ,serVIço.
Depois. também não me agrada - por aHo. devo dizer,
norqu(~ niio tenbo conhecimenlo (lreci::;o d~l Clucslão que
vamos tirar de 111)::; o que (~ nosso e o que deve continuar
conosco, atl'aVI~" de torlas as vir.issiLudes. de todas as d~ficul
dades. Assir.l. o quI" se não pode negar é que dev~mQs resolver o problema rio Llo:-;d Brasileiro. dentro do nosso ambiente, com os nossos recursos e com os nossos homens.
O SR. LUIZ TUn:LLT - l~ isso (} qne plClleamos.
O SR. V,\LTER .J.'\::-.ms tiosLI:"a - A prova de qlle lodos os
hrasileit'os desejam contribuir para o desenvolvimento do
Lloyd. esf.~i em que lima emprêsa, na qual exerço minha atIvidade. acaba ele conlrntnr com essa companhia o transporte
de 180 mil toneladas de mercadorias, no ano corrente. emhora o preço contr:ltado seja superior ao das emprêsas estrangeiras.
O SR. ALOrSIO FILHO - Agradeço o aparte de V. Ex.
Não bá dúvida que o Lloyd serviu mal. serve mal. Sabemos,
entretant.o. que comerciantes- e emprê;:;as nacionaIS, a pesar
disso, f.ôm procurado, mais de uma vez, embarcar "em va-'
pores elo Lloyd as suas mercadot'las.
1\1as, voltando ao assunto que me trouxe á tribuna: O senhor Ministro José Américo julgou-se na obrigação de vir á
Assembléia, fazer, em pessoa, a sua defesa. S. Ex. mesmo
disse que é o Ministro da maior publicidade do Governo Provisório, o homem çue usa e abusa das notas da imprensa,
usando e abusando ria generosidade dos jornaIS.
S. Ex. deu, portanto, um atestado de que sabe o que é a
responsabilidade de um Ministro. Mas daí concordar eu com
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a maneira por que S. Ex. mais de uma vez falou; daí concordar com certas asperesas de palavras suas - não posso,
não quero, eu fazê-lo.
O SR. IRENÊo JOFFILY - Permita V. Ex. um ;lnarte. E
a Assembléia pode tomar contas da- asperesa das palavras. de
um orador, se não a ofende?
O SR. ALOíSIO FILHO - V. Ex. vai ver. O Ministro
José América usou, evidentemente, para com o Sr. Deputado
Luiz TireIli, de expressões menos delicadas, menos cortêses.
Elas foram ouvidas ontem nesta Casa, e algumas apareceram,
ainda hoje, no Diário da Assembléia Nacional.
O SR. ODON BEZERRA - V. Ex. não ouviu, também, da
parte do Sr. Deputado Luiz TireIli, nenhuma expressão grosseira. ao Ministro José América?
O SR. ALOíSIO FILHO - O Sr. Ministro José Américo,
no seu próprio discurso reconhece que a veemência de sua
defesa, a sinceridade com que a fez - isso que S. Ex. chamou a paixão da sua sinceridade - levou-o a usar desses
conceitos,.e que, se abuso tivesse havido. S. Ex. se excusava.
U:vr Sn. DEPUTADO - É o· atestado de sua boa vontade e
de sua boa intenção.
O SR. ALOíSIO FILHO - O fato de ser um Ministro de
Estado é que agrava a situação. S. Ex. veiu prestar contas
de sua administração, chamado a esta Casa pelos ataques que
lhe fez um Sr. Deputado. Devia fazê-lo sem que pudesse ressaltar de sua atitude o menor resquício de superioridadf:: sobre a posição dêsse Deputado que o acusara.
O SR. IRENÊo JOFFILY - O ~finistro José Américo declarou expressamente que aquí se colocava no mesmo pé de
igualdade com os 51's. Deputados.
O SR. ALOíSIO FILHO - Quero dizer que essa as])ül'cza do seu discurso l'eyclava ...
O Sn. FERREIRA DE SOUSA - É uma questão de temperamento.
O SR. "\LOíSIO FILHO - B uma questão de temper:~
mento, diz V. J<:::x.
O SIt. FERREIRA DE SOUSA - É uma questão de paixão d~
defesa.
O SR. ALOíSIO FILHO - É uma questão de paixão 1:1(;
defesa. Cedo, ainda, a Y. Ex. É uma questão de temperamento do Ministro José Américo, é uma questão de paixão rIl::
sua defesa. Pois a mim me parece agora, qne não 6 nem uma
coisa. nem outra. A mim me parece o seguinte. E V. Ex.
Sr. Deputado Ferreira de Sousa, V. Ex. que é parlamentarista. dos verdadeiros, vai acabar concordando comigo. A impressão que tenho, é a de que o Ministro José América falou
dessa maneira, porquê não estamos num regime parlamentar.
Se estivessemos, S. Ex. teria falado como parlamentar, como
um homem saído do parlamento, como um homem que conhece a fôrça do parlamento. como um 110mem que sabe que
foi o parlamento que o conduziu áquela pasta, como um homem que sabe que se, porventura, estivesse faltando, naquele
momento, ao que a opinião pública dêle requeria, no serviço
de seu Ministério, na defesa da sua atuação. estaria êle, 1ogo
ali, ou logo no dia seguinte, ::peado pelo Parlamento.

-

603 -

o SR. IRENÊO JOFFILY - E com vantagem para a República? Depor o Ministro José Américo, somente por alguma
suposta aspereza? V. Ex. está condenando o par1:1mentat'ismo.
.
O SR. AL.OíSIO FILHO - V. Ex. não me compreendeu.
Estou discutindo a questão de um ponto de vista simplesmente doutrinário.
O SR. FERREIRA DE SOUSA - Aliás elegantemente, I~ com
muita segurança.
O SR. ALOíSIO FILHO - Refíro-me ao MinistrfJ José
América, como poderia me referir ao Ministro Juur'2z T;ívara, ou·a qualquer outro Ministro de Estado.
O SR. FERREIRA DE SOUSA - V. Ex. está defendi~ll(ro a
tese, com brilho invulgar.
O SR. IRE?-<ÊO JOFFILY Permite um aparte?
O SR. ALOíSIO FILHO - Estou respondendo ;.\ on!r\:}
aparte.
O Sn. JHE:\ÊO JOFFILY - Quando terminar, desejo dar
Lambém, um.
O SR. ALOíSIO FILHO - Não disse que, pelo falo do
episódio de ontem, Jicasse o Sr. MinisLro José Amt'l'ico á
mercê de uma moção ou um voto de desconfiança do Parlamento. Estou, apenns, levantando hipóteses dou1rin;·ll·i;l~.
Agora, pode V. Ex. dar o seu aparte.
O SP.·. Ir<I-::-n1:o JOFP1LY - Parece que o nobre Depulado j:'i
respondeu. em THlrle. Ia perguntar. jusl.amcnle. se esS;l :lrg-llmentaçiio de Y. Ex. niio é conlra li parlamentarismo.
O SR. "\LOíSIO FILI'IO - V. Ex:. está vendo que niio.
O SR. IIn::q:o JOFFtLY - na,;!" ..... el· que II Mini~tT'o .10;;(~
"\m(írico ...
- O SR. FrmnEIRA DE SOt.:~A - Xão cairia, porquê a maioria.
onl em. estava ao .lado dôlc.
O SR. ALOiSIO FILHO - E se assim fosse, a m:l1rwia. o
sustenlaria.
O SR. TnF.:\:i:;o .TOFFIf....' - Diz-se aquí qne a unanimidade
foi contra êlc. Francamente. nfio compreendo. Temos du:ts
unanimidades nesta Casa? ..
O Sn. FElUlEIHA DE SOUSA - Xão houve julgamento.
O SR. IRE:\l:':O JOFFILY Nem verificação de valo ...
O SR. ALOíSIO FILHO - Pode-se dizer, mesmo, que o
Ministro nem terminou a sua defesa.
O SR. TRENÊo JOFFILY - Alinhavou as conélusõe.'. mas a
defesa completa ê!e a fez.
-O SR.. ALOíSIO FILHO - O Sr. José Américo reconhece
isso. O julgamento, portanto, seria sem conhecimento complelo de causa.
O que está, entretanto, no espírito do nobre DePlltado.
Sr. Irenêo Joffily ],est.e seu aparte, é isso: que o parla~en
tarismo é um regime em que uma opinião ocasional da Assembléia, um grupo formado por paixões ou por ·rIlLerC'sses
noiíticos, ou Dor interesses pessoais de momento, pode deri'ubar um Ministro.
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S. Ex. dá razão á defesa do Sr. Ministro José Améric.o.
Quer dizer; se" o Sr. Ministro José Américo, dentro de nm
sistemD parlamentar, fosse derrubado pela Caroara, o senhor
Deputado Joffily havia de estar contra êsse regime.
O SR. IRENÊO JOFFlLY - Um aparte, se me permite. Não
quero quebrar o fio da sua argumentação.
O SR. ALOÍSIO FILHO - Estimo os apartes de V. Ex.
como os de qualquer outro colega.
O SR. IRENEO JOFFILY- Teríamos, então, de desdobrara
questão. V. Ex. disse que se estivessemos num regime parlamentarista o Sr. Ministro não viria, á Camara, para se expressaI' da forma porque o fez. Logo, se comparecesse e se
se manifestasse daquela maneira, estaria no chão o Ministro.
O SR. FERRErRA DE SOL;SA - Está um pouco forçada a
conclusão.
O SR. IRENÊO JOFFILY - Ê a conclusão lógica. Não tem
por onde sair.
.
O SR. FERREIRA DE SOUSA - O orador disse, apenas, que
o Ministro não usaria dos termos de que se uLilisou, se o regime fosse parlamentarista.·
.
O SR.ALOÍSro FILHO - Disse o seguinte: que, se estivessemos dentro de um regime parlamentar, ...
O SR. CUNHA VASCONCELOS' - "Quod Deus averiat".
O SR. ALOíSIO FILHO '" a posição do senl10r
Ministro José Américo, nesta tribuna, seria diferente.
O nobre collega, portanto, está discutindo questão diversa.
O SR. InEN:t:o JOFFILY - Ê possível, porqU(~ pela lJl'iJlH~i
ra vez compareço a nma Camara como esta. Na minha P1'0víncia ti Assembléia tinha, apenas. ao membr'os ... Não tenho
muita prática.
O SR. ALOíSIO FILHO - O l'cgoinH' par'lamentarista.
portanto, é ci da mais plena. da mais absoluta. da mais pública responsabil idnde.
Do qU(! on I em se passou n('s!;l Casa, a licüo n. tirar.
abst.raindo o aspeeto pessoal. j:i 1Ir1:'lanfe discutido, é a de que
na ordem consl.iLucionul a construil', o l'egime deve ser o parlamenta1·. VCl'iamo:-:, então, um l\Iinistl'o acusado c, êle próprio, vir apresentaI', aqui, a sua defesa. Veriamos a Camara,
interessada em oll\'ir essa defesa, dividida no considerá-la, no
comentá-la. Dai, que poderia ocorrer? Êsse l\linistro - e
não trato do Sr. José Américo - falo, em princípio, - êsse
Ministro teria prestado contas ex:Has de sua administração e
continuaria no seu posto para a soluçi:io completa de determinado problema; ou nüo teria dado contas exatas c a opinião pública, que acompanha, lá fóra, todos os atos do Govêrno e se reflete, aquí dentro, através dos seus legítimQs representantes, lhe diria que não era êsse o caminho a seguir
e. portanto, o mesmo problema seria resolvido de ma·neira
diver&1, através de novo gabinete.
Sr. Presidente e Srs. Constituintes, eram estas as considerações que pretendia fazer desta tribuna. Não quiz, sobretudo. que o meu ponto de vista, francamente parlamentarista, pudesse parecer á Assembléia em contraste com o protesto, que ontem fiz, de referência ao Sr. Ministro José Américo.
Essa minha atitude visa aqueles dois citados pontos do'
discurso de S. Ex., mas, principalmente, visa pedir a Minis-
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tros de Estado, pedir a eompanheiros da Constituinte que
deixemos de uma vez pOl' todas, as questões pessoais, que
nada importam ~t esl abilidad e, á segurança, á firmeza, aO
brilho, á efficiência e) perenidade da obra que aquí estamos para fazer,
O SR. IREN1~O JOFFILY - V, Ex., em muilasdiscusõcs
de magnos assuntos da República pode desprezar as partes
pessoais, se elas explicam as atitudes doi'- homens públicos?
O SR. ALOíSIO FILHO - Não posso desprezar as partes pessoais. ma!' sou capaz de me referir a elas com uma
sereni dade e· uma superioridade de' que V. Ex. mesmo, ainda
há pouco, não deu provas desla tribuna, ao aludir ao exPresidente Washington Luiz.
O SR. InE"f:o JOFFlLY - Dei a serenidadp I!n;:; que sofreram, a serenidade dos que fazem jus[.iça para o futuro.
O SR. ALOíSIO FILHO - De modo que essas questões
pc.~snaj." s~o de falo irle"if.ávcis, no choqne ria" questões
doutrinárias. Tivemos, ontem, aqui, um discurso que era,
efet ivamente, dou Il'inário, mas que er-a. «lmIJém. d i,:ellr,:o
. político, envolvendo em torlo o seu curso referência's, impressões, questões e pontos de vista pessoais.
Sou o primeiro a reconhecer, entretanto, nas palavras do
Sr. Deputado Lengruber Filho, o mais de cuidado, o rn;'iximo
de esfôrço por que. sôbre queslões pessoais. s()hre êsses iiOmens que estavam sendo discutidos. não ficassl} pairando
nesta Casa a menor sombra de deseortezia ou dA indelicadeza.
O SR. IP.ENI~O JOI'FILY - Desprezando a 11linlln dcscortezia passada, pode V. Ex. me permitir um aparte?
O SR. ALOtRIO FILHO - Quantos quizer.
O SR. Trn:!'so JOFl"II;Y - Pnc!(' Y. Ex. admitir 'qUt' haja
forma, que haja meio. que haja adjetivação par:a diminuir a
ofensa gl'ave de dizer que a Assembléia está ajoel!J:trla Of'.unt.e.
do PodeI' Execulivo·?
O SR. ALOiSIO FILHO - V. Ex. esl:í, desde o lH'ineípin,
se ape:;ando a CSS:i a.firm:lfiva ...
O Sa. IItF.:-':I~O .JOFFII.Y - E' um ponto impol'tanle. PIWCjW\
acho melhor morrer do que estar ajoelhado.
O SR. ALOíSIO FILHO - .. , que não é sómente do Senhor Deputado Lemgrubel' Filho, mas que já foi proferida e
repetida desta tribuna por muitos Srs. Constituintes e foi
objeto de protestos d'ôlsta Casa.
O SR. IRENÊO ,TOFFILY Ontem, nrro.
O SR ..ALOíSIO FILHO --:- Se não estou esquecido, até
o ilustre Deputado Fábio Sodré teve ocasião aqui de apartear
o discurso do Sr. Deputado Leví Carneiro. V. Ex. está se
apegando á declaração que o Deputado Acúrcio Tõ'rres fe?
ainda ha pouco. Perguntaria a V. Ex. se tem tanta esperteza, tanta agilidade mental para estar prestando, atenção a
todas as palavras dos oradores, e aparteá-Ios no momento
em que julgar oportuno?
O SR. IREr\EO JOFFILY - Muitas vezes, não é possível.
O SR. ALOíSIO FILHO E' este. Sr.
Presidente, o
meu ponLo de vista. Tenho fugido, até aqui, de questões políticas, porquê não cabem, ou. melhor dito, elas ainda não ca-
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bem. Quando fôr o momento de tomar as contas do Govêno
Provisório, na forma regimental, todos aqui estaremos prontos a julgar severamente esses atos. ,a julgar essa prestação
de contas, a condenar os atos que merecem condenação
e aprovar aqueles que, porventura, forem dignos de aprovação. ?~este momento caberão questões políticas. Mas se,
desde o princípio, nos recusam a nós, que não somos revolucionários, o direito de versarmos desta tribuna, quaisquer
questões políticas por que então insistir nesses ataques e
nessas objurgatórias ao passado.
Não vemos aqui de um requerimento do ilustre Sr.
Deputado Acúrcio Tôrres resultar uma reforma regimental,
para que só se tratasse de matéria constitucional ...
O SR. IREl':ÊO JOFFILY - Talvez a anális!' di' Y. Ex.
não esteja muito precisa. Não foi o re::rueriment.o do nobre
Deputado ./wúrcio J:'ôrres que determinou a reforma. Ainda
hoje, qualquer assunto pode ser requerido. O que há é a preferencia. V. Ex., saindo da tribuna, outro orador, por
exemplo, pode fazer qualquer requerimento, desde que não se
trate de matéria constitucional.
O SR. ALOíSIO FILHO - E s6 subi á tribuna. depois de
haver Y. Ex. falado de matéria não constitucional, de modo
que se quisesse falar, de matéria constitucional, teria usado
da palavra antes de V. Ex.
O SR. IREN};O JOEEILY - ~ão há razão de ser na referência.
O SR. ALOISIO FILHO - O que se deu ...
O SR. AGA!\'IENON l\IAGALH.~ES - V. Ex. prestou um
grande serviço, acentuanào que a presença dos Ministros n"
Camant importa nos novos sentidos de responsabilidade d~
democracia brasileira, e talvez outro ainda maior, o de ter
convertido o Sr. Irineu Joffily ao parlamentarismo.
O SR. IHENEO JOFFILY - Não é uma verdade.
O SR. AGA~IENOX DE l\'IAa,\LlL\ES - V. Ex., pelo menos,
está evoluindo.
O SR. IREl:'J?:o JOFFILY - V. Ex. dpve ter compreendirh
mal qualquer manifestacão minha a respeito. A declaração
que faca, peremptoriamente, é que ainda não sou parlamen tarista.
O SR. AGAl\IEN'OX DE ?lIAGALH},ES - :'\0 entanto, V. Ex.
aplaudiu o discurso em que o Ministro José América "ei"i
dar explicações de seus atos.
O SR. IHEl:'J?:o JOFF!LY - Demos a palavra ao nobi'(~
orador.
", \...- ...~.;
O SR. ALOíSIO FILHO - Esta palavra que V. Ex. me
concede agora ...
O SR. IHENEO JOPFILY - Desculpe-me V. Ex. a expressão foi inadvertida. Eu quis dizer: deixemos com a palavra
o nobre orador. Êsse era o meu intúito. A agilidade mental
é, como ve, mais de V. Ex.
O SR. ALOíSIO FILHO - '" dessa palavra não preClso mais, porquanto o ponto de vista pessoal e o pontó de vist.a doutrinario, que eu procurava defender, nesta explicação
pessoal, creio te-los defendido, já. Quero, portanto. qu~ &.
Assembléia guarde do ('psódio de ontem, não o seu lado dcsa-
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gradável, triste, de despr~zer, mas o ouLro, êsLe, sim, o de que
nós devemos viver num l'egime em que um Ministro de
Estado possa vir trazer pessoalmente á Camara a sua defesa,
e em que a ,Camara, dentro de um regime de responsabili-'
dade assegurado pelo parlamentarismo, possa demonstrar a
um Ministro o seu apoio ou a sua desconfiança. Que do episódio de ontem todos tiremos, primeiro que tudo, essa experiência. que nos conduza ao parlamentarismo.
(Muito
bem_,: muito bem,. Palmas. O ol'ador é vivamente cumprimentado. )

10

o Sr. Presidente - Tem a palu\Ta,
pessoal, o SI'. Acúrcio Tàrres.

1)a1'a

explica(;ão

o Sr. Acúrcio Tôrres - Sr. Presidente, inscrito para
falar em explicação pessoal e, sendo breves as palavras que
tenho a proferir, peço a V. Ex. consulte os meus colegas
sôbre se permitem que essas poucas palavras eu as pronuncie mesmo da minha bancada.
Consultada a Assembléia, é conc~dida a permissão.

o Sr.

Presidente -

O nobre Deputado pode falar da ban-

cada.

O' Sr. Acu:rcio Tôrres (1)((/,0, ex'pl'icação pessoal) - Sl'.
Presidente, ontem tive a opol'lllnidadc de levanlar uma que;;·,
tão de ordem, })<.l1'a poder, de5d(~ logo, ralar acêrca do discurso que proferira, nesla Casa, o SI'. ::'\Iinislro José Américo,
tendo, assim, evidenciado :l desnC'cessida'1e ele qll'~ me conservasse inseri lo })ara falar na sessão c1f~ hoj('.
Tendo, porém, alguns jornais desta Capilal anllneiado
que o nobre e iluslre Depulado j}ela Paraíba, o digno colega
- cujo nome pcr:o licenr:a para declinar c o faço com a sinlpatia qUl' ;;:.. Ex. 5(-111111'0 mp dC'spel'lou - o S. 11'l'nl~(J .101'fily, eslava inscrilo para responder aos três oradores, que,
na tarde de onlem, haviam rebatido, palavras tidas por ;~Il'S
como ofensivas e partidas dos lábios do Sr. Ministro da
Viaçfi.o, julguei do meu dever, como também o fizera, llcs5e
caso, o brilhanle representanle da Baía, Sr. Deputado Aloísio Filho. pedir inscrição para uma explicação pessoal, porque não sabiamos em que iêrmos estaria contido o discurso
do nobre Deputado pela Paraíba, tanto mais que êsses jornais a que venho de me referir noticiavam que S. Ex. havia
pedido inscrição com o firme propósito de responder aos três
referidos oradores.
.
Felizmente - felizmente, sim - o ilustre Deputado pela
Paraíba, cujo nome há pouco declinei com o respeito que
S. Ex. a todos nós merece, declarou da tribuna que o senhor
Ministro da Viação não tivera o intuito de ofender a Assembléia Nacional Constituinte e que, se não me falha a memória, que já vai fraca, o Sr. Ministro da Viação s6 falara nos
homens da República passada, provocado pelo calor da
discussão.
Sr. Presidente, sempre com a franqueza das minhas atitudes, o único patrimônio, sem dúvida, qU'a tenho, preciso
dizer á Assembléia que não me moveu, nas palavras ontem
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profe.ridas, qualquer s1:lbalternidade de sentimentos, no tocante ao lHinistro da Viacão, de quem, com a coragem que
nunca me falta para reclamar as verdades, tive ocasião de
dizer, em aparte ao discurso do digno Deputado Sr. Irenêo
Joffily, - "é um homem llOnesto e trabalhador".
O Sr. Ministro José Américo, porém, na oração de ontem, anles um pouco ·de dar as explicacões a que se propu-o
zera, e, no entender de S. Ex., provocadas pela crítica ou pela
censura do nobre Deputado pelo Amazonas, Sr. Luiz Tirelli,
crítica que não acompanhei, crítica com a qual, no desconhecimento do assunto, não me solidarizei, crítica em cujo
estudo nilo entrei por falta mesmo de conhecimento S. Ex., nm pouco antes de dar as explicações prometidas gesto que me enchia de contentamento - representante do
povo que sou, por vêr que o Ministro de Estado, não se
nivelando democraticamente conOsco, porquê em nada está
acima de nós (muito bem), como hoje se quis fazer vêr
aqui, com o discurso de autoria do ilustre D<:lputado Sr. Figueiredo Rodrigues ...
O SR. FIGUEIREDO RODRIGUES - Por certo não me fiz
compreender bem. O Ministro nivelou-se ao Deputado para
permitir-lhe o revide. Assim, procedeu bem, como, aliás, é
para desejar que outros procedam, quando aquÍ forem chamados para prestar contas.
O SR. ACúRCIO TóRRES - Interrompendo a sequência
da minha argumentaç:.[o, peç.o licença a Assembléia para
responder ao aparte do digno representante cearense, o
honrado Deputado Sr. Figueiredo Rodrigues.
Sr. Ministro da Viação se
Quando S. Ex. diz que
nivelára. não á Assembléia, porém, querendo ainda restringir, ao nobre Deputado pelo Amazonas ...
O SR. FIGUEIREDO RODRIGUES - V. Ex. quer fazer jogo
de palavras.
O SR.' ACúRCIO TóRRES - ... - e não tenho procm'ação de S. Ex .. que, estando presente pode defender-se
.- parece que tem o Ministro como colocado num plano superior, o que se não dã, em verdade.
Mas é preciso dizer, Sr. Presidente, que Ministro algum, quando venha a esta As:sembléia, se nivele ou possa
mesmo ter a preocupar;,âo de se nivelar a quem quer que seja,
porquê todos os Mini'slros - e o Sr..José América deu mostras do conhecimento que t.em e do respeito que deve á opinião pública - esl.iio no dever ele vir á Assembléia Nacional
Constituinte, que é a casa do povo, a casa dos eleitos pelo
povo, aonde reside a soberania nacional, para prestar contas dos atos que hão praticado na administração pública do
Brasil.
O SR. ABELARDO MARINHO - Mas o nivelar, aí é sómente
descendo? Não se pode nivelar subindo?
O SR. MORAIS ANDRADE - Quem se nivela não está nem
abaixo nem acima. (1 )
O SR. FIGUEIREDO RODRIGUES - VV. EEx. estão fazendo
questão de palavras.
O SR. ACúRCIO TóRRES - Nesse caso não se diria·"nivelar democraticamente", quando aquÍ todos somos iguais. Na
c

°

(1) V. rectificação na Sessão de 12.
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República - e êsse tem sido o seu grande mal - os homens só têm vivido. s6 têm sido respeitados, s6 são apla~
didos pelos cargos que exercem. (Muito bem.)
Não, Sr. Presidente, o Sr. Ministro José Américo deu,
de fato, demonstração do respeito que deve á opinião pública,
vindo aqui dar contas dos seus atos em virtude da administração do Lloyd Brasileiro. E S. Ex. aqui veio porquê a
sua gestão, no tocnnt<> á· es:::a ~mpresa de navegação, fôra
criticada pelo Sr. Deputado Luiz Tirelli.
o SR. IRENtO JOFFILY - V. Ex. permite um aparte?
O SR. ACÚRCIO TóRRES - Com muito prazer.
O SR. IRENtO JOFFILY - No meu discurso. frisei bem
que o Ministro prestou uma homenagem a esta Assembléia,
dando contns de sua atuação.
O SR. ACúRCIO TóRRES - Sr. Presidente, parece que
ninda é a memória que é fraca. No início das palavras que
venho proferindo dennte elos meus colel?:as, disse que me sentia feliz porquê .o nobre Deputado Sr. Irineu JoffiJy, falando
em nome do Sr. Ministro da Viação ...
O SR. IRENto JOFFILY - Aliás, sem procuração ...
O SR. A.CúRCIO TORRES - Sem procuração, já o sabia, porquê V. Ex. não exibiu, n6s não a exigimos, e tampouco V. Ex. disse tê-la.
O SR. IRENtO JOFFTLY - Fui á tribuna como um admirador do Ministro José América e que julgou plenas e cabais
M explic8('(íes dadas por S. Ex.: falei como representante
do povo. que sou, e, portanto, podendo manifestar a minha
aprova('ão aos atos de S. Ex.
O SR. FIGUEIREDO RODRIGUES - Se o orador tivesse atendicio mnis detidamente ás minhas palavras. n~o poderia dar
a interpretação que deu, e não eslaria, em torno de .uma expressno, disvirtuaTldo o meu pensamento.
Expliquei que
aquilo era um exemplo que S. Ex .. o Sr. José Am~rico
dava. para o futuro, a todos os Ministros. quando fossem
aqui chamarIos a pr~star conlas dos seus atos. direta ou indiretamente. Fala assim quem não tem medo de ninguém.
nem julgoo os :Minislros acima de tudo: quem já fez oposir,.ão
a"dois Prp,siclcnles ela República e retirou-sfl do Senado, com
o Sr. Nilo Peçanha, perdenclo todas as suas posições, e não
se foi rajar aos pés do ealele.
.
O SR. IRE?'ÊO JOFFlLY - Nüo há sinal rle subaHernirJade.
O SR. FIGUEIREDO RODRTr.UES - Não há subalterniclade
nessa minha expl es:::ão. Há. sim, muita nobreza. E peço que
.
o orador não torça mai" as minhas palavras.
O SR. ACúRCro TORRES - Não estou torcendo. Não seria capaz de fazê-lo.
O SR. FIGUEIREDO RODRIGUES - V. Ex. está abusando
da sua eloquência, da sua facilidade de expressão. Como
grande orador parlamentar, está se divertindo.
O SR. ACÚRCIO TüRRES - Eu não sou coisa alguma.
(Não apoiados.) Nem desejava fazer a minha biografia jã o disse ontem.
O SR. FIGUEIREDO RODRIGUES - Nem estou fazendo a
minha. V. Ex. repetiu duas ou três vezes que eu julgava
o Ministro acima de tudo.
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ao meu digno colega. Sou homem que s6 pode valer alguma
coisa na vida pela sua atitude:
O SR. FIGUEIREDO RODRIGUES - A minha é desassombrada.
O SR. ACÚRCIO TORRES - V. Ex. há de permitir
que lhe diga - a pesar do seu longo passado politico e da
minha curta vida pública - que o seu desassombro não
há de ser maior do que o meu.
O SR. FIGUEIREDO RODRIGUES - V. Ex:. é um admirável malabarista da palavra.
O SR. ACÚRCIO TORRES - Não sou malabarista da
palavra. Talvez melhor fôsse para mim que eu não tivesse
vindo a esta Casa dizer que ainda estou no quadro dos
homens que faziam a politica do passado no Brasil.
O SR. FIGUEIREDO RODRIGUES - É muito nobre de sua
parte.·
O SR. ACÚRCIO TORRES - Sr. Presidente, quando
procurei, ontem, protestar contra as palavras proferidas
pelo honrado Ministro da Viação em referência aos homens
da chamada República velha, fi-lo por dois motivos principais: primeiro, porquê não posso permanecer mudo numa
casa para onde fui mandado pelos homens do passado,
quando algu~m se atreve a dizer que os homens do passado.
que não foram varados pelas balas, é porquê já tinham
morrido de insensibilidade moral; segundo, porquê quero,
também, com isto. defender o Chefe do Govêrno Provis6rio,
sabido que ninguém foi mais do passado. ninguém se solidarizou mais com o Presidente Washington Luiz, antes da
formação da Aliança Liberal, do que o atual Chefe do Govêrno Provisório nas suas cartas escritas em Porto Alegre
e para o Rio enviadas - uma em que S. Ex. declarava
que só com êle poder-se-ia entender o então Presidente da
República sôbre a sua sucessão, e outra em que S. Ex.
afirmava· que s6 poderia aspirar á Presidência da República, porquê desejava continuar o plano financeiro traçado
pelo Sr. Presidente \Vashinglon Luiz, com sua ostensiva
colaboraç,ão no cargo de Ministro de Estado da Fazenda.
Quando, Sr. Presidente, me insurgi contra as palavras
do ilustre, trabalhador e honesto Ministro da Viação do govêrno Gef.úlio Vargas, palavras com que S. Ex. atacára os
homens do passado. acusando-os de insensibilidade moral
e de terem caído de pôdres, eu queria defender a figura
do Presidente da Constituinte, Sr. Antônio Carlos, que até
() movimento da Aliança Liberal, em que apareceu como
chefe, dava solidariedade pessoal e a de Minas ao Presidente
Washington Luiz.
O SR. CLEMENTE MEDRADO - Não é verdade.
O SR. ACÚRCIO TORRES - Não é verdade por quê?
V. Ex., para assegurar que não é verdadeira minha afirmativa, há de confessar á Assembléia, há de confessar aos
Srs. Deputados,. que não conhece a política que se fazia ou
que ainda se faz no seu Estado.
O SR. CLEMENTE MEDRADO - V. Ex. me dará ás lições,
que eu as levarei para decorá-las em casa ...
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o SR. IR.ENÊo JOFFILY - Senti os efeitos da hipertrofia
do poder do Presidente da República, deposto, num pequeno
Estado, para esmagá-lo.
O SR.· ACÚRCIO TORRES - Vou lá. V. Ex. espeie
um pouco.
O SR. IRENÊO JOFFILY - Enlão, ,"ou por adianlamento. .. (Risos.)
O SR. ACÚRCIO TÓRRES - V. Ex. espere um pouco.
Irei muito além do qUb V. Ex. está dizendo.
Não sabia que houvesse
O SR. IRENEO JOFFILY mais ..•
O SR. ACúRCIO TóRRES - Repilo as palavras que
ferem fundo a dignidade dos homens do passado, porquê
quero defender o Rio Grande, porquê êle, tendo á frente os
Srs. Borges de Medeiros e Getúlio Vargas, hipotecava toda
sua solidariedade ao govêrno Washington Luiz, com o qual,
em parte, havia colaborado, antes da campanha da Aliallca
Liberal, de que nasceu a candidatura do honrado· Sr. Getúlio Vargas, atual Chefe do Govêrno Provisório.
Quando procuro repelir, nesta Casa, as paiavras que
ofendem o passado, quero defender a Paraíba de João Pessoa, aquela Paraíba, que, com meu anônimo protesto, foi
sufpcada em sua opinião, mas que, antes, coiu João Pessoa
á frente, também havia dado apóio á politica do Sr. Washington Luiz.
O SR. OOON BEZERRA - Nenhuma voz mais autorizada
para defender a Paraíba do que a do Sr. José Américo. .
O SR. ACÚRCIO TÓRRES - Sr. Presidente, quando
profiro quatro palavras em tOrno da Paraíba, não pretendo
chamar a mim a defesa de um povo heroico que, por si s6,
se defende, e não pretendo também defender a terra, qu~
deu uma representação brilhante á Assembléia Constituinte,.porquê, ainda reconhe~o que estas palavras são proferidas
. tardiamente, mas que não as poderia ter proferido em outra ocasião, visto que aqui não tinha assento. Muitos Deputados, porém, que hoje apoiam o Sr. Getúlio Vargas e estãú
sentados nestas cadeiras, faziam parte da Camara dos Srs.
Deputados e nunca nenhum deles ergueu sua voz em defesa daquele pove, que estava se:Qdo trucidado, porquê revelou a coragem de ter opinião.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Aqui estã sentado um que o
defendeu.
O SR. LEMGRUBER FILHO - E aqui está outro.
O SR. ACúRCIO TóRRES - O ilustre Deputado, Sr.
Hugo Napoleão, brilhante representante do Piauí, e o no.bre
colega de representação, Sr. Lemgruber Filho, hão de concordar comigo em que alguns dos qUe aquí hojt: estao, qu~
prestigiaram aquele govérno e prestigiam o atual, nunca sê
pronunciaram em defesa da causa da Parafblí;.
.
(Trocam-se vários apartes.)

O SR. ACÚRCIO TORRES - Sr. Presidente, defendendo
os homens do passado, defendo a própria Assembléia Nacional Constituinte.
O SR. SOARES FILHO - Neste momento, V. Ex. condena os homens do passado que têm assento na Assembléia.

o SR. ACÚRCIO TÓRRES - Cond e110 os homens do
passado, que também são os do prese~te.
O SR. FIGUEIREDO RODRiGUES - V. Ex. está brilhantemente repetindo minhas pa.lavras. Apenas se acha exaltado
contra uma frase eloquente e um pouco veemente do senhor
Ministro José Am~rico.
O SR. ACÚRCIO TÓRRES - Quem me dera tivesse a
ventura de ser sempre o repetidor das palavras do nobre
Deputado!
O SR. FIGUEIREDO RODRIGUES - Se é ironia, é descabida.
O SR. ACÚRCIO TORRES - Não posso fazer ironia com
V. Ex., já pelo valor mental, ao qual rendo homenagem, já
pelos cabelos brancos de V. Ex., que aprendi a respeitardesde a meninice.
O SR. FIGUEIREDO RODRIGUES - E que trago muito honradamente.
O SR. ACÚRCIO TóRRES· - Sr. Presidente, quando
procuro não deixar que fiquem palavras contra os homens
do passado, quero defender a própria Assembléia ...
O SR. FIGUEIREDO RODRIGUES
Acusando-a desta
forma? !
... porquê foi a AssemO SR. ACÚRCIO TORRES bléia que, nas primeiras sessões, compondo sua Mesa, elegeu
homens do passado para a direção de seus trabalhos.
O SR. CUNHA VASCONCELOS Com meu protesto.
V. Ex. não poderá dizer qu"c votei em homens do passado
para a organização da Mesa.
O SR. ACÚRCIO TORRES - Isso, SI'. Presidente, o que
precisava dizer, porquê por demais me satisfizeram as explicações do nobre Deputado pela Paraíba, ~r. Il'ent\o Jof1'ily. Se, entretanto, pudesse formular o mesmo apêlo que
ontem dalí fez o Sr. Lemgrnber Filho, eu o secundaria no
sentido de pedir aos ilustres colegas, de implorar, mesmo,
aos representantes da Nação nesta Casa, afim de que deixemos o passado, que o respeitemos.
O SR. JOSÉ EDUARDO - V. Ex. devia prosseguir êsse
juízo final, separando, depois, para a direita. e para a esquerda, os bons e os máus... (Risos. )
O SR. ACÚRCIO TORRES - Vou satisfazer o nobre
anseio do brilhante, do grande, do valoroso membro da minha bancada, cuj o nome declino sempre •••
O SR. JosÉ EDUARDO - Estou com palpite de que fico
para o .lado direito ...
O SR. ACúRCIO. TóRRES - •.. com aquela SImpatIa
com que já há muitos anos me habItuei a me referir a um
dos príncipes do nosso jornalismo e a um dos expoentes da
política de minha terra, o Sr. Deputado José Eduardo de
Macedo Soares.
O SR. JOSÉ EDUARDO - Estou salvo, graças li Deusi Louvado seja Nosso Senhor Jesús Christol
.
O SR. ACÚRCIO TORRES - V. Ex. sabe a sinceridade
com que me dirijo a todos os colegas e mormente as at~ncões
que devo á sua pessOa.

() SR. JOSÉ EDUARDO Benevolênr-ia do l1obl'C Ol'UtiOl',
A honra é toda minha.
O SR. ACÚRCIO TóRRES - Apenas faço ,i\1l'lt.i~ll.
Chamando V. Ex. de um dos príncipes do JUl'llilllJollllO,
sou repetidor do qUe todo o mundo diz; C h UIl1l\l \I lu ", 1'::0;,
de um dos expoentes da politica de nossa lerra, l'f'Jlllll U l!llt.~
dizem os fluminenses.
SI'. Presidente, o apêlo seria no sentido d(~ ((111' m1qlwcêssemos o passado.
Respeitemos os homens do, passado, para qllt~ 1'l'lllJ/'i l'lineeramente respeitem os homens do presente. e afim uu l}lIC
todos, como deseja o Chefe do Govêrno l:'I'O\'il'llll'io, l:urnu
timbI'a em acentuar o Interventor no Rio Ol'ande do ::3ul,
possamos tratar da obra de reconstrução nacionul,
O SR.CUXHA VASCONCELOS - lUas não 1:1111111 r.,z o :-;(',
DepuLado Lemgruber Filho atacando os meUlol'l'S "aIUI'I!iI ua
nú~sa terra.
O SR. LElVIGRUBER FILHO - _>\Jpenas chamei u all'lll,;iiu da
Assembléia para os desmandos praticados dUI'antl' \'(u'iul'l
quaLriênio. Tl'ocam-se Vál'ios apartes ent'l'c (J,~ 81',~, /.t'IILlJ1'uber Filho e Cunha Vasconcelos).

o Sr. Presidente (Fazendo soar os t i "'JJ""fJ,~)
Atenção! Peço aos nobres Deputados que não inLcI'I'l1llll)UIIl ()
urador.
a SR. ACúRaIO TóRftillS - Sr. Prc:o:iUl'llLI\ Ilul'ece
que toda à vez que inicio a :primeira frase do 11"'lI apelu nü.o
a posso terminar,
Prosseguindo, devo dizer que todos precisamo" murchar
unidos, firmes, resolutos; recalcar os ódios, conteI' aR l'I'SSentimentus, sopitar a má vontade, acabar com as qUI!:,tiúnculas,
para que nos apresentemos aos ol'hos da Nação, que nOi! elegeu e fiscaliza, como verdadeiros reconstrutol'es da República.
Precisamos, Sr. Presidente, não entrar em ret.nllacõe5
pessoais...
O SR. CUNHA VASCONCELOS -

Foi o que se fez

nqu'.

O SR.•~CúRsCIO TóRRES - '" porquê esla;l nl'lo poderão deixar de trazer as explo_sões mais ou menos ftírLe8
daqueles que sejam por elas tocados ou que vejam quo por
elas estão sendoatindos, quantos mere<;em o maiol' respeiLo
da Nação, quantos se encontram no exílio, e aqui mesmo
apeados das posiCões, mas sobranceiros, dignos, e que, talvez,
estejam, como 'todo o país, ansiandO' pela reconstitucionalização, porquê, como disse aquf, ce:rta yez; 'em frase la.pidar, o
eminente leader da bancada paulista, Sr. Alcantara Machado,
só com a Constituição teremos o restabelecimento de todos
os nossos direitos..
O ,povo do Brasil quer pouco; quer quasi nada. O povo
do Brasil apenas quer de nós, - e devemos {azê-lo, antes
que êle o impouha - a sua CarLa Política. :esse povo que nós
conhecemos, brioso, trabalhador, e independênte só aspira a
uma cousa: á Carta Política, porquê êle não se acostUDl'ÜU,

não se acostuma e jámais se acostumará a viver numa Pá..

-614tria que não seja livre; quer, sim, viver numa terra de liberdade, em que todos os cidadãos sejam tratados com igualdade, em que todos o~ direitos sejam respeitados.
É o meu apêlo. (Muito bem; muito bem. Palmas. O ora,..
dor é cumprimentado) ~

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

Traba1llo de comissão.
Levanta-se a Sessão ás 17 horas e 35 minutos.
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