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131a Sessão, e m  27 de Abril de 1934 

Presidência dos Srs. Antônio Carlos, Presidente,--Pãciteco de 
Oliveira, io Vice-presidente 

Áç 15 horas, comparecem os Srs. : 

Antônio Carlos, Pacheco de Oliveira, Cristóvão Barcelos, 
Valdemar Mota, Mário Caiado, Luiz Tirelli, M5rio Chermont, 
Rodrigues Rforeira, Costa Fernandes, Godofredo Viana, Pi- 
res Gaioso, Luiz Sucupira, Vaidemar Falcão, José Borba, 
Leão Sampaio, Pontes Vieira, Xavier de Oliveira, Kerginaldo 
Cavalcanti, Veloso Borges, Odon Bezerra, Pereira Lira, Bar- 
reto Campelo, Souto Filho, Mário Domingues, Arruda Cama- 
ra, Augusto Cavalcanti, Simões Barbosa, Hurnberto Moura, 
Góis Itlonteiro, Valente de  Lima, Sampaio Costa, Guedes No- 
gueira, Leandro Maciel, Rodrigues Dória, J. J. Seabra, Al- 
fredo AIascarenhas, LeOncio Galráo, Negreiros Falcão, Aloísio 
Filho, Francisco Rocha, Arnold Silva, Godofredo Menezes, 
Lauro Santos, Henrique Dodsworth, Sampaio Correia, Raul 
Fernandes, Fernando Magalhães, Buarque Nazareth, Adélio 
Maciel, Pedro Aleixo, Augusto Viegas, José Alkmim, Odilon 
Braga, Vieira Marques, Simão da Cunha, Furtado de Mene- 
zes, Cristiano Rfachado, Policarpo Viotti, Levindo Coelho, 
Aleixo Paraguassú, Licurgo Leite, Campos do Amara!, Car-. 
neiro de Rezende, Jaques Montandon, Slcantara Machado, 
Teotbnio Monteiro de Barros, Guarací Silveira, José Ulpiano,. 
Laceida Weroeck, Ant6nio Covello, Cardoso de Me10 Neto, 
José Honorato, Generoso Ponce, Joáo Vilasboas, Alfredo Pa- 
checo, iríereu Ramos, Arão Rebelo, João Simplfcio, Demétrio 
Xavier, Pedro Vergara, Fanfa Ribas, Minuano de Moura, Al- 
berto Diniz, Ferreira Neto, Antdnio Rodrigues, Valdemar Rei- 
lidal, Francisco Moura, Antônio Pennafort, Sebastiáo de 01i- 
veira, Joáo Vitaca, Alberto Surek, Guilherme Plaster, Eu&- 
nio Monteiro de Barros, Edmar Carvalho, Mario ManhZes, Ri- 
cardo Machado, Valter Gosling, João Pinheiro, Horácio JLafer, 
Pedro Rache, Alexandre Siciliano, Teixeira Leite, Leví Car- 
neiro, Abelardo Marinho, Morais Paiva. (106.) 

O Sr. Presidente - A .lista de presença acusa o compa- 
recimento de 106 Srs. Deputados. 

Estlí aberta a Sessão. 

O Sr. Valdemar Mota (4" Secretário, serviniio de 2") pro- 
cede á leitura da Ata da Sessúo antecedente, a qual 6 posta em 
diçcussáo . 



O Sr. João Vilasboas - Peço a palavra, sôbre a Ata. 

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

O Sr. João Vilasboas (Sôbr? a -4ta) - Sr. Presidente, 
correspondencia por mim recebida ontem, a noite, da Ca- 
pital do meu Estado, traz-me a revoltante noticia de que 
se prepara um assalto infame contra a minha honra. 

Trata-se, Sr .  Presidente, de uma denúncia oferecida 
pelo promotor público interino da capital, e recebida pelo 
juiz de direito da 2" Vara da mesma comarca, nenhum dos 
quais considero á altura das missões que lhes são con- 
fiadas . 

Nessa denúncia procura-se envolver-me em uma acusa- 
ção, juntamente com tres sirios, pelo crime de apropriação 
indebita . 

Sr. Presidente, visam apenas o escandalo em torno de 
meu nome, com o intuito de macular a minha honra, de 
homem e de advogado, honra que tenho sa5ida manter 
impoluta por vinte anos de vida pública, acima dos ata- 
ques mais soezes dos meus agressores, dos meus inimigos. 

850 quero, absolutamente, deixar uma palavra d- +e- 
. fesa diante desta Assembl6ia. Ao contrário, quero dirigir 

neste momento um apelo aos nobres representantes do Povo 
com assento nesta Casa, afim de que, no momento em que 
aquí chegar o necessário pedido de licença para o meu 
processo, esaminem com o máximo rigor as peças da acusa- 
~ ã o ;  e, ao mesmo tempo, Sr. Presidente, desejo pedir a 
V. Es. niande constar da 9 ta  dos nossos trabalhos de hoje 
a declaração solene e categórica, que faço neste instante, 
de que, se do exzme acurrtdo, feito pelos representantes 
do Povo n a  Assembléia, sobresair, jS. niio digo um indício 
leve de minha culpabilidade, mas unicamente a mais li- 
geira dúvida de que tal denúnci? não seja inspirada no 
ódio, na vingança e na calúnia, deixarei imediatamente esta 
cadeira, que venho ocupando sem brilho (:\'úo apoiados), 
porém com honra e patriotismo, renunciarei incontinenti 
o meu mandato de Deputado, porque não serei digno de 
figurar entre os homens probos de minha Pátria, quc aquí 
representam a soberania popular. (Muito bem: muito bem. 
O orador E c~cmprimentado.) 

O Sr. Presidente - Embora considere justificar-se ple- 
namente o movimento que acaba de ter o nobre Deputado 
por Mato Grosso, Sr. João Vilasboas, devo observar, entre- 
tanto, que o assunto de que S. Es. tratou nada tem a ver 
com a Ata. 

Continua em discussão a Ata. 

O Sr. J d o  Vitaca - Peço a palavra, sobre a Ata.. 

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

O &. Joáa Oitaca (Sôbre a Ata) - Sr. presidente, não 
fosse a leitura do Diário da Assembléia, e eu não teria noti- 
cia dos documentos publicados hoje, a requerimento do Sr. 
Deputado Rui Santiago. 



Posso afirmar, Sr. Presidente, que o que em verdade 
existe em relação ao operário Euclides Sampaio 6 que este 
oper8rio não admitiu o eleitoralismo e as maquinações polí- 
ticas no Sindicato Unitivo dos Ferroviários da Central do 
Brasil, e o que declara a V. Ex., Sr. Presidente, está ?li- 
posto em uma carta, cuja fotografia possúo, subscrita pelo 
Sr. Deputado Rui Santiago. 

Diz esse documento: 

"Gabinete do Ministro da Justiça e Negócios Inte- 
riores. Cláudio José de Melo, secretário geral do Sin- 
dicato - O Dr. Luiz Aranha, chefe do Gabinete do 
Ministério da Justiça, deseja ter um entendimento ur- 
gente com a Commissão Executiva do Sindicato, afim de 
assentar medidas sobre a instalação do "posto eleito- 
ral" na séde do Sindicato. 

O Dr. aranha receberá a Comissão Executiva ás 
11 horas da m h h ã  de segunda-feira, 6 do correate, 
no iVinist6rio da Justiça. (Palbio Monroe) . 

Tambéin comparecerei a esse reuniáo. - Do amigo, 
Rui Santiago. E m  41211933". 

Sr. Presidente, não preciso comentar este documento, 
visto como êle justifica bem a fobia do Sr. Rui Santiago 
Aquele operário da Central do Brasil, e, assim, dou por en- 
cerrado o incidente, que interessa aos políticos e náo a nós, 
os trùalhadores . 

Era o que tinha a retificar. (Xzlito bem; nzziito benz.) 

Em seguida, é aprovada a Sta da Sessão ante- 
cedente. 

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

O Sr. Clementino Lisboa (3" Secretário, servindo de  1") 
declara que não há espedieiite a ser lido. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Arnaldo Bas- 
tos, primeiro orador inscrito. (Pausa. ) 

350 eslá presente. 9 

Tem a palavra o segundo orador, Sr. Nogueira Periidc. 
(1'n.usa.) 

Xão estri presente. 

3 

Tem a palavra o Sr. -4ntdnio Machado. 

O Sr. Antônio Machado - Sr. Presidente, ilustres mem- 
bros desta Assembléia. Aguardava, Sr. Presidente, a publi- 
cação do projeto da Constituição para fazer algumas consi- 
derações e apresentar algumas emendas, principalmente aos 
artigos 159, letra d, referente á "Proibição do trabalho a 
menores de 16 anosn: ao artigo 172: "o ensino primdrio é 
obrigatório", e ao artigo 179: "a educação moral e cívica, a 
educação física, a higiene e os trabalhos manuais constituem 
matérias obrigatórias em todas as escolas, exceto nos cursos 
superiores". 



As emendas já apresentei a V. Ex. no devido tempo 
e espero que elas tenham, no plenário, a aprovação dos meus 
dignos e ilustrados colegas. 

Sr. Presidente, relativamente á proibição ao trabalho 
a menores de 16 anos, cabe-me advertir que esta disposição 
vem desarticular e perturbar os centros fabris porquê nos 
mesmos trabalham cerca de 30 % no mínimo de operários 
dentro desta idade. 

Na indústria fabril téstil trabalham atualmente cerca de 
206 nlil uperários, o que quer dizer: dêsses 200 mil, 60 mil 
ficam sem trabalho e, portanto, ao abandono, provocando, 
assirn, uma séria perturbação na vida de cada um, trazendo 
e criando fatalmente uma crise econômica motivada pelo 
decréscimo da produçiio, devido B falta de oper8rios idôneos 
para suprir no momento aos daquela idade, já familiâriza- 
dos no serviço. E mais ainda, Sr. Presidente, da aprovação 
dessa emenda decorre uma agravante para o problema social, 
com a situação de miséria a que ficam reduzidos centenas de 
lares, cujo único sustento repousa no trabalho daqueles me- 
nores. Conheço bem, Sr. Presidente, o assunto, 350 de forma 
teórica, livresca, mas de maneira concreta, porquê tenho mais 
de 30 anos de contacto com o maior centro fabril de Ala- 
goas, do qual sou um dos diretores. Poderia, Sr. Presidente. 
para fundamentar eruditamente os argumentos que tenho a 
honra de submeter á consideração desta Assembléia citar leis 
de outros Países, 'muito mais torturados pela questão social 
que o BrasiI, os quaís, no entanto, não fazem exigências como 
as que se estão procurando introduzir na nossa legislação. 
Não recorro, no entanto, á sabedoria estrangeira porqu&. 
sendo um assunto que s6 interessa ao Povo Brasileiro e á 
nossa economia, devemos, Sr. Presidente, fazer as nossas leis 
enquadradas dentro das nossas realidades, dos nossos hábitos 
e costumes, e êsses são diferentes dos demais países. Repito, 
Sr. Presidente, devemos ter a preocupação de fazer nm 
pacto constitucional dentro das nossas necessidades e reali- 
dades sern a preocupação de importarmos leis de outras 
nações. 

O Pais cstti, segundo zliirma o .operoso 3 honrado se- 
nhor Ninistro da Fazenda, com um deficit oi-çamentario de 
perto de 250 mil contos e todo z610 e cuidado devemos ter 
na feitura da nossa Carta Magna, afim de proporcionarmos 
meios para o fortalecimento de nossa receita e não agravb-Ia. 
com a aprovação de emendas, como essa, que proíbe o tra- 
balho de menores de 16 anos, nos centros fabrís, e que fa- 
talmente traria a diminiiicão de produção e,' consequente- 
mente diferença na renda do imposto do tecido. Seria ainda, 
Sr. Presidenfe, abrir a Gsses menores a porta da ociosidade. 
o que quer dizer, o vicio. a prostituição, o desagrega- 
mento do lar do operArio. E desde me, Sr. Presidente, me 
refiro neste momento á questão que tanto de perto interessa 
a economia nacional, não se torna fora de propbsito lembrar 
a atuação que tem tido nesse sentido a Associa~50 Comercíal 
de A41agoas da qual continuo a ser o seu Presidente e me ,  em 
memorial dirigido ao Chefe do Governo Provisório, fez um 
apêlo á S. Es, afim de ser criado o credito agricola como 
medida completiva da atual legislarão social, indispens~uel 
ao fortalecimento da economia gera1 do País. Ainda lembrava 
a -4ssociação Comercial de Alagoas a criação de um Banco 
Emissor, nas seguintes bases: 



10 - Criagáo de um Banco Emissor, com duas carteiras, 
uma destinada ao redesconto de legitirnos efeitos comerciais, 
e outra a operações de crédito real hipotecário, inclusive pe- 
nhor a~ríeola e penhor mercantil. A carteira de redesconto 
deve operar com a taxa máxima de 5 % ao ano, e a hipo- 
tecária com a de 3 % tarnbem ao ano. As emissões para re- 
desccntos, penhor agrícola e de mercadorias, lastreadas pelo 
valor das operações comerciais e das colheitas, serão postas 
i6ra da circulação depois de produzirem os seus efeitos, e as 
destinadas ao crédito hipotecário, garantidas pelo valor das 
propriedades e suas benfeitorias convenientemente demarca- 
das e cadastradas, serão resgatadas, gradativamente, me- 
diante uma percentagem conveniente dos lucros auferidos pelo 
Banco. 

20 - Fixação em 7 % ao ano da &xa máxima para as 
operações de descontos dos bancos comerciais, bem como de- 
terminação de &rio combate á usura, com a criação de pe- 
nalidades rigorosas para os que vivem a amontoar fortunas 
sôbre fortunas, com o exercfcio do comércio, quasi sempre 
clandestino, de miítuos a juros extorsivos. 

Um Banco Emissor, criado á maneira que sugerimos, 
não nos trará o perigo da inundação do País de papel in- 
conversivel. ale terá a. função de levar recursos monetários 
onde quer que êstes sejam necessários ao trabalho. H&, no 
Estado de Alagoas, um número considerável de proprieda- 
des rurais que exploram, por processos rotineiros, a indiis- 
tria açucareira. Suas terras são vastas e uberrimas. Não 
lhes faltam braços para amanhii-las, nem aos seus proprie- 
tários energia e inteligGnoia para convertê-las em excelen- 
tes núcleos industriais. 

Falta-lhes, porém, dinheiro a prazos longos e juros 
m6dicos. Daí, o fato de ser colhido o mínimo da sua capa- 
cidade produtora em tipos de inferior quaIidade. Essas pro- 
priedades podem, entretanto, ao invés de fabricar mercado- 
rias condenSiveis, como é o açúcar bruto, produzir alcool 
combustivel e vários outros subprodutos da cana, se o Go- 
vêrno fôr em seu auxilio, facilitando-lhes recursos para a 
montagem de distilarias. E não é s6 em Alagoas que isto 
se verifica. Por todas as partes do Brasil, com exceçlo 
apenas de dois ou três Estados para onde têm convergido 
os favores da União, ajudando a iniciativa particular, vêem-se 
quadros como o que nos referimos, com diferença somente 
dos ramos de atividade a que se entregam os seus naturais. * o pequeno agricultor sempre na luta aniquilante com a 
falta de numer6rio. com os seus esfôrços tolhidos pela falta 
de proteção dos Poderes PúbIicos e, em consequència d~sto, 
os seus agregados. ou sejam os prolet5rios rurais, rdtos. 
famintos, embrutecidos e combalidos pelas endemias resul- 
tantes do desconforto em que vivem. 

Desde que o Govêrno delibere emitir s6bre o valor do 
nosso parque agrícola e industrial, afim de fornecer di- 
nheiro aos produtores. pelo prazo de 30 a 40 anos, a juros 
de 3 %, tomando-se por base, para os emprestimos, um terço 
do valor real das propriedades submetidas a hipotéca, o 
Brasil entrará numa nova fase de prosperidadg. 

Acaso propriedades rurais, demarcadas e caclastradas. 
máquinas e utenqflios de trabalho, e, sobretudo a capací- 
dade produtiva do homem, não constituem garantias reais 
Para a concessão de creditas? 



É geralmente sabido que as Nações mais ricas não são 
as que possuem maiores reservas de ouro, e sim as -e mais 
trabalham, as que produzem generos com- abundancia para 
atender ás necessidades do seu consumo e podem intervir 
nos mercados internacionais, na conquista do referido metal 
nobre. " . 

Voltando ao assunto primordial, Sr .  Presidente, va- 
mos assistir ao sacrifício de uma grande multidão de obrei- 
ros que fazem parte integrante da engrenagem das indiís- 
trias fabris, que estavam trabalhando e que irão ficar com- 
pletamente ao desamparo e a responsabilidade, Sr. Presi- 
dente, se essa disposigão fôr approvada, ir6 recair sôhre esta 
augusta -4ssembléia, mas com o meu protesto, com a minha 
desaprovagão. 

Passemo: ri 2" parte, relativamente ao ensino prim&rio 
e obrigatório. Náo se pode negar a oportunidade e o valor 
dêste dispositivo, mas é preciso, Sr. Presidente, determinar 
a época em que as crianças devem começar a estudar, pois 
o art. 172 não determina e nem fisa a idade. Já em 1922 
DO relatório que dirigí aos acionistas da Companhia, de que 
sou diretor dizia: 

"A frequ0ncia das escolas, quer diurnas. quer rioturzlas, 
aumentou consideravelmente, pelo que se torna preciso 
criar mais duas, afim de satisfazer as exigências pedagó- 
gicas. &ste aumento de frequencia prende-se principalmente 
ao fato de termos estabelecido a obrigatoriedade do ensino 
j.>nra os filhos dos operjrios de 7 anos em diante, o que nos 
foi ffici! conseguir. em vista da providencia adotada, com 
maior rjgor, de nãc ~dmit i rmos  na fábrica operários que 
deixassem de mandar á s  escolas os seus filhos ou tutelados. 

-4s censuras que nos possam ser feitas por semelhante 
nrocedimcnto, serão de  certo menores que os louvores dos 
liomens bem intencionados; e a ~in!tivra destes ser5 o nosso 
conso!o . 

Ficamos tranc~uilos e certos assim, de t e r  prestado u m  
bom scrvigo á causa da propagacão do ensino no Brasil", 

1\;a mesma Cpoca, além do benefício prcstsdo, ainda 
tomei a iniciativa para animar e incentivar o desenvolvi- 
mento e gosto pelo ensino aos filhos dos operários de ofe- , 
recer gratiiitamenle o aluguel da casa, luz el6trica, água, 
mCdico, farmricia. serviço funerario e religioso, sanitário, 
seguro conlra acidcntes no trabalho, como tamb8m o ensino 
graluito, com escolas diurnas e noturnas, fornecendo ainda 
vestubrio para 400 crianças; montando ainda uma secção de 
costilras e bordados com mbquinas importadas da  Alemanha 
e com isso tudo continua despendendo a Companhia, anual- 
mente importancia muito aprosimada aos dividendos aos seus 
acionistas. 

Está presente nesta Assembléia o meu mestre e emi- 
nente amigo Dr. J. J. Seaùra. que naquela epoca, em via- 
gem de propaganda do Apostolado da Reacão Republicana 
do qual. em Alágoas f u i  chefe, deu-me, o prazer e honra 
de visitar o nosso núcleo operário e observou, sentiu e v iu  
o que estou dizendo - devido 5 educação que vem sendo 
dada desde aquela data aos filhos dos nossos operários, 
sendo muitos desses hoje nossos bons companheiros de tra- 
balho. Tem, pois, pr@uzido magnificos efeitos a instrução 
pelos mesmos recebida e a prova da compreensão que todos 



têm de seus deveres, trabalhando com método, ordem, dis- 
ciplina e satisfeitos, é que na nossa fábrica não existe o que 
se chama - greve -. 

Sr. Presidente, quisera que todos os meus colegas de 
indústria pensassem ooino eu, dando ás suas fábricas uma 
organização igual á nossa. prodigalizando aos nossos irmãos 
brasileiros de trabalho, instrução gratuita obrigatória para 
seus fillios e seria um passo muito importante para o fu- 
turo do Brasil. Nossa vila oper5ria. tem oito mil habitantes 
dos quais 1.800 operários, todos brasileiros, e tenho a gran- 
de satisfação e orgulho de declarar que foi um operário 
brasileiro que montou todos os nossos maquinismos e hoje 
está por nós aposentado com todos os vencimentos, e que lhe 
permitem uma vida de conforto. asse prêmio lhe foi con- 
ferido pelo seu trabalho, competencia, esfôrço e dedisação. 
EstA provado e bem patente o meu espírito de brasilidade e 
é sob êste meu modo de ver e agir que eu digo e proclamo 
em alto e bom som que as leis sociais do Brasil devem ser 
feitas na modalidade dos nossos hábitos e costumes. 

Sr. Presidente. Em relação ao artigo 179, educação mo- 
ral e cfvica, higiene e trabalhos manuais não é possível ex- 
cetuar os mesmos dos cursos superiores. 

A referida educação deve prosseguir nos cursos su- 
periores. 

Não posso atinar com o argumento com que se pretende 
basear tão esdrúsula disposição . 

Pois será crível que se proiba a educação moral e cí- 
vica nos cursos superiores, justamente da idade em que os 
alunos estio mais aptos a terem melhor compreensão dos di- 
tames da moral e dos deveres do civismo? 

Será crível que, justamente no momento em que a edu- 
cação moderna mais recomenda o seu ensino, em face da 
desordem social e da degradação de costumes, que hoje 
ameaça a sociedade moderna, se vá restringir a educaçiio 
moral e cívica nas escolas, nos cursos superiores, nos bancos 
acadêmicos, exatamente no período mais agudo da formação 
moral e espiritual da mocidade? 

Pelos vibrantes discursos' dos nobres colegas, que se 
têm feito ouvir nesta ,4ssembléia; pela orientacão com que 
vem sendo presidida a elaboração da nossa Carta Magna, 
desde :\ Subcùmissáo; pela palavra dos que mais rcsponsa- 
bilidadcs tem no guiar as novas gerações para as finalidades 
condignas da grandeza da sua PAt.ria e das condições da for- 
mac.áo moral do Povo brasileiro; pela livre r?spnn,;iio da 
opinião pública, cujos legítimos int6rpretes não se cansam 
de reclamar uma Constituição que seja, sobretudo, uma ga- 
rantia contra a onaa de dissolução que hoje tanto ameaça 
a família brasileira e a própria integridade da Pátria, 6 
justo reconhecer a preocupação que tem havido no sentido 
de um melhor fortalecimento das obrigações morais, a cuja 
obediência se deve esperar a necessária defesa da sociedade 
brasileira e de um constante ensinamento cívico, capaz de 
sempre alertar no espírito da nossa mocidade estudiosa a 
conczncia de seus deveres para com a Pátria Brasileira. 

Prova evidente dessa alta, nobre, patriótica preocupa- 
ção está na  apresentapão das chamadas emendas religiosas, 
que vem sendo acompanhadas com tanto interesse pelo Povo 
brasileiro cujo sentimento católico não pode deixar de vêr 



na sua aprovar,ão, menos uma vitória cristã, do que uma le- 
gitima, oportuna, imprescindivel conquista da moral, em de- 
fesa do lar, da  família e da coletividade brasileira. 

O próprio nome de Deus já foi invocado nesta casa, 
para que, sob a sua inspiração divina, seja elaborado o nosso 
Estatuto Fundamental. 

Quando são tão eloquentes as demonstrações de que 
preside á elaborac,ão da nossa Carta Mama o pensamento 
superior de ser resálvado o inestimável patrimdnio -moral 
e civico. que herdamos de gerações, educadas no sentimento 
religioso e na escola do civismo, que formou os nossos mes- 
tres, os nossos estadistas, os nossos generais, aos quais s3 
deve a realidade luminosa do Brasil de hoje, não 6 crível, 
Sr. Presidente, que essa mesma Carta Magna venha trazer 
num dos seus artigos qualquer restrição á educação moral e 
cívica, mormente nos cursos superiores. 

E vou adiante, Sr. Presidente. Convencido da sua ne- 
cessiãade, como um imperativo da própria vida nacional, 
acho que, se fosse possivel, ela deveria ir alem, constituir 
uma escola permanente sem distinção de idades ou estabele- 
cimentos de ensínc, como forma de melhor servir o Brasil, 
'cuja sociedade só será digna e respeitaxa se repousar nas 
leis da moral, as tinicas que tornam as coletividades coesas 
e fortes, e cujos altos destinos só poderão ser alcançados com 
a nítida compreensão dos seus deveres cfvicos, de cujo fiel 
cumprimento dependerá a grandeza e a prosperidade da 
Píitria Brasileira. (Hitito bem; muito bem. Palmas. O ora- 
dor 6 cumprimentado. ) 

Durante o discurso do Sr. Ananio Nachado, 
o Sr. Antônio Carlov, Presidente, deixa a cadeira 
da p~sidência,  -c é ocupada pelo Sr. Pacheco 
de Oliveira, 1" Vice-Presfdente. 

O Sr. Presidente - Tcn~ a palavra o Sr. Edmar Car~alho. 
(Pausa.) 

F i o  esta presente. 
4 

Tem a palavra o Sr. Joaquim Magalhães. 

O Sr. Joaquim Magalhães - Sr. Presidente, para nãu 
faltar ás imposições do nosso Regimento, vejo-me obrigado 
a subir a esta tribuna, tendo estudado o assunto, 6 verdade, 
mas sem poder concatens-10 e escreve-10, porquê assim mais 
f ~ c i l  seria pronunciar-me sbbre ele. Quero referir-me ao 
art. 169, que prescreve o exame pr6-nupcial. Bste artigo 
recebeu algumas emendas, que vou procurar examinar para 
mostrar que não vi, realmente, uma argumentação mais s6ria 
que yiesse jogar por terra a necessidade do exame pre- 
nupcial . 

Um dos pontos, em que se baseiam os t6cnicos, os pro- 
fissionais, os mentores da ciencia jurídico-social, 6 que o 
assunto não é dos que dwem figurar em nossa Carta Magna. 
,Se isto 6 verdade. para S. Ex. o nobre Deputado por São 
Paulo, Sr. JosC Ulpiano, de parte de outros, tarnb6m da 
mesma profissáo de S. Es., como os nobres Deputados Lsvf 
Carneiro e Pereira Lira, a matéria não mereceu oposição. 
Por consequencia, se, por um lado, erramos, colocando &te 

- 



açsunto na Carta Magna, contra a opinião de alpmis, por 
outro lado, acertamos, porquê encontramos mestres que 
adotam o nosso critdrio. 

A outra corrente, que s e  opõe ao exame pr6-nupcial, 
alegava que ainda não era para o Brasil, completamente 
desarmado como está, inteiramente desorganizado como se 
acha, encarar problema de tão alta relevancia. Mas é pre- 
ciso que saibamos, é necessário fique bem acentuado, que 
não estamos legislando para o que está, ou para a s  nossas 
condições de mcnento e, ~ i m ,  para c que dever2 ser. Se 
nesta opor:.unidzrdc, que SE nos apresenk, não procurarmos 
tirar o nosso Povo, a nossa raça da degradação qu, a se scen- 
tua cada vez mais, então será preciso haver um outro mo- 
mento, ou uma nova Constituinte, para que aquella do$- 
trina possa ser abordada e venha a fazer parte dèste e-- 
queleto, que h5 de ser a futura Constituição do Brasil. 

Pelo art. 20, da lei de 24 de Janeiro de .189Ú, jii era 
estabelecida - é verdade que para os tutelados ou meno- 
res - a exigência do certificado pré-nupcial. 

Eis o texto: 

"Os pais, tutores ou curadores de menores ou 
interditos, poderão esigir do noivo ou da noiva de  
seu filho, pupilo ou curatelado; antes de consentir EO 
casamento, certificado médico testemunhado de que 
não sofre lesão que ponha em perigo prosimo sua 
vida, nem tenha doença incurável ou transmissível 
por conthgio ou herança". 

Com franqueza, sem querer desmerecer do mérito dos 
nossos profissionais da ciència juridico-social, que fazem 
parte desta Issembl6ia, devo dizer que formulei uma per- 
gunta sdbre o assunto e não tive uma resposta exata. Isto 
significa que a aludida lei, pela falta de aplicar,ão, era igno- 
rada ate pelos pr6prios tccnicos, que deviam conhec0-la per- 
feitamente bem. 

A nossa vontade, o nosso empenho em colocar na Carta 
Magna o mame prti-nupcial iião teni outro fito, nem outro 
interesse senUo o de obrigar o Govdrno ,da União, que pouco 
ou masi  nada gasta com os serviços d e  Saúde Púplica e do 
InslrucLo, a dar-lhes maior amplitude, afim d e  que Gle 
conheça melhor o nosso interior, o nosso sertanejo, e niio 
o tenha como aquele ''homem forte, isolado tal qual as ' 
feras e as arvores", no dizer Ue Olavo Bilac, para quam 
ninguém olha, senlro quando se lhe quer arrancar algum 
dinheiro de impostos, e, nos momentos decisivos de luta 
da Naqão, que sirva de carne aos canhões. 

Outras objeções se levantam. O casamento in extremis, 
o defloramento, o concubinato, são arguições que apresen- 
t a  contra o exame pré-nupcial. 

Diria, Srs. Constituintes, que vamos buscar justa-mente 
desgraças, os casos perdidos, para nos opormos a medida 
de  grande .salvação da Patria. E digo de grande salvação 
da ,P(itria porquê, adofado o exame pré-nupcial, vamos 
evitar, com o seu rigor, que da união de indivíduos tara- 
dos resultem sères inferiores e incapazes, que contribuem 
para diminuir o valor econamico por excelência da Nação, 
que é o homem. 



A Nação só é grande quando tem a sua unidade, quando 
possue valor econbmico completamente racionalizado, e este 
valor náo pode ser senZo o próprio homem. 

Há, também, outra emenda que me parece oriunda de 
inspiraçáo católica! subscrita em primeiro lugar pelo nosso 
colega, o nobre Deputado Fernando Rlagalháes. PI'iio posso 
ãeisar de Iêr essa emenda porquê, sem querer .de.sfazer das 
demais assinadas por doulos, por homens de grande respon- 
sabilidade, essa, entretanto, traz a assinatura de u m  espoente 
da medicina, que poderia, por conseguinte, ter alguma in- 
fluência sobre o nosso modo de pensar. 

-4 emenda a que aludo tem o número $72 e diz: 

''-4 lei regulará n apresentaçáo pelos nubentes de 
provas de sanidade física e mental, tcndo em atenção 
as condições sociais do País". 

São obriga, faculta. E no Brasil facultai- é a mesma 
cousa que "n5o fazer". 

Ainda não vimos, cstamos ainda por vêr o .dia em que 
o govêrno, dando ponto facultativo, algum funcionário se 
apresente á repartic50. Nêsse dia naturalmente o govêr- 
c o  .decretará dois feriados seguidos em honra áquele funcio- 
nário que tiver sido mais realista que o rei. 

Ka sua justificaçso, diz o douto professor: (Lê.) 

"SG é estlivel nas leis positivas o que jA está nos 
costumes. O esame pr6-nupcial ainda náo está em nos- 
sos costumes. 

Lo-. se fcr introduzido pcla lei, com o caráter 
iinpcrativo do arl. 1G9, redundar5 num completo fra- 
casso, abrindo maygcm ao concubinalo, estimulando o 
abandorio do casainenlo civil, nlultil7licaiido os atcsln- 
dos rle fayor. E. como 1rgisl:iinos p;ii.n o Brasil, c 1150 
para u m  pais in~nginlirio. (5 ~ ~ r c c i s o  iitcndcr prclinii- 
narmentc 6 escquibilidudc cla n~cclida. sc n5ci quizcr- 
mos quc fiqiic lc1i.a morta. Dai. n nova rcdaçiio que 
propoinos". 

Fcrnando 3IrignIl15cs fliInv3, ali. nnturalmcntc, sol) o pon- 
to dc vista fiiosúfico. porqu0 sob o niCdico, qiiando entro- 
vislado a respeito do csamc pr6-iiupciril. teve palnvrns dccisi- 
vas, confornic se ver5 da lcitura quo vou fazer. Sem vacilar, 
deu, cntio. a sua oplnl50, que, alitis, vem corroborar a nossa 
Diz Olc: (LB) . 

"Vou aos csLremos neste assunto. ~ c h o  que o exa- 
me prd-nupci:il dever8 ser exigido em lei, como um 
corrolário lógico da defesa e da conserva~áo social. Se 
a sociedade aboliu a poligamia foi por entender que a 
união monogámica melhor for t lec ia  a racn e estreita- 
va os vínculos da família,. . . 

Ai S. Ex. vae aos extremos, náo t e ~ e  o fracasso da lei 
e muito menos o abandono do casamento civil, acha- ao con- 
trário, que o exame prk-nupcial deve ser exigido em lei. 

E continúa: 

". . .foi por  desejar as próies mais sadias e for- 
tes. Instituir-se, porém, o casamento e permitir a sua 



ceIebração entre indivíduos que náo garantem a pro- 
pagação da espécie ou dão a sociedade filhos doentios, 
tarados ou disformes, elementos que mais tarde vão 
atuar como peso morto na vida social, 4 um verciadei- 
ro  contrassenso porquê, para tanto, não fora então 
necessário estabelecer-se o casamento, aceitar-se a mo- 
nogamia. Assim como a lei regula as condições civis 
da união e a autenticidade, deveria, também, exigir 
uns tantos requisitos relativos á saiíde, afim de que a 
sociedade se pudesse deseilvolver e aperfeiçoar pelo 
aparecimente de maior número de produtos sãos." 

S. Ele., ai, forçosamente náo aiudia s um pzfs irna- 
ginário, referia-se a esta terra bendita que todos queremos 
vêr progredir, progredir particularmente pelo seu elemento 
essencial, base de toda a vitalidadéde uma Naçáo, que A jus- 
tamente um homem são, um homem sadio, um homem pe- 
feito Ea medida do possivel e na medida do racional. 

Digo eu - na medida do possivel e do racional, por- 
quê é provável que mais tarde, com o progresso c-onstante 
da ciência m 6 d i c ~  com essa afeição q u b i  filial que têm os 
profissionais médicos pela sua ciência, ela fatalmente, em 
virtude do próprio progresso, há de eliminar outras causas 
que por enquanto nos s5o obscuras, mas que em futuro não 
muito longinquo hão de estar estabelecidas como estão hoje 
as provas matemáticas. 

O SR. MAGALRÃES NETO - Permita V. Ex. um aparte. 
Quero subIinhar o seguinte: V, Es. atribuiu á possfvel 
inspiração religiosa certas emeadas que ai apareceram. Tal- 
vez tenha razão para afirm8-10. Convém, entretanto, lembrar 
que não s5o apenas os Wegerner. os Pinard e os Katzainos 
que se batem pelo ideal ecgenético, corporificado no exame 
médico pré-matrimonial, mas a própria igreja. com Frei Ma- 
riana, Cardeal Mercier, etc. Dou este aparte para mostrar que 
andam mal informaaos os que assftn praticam. 

O SR. JOAQUIM MAGALHAES - Agradeço. Sr. Pre- 
sidente, o aparte que me deu o nobre colega pela Bafa, Sr. 
Magalliiies Neto, o qual, aliás. 96 vem esclarecer este ponto 
do meu discurso. 

As perturbações neuro-psíquicas, que em medicina ain- 
d a  at6 pouco tempo sofrikm abalos de novas descobertas. 
tendem agora para uma real positivaçáo. Diz o nosso colem 
Cunha Lopes, em artigo que escreveu sobre a contribuiciio 
psiquiátrica do exame gr6-nupcial, o se y i n t e  : (L@) 

"A lista das desordens neuro-psiquicas que se 
transmitem por via de herança vai dia a dia sendo 
conhecida com mais precisão. 

As investigaçGcs genealdgicas encetadas sob mé- 
todos cientificos já puderam fo-meter resultados a 
propõsito da coréa de Huntington (Davepport, En- 
tres e outros), da loucura mánjaco-depressiva (Rua- 
din, Eoffmann-Tuebingen) , -da esquiaofnenia (Rue- 
din. Hoffmann, etc .), da epilepsia (Ruedin, Boffmann. 
Gruserner, Kiaus, Thon e Walker, Else SaohS 
Kenzi S t d e r ,  Bratz Krisch), da histeria (Kraulis- 
Riga) , da oligofrenia (Gdard,  Danielsson e Daven- 
port, Lnndborg, Jorger, Lokay, Torsten Sjorgren) . 



Seja dito de passagem que as doenças heredit5- 
rias se transmitem segundo dois modos: umas são 
dominantes e outras recessivas. &te último modo de 
propagar-se é comum á maioria.% 

Vêem os nobres Constituintes que a ciéncia médica pro- 
cura o bem desta hu.manidade, que não sabe reconhecer os 
sacrifícios de seus adeptos, daqueles que praticam a ver- 
dadeira caridade, como aqueles que se isolam com os doen- 
tes, jogando a própria vida, sem temer o perigo das infec- 
ções que lhes possam advir, daqueles que, ,quais suicidas, 
se internam nos leprosários para mais profundamente es- 
tudar a doença e melhor mitigar os sofrimentos dos porta- 
dores de uma enfermidade abominada por uns, temida por 
outros e, sem dúvida alguma, mal olhada por todos. 

Diz-se, tambkm, que o exame pré-nupcial viria ser fa- 
tor predominante da mancebia. No entanto, Srs. Consti- 
tuintes: há alguma cousa em nosso texto constituvic?~a! que 
virá provocar maior número de mancebias do que o exame 
pré-nupcial . 

$$se exame, 6r. Presidente, evitará, de modo obriga- 
tório, a mancebia, porquê naturalmente nas leis ordinárias 
virão as penas e as  exceções que o devem regulamentar. 

Servir-me-ei, não de  palavras minhas, porquê estas, 
naturalmente são suspeitas, mas, repetirei as que foram 
aquí pronunciadas pelo nobre Deputado, pela Baía, nosso ilus- 
tre colega, Sr. Leôncio Galrão. (Lê.) 

"Acresce que, em muitos lugares do interior, não 
penetram os escrivães, que aguardam as pztrtes, 
em seus carthrios. Kas suas viagens de desobriga, 
muitos casamentos celebram os párocos, dos pobres 
pri,ncipalmente e dos que vivem maritalmente unidos 
por motivos vários. " 

Continuando a descrever a vida dos concubinos ou dos 
pscudo-casados no interior, diz S. Ex.: 

"E ainda bem não lhes secaram as l&grimas, 5s 
vezes ainda o corpo do extinto nlo baixou ao túmu- 
10, e já um parente, de ,ordinArio indiferente ou ini- 
migo do pobre homem, apresenta-se e intima a mu- 
lher a sair de casa e de tudo se apropria, porquê 
declara em altas e atrevidas vozes: nem ela, nem os 
seus filhos têm ali cousa alguma; não se  casaram ci- 
vilmente, ele é o Único herdeiro." . 

Isto, Srs. Constituintes, no tempo em que a lei não re- 
conhece o casamento religioso, quanto mais agora que a 
nossa Carta Magna vai dar permissão a esses casamentos, 
desde que sejam ratificados, para se tornarem legít.imos, no 
cartorio ou no juizo em que devam ser registrados. 

Se o nosso caboclo, antes desta lei, antes desta liberda- 
de, .era levado em sua imaginação com a veracidade do ca- 
samento religioso, que não será agora, quando ouvir dizer 
que o casamento religioso á v8lid0, é uma questão apenas 
de o levar a registro aquí, ali ou acolá? 

Se êle não sabe o que é o exame pré-nupcial, se não 
vai procurar a sua defesa, também não procurará & S S ~  car- 
tdrio para registrar o seu casamento, porque continuará na 
mesma ignorancia do benefício da lei. 



Com o exame pré-nupcial o Govêrno, ou cumpre as 
suas obrigações, ou será responsabilizado pela falta, por- 
quê, ou estamos aqui para legislar e exigir obediência 5s 
leis aquí votadas, ou então não valerá a pena perdermos 
tanto tempo e tantas palavras para que os poderes públi- 
cos deixem de p6r em prática as determinações da nossa Car- 
ta Magna. 

Até porquê não estamos num País imaginário, mas 
num País civilizado onde o cidadão compreende o seu dever 
e sabe impor tambem as obrigações aos seus dirigentes. 

Querem tambem ,que o costume faça a lei. 
Infelizmente ou felizmente o que se observa em nosso 

Pais 6 que as leis fazem o costume. 
Temos o serviço militar, que provocou grande grita no 

tempo em que foi imposto. 
Naquella época - confesso meu erro - com o ardor de 

moço, em que nunca se está bem sem ser na oposição, tam- 
bém bradei, contra a lei do serviço militar. 

Logo depois, entretanto, verifiquei que estava comple- 
tamente errado, em vista dos beneficios que tal lei trouxe 
ao Pais. 

E não 15, Srs. Constituintes, o cabloco sertanejo, o pária 
do Brasil, quem se nega a prestar serviços na caserna. 
Não: são os civis, são grandes homens, são os filhos dos 
potentados das capitais; eles é que negam obediência B lei. 
que se excusam a servir a Pátria, que fogem ao serviço n ~ i -  
litar obrigatório. 

Também no exame pre-nupcial não ser5 o caboclo, não 
será o sertanejo; inteligente como 6, êle compreenderá ime- 
diatamente os salutares beneficios que há de lhe trazer 
essa lei, e não será êle que se há de opor a que seja execu- 
tada, desde que o govêrno lhe dê os meios para cumpri-la. 

Passo, em afirmativa ao que digo - de que a lei é que 
faz o costume - ás palavras doutas do grande mestre Afra- 
nio Peixoto. 

Observa ele: 
"H5 mister abrir os olhos 5 sociedade, pelo co- 

nhecimento e, pela lei, obriga-la a te-los abertos. 
Vimos que C6digo Civil brasileiro j5 obriga a isso, 
depois do n?sl feito, para repará-lo;' convém evitar. 
antes do mal a fazer, quando deve ser: virar a lei 
para o outro lado, donde vem o perigo. 

l? discutivel se êsse exame pre-nupcial deve ser 
imposto pela lei antes de entrar nos costumes. QuZcd 
Zeges sine ntoribus? De fato, os velhos paises exigem 
que as leis consagrem costumes; os nossos. porém, 
conferem Sr lei fazer o costume, que não existe; na 
Europa, nas velhas terras povoadas, fazem-se estra- 
das para ligar os pontos povoados, de produção; aquf 
tvremos de fazê-las, para povoar e fazer produzir o 
deserton. 

Diz S. S. o Papa Pio X1, referindo-se, naturalmente, a 
essa exigência do exame prénupcíal, na enciclica "Cãstr- 
connubiin, de 31 de Dezembro de 1931, o seguinte: (Le) 

"Certaccente não é permitido que homens, por 
. outras raziks capazes de se  casarem, nos quaís o 



exame atento permitiu a conjetura que engendrarão 
filhos defeituosos, sejam culpados de falta grave, se 
contraem casamento, ainda que, muitas vezes, o ca- 
samento lhes deva ser desaconselhado". Não 15 conii- 
nativa, não o poderia ser, talvez, a lei religiosa, pois 
que "os homens n5o são engendrados para a terra e 
para o tempo, senão para o céu e a eternidaden 
(Eoc. cz't.) , mas permite "desa~onselhdr'~ o sacra- 
mento ao enfermo ou tarado, o queanão obsta lei civil, 
que, esta, considera a terra, o tempo, a felicidade da 
família e, portanto, o bem estar do Estado, de o fazer 
taxativamsnte prevenindo mal maior, ou mal imedia- 
to, porquê muitas vezes, o exame nupcial será apenas 
causa de um adiamento saneador, sendo que o pro- 
gresso cientifico vai riscando, do pessimismo médico, 
doenças àt6 perto consideradas incuráveis". 

Nem 'sempre, como acabais de ouvir, o esame prenupcial 
se opõe terminantemente ao casamento. $le adiará muitas 
vezes o ato para impedir um mal evitável e fazer desapa- 
recer o tal c'rro essencial de pessoa, previsto pelo art. 219 
do nosso Cbdigo Civil. f preferfvel uma previdência do 
que uma p~ovid&nciu, que nos faciilta o Código, não raro 
irremediável. Aqueles que professam a grande ciencia, que 
é a medicina, têm, muitas vezes, recebido, em seus consul- 
tórios, noivas quasi, com queixas amargas, maldizendo o seu 
casamento, devido á infecção violenta contraida na primei- 
ra  noite de nupcias. 

O SR. MAGALHÁES NETO - Muito bem. São casos quasi 
diários. 

O SR. JOAQUIRI MAGALHÁES - O nobre colega. com 
aparte decisivo que dá, faz ressaltar a obrigatoriedade do 
esame prenupcial . . . 

O SR. MAGALHÃES NETO - Perfeitamente 
O SR. JOAQUIM MAG-.UHAES - . . . e a verdade do que 

defendo . 
Essas criaturas desiludem-se quanto ao ato que julga- 

vam =ais nobre de sua vida, porqu8 iam constituir família, 
transmitindo aos herdeiros as suas boas virtudes. Dissipam- 
se as esperanças, de um momento para cutro, por fbrça dessa 
inépcia em que queremos continuar, desse abandono em que 
pretendemos persistir, não ouvindo aqueles que, embora não 
sendo legisladores, tGm a obrigacão de dizer quaes os males 
que apoquentam a Nação para que essa se salve. 

São palavras do nobre Deputado por São Paulo, o Sr. 
Cincinato Braga, num discurso que nos. encantou a todos, 
pelo seu elevado patriotismo e pela reoponsabilidade do seu 
nome, dizendo-nos aqui110 que pensava, custasse o que cus- 
tasse, resultlisse o que resultasse, - as que passo a ler: 

"9 soberania das p&trias assenta hoje fundamen- 
talmente s6bre o seu potencial econdmico. Sem este 
alicerce não há nação permanentemente independen- 
te e livre." 

Eu não sei, Srs. Constituintes, se haverá maior poten- 
cial econômico de uma Nação que o homem: o homem ex- 
poente, o homem trabalho, o homem sailde. 



Se não evilaraos a degenerar20 do homem, com ela virá 
a degeneração da raça; virá o aniquilamento da Pátria, e, 
então, devemos temer as emigrações, por pequenas que se- 
jam, porquê o outro povo, - 6 uma lei da vida - mais for- 
te, absorve o pequeno, e, se não o faz pelas armas, absorve 
pelas lei biológicas, o que é a mesma cousa, ou, ainda melher, 
vitória consagrada. 

E Aqueles, que se opõem, terminantemente, ao exame pre- 
nupcial devemos repetir-lhes as  palavras de James Baar, 
ex-presidente da British Medica1 Association, citadas por 
J. J. Porto Carrero em seu livro - "Psicariálise de ama 
civilisação" : (Lê). 

"Nos países altamente civilisados, como 3 Inglaterra, 
o nosso altruismo leva as simpatias para os mais desam- 
parados; e enquanto os capazes teem de desembaraçar-se, 
por si mesmos, os mais degenerados vêem estender-se para 
êles todas as considerações, á custa dos cidadãos mais va- 
liosos. O metodo da natureza, que é o de adaptar o indivi- 
duo ao ambiente e que é a linha mais segura do progresso: 
assim se inverte; e adaptamos n6s o ambiente ao individuo: 
temper the wind to the shorn lamb. Ninguem é responsável 
por ter vindo a êste mundo; e embora a sua vinda possa 
ser indesejável, podemos e talvez mesmo devamos prestar 
os nossos sentimentos altruisticos para niisnistrar-lhe o 
conforto e a sobrevivência; snas núo temos o direito moral 
d e  deizar-lhe que perpetúe as suas qualidndes e que sobre- 
carreyu? a gerar60 seguinte com c1 manz~tençáo de unuz raça 
de degenerados; no presente, o quarto inferior, inclusive 
o decimo submerso, da população está produzindo mais da 
metade da proxima geração. Nessa proporção, de decadên- 
cia, cedo acontecera - se já não aconteceu - que u m  quin- 
t o  da população terá de sustentar os outros quatro quintos. 

Duras e reaes palavras. . . Não as commentarei, elas já 
estão comentadas por v6s mesmos, Srs. Constituintes, tra- 
duzidas na realidade brasileira e no futuro que nos aguarda 

Há um outro artigo do Siibstitutivo que julgo complc- 
tamente dispensável porquê, a meu ver, êle nada exprime. 
(Pausa. ) 

E' o art. 144,  que dispõe o seguinte: 

"Ninguem se privará do-tempo preciso, para a sa- 
tisfação dos seus deveres rel~giosiy atendidas as obrj- 
gações dos serviços a seu cargo. 

Com franqueza, náo sei qual a infiuencia que possa ter 
esse artigo, porque, ou a obrigafio religiosa se cumprè e a 
disciplina pública se quebra, ou essa obrigação religiosa 6 
feita fóra da obrigação pública e não há absolutamente van- 
tá.gem em se manter ésse artigo numa carta constitucio- 
nal. 

Quem fôr religioso e desejar praticar o seu culto, deve- 
r& fazel-o fóra do seu tempo de serviço, porqy& a própria 
doutrina da Igreja prescreve, primeiro a obrigação e de- 
pois a devoção. Quer dizer: 6 a Igreja que determina que 
se tire este artigo da Constituição. Todo o m u d o  poderá 
rezar o seu Padre-Nosso, a sua -4ve-Maria, ouvir a sua 
missa, que não haverá oposjyão alguma, por parte dos re- 
gulamentos, desde qce tudo i s o  seja feito fora da hora de  
disciplina do serviço .. 



-4cabastes de ouvir, Srs. Constituintes, uma palavra 
pálida, palavra serena, mas, em todo o caso, cheia desse ar- 
dar patriótico que todos nós devemos ter  quando subimos 
a esta tribuna, deixando as paixões de lado, jogando fóra as 
malquerenças. Acompanhandc, de outro modo, a grita do 
nosso colega, Raul Bittencourt, nobre Deputado pelo Rio 
Grande do Sul, quando dizia que o Brasil precisava, talvez, 
de marinheiros, marinheiros, marinheiros, mas que necessi- 
táva mais de educação, educação, educação, eu grito, com to- 
das as forças de meus pulmões, cheio deste entusiásmo civi- 
co, que todos possuimos, que o Brasil precisa é de saúde, 
saúde e mais saúde. Sanitas sanitum, omnia sanitas! (Mui- 
to bem; muito bem. O orador 6 cumprimentado e abraçado.) 

Durante o discurso do Sr .  Joaquim Maga- 
lhães, o Sr. Pacheco de Oliveira, i0 Vice-Presi- 
dente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupa- 
da pelo Sr. Antonio Carlos, Presidente. 

O Sr. Presidente - EstB finda a hora destinada ao Expe- 
diente. 

Vai-se passar á Ordem do dia. (Pausa. 1 

Comparecem mais os Srs. : 
Tornaz Lobo, Fernandes Távora, Clementino Lisboa, Á1- 

varo &laia, Cunha Alelo, Aliredo da Mata, Abel Chermont, 
Leandro Pinheiro, Rfoura Carvallio, Joaquim Magalhães, Ma- 
galhães de Almeida, Carlos Reis, Agenor Monte, Hugo X'a- 
poleáo, Freire de Andrade, Figueiredo Rodrigues, Silva Leal, 
Blartins Véras, Ferreira de Soiisa, -4lberto Roselli, IrenSo Jof- 
fily, Herectiano Zenayde, Agamenon de Magalhães, Luiz Ce- 
dro, Solano da Cunha, José Sá. Osório Borba, Isídro Vascon- 
celos, t'lnt0nio hfacliado. Marques dos Reis, Prisco Paraíso, . hlagalliães Xeto, Cleme'nte hluriani. Arlindo Leoni, Artur Kei- 
va. Edgard Sanclies, ALila -4maral. Homero Pires, Manuel No- 
vai!, Gileno Amado. Paulo Filho, Fcmando de Abreu, Car- 
10, Lindenlierg, Rui Salltiago, l l i y e l  Couto, Leitio da Cunha, 
Nilo de Alvarcnga. Césnr Tinoco, Alipio Costallat, Jose Edu- 
ardo. Cardoso de Mclo, Ribeiro Junqueir.?. M;rrtins Soares, 
José Brnz. Anl,cro Botelho, Delfim Moreira. Raul Sá. Cle- 
mente 3lcdracf0, João Peiiido, Jo5o Bcraldo. Valdomiro Maga- 
Ihács. B~~bmiro rlc Medeiros. Buciio Brandiío, Plfnio Correia 
de Oli\v!ii.a. Rodrigues Alves. Barros Penteado, Morais An- 
drndc. Yerguciro Cesar, HipGliLo do RCgo, -Zoroaslro Gouveia, 
Cincinato Brrtga, Carlola de Qiiciroz, Abreu Sodr6, Henrique 
Bayina. Kcro de llaccdo, Lacerda Piiito, Plfnio Tourinho. 
Fruncisco Vilanova, Aiitònin .Jorge, Idáiio Sardenbeyg, ..\doi- 
fo Konder, Carlos Gomes, Simões Lopes, Carlos Maximlliano, 
Mauricio Cardoso, Alies Dias, Frederico Wolfenbutell, Vftor 
Russomano, Gaspar Saldanha, Cunha Vasconcelos, Acir Rle- 
deiros, Gilbert Gaùeira. Martins e Silva, Edwald Possolo. 
Mílton Carvalho, Pacheco e Silva, Mário Ramos, Rocha Fa- 
ria, Gastão de  Brito, Oliveira Passos, Daví Meinicke, Pinhei- 
ro  Lima, Nogueira Penido. (103) . 

Deixam de comparecer os Srs. : 
Veiga Cabral, Lino Machado, Adolfo Soares, Jeová Mota, 

João Alberto, Arruda Falcão, Arnaldo Bastos, Alde Sampaio, 



Augusto Leite, Deodato Maia, Medeiros Neto, Zauro Passos, 
Jones Rocha, Amara1 Peixoto, Pereira Carneiro, Ol&rio Ma- 
riano, João Guimaráes, Prado Ke.lly, Acúrcio Tdrres. Oscar 
Weinschenck, G w e r  de Azevedo, Fábio Sodré, Soares Filho, 
Lemgruber Filho, Bias Fortes, Negrão de Lima, Gabriel Pas- 
soos, Mata Machado, Daniel de Carvalho, Celso Machado, 
José Carlos, Almeida Camargo, Mário Whatelg, Morais Leme, 
Domingos Velasco, Renato Barbosa, Ascanio Tubino, Raul 
Bittencourt, Adroaldo da Costa, Vasco de Toledo, Armando 
Laydner, Augusto Corsino, Euvabdo Lodi, Roberto Simonsen. 
(44.)  

ORDEM DO DIA 

Trabalhos de Comissão. 

O Sr. Presidente - Constando a Ordem do dia de tra- 
balhos de Comissão, matéria que independe de deliberação do 
plenário, dou a palavra, para um% explicação pessoal, ao se- 
nhor Acúrcio Torres. (Pausa. ) 

Niío está presente. 
T e n  a palavra o Sr. Figueiredo Rodriguea. (Parc.sa.) 
Não está presente. 
Tem a palsvra o Sr. Alberto Roselli. 

O Sr. Alberto Roselli - Desisto da palavra, Sr. Presi- 
dente. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Mário Chermont. 

O Sr. Mário Chermont - Sr. Prcsidcntc. Srs. Constituin- 
tes. a minha presenpa nesta tribuna n5o é sómente para 
justificar uma emenda apresentada, 6 tambbm para fiizer 
uma advertencia! mostrando aos 13s.  Constituintes, nunia 
exposi~áo resumida, por6m esata, a siluaçiio endemiológica 
da lepra no Brasil, que atualmente constitui um problema 
de serias e graves apreensões, mostrando sua evoluçCio 
lenta, 1)orém profiindamente demolidora, dos alicerces que de- 
vem ser n Cgide da fbryn e da grandeza da nossa racg. 

Bcm sei a grande rcs~ons3tilidadt! que pcsn sijbre 
mim. ao tratar de uma questáo que, ao meu vêr, constitui um 
problema de inleresse vital ao fuluro do nosso Povo e 6 
prosperidade ,da nossa Pátria, raziio que me leua n fazer o 
fico de um ap810, daqueles quc tem feito scnlir a necessi- 
dade de medidas capazes dc solucionar o problema e dos 
que. vitimas do Destino, na esperança de melhores dias, so- 
frem resignados e tristes as dores amargas do seu infor- 
tunio. 

O meu propósito é merecer a vossa atengád e sobre- 
tudo o vosso apoio, para lev3rmos ao nosso Povo, o concur- 
so das nossas intenções e iniciativas, materializadas em be- 
nefícios reais, em p r ~ l  de uma solução numa questão que 
afeta profundamente a estrutura da nossa raça, asseguran- 
do ao Brasil um porvir cheio de esperanças e glórias. 

IPio cabe aqui tratar sobre o qiie diz rzspeito á profi- 
laxia d a ,  lepra, assunto êsse já devida e técnicamente. deba- 



tido e estudado nos Congressos de Leprologiz, mas encará-lo 
sob o aspecto sociaI. 

A lepra, no Brasil, não existe entre 05 nativos, se- 
gundo afirmam os historiadores e cientistas. Foi trazida 
pelos portugueses, e sobretudo pelos escravos africanos. Ela 
foi notificada pela primeira vez em 1696, ceifando as nos- 
sas populações coloniais. Desde o seculo XVI, que o mal 
de Hansen radicou-se entre n6s, e se foi estendendo atraves 
este vasto Territ6rio. 

Por falta de medidas prufiláticar, seguras e gene- 
ralizadas, capazes de obstar a marcha crescente do mal, a 
lepra tornou-se, no fim de vários di?cBm3s, Je aspecto ende- 
mico, apresentando um quadro de perspectiva dolorosa e de 
futuro sombrio para a seguranca da nossa raça e a grandeza 
da nossa Piitsia. 

Radicado o mal em nosso meio, com um indice sem- 
pre crescente do censo leprótico, tornou-se alarmante para 
o nosso Povo, constituindo um horrível flagdlo para as nos- 
sas populações, e um obstáculo á eugenia da nossa raça. 

A lepra, como a tubzrcuiose, C uma doenca conta- 
giosa, .sendo entretanto mais triste e ?epugnante na sua apa- 
rencia e lenta e torturante na sua evolução. Para aquela 
há horror e terror, para esta, inàiferenga ti fai;iliciride. 

É necessário que tornemos conhecida, em iodos o? 
recantos do vasto Território Nacional, a possibilidade do 
cura da lepra. 13 a opinião unanime dos grandes mestres 
de leprologia. 2 a afirmativa técnica de uma ciencia espe- 
cializada. 

A questão da lepra é um problema que afeta profun- 
damente - não se c gráu da  nossa civilizaçáo e da nossa 
cultura científica - mas também a nossa nacionalidade, ai&% 
de atestar os propósitos humanitários e patrióticos dos nos- 
sos governantes . 

Certamente um dos obstáculos mais sérios para a so- 
lução do problema 6 o amb~ente moral e social, oriundo do 
horror ao mal de Hansen, e mais ainda ao aspecto das infe- 
lizes vitimas, horror êsse consequente da ignorancia da edu- 
cação sanitária do nosso Povo, infelizmente com adeptos 
em todas as classes cultas, resultando desse modo uma re- 
sistencia que constitui uma barreira ás medidas e iniciali- 
vas, quer de caráter oficial, quer-privado. Felizmente &se 
ambiente tende-se a modificar, como já se observa em mul- 
tos Estados, como São Paulo, Minas Gerais,.Pará, Distrib 
Federal e outros. onde as populações, orientadas por uma 
campanha educativa. reconhecem e aceitam ss medidas in- 
dicadas e postas em prática. dando assim um testemunho 
eloquente de disciplina. bom ssnso a de elevado patrio- 
tismo. 

Urge resolver esse problema, toaando uma resolução 
decidida e firme, organizando um plrrno de campanha eficaz, 
livrando o nosso Povo dhsse fiagelo. 

Já o eminente cientista e ilustre professor Carlos Cha- 
gas, referindo-se á. lepra, clnssificou-a de : "calaniidnd~ sociul". - A &te eminente patrício devemos uma das maiores con- 
quistas, quando na "Liga das Nações" levantou a quesão da 
Lepra, dando o alarme contra êsse flagelo social, res$tando, 
como se viu, uma ação coordenada de nornias, principlos, me- 
didas e iniciativas em bem da Humanidade. 



Com a evolução da cigncia, sobretudo no rimo da Le- 
prologia, n6s temos uma solução favorá~el ao problema. 

A situação presente não permite ?ndecisóes, 6 neces- 
sário e urge agir. 

Podemos dizer que, num período de cèrcs de 80 anos, 
entre o Segundo Império e os primeiros anos de  República, 
êsse problema esteve quasi abandonado das vistas dos pode- 
res públicos. 

Em 1913, na Presidência do honrada Marechal Her- 
mes, o ilustre cientista, grande brasileiro, o saudoso profes- 
sor Osvaldo Cruz, p6z em acentuado relevo o problema da 
lepra, reclamando do Govèrno, medidas e auxílios capazes de 
irradicar èsse mal, mostrando o perigo social que ameaça\?a 
as nossas populações. 

Em 1920, na Presidência do ilustre Sr. Epitacio 
Pessoa, e sob a direção do eminente sábio, professo:. Carlos 
Chagas, novamente esse problema é encarado com mais aten- 
ção, sendo criadas varias Inspetorias de  Lepra, na organi- 
zação geral do Departamento Nacional de  Saúde Píiblica. 

No Congresso Kacional, das iniciativhs levantadas 
policas foram as que venceram a sua trajetória. converto- 
do-se em leis, leis essas que se materializava= em realiza- 
çtes, realizações essas que, embora sem a continuidade de 
programa e sequência de trabalhos, sempre deixaram um 
lsgado de ùeneffcios ao nosso Povo e ao nosso Pais. 

Nos Anais do Congresso encontramos a esse respeito 
alguns atos dignos d e  serem mencionados. 

Em 3 de Outubro de 1913, na Sessáo em que se dis- 
cutia a abertura de um cr6dito para aquisição de material 
destinado ao aparelhamento do Serviço Sanitário, o emi- 
nente e saiidoso Senador Francisco Glycerio, defendendo esse 
projéto, trouxe ao plenário a palavra autorizada do i1ust;re 
cientista brasileiro Osvaldo Cruz, fazendo sentir a imperiosa 
necessidade de medidas e iniciativas capazes de  combater e 
extinguir a lepra. Nessa ocasião S. Ex. teve a oportunida- 
de de apresentar uma emenda adicional, concedendo mais 
uma verba de 170 contos, para a construção de  uma colonia 
de leprosos na Ilha Grande. 

Em 1918, em 26 de Julho, o ilustre Deputado per- 
nambucano, hlexandrino Rocha, tratou sobre o. assunto, ana- 
lisando o problema com bastante critério e patriotism~, sa- 
lientando o grave perigo que ameaçava o Pais, tendo opor- 
tunidade de apresentar um projéto que tornava comgulsó- 
ria a notificag.20 da lepra. além .de outras medidas. - Ain- 
da nesse ano os ilust.res Deputados Azevedo Sodré e Jose 
Barreto tiveram ocasião de discutir, e analisar com briihan- 
tismo, os diversos aspectos dessa questão. 

Em 1919, o ilustre Deputado pelo Estado de Sergi- 
pe, José Rodrigues Doria, atualmente nesta digna Assem- 
bléia Constituinte, teve ocasião de se ocupar s3bre esse as- 
sunto com bastante brilho, quando tratou do projéto da 
criação do Ministério da Educação e Saúde Pública. 

Em 1921, o ilustre Deputado pelo Estado do Ceara, Fi- 
gueiredo Rodrigues, também digno representante nesta üu- 
gusta Assembléia, teve oportunidade de se ocupar dèsse pro- 
blema, apresentando uma emenda criando um imposto arii- 
ciona1 sobre bebidas alcoolicas, cuja renda seria aplicada 
em construções e manutenções de leprosários e institutos de 



cura da Lepra, assim como 5 assistència da fomilio do le- 
proso, quando isolado. 

- Ern 1922, os ilustres Senadores ilonici~o Batista -c 
Joaquim Ferreira Cliaves, apresentaram a rcguInnie~!a~ao 
para CI "Fundo Especial". destinado a rimpiiriir c mnnler os 
serviços de profilasía, coritra as endcniias, soLrl~ludo n Lu- 
berculose e a Icpra. 

Presentemente, na atual t lsscn~l~~l~~i, i  c;ori..itil.uinle, o 
meu ilustre colega de bancada, o 1)epiilritlo J(iiittuiiii blaga- 
iháes, teve ocasiáo de tratar da qucsliio, i~spuiirlu corn cla- 
reza a atua! situacão 

Alualrnenlc. o combate á iepra 1iinif:i-$14 ti ~iinniilcn~áo 
do antigo Serviço de Profilasía da Lepra. liore 1,nrl.c das Cio- 
vêr~ios Estaduais, que lutam com sEriai: dilicu1dade.s de  
ordem economica para a suz conscrvtiç~o, c tii1nliCni das ini- 
ciatívas e instituiç8es pi*ivadas, que f Cm conl i.il~iii~lo llalrio- 
ticamente com os maiores esforcos e os mais rclcvarites ser- 
viços em favor dêsses infelizes doentes. Bcni ,znhcnlos qual?- 
to é onerosa essa campanha e quantos ob.~tUculos sc apre- 
sentam para que se possa intensificas n SIIU iiciio c yromo- 
ver novas iniciativas 

SS;io de ordem jrnpera.tivn as razões qilr l(~vnni li zc- 
cessidade de uma campanha contra a lepsu. &1ii deve obc- 
decer rigorosamente ás conclusóes estul~clccidnu c rro-  
clamadas na Última Co11fer6ncia dc Loiprologin, realizada 
nesta Capital, em Setembro do ano passado, cuiiipanha essa 
que s6 pode tornar-se eficaz, nacionuli:trdu, cora um pro- 
grama unificado c uma ação generalizada c111 lodo o Pais. 
Ela deve ser promovida pela União, quo conlurd certnmen- 
te com o apoio e amparo dos Estados, 3lunlcipio~ c orga- 
nizações de caráter privado. 

O atual Govèrno, tão prGdigo de boa8 Ii ikn~ùcs c ini- 
ciativas, deve encarar essa queslr?o~ rc~ol\~cridu u sua POIU- 
cão. - Ja iniciou, com bons auspfcioa, orc IJI~IJIIUIFOS atos, 
cornissionando o ilustre cientista c lepilGlogu, 13r. Hcrncli- 
des de Souza Araujo, cuja capacidade rlc nicti4ilu u trabalho 
B indiscutível, para elaborar uni progrnriiir clu cninptinha 
nacional. 

É preciso que esta iniciativa pntridllcii niio fique 
estática, diante da questáo do financiamerih do problema, 
porquê ela vai se torn-ando cada vez mais eliuarc!ci$e ti pro- 
porçáo que os dias vão passando. 

13 de louvar o propósito aitamonto palrl6tico de 
S. Ex.. o digno e honrado Chefe do GavClrriri Pi*ovisório. 
Sr. Getulio Vargas, que pretende iniciar quanto nntcs essa 
campanha, tendo já s a r a  isso aprovado plcnomonlc o pro- 
grama elaborado pelo Dr. Souza Araujo. 

Agora, que o Centro Internacional clc E,st~trlon rle Lc- 
prologia, está organizado e que virá esclnrccor com seus 
trabalhos a solução dêsse problema, cresce a rwzilo para que 
o Govêrno-da União, correspondendo 6s ncccssidudes do pyo- 
blema, estabeleça uma organização ~acional ,  do molde a 
vencer esse mal, que 58 tem causado Jantas vitimas. 

A ciência nos afirma a possibilidade da cura da lepra. 
Porquê não iniciar essa campanha tão patridtica c huniani- 
tária, que viria dar ao Brasil novos braços para sua gTaii- 
deza e progresso? 

O bem que se pratica é iim rem6dio moral e mate- 
rial aos males que afligem a Hmanidade, e certamente a 



nenhum mais do que ao Icproso, tem a virtude de  ter um 
consoio, um bAlsnmc? e a resigna~ão ás suas dores e sua des- 
graça. 

O leproso, cm todns as t?pocas, sempre foi considerado 
um opróbrio social. Desde os tempos mais remotos recaíam 
sobre eles as pragas o a esecraçZo pública. At6 mesmo a re- 
ligião concorreu gara a sua condcnac50, de que rcsultou a 
segregação absoluta que lhes era iniposta como castigo divi- 
no ou como wersáo. social. E foi, em .consequència a êsse 
ambiente moral, que o problema da profilasia conservou-se 
por todo êsse tempo também segregado. 

O leproso tem vivido, ainda até bem pouco tempo, como 
um condenado, quando êle é apenas uma vítima! Vitima do 
destino e da sociedade. 

Outrora, o tratamento dado a esses desveniurados doen- 
tes era bárbaro, draconiano. injusto e sem o menor critério 
científico. Eram isolados como criminosos, condenados a pri- 
são perpétua, sem o menor conforto moral e material. Náo 
Ihes era dado o direito de gozar a liberdade relativa, mesmo 
entre eles. Hoje em dia, com a evoliicáo da cikncia, já se 
acha amplamente niodificnrlo Esse ambiente em que viviam. 
De futuro deveremos conccdcr-llies a liberdade e o direito 
de escreverem livros, num meio próprio onde encontrarão, 
dentro da disciplina c da orrlcm, todo o conforto. amparo e 
assistência, onde, enSini. n vida Ilies seja uma realidade sua- 
ve e onde a sua sorte seja minorada peIa esperança de sua 
cura. Para ai crrininhnriío, pcln sua livre e espontanea von- 
tade, aqueles a quem o Destino deu em holocaustg a ciência. 
o sacrifício da fatíllidlide. porquO longe de ser um cárcere 6 
antes a casa pródiga, onde o carinlio, o conforto e o trata- 
mento serão os bencficips para  seus males e c.a desventura. 

A todo o dever corresponde um direito! Assim 6 nnturu! 
que a sociedade exigindo, e o Governo impondo medidas ri- 
gorosas, Ihes deem como justas compensa~ões o conforto 
moral e material, assegurando-lhes o mais possível um am- 
biente de bem estar, que lhes proporcione o esquecimento 
de suas dores. 

J4 é tempo quc a Sociedade repare o castigo inj~isto qua 
imp6z a êsses infelizes Iázaros, com a segregação e esec~acão 
infamantc, que tantos sofrimentos e humilhações caiisaram, 
resgatando com a contribuigão de socorros e ipiciativas e 
de espirito humanit5rio capazes de sufocar as suas queixas, 
as  suas angústias e as suas dores. 

O bem que sc pratica sempre eleva e constroi, com6 
o mal rebaixa e destroi. 

.i incúrja e B indiferença dos nossos çovkrnos deve- 
mos essa situaçio alarmante com que a lepra flagela o nosso 
Povo. 

É necess&rio evitar que, no Brasil, a lepra estabeleça 
um índice humilhante, constituindo um record. 

É preciso que sejamos francos, espondo a verdade 
embora dolorosa. É ncccssiirio que realcemos essa dura rea- 
lidade para que a rcsponsabilidade seja compreendida e 
praticada por quem tem nas miios o dever de confessar e o 
poder de solucionai*. 

Ocultar ou mentir é criar uma grave e perigosa si- 
tuação futura, de onde se originarão múltiplos aspectos de 
dificeis e onerosas soluções. Em erro grave incidem aqueles 
que, exagerando, transformam a realidade num quadro de es- 



tatfsticas fantasticas. -4 verdade deve prevalecer para que a 
verdade se tranforme em benefícios resultantes da boa com- 
preensão dos nossos deveres de responsabilidade e dos nos- 
sos sentimentos de verdadeiro patriotismo. 

Permitir que o mal crespa, e se estenda, 6 concorrer para 
a destrui~áo de nossas futuras gerações, é impedir a con- 
tinuidade dz nossa prosperidade e grandeza, é contribuir 
para c> enfraquecimento das nossas fontes de energia de tra- 
balho, é enfim dificultar c progresso da nossa Pátria. 

Junto ao meu discurso encontrareis urn trabalho couca- 
tenado, com datas a cifras, onde podereis examinar o quadro 
real, triste e doloroso, e formar a perspectiva do que no3 
aguarda. 

O ilnstre Deputado, meu digno e emérilo professor. 
Râul LciJão da Cunha, a quem ainda rendo as homenagens 
de respeito e estima, apresentou uma emenda ao artigo 166, 
que, entre outras modificações, dá uma nova redaçáo ao pa- 
rágrapho Único na qual retira o expressivo realce com que 
deve figurar a questão da lepra. 

O problema da Lepra é na realidade de maior gravi- 
dade e de consequencias muito mais sérias que outro qual- 
quer. Apresentando os fatores muito mais numerosos e com- 
plexos, exige que a campanha seja encarada sob outros as- 
pectos, sobretudo o da  nacionalização e da unificação coor- 
denada dos programas regionais, que constituem razões su- 
premas, que impõem a necessidade de figurar no texto da fu- 
tura Constituição, com a obrigatoriedade da sua execução 
por parte do Governo da União. Posteriormente, S. Ex., em 
brilhante oratória, que muito honra as reconhecidas qualida- 
des de sua cultura e merecimento, reafirmou e reconheceu a 
necessidade da obrigatoriedade dessa campanha, que deve 
tomar o aspecto nacional, discordando apenas quanto 5 re- 
dação, pois quanto ao ponto de vista social concorda plena- 
mente. s.. Es. que tão bem inspirado andou quando modifi- 
cou a redação da letra a, para torná-la mais vigorosa e 
precisa, no enhnto, no parágrafo Único, não aplicou o mes- 
mo critério. S. Ex. sabe perfeitamente que, em questões 
dessa natureza, mesmo que a obrigatoriedade seja taxativa, 
ela é encarada muitas vezes com certa disgiicencia. S. Ex. 
sabe melhor do que eu, o perigo sem paralelo que existe 
h t r e  a lepra e as demais endemias, rigorosamente o proble- 
ma é de maior relevancia quer sob o aspecto social, quer cien- 
tifico. Reconheço a boa e nobre intençao que teve, que foi 
certamente levar tamb6m o concurso oficial ás outras ende- 
mias, mas o elevado proposito de S. Ex. está devidamente 
amparado na letra g do mesmo artigo. 

A Conferência Nacional de Leprologia, realizada em 
Setembro de 1933, estãbelece como condição primordial: - 
"que a campanha contra a lepra deverá ter caráter n+cio- 
rtal", - assegurando ainda as normas e bases principais 
sbbre as quais deve se firmar o programa da campanha, es- 
tabelecendo, também, os deveres e responsabilidades quer de 
caráter oficial, quer privado. 

Para salientar o grave perigo que ameaça, flagela e di- 
zima as nossas populações, procurarei dar, em. pAlldo re- 
sumo, a evolução da lepra nos nossos Estados, deixando para 
mais adiante apresentar, quantc possívcl, um quadro com 
informes estatisticos e profiláticos mais detalhados, onde 
poderão verificar a marcha através .o longo periodo, que 
vem da nossa colonização at6 a atualidade: 



-25

NO ACRE

Leprosos

Em 1912 eX1stiam conhecidos, . 2
Em 1928 existiam ~onhecidos. 54
Em 1931 existiam conhecidos. 139
Em 1933 existiam fichados. . " . . . . . . . . . . 234
Em 1933 a estimativa era de. 700

NO AMAZONAS

Leprosos

Em 1900 existiam em Manáos. ., .
Em 1920, Dl'. Alfredo da Mata dava uma estatís-

tica de. . . . ...........................•
Em 1923 foram recenseados. . .
Em 1933 existiam fichados na Inspetoria de Pro-

filaxia da Lepra. . ..
Em 1933 foi dada uma estimativa oficial. .

NO PARÁ

Em 1825 existiam já isolados em hospital-asilo.
Em 1921 existiam já recenseados e fichados na

Inspetoria. . . . . .. . .
Em :1.922 existiam já recenseados e fichados na

Inspetoria. " .
Em :1.932 existiam já licenciados -e fichados na

Inspetoria. " .
Em :1.933 existiam já recenseados e fichados na

Inspetoria. . . . . . . . . .. " .
Em f 933 a estimativa oficial era de .

NO MARANHÃO

45

900
971

1.463
3.000

Leprosos

75

868

1.226

3.000

3.612
4.000

Leprosos

Em :1.887 era ~alculada a existência de. . .
Em 1921 existiam fichados na Inspetoria..... . ..
Em :1.92:1. com a estimativa de. . -
Em 1923 exis;tiam fichados na Inspetoria. . .
Em 1933 existiam fichados na Inspetoria. . ....•
Em 1933 a estimativa oficial foi de. . .

NO PIAUí

300
349
700
511

f.023
f.500

Leprosos

Em :1932 -existiam fichados na Inspetoria. 24
Em 1933 existiam fichados. 50
Em :1.933 a estimativa dada foi (oficial). 200



Leprosos 

Em 1887 existiam conhecidos . . . . . . . . . . . . . . .  
Em 1907 existiam conhecidos . . . . . . . . . . . . . . .  
Em 1917 existiam conhecidos ............... 
Em 1925 existiam fichados na Inspetoria ....... 
Em 1933 existiam fichados na Inspetoria ........ 
Em 1933 a estimativa oficial dada foi de ...... 

NO RIO GRANDE D O  XORTE 
Leprosos 

Em 1928 existiam isolados ................... 
E m  1930 esistiam isolador .................... 
Em 1933 existiam fichados ................... 

................................. E m  1933 

Leprosos 

Em 1882 eram calculados em número de ....... 
Em 1927 existiam fichados na Inspetoria ....... 
Em 1933 esistiam fichados na Inspetoria ....... 
Em 1933 a estimativa oficial foi de ........... 

Leprosos 

Em 1922 existiam recenseados e fichados na Ins- 
petoria .............................. 

Em 1924 existiam recenseados e fichados na Ins- 
petoria ............................... 

Em . 1926 existiam recenseados e fichados na Ins- 
petoria . . . . . . . . . . . . .  i .................. 

Em 1930 existiam recenseados e fichados na Ins- 
petoria ................................ 

E m  1933 revisto o censo foi constatada a existen- 
cia de ................................. 

E m  1933 a estimativa foi de ................. 

\ . ........... Em 1887 existiam aprosimadamente 
............... Em 1933 existiam recenseados 

........... Em 1933 a estimativa oficial foi de 

Leprosos 

EM SERGIPE 
Leprosos 

Em 1927 foram recenseados ................. 
Em 1933 foram recenseados ................. 
Em 1933 a estimativa era de (informação ofi- 

cial) ................................. 
Em 1934 foram recenseados (informação of i- 

cial) ................................. 



. 27 . 
PI'A BAfA 

Leprosos 

De 1789 a 1890 foram isolados no Hospital dos 
.............................. Lazaros 

Em 1897 existiam isolados ................... 
................... Em 1926 esistiam isolados 

Em 1931 esistiam isolados ................... 
Em 1933 existiam isolados ................... 
Em 1933 existiam fi'chados na Inspetoria . . . . .  

......... Em 1933 a estimativa era de (oficial) 

NO ESPÍRITO SSKTO 
Leprosos 

Em 1924 existiam fichados na Inspetoria ..... 
Em 1925 existiam fichados na Inspetoria ....... 
E m  1927 esistiam fichados n u  Inspetoria ...... 
E m  1933 existiam fichados na Inspetoria ....... 

........... Em 1933 a estimativa oficial foi de 

NO RIO DE JANEIRO 
Leprosos 

Em 1924 existiam fichados ................... 
Em 1927 esistiam fichados .................... 
Em 1933 esistiam fichados ................. 
Em 1933 á estimativa era de ................. 

XO DISTRICTO FEDERAL 
Leprosos 

......... Em 1763 foi dada uma estimativa com 
Em 1919 o professor Fernando Terra dava uma 

estatística. com a existencia de ........... 
. . . . .  Em 1933 existiam fichados na Inspetoria 

....... Em 1933 esistiam fichados na Inspetoria 
......... Em 1933 a estimativa oficial era de 

EM SXO PAULO 
Leprosos 

Em 1851 existiam conhecidos no Estado mais de 849 
Em 1913 um recenseamento realizado constatou 

a esistencia de ......................... 1.711 . 
Em 1927 existiam no Estado .................. 3.711 
Em 1929 existiam no Estado ................. 6.937 
Em 1933 exist. iam fichados na Inspetoria ....... 9.396 

.................... Em 1934 a estimativa é de 15.000 

X0 PARSNA 
Leprosos 

Em 1919 o recenseamento realizado constatou a 
existência de ............................ 3 8 0  

Em 1921 novo recenseamento realizado constatou 
a exist6nciá de ........................... 404 

Em 1933 existiam fichados. na Inspetoria ..... 607 
Em 1933 a estimativa era de .................. 1.200 



E M  SANTA CATHARINS 

Leprosos 

Em 1924 existiam fichados na Inspetoria. .... 
Em 1925 existiam fichados na Inspetoria. ...... 
Em 1927 a estimativa dada era de. ............ 
Eni 1933 a estimativa dada era de. .......... 

XO RIO GRANDE DO SUL 

Leprosos 

Em 1915 existiam na capital do Estado, conheci- 
................................. dos. 

Em 1920 existiam na capital do Estado, conhe- ................................ cidos. 
Em 1927 existiam fichados na Inspetoria. ... 
Em 4933 existiam fichados na Inspetoria. ...... 
E m  1933 a estimativa é de. .................. 

EM MINAS GERAIS 

Leprosos 

Em 1917 foram recenseados em alguns Municí- 
pios ..................................... 601 

Em 1931 foram recenseados pela Inspetoria ..... 2.780 
Em 1931 uma estimativa dada era de .......... 8.751 
Em 1931 outra estimativa dada ............... 10.000 
Em 1934 a estimativa dada era de . . . . . . . . . . . . . .  15 .MO 

A estimativa, segundo o Dr. Souza Araqjo, é de 15.000. 
Devo dizer que o censo de 1931, organizado pelo Dr. Ernani 
Agrfcola, da Diretoria do Serviço Sanitário de Minas Gerais, 
dava 10.000. 

Leprosos 

Em 1838 eram conhecidos ..................... 41 
Em 1844 existiam mais de .................... 1 O0 

............ Em 1933 somente isolados existiam 53 
............. Em i933 a estimativa dada era de 300 

EM MATO GROSSO 

Leprosos 

Em 1925 a estimativa era de .................. - 
Em 1935 a estimativa era de .................. - 

Devo declarar aos Srs. Constituintes que êstes dados 
são oficiais, portanto indiscutíveis. 

O SR. MAG-LHnEs Nmo-O quadro deve ser conside- 
rado ainda peor, porque, segundo as boas regras da epide- 
miologia, a cada caso conhecido correspondem cinco desco- 
nhecidos. 



O SR. MARIO CEERMONT - Terei oportunidade de 
responder, mostrando quando trato do número global das 
possibi1idades reais d a  endemia . 

Assim, Srs. Constit.uintes, no Brasil, a perspectiva atual 
do mal de  Hansen apresenta-se com as seguintes estimativas: 

Estados 

Acre ........................... 
Amazonas ...................... 
Pará ........................... 
Maranhso ...................... 
Piauí ...................... .... 
Ceara ...................... ... . 
Rio Grande do Norte ............ 
Parziiba ........................ 
Pernambuco .................... 
A1 agoas ........................ 
Sergipe ........................ 
Baía ....................... ... . 
Espirito Santo .................. 
Rio de Janeiro .................. 
Distrito Federal ................ 
São Paulo ...................... 

......................... Paraná 
Santa Catharina ................ 
Rio Grande do Sul .............. 
Minas Gerais ................... 
Goiaz .......................... 
Mato Grosso .................... 

População 
(1933) 

habitantes 

150.000 
500 -900 

1.500.000 
1.200.000 
850.000 

1.725 .O00 
800.000 

1.375.000 
2.950.000 
1.200.000 
600.000 

4.250.000 
700.000 

2.000.000 
1.500.000 
6.450.000 
1.000.000 
1.000.000 
3.000.000 
7.500.000 
775.000 
425.000 

41.450 .O00 

Xúmero 
de 

leprosos 

700 
3.000 
4.000 
i .500 
300 

i. O00 
150 
200 

1.350 
i00 
200 
400 
800 
800 

1. 500 
14.900 
1.200 
600 

i -500 
14.900 

300 
700 

50 .a00 

-4 estimativa 6 uma avaliativs e constitue o resultado de 
um produto correspondente ao número dado pelo primeiro 
recenseamento (censo) regular, multiplicado por 5, fator Aste 
que diminue á proporçZo que os censos são novamenta 
realizados. 

Como se vC, e que acabo de apresentar, o Brasil tem, 
presentemente, cGrca de  50.000 leprosos. Sabeis, Srs. Consti- 
tuintes, o que nos aguarda daqui a 20 anos, se cruzarmos os 
braços diante desse problema? Xada mais do que a possibili- 
dade de vermos elevado &se número a 150.000 e isto se con- 
siderarmos que só 50 % dos atuais leprosos sejam infetantes 
ou contagiantes . 

Diante desse perigo, dessa calamidade, Sr. Presidente, 
estou certo de  que contarei com o apbio unanime desta As- 
sernbl6ia, que assim prestara ao Brasil n m  serviço patriótico, 
do qual as nossas populações usufruirão maiores beneficias, 
que redundarão em novos elementos para o progresso de 
nossa Pstria . 

O de que o Brasil precisa 6 de um reajustamento sa- 
nitário. (Muito òem; muito bem. Paimas.. O orador e' viu&- 
mente cumprimentado.) 



QUADROS ESTATfSTK!OS A QUE SE REFERE O 
SR. MÁRIO CHERMOMT 

Quadro n. 1 

ACRE 

DaCa - Informes estatísticos e profilaticos - N.  de leprosos 

Em 1910 era vcrificada a esistência da lepra. .. - 
Em 1912 eram constntatos na cidade de Rio Bran- 

co, pela comissão chefiada pelo Dr. Carlos 
. Chagas ................................. 2 

E m  192s foram recenseados .................... 04 
Em 1938 foi criado um pequeno leprosário, sendo 

isolados .............................. 18 
Em 1929 esistiam isolados nesse le~rosário,  j& 

reformado ............................ 55 
Em 1931 foram recenseados .................. 139 

. . . . . . . . .  Ko Rlunicipio de Jurua 63 
. . . . . . .  ?;o llunicípio de Tarauacá 3 

... Ko 3Zunicípio de Sena Madureira G8 
So Jlunicípio de Xapurí . . . . . . . . .  8 

Em 1933 existiam fichsdos .................... 234 
Em 1933 esistiam isolados .................... 55 
Em 1933 a estimativa era de ................. 700 

ESTADO DO ..4&1,UON-4S 

Data - Informes estatísticos e profiláticos - N .  de leprosos 

Em 1810 j B  eram conhecidos doentes de lepra . . 
Em 1567 foi isolado o primeiro leproso no Laza- 

reto de t'mirisal (Manaus) ............... 
Em 1572 csistiam isolados no Lazareto ........ 
Em 1900 csistiam na  capital (Alanaus) ........ 
Eni 1919 foi criado pela 3lunicipalidade d a  ca- 

pital, um aiberguc para .................. 
E m  1920 foi dada uma eslimativa parri todo o Es- 

tado, pelo Dr. Alfredo da Mata .......... 
De 1908 a 1921 foram isolados no Leprosário de 

Umirisal ................................. 
Em 1931 foi criada a Inspetoria dc Profilasia da 

Lepra ................................. 
De 1922 a 1928 foram recenseados pela Inspe- 

toria ................................... 
De 1922 a 1925 foram asilados nesse período, no 

LeprosArio ............................ 
Em 1925 nova estimativa apresentada pelo dou- 

tor Alfredo da Mata dava ................. 
Em 1929 terminou a edificação do  LeprpçBrio do ... Paredão, que não chegou a ser ~t i : izado 
Em 1930 foi inaugurado o Leprosário de Parica- 



tuba : "Belisário Penan, sendo a í  internados 
todos os .doentes isolados no Lazareto de Umi- 
risal, que foi destruído .................. 171 

Em 1933 existiam fichados no Estado (até 23 de 
janeiro d e  1933) ........................ 1.436 

........ Em 1933 existiam na capifal (Manaus) 569 
Em i933 existiam isolados no Leprosário Belisá- 

................. rio Pena, em Paricatuba 310 
Em 1933 a estimativa era de ................. 3.000 

Observcqáo - Os principais focos no Estado são: os 
Municípios: Manaus: 569 - Manacapurlí: 240 - Fonte 
Bôa: 59. 

ESTADO DO PARA 

Data - Informes estatísticos e profiláticos - N. de leprosos 

E m  1500 já era conhecida a esistGncia de leprosos 
Em 18OI eram tomadas as primeiras medidas e 

iniciativas contra a lepra ................ 
Em 1815, criado o &ilo de Tocunduba, foram 

isolados ......................... ... ... 
Em 1820 foram isolados no zlsilo .............. 
Em 1522 foram isolados co -4si10 .............. 
Em 1835 esistism conhccidos na Capital (Belém) 
Em 1879 esistiaxn isolados no -4silo de Tocundu- 

........................ ba (jh reformado) 
De 18'79 a 1920 foram isolados iio Asilo de To- 

cunduba ................................. 
Dos quais falecerani ou retiraram-se 883. res- 

tando isolados nesse ano .................. 
Em 1921 existiam isolados no Asilo ........... 
Em 1921 foi criada a Inspetoria de Profilasia 

da Lepra ................................ 
Em 1921 foi organizado o primeiro recensea- 

mento, sendo fichados .................... 
De 1951 a 1925 esistiam ficliados na  Inspetoria 

de Pl'ofilasia da Lcpx-a ................... 
Dc 1921 n 1923 csistiam fichados na Inspetoria 

dc l ' i .~filii~ia da Lepra (mais 898) ........ 
Em 192i csisliani isolados no Asilo da Tocunduba 
Em 1934 a cslinialiva dada era para o Esiado, 

de - (Dr. Souza Araujo) ................ 
Eni 1924 foi inaugurado o lcprosirio (Lazar6polis 

do Prata)+ sendo int.ei'nados ............... 
Do 1951 a 1927 forani isolados no Asilo de To- 

cunduùa ............................... 
De 1879 a 1927 foram isolados no Asilo de To- 

cunduba .............................. 
De 1924 a 1927 foram isolados no Lazardpolig do 

Prata ................................... 
Em 1925 a Santa Casa criou o Servigo de Assis- 

tkncia >fédica Domiciliária Souza Araujo,. ins- 
crevendo-se. .......................... 

Em 1929 inscreveram-sz mais 102 ............ 
Em 1930 inscreveram-se mais 45 .-............ 
Em 1932 existiam fichados na Inspectoria de Pro- 

filaxia da Lepra .......................... 



Em 1933 existiam fichados na Inspetoria de Pro- 
fiIaxia da Lepra .......................... 3.632 

Em i933 existiam isolados no Asilo e no Lazaró- 
polis do Prata ........................... 856 

........ Sendo: no AsiIo de Tocunduba - 288 - 
No Lazarópolis do Prata - 568 .............. - 
Em 1933 8 estimativa era d e  (Dr. Souza Araujo) 4.000 
Em 1934 serão inaugurados cinco novos pavilhões 

(tipo Carville) ......................... - 
Observação - Os maiores focos são os do Municipio de 

Belém, Cametá e Santarém. 

ESTADO DO MARLVJ3ÃO 

Data - Informes eststfsk.icos e profil8ticos - ?i. de leprosos 

E m  1718 foi verificada a existência de leprosos - 
Em 1826 foi aproveitado 'o lazareto de Bom.- 

fim para isolamento dos primeiros leprosos - 
Em 1833 foi construido um pequeno Ieprosário sen- 

do isolados ............................ .. 28 
Em 1870 foi inaugurado novo pr6di0, aara onde 

foram transferidos os doentes existentes (Hos- 
pital de Gavíão) ....................... - 

De 1870 a 1885 foram Isolados no Bospital do Ga- 
vião .................................. 94 

......... Em 1887 era calculada a existência de 300 
Em 1919 foi criada a Inspetoria de ProfiIaxia da 

Lepra ................................ - 
Em 1919 foram recenseados na Capital (S. Luiz) i00 
Em 1922 existiam fichados no Estado .......... 349 
Em i922 a estimativa para todo o Estado era de 

(Dr. Salvio Mendop~a) .................... 700 
Em 1923 existiam fichados na Inspetoria da Pro- 

filgxia da Lepra ......................... 511 
Em 1933 existiam fichados na Inspetoria de Pro- 

íiIaxia da L e p p  .......................... 1.023 
Em 1933 dos quaxs, 175 eram falecidos ou mu- 

dados, restando .......................... 848 
Em 1933 existiam isolados ................... 100 
Em 1933 a estimativa era de .................. 3.500 
Em 1934 acha-se em construção adiantada o novo 

Leproz&rio de Bomfim ................... - 
0bsert.ação - 0s f6cos de maior incidencia lcprótica 

e50 : (i' por i .  000) : 

Município de S5o Luiz com 584 leprosos e indice 11,03 
Bíunicipio de Anajatuba com 86 leprosos e indice 8,37 
Municipio de Macapá com.. 42 leprosos e indice 5,63 
Município de Viana com. .. 109 leprosos e índice 4,55 
Municipio de Alcantara com 24 leprosos e indice 2,20 

ESTADO DO PIAUf 

Data-Informes estatísticos e profiIdticos-Nr5mero de le- 
prosos 

É urr?, dos Estados em que a lepra é constatada di- ................................ ficilmente - 



E m  1882 foi verificada a existência de Ieprosos - 
Em 1928 foi criada a Inspectoria de Profilaxia da 

Lepra .................................... - 
De 1928 a 1'932 foram examinados 123 doentes 

................. sendo apenas positivados 21 
E m  1932 existiam fichados ...................... 44 
Em 1933 existiam fichados ..................... 58 

...................... Em 1933 existiam isolados 27 
Em 1933 a estimativa era de .................... 200 

Observação - 0s principais focos são as cidades de Te- 
rezina e Parnaiba. 

ESTADO D O  CEARA 

Data-Informes estatisticos e profiláticos-Niimero de le- 
prosos 

Em 1862 eram conhecidos os principais doentes 
En?, 1877 existiam conhecidos na Capital (Forta- 

leza) ..................................... 5 
Em 1887 existiam conhecidos na Capital ........ 8 
Em 1897 existiam conhecidos na Capital ........ 15 
Em 1898 existiam conhecidos na Capital ........ 20 
Em 1907 existiam conhecidos na Capital ........ 32 
Em 1917 existiam conhecidos na Capital ........ 68 
Em 1'918 existiam conhecidos na Capital ........ 82 
Em 1920 existiam no Estado .................... 120 
Em 1921 foi criada a Inspectoria de Profilaxia da  

Lepra ................................ ,... - 
Em 1925 existiam fichados n a  Inspetoria de Pro- 

filaxia da Lepra ........................... 467 
Em 1925 a estimativa era d e  (Dr. Gavião Gon- 

zaga) ..................................... 800 
Em 1928 foi inaugurado o Leprosário Antdnio 

Diogo, sendo isolados .................... 66 
Em 1929 existiam isolaaos no Leprosário ...... 125 
Em 1931 existiam isolados no Leprosário ....... 250 
Em 1932 era calcuIada a existência de (Dr. Ant6- 

nio Justa) .............................. :. . 882 
Em 1933 existiam fichados (feita a revisão do 

censo) .................................... - 524 
Ern 1933 existiam isolados .................... 21 O 
Em 1933 a estimativa era de  .................... 1.000 

Observaçáo - 0 s  principais focos são os Municlpi~s de 
Fortaleza, Sobra1 e Jaguaribe-Mirim . 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

Data-Informes estatfsticos e profilbticos - Niiqero de le- 
prosos 

Neste Estado a lepra não logrou terrena favoravel .................... ao seu desenvolvimento - ........ Em 1882 eram raros .os casos conhecidos - 
Em 1926 foram aproveitados e reformados dois 

gavilhões para serem utilisados - ............ 
VOLU~EE 3 



Como leprosário - Vila São Francisco de Assis 
- sendo isolados .......................... 3 

Em 1927 existiam isolados no leprosário ........ 15 
Em 1928 existiam isolados no leprosário ........ 52 
Em 1930 existiam isolados no leprosário ........ 1'1 1 
De 1926 a 1933 foram fichados ................ 18i 

.......... Em 1933 dos fichados existiam apenas 120 
Em 1933 existiam isolados no leprosdrio ........ 98 
Em 1933 a estimativa era de .................... 150 

Observação - Os Municípios que constituem os focos 
principais são Natal, Macatuba, Sáo Gonçalo, S. JosB de &li- 
pibú, Mossorb e Itaipfi. 

ESTADO DA PARAÍBA 
Data-Informe estatísticos e profil8ticcss-Xúmero de le- 

prosos 

Neste Estado a lepra não encontrou meio propí- 
cio 5 sua prcpagaç50 . . . . . . . . . . . . . . . .  - 

Em 1882 existiam conhecidos no Estado ........ 20 
Em 1921 foi criada a Inspectoria de Profilaxia da  

Lepra .................................... - 
Em 1925 existiam fichados na Inspetoria ....... 22 
Em 1927 existiam fichados na Inspetoria ........ 29 
Em 1932 existiam fichados na Inspetoria ........ 62 
Dc 1922 s 1932 existiaix fichados na Inspetoria 103 
Em4 1933 existiam fichados na Inspetoria ........ 121 
Sendo na Capital - 64 ........................ - 
No Interior - 57 ............................. 7 

Em 1933 a estimativa era de : ................... 200 
Observaçúo - 0 s  focos principais são os Municípios de 

Jo5o Pessda. Jericó e Areias. 

ESTADO DE PERWBMBUCO 
.Data-Informe estat.Ísticos e profilático+Número de le- 

prosos 

... Em 1706 foi verificada a existência da lepra.. 
Em 1714 foi isolado pelo padre AntOnio Rlunoel 

o primeiro leproso ........................ 
Em 1718 foi doado um edificio para isolamentn 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de doentes leprosos 
Em 1789 foi criado o ~ o s p i t a l  dos L-zaroç crn 

.................................... Recifc 
De 1846 a 1890 as estatísticas eram muito con- 

tradit6ria.s. sendo. no entanto. o número de 
........................... doentes elevado 

De 1789 a 1880 foram internados no Hospital 
.............................. dos Lázaros 

De 1882 a 1900 houve um declínio no censo en- 
............................. demiológico 

Em 1922 foi crínda a Inspetoria àe Profilaxia da 
Lepra ..........................---..-.-. 

E m  1922 foram fichados pela Inspetoria de Profi- 
............................. laxia da Lepra 

..... Em 1924 esistiam fichados pela Inspetoria 

..... Em 1926 existiam fichados pela Inspetoria 

i'. 440 



Em 1928 existiam fichados pela Inspetoria ..... 459 
Em 1930 existiam fichados pela Inspetoria ..... 549 
Em 1932 esisl.iam fichados pela Jnspectoria ..... 688 
Em 1932 foi feita a revisáo do censo, dando para o 

Estado (faltando cèrca de 50 Municípios) ... 454 
Em 1933 existiam fichados na Inspetoria (faltan- 

do cêrca de 50 Municípios) ............... 457 
Em 1933 existiam isolados no Hospital dos Lá- 

zaros ..................................... 203 
Em 1933 a est*imativa era de .................. i -350 

Observaçáo - Os focos principais são os Municípios de 
Recife, Jaboatáo e Olinda. 

ESTADO DE ALAGOAS 
Data-Informes estatísticos e profiláticos-Kúmero de le- 

prosos 
TambBm neste Estado a lepra não encontrou pos- 

sibiliaddes favoráveis á sua expansão ..... - 
Em 1880 existiam conhecidos ................... 6 
Em 1887 existiam conhecidos .................. 40 
Em 1924 foi dada uma estimativa de (Dr. Souza 

Araujo) .................................. 100 
Em 1927 foram recenseados .................... 32 
Em 1933 existiam fichados (Dr. Silva Araujo) . . 23 
Em 1933 a estimativa era de .................... 1 O0 

EST-4D0 DE SERGIPE 
Data-Informes estatísticos e profiláticos-Xúmero de le- 

prosos 
É u m  dos Estados onde a lepra não logrou proba- 

bilidades favoráveis B sua expansão ........ - 
Em 1882 existiam conhecidos ................... 2 
Em 1922 foi criada a Inspetoria de Profilaxia da 

Lepra .................................... - 
Em 1937 foram recenseados oficialmente . . . . . . .  9 
Em 1933 esistiam fichados ..................- 23 
Em 1933 a estimativa era de .................. 100 
Em 1934 existem oficialmente recenseados no Es- 

tado. até abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .(-. ...... 73 
1934 a cçt,imativa 6 de ...........-...-..... 230 
Esistcm nas seguint?~ localidades : 

11raca.i c . . .  ................. 35 
3iaroim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
Roquemedes . . . . . . . . . . . . .  4 
,4nBpolis . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 
Laranjeiras . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 

d 

Itaporanga 0 - . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Capela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Estancia . . . . . . . . . . . . . . . . - . . .  9 
Vila Nova ............-...... . i 
Saco do Ribeiro .............. 1 
Japaratuba .....-......-..... 1 

7 

73 
Obsema~úo - 1 informação oficial informa que, até A 

conclusão d&se inquérito, o n ~ m e r o  ultrapassará de 100 le- 
prosos. 



Os principais focos, neste Estado, são os Municipios da 
Cwrpital, Socorro, fifaroim e Anápolis . 

ESTADO DA BAÍA 

Data - Informes estatístioos e profiláticos - Número de 
, leprosos 

Em 1720 eram conhecidos muitos leprosos na Ca- 
pital (Sáo Salvador) .................... - 

Em 1762 eram recolhidos num asilo os primeiros 
leprosos (arrabalde de São Lázaro! ....... - 

Em 1763 era bastante avultado o número de le- 
prosos, avalia~do nessa época em cerca de 
4.000, número excessivamente exagerado ... - 

Em 1784 foi iniciada forte campanha de profilá- 
xia, sendo recolhidos todos os leprosos á For- 
taleza d e  Barbalho ....................... - 

Em 1787 foi inaugurado o Hospital dos Lázaros, 
onde foram isolados os doentes recolhidos 
Fortaleza, em número de .................. 3 i 

Em 1789 foram isolados no Hospital dos Lázaros 
mais de ......................... ....... 106 

De 1787 a 1843 foram isolados no Hespital dos 
Lázaros .................................. 1.025 

De 1787 a 1890 foram isolados no Hospital dos 
Lázaros ................................ 1.41 1 

De 1850 a 1900 foi observado um declinio sensfvel 
no censo leprótico, igualmente como se veri- 
ficou no Estado de Pernambuco .......... - 

%m 1897 existiam isolados no Hospital dos Lá- 
zaros .......................... .". ...... 18 

Em 1921 foi crbda a Inspetoria de Profilásia da 
Lepra ................................. - 

De 1897 a 1925 foram isolados no Hospital dos 
Lázaros ............................... 117 

Em 1926 existiam fichados na  Inspetoiia ...... 82 
Em 1926 existiam isolados no Hospital dos Lá- 

zaros .................................. 22 
Em 1931 existiam isolados no Hospit81 dos Lzí- 

zaros .................................. 33 
Em 1931 a estimativa para o Estado era de ... ,. r175 
Em 1933 existiam fichados na Inspetoria ........ 82 
Existiam isolados no Hospital dos Lázaros ..... 42 
A estimaliva erb de .......................... 400 

Observaçúo - Os principais fócos são constituídos pelos 
Municipios de S. Salvador, Castro Alves, Conceição do Al- 
meida, Valença, Maracás e Caetite . 

ESTADO DO ESPÍRITO S S ~ O  

Data - Informes estatísticos e profiláticos - Número de 
leprosos 

Em 1882 eram raros os doentes conskilados como 
leprosos ................................ - 

Em 1921 foi criada a 1n.spetoria de Profilbxin da 
Lepra ................................. - 

Em 1924 existiam fichados na  Inspetoria ....... i 7 



Em 1925 esistiam fichados na  inspetoria ....... 22 
Em 1927 existiam fichados na  Inspetoria ....... 340 
Em 1935" existiam fichados na Inspetoria ....... 410 
Em 1933 isolados no antigo Hospital de Isolamen- 

to, na Ilha do Cal ........................ 1 O 
Em 1933 a estimativa dada pelo Dr. Pedvu Fontes 

era de ................................... 650 
Em 1933 a estimativa dada pelo Dr. Souza Sraujo 

era de  ................................... 800 

Observqáo - Os Municipios onde se encontram os 
maiores fócos sálo: Vitória, Alegre, Colatina, Jo5o Pessoa, 
Afonso ClBudio, Cachoeira de Itapemirirn e Siqueiru Campos. 

ESTADO DO RIO DX JANEIRO 

Data - Informes estatisticos e profiláticos - Número 
leprosos 

h esisiência de  leprosos neste Estado, dat.a desde 
............................ a colonização 

Em 1580 era c0nstatada.a esistEncia de vários le- 
proso: nos BIunjcipios .................... 

Em 1917 somente nos h~unicipios de Gabo Frio e 
Saquarema forarri recenceados ............. 

Em 1921 foi criada a Inspetoria de Profilãxis da 
Lepra ................................... 

Em 1924 existiam fichados na  capital (Niterói) . 
Em 1927 existiam fichados na capital .......... 
Ein 1933 existiam fichados no Estado .......... 
Em 1933 a estimativa era de (Dr. Souza Araujo) - 

DISTRITO FEDERAL 

Data - Informes estatísticos e profilAticos - Número fie 
leprosos 

A lepra se radicou desde os primórdios da coIoni- 
zação ................................... 

Em 1637 foi realizada uma concenlra~50 de le- 
prosos no bairro de São Christováo, sendo 
criado o primeiro asiIo ................... 

Em 1596 foi feita a primeira refereucia oiiciai 
(notificação) ............................ 

Em 1740 eram conhecidos nessa oidacle .......... 
Em 1763, remodelado e aumentado o antigo asilo, 

foi instalado o Hospital dos LBzaros, sendo 
internadcs .............................. 

Em I 763  a estimativa apresentada pelo Conde 
........................... da Cunha dava 

Em 1793 foi reaIizado um recenszamento de  le- 
prosos, revelando a existencia de  ........... 

Em 1845 este problema, d3 campanha contra .a 
lepra, i5 grandemente discutido na Academ~a ................ Imperial de Medicina .= ... 

Em 1918 existiam isolados no Hosp. dos  Lázaros . 
Em 1919 existiam no Dist. Federal, segundo es- 

tatística apresentada pelo Prof. Fernando 
.................................. Terra 



Em 1919 a estimativa apresentada pelo Prof. Terra 
................................... era de 

Em 1920 foi ~ r e n d a  a Inspetoria de Profilax~a d; 
.................................. Lepra 

Em 1935 esistiam fichados na Inspetoria ....... 
Em 19% esistiarn fichados na Inspetoria ... 
Em 19" G eestalística organizada pclo Dr. S ~ I &  

I raujo ,  rcvelou a exislcncia ,de ......... 
De 1920 a 1927 foram apresentadas 2.594 noti- 

ficaçóes á Insp. de Prof. da Lepra, sendo 
apenas confirmadas ...................... 

Em 1929 foi inaugurado o Lep~~osário de Cum- 
paití, sendo isolados ...................... 

Em 1932 foram fichados neste ancr 231 doentes 
.................................. novos 

E m  1932 existiam fichados na Inspetoyia (total: 
Em 1932, deduzidos os falecidos e os em transito, 

..................... esistiam (dezembro) 
............ Em 1932 recenseados em domicílios 

Em 1932 esistiam no Hospital dos Lázaros - S6 
....... e no Lepros5rio de Ciirupaití - 250 

Em 1933 existiam fichados na Inspetoria (Dr. Sil. 
.................... va Araujo) .......... 

Em 1933 existiam isulados no Yosp. dos Lázaros 
................ e LeproçSrio de Curupaití 

Em 1934 esistiam isolados no Hosp. dos Lázaros 
... (S3). e no Leprosário de Curupaití (24.6) 

Em 1934 a estimativa C de (Dr. H. Souza Sraujo) 

ESTADO DE S. PAULO 

Data - Informes estatísticos e profiliítieos - Número 
de leprosos 

Em 1799 a lepra j5 era frequente ............ 
Em 1805 foi inaugurado o primeiro hospital para 

leprosos - o Asilo de Olaria .............. 
Em 1820 já eram conhecidos na zona norte do 

................................ Estado 
Em 1851 esistiam conhecidos no Estado ....... 
Em 1887 em Piracicaba foi instalado um asilo 

s a r a  isolamento dos doentes, subvencionado 
............................. pelo Governo 

Em 1901 foi vendido pela Santa Casa o terreno 
onde estava localizado o A-i10 Olaria. para 
com os recursos obtidos, construir um novo 
hospital ............................... 

Em 1906 f-oi inaugurado o novo hospital - Hos- 
pital dos Lázqos, no bairro de Guapira. sendo ............................... isolados 

Em 1912 uma estimativa dada (Dr. Emilio Ribas) 
De 1900 a 1916 várias Rlunicipalidades de São 

Paulo criaram as ibs  para O isolamento de ...... seus doentes. sendo isolados cerca de 
Em 1913 de accdrdo com uma enquete, Dr. Emilio ........... Ribas constatou a existbncia de 
Em 1923 foi feito um recenseametno no Estado, .... sendo encontrado (Dr. Paulo de Souza) 



Em 1924 foi criada no Serviço SaniGrio do Es- 
tado, uma Secçáo de Profilaxia da Lepra . . 

Em 1935 esta S e c ~ á o  de Profilaxia soQe uma re- 
forma, sendo criada a Inspetoria de Profilâ- 
xia da Lepra ........................... 

En 1927 feita a revisão do censo, esistiam no Es- 
tado ODr. Sguiar Pupo) .................. 

Em 1938 foi inaugurado o Asilo Colhia Santo An- 
gelo, sendo para a í  transferidos todos os le- 
nrosos do Hocp. dos L-Azaros, de Guapira. em 
número de .............................. 

Em 4928 foi dada s estimativa para o Estado (Dr. 
. ..................... Paulo de Souza) .... 

Em 1929 foi apresentado novo ccnso peIo Dr. 
-4guiar Pupo, com ....................... 

Em 1930 foi inaugurado o Sanatório P a d x  Bento, 
em Gopoava ...................... ...... 

Em 1931 foi inaugurado o Asilo Colhia de Pira- 
.. pitingui .......................... ... 

Em 1931 existiam isolados no  risilo Colonia Santo 
.... Angel o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... 

Em 1932 foi inaugurado o Asilo Colhia Cocáis . 
Em 1933 foi inaugurado o Asilo Colcnia Aimorés 
De 1929 a 1933 foram fichados novos doentes, em 

n ú m e ~ o  de (DI-. Xelson de Souza Campos) 
..... Em 1933 esistíam fichados na Inspetgria 

.......... Em 1933 existiam isolados no  Estado 
Em 1933 foi realizada a revisáo do censo, esistindo 

................................ fichados 
............... Em 1934 isolados no Estado ., 

Em 1934 a estimativa é de  (Dr. H. de Souza 
,&raujo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Observacão : 
Dos 9.396 leprosos fichados em 1933, 

.............. são positivos 7.236 

.............. sáo suspeitos 2.076 
Leja o quadro ectatistico n. 2 .  

EST-ADO DO P-4R.IX--i 

Data, -' Infornles estatfsticos c profiláticos - 
ac 'leprosos 

Em 1816 erani conhecidos Jgnns  leprosos ..... 
Em 1S50 eram conhecidos no Estado .......... 
Em 19iS existiam isolados no Lazareto ........ 
Em 1918 foi criada a Inspetoria de l>rofílasia 

........................... da  Lepra . 
Em 191s foi criacio o Leprosário de Siio Roque, 

................ da Lepra, sendo isolados 
E m  1919 a estatística .organizada pelo (Dr. H. 

....... . Souza -4raujo), deu um censo de -. 
Em 1919 a estimativa dada pelo Dr. Souza Sraujo 

era de ................................... 
Em 1921 novo censo realizado pelo Dr.  Sotiza 

Sraujo acusava 'a esistencia de ............. 
De 1926 a 1933 foram isolados no Leprosário de 

São Roque .............................. 
Em 1933 esistiam fichados na Inspetoria (re- ................................. visfio) 

Número 



Em 1933 existiam isolados no Lepros4rio ...... 298 
Em 1933 a estimativa era de (Dr. Aureliano d e  

Moura) ................................ 1.200 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

Data - Informes estatisticos e profiláticos - 
de leprosos 

Em 1822 era conhecida a esistência de alguns 
casos de lepra ....................... .... . 

..... Em 1880 a lepra era considerada frequente 
Em 1922 foi creada a Inspetoria de Profilaxia 

da Lepra ............................... 
................... Em 1924 existiam fichados 

.................... Em 1925 esistiam fichados 
..... Em 1927 existiam fichados na Inspetoria 

Em 1927 a estimativa dada era de (.Dr. Carlos 
Correia) .............................. 

.......... Em 1933 a estimativa dada era de 

Número 

ESTDO DO RIO GRAiiDE DO SUL 

Data - Informes estatlsticos e profiláticos - Número 
de leprosos 

Em 1880 a lepra era difficiimente constatada neste 
Estado ................................. - 

Em 1915 eram conhecidos na Capital ........ 15 
Em 1920 esistiani n a  Capjtal ............... 30 
Em 1922 foi criado o Serviço de  Profilaxia 38 

Lepra - , ................................ 
Em 1923 o censo organizado pelo Serviço consti- 

tou a existência de 164 leprosos. não sendo 
em 39 Municípios acusada a existência de le- 
pra  (Dr. Ulysses de Nonohayl ............ -. 

Em 1924 a, estimativa apresentaba era de (Dr. 
Souza Araujo) .......................... 300 

Em 1926 o censo organizado pela Diretoria de Hi- 
giene do Estado constat~u 102 (sem a pre- 
sença de leprosos, em 39 &lunicfpios) ..... 102 

Em i927 exístiam fichados ................... 6% 
Em 1933 existiam fichados .................... 174 
Em 1933 a estimativa wresentada pelo Dr. ~ a y a  

FaiIlace era de .......................... 1 e O00 
Em 1933 a estimativa apresentada pelo Dr. Basil 

Sefton era de ........................... 1.500 

Obse~vaçáo - Em 1933, os Municípios de maior fndice 
leprbtico são: Porto Alegre, Bom Jesús, São Francisco de 
Paula, Vacaria, Palmeira, Santa Cruz, Vehancio Aires, Pi- 
nheiro Machado e Cachoeira. 

ESTADO DE =AS GERAIS 

-Data - Informes estatísticos e profiláticos - Niimero 
de leprosos 

Em 1770, a existênoia de leprosos era frequenta- 
mente constatada ......................... - 



Em 1883 foi inaugurado o Hospital dos LBzaros 
de Sabar6, sendo isolados ................ 30 

Em 1918 foi criada a Inspetoria da Lepra ........ - 
Em 1918 foi rea!izado um recenseamento parcial, 

constatados ............................ 601 
Em 1931 foi fundado o Leprozário Colbnia Santa 

Izabel, com capacidade para 1.500 leprosos . . - 
Em 1931 foram realizados no Laboratózio da Di- 

retoria de Saúde Pública do Estado lr .&74 pes- 
quizaç para bacilos da lepra, sendo positi- 
yados .................................. 289 

Em 1931, na Capital (Belo ~orczontej, foram fei- 
............ tas 2.294 pesquizas, reveIando 15 

Em 1931 foi organizado um novo censo pela Dire- 
toria de Saúde Pública, apresentando o se- 
guinte resultado (Dr. Haul de -ilrne~da Ma- 
gnliiucs) : 

Zona Oeste de Minas: 
Constatados. . . . . . . . .  855 
Estimativa . . . . . . . .  - 1.111 

Zona do Centro: 

Constatados. . . . . . . . . . . . . . .  657 
Estimativa. ................ - S5 4 

Zona do TrianguIo: 

. . . . . . . . . . . . . .  Conslalados. 341 
Estimativa. ................ - 443 

Zona do Sul de Minas: 

Constatados. ................ 242 
Estimativa. ................ - 314 

Zona da Mata: 

Constatados. ............... 570 
Estimativa . . . . . . . . . . . . . . . . .  741 

Zona do Norte de Minas : 

Conslatados. ............... 115 
Estimativa. ................ - 149 

Total dos doentes constatados. ........... 2.780 
Total das estimativas (parcial). .......... 3.612 

Em 1931 estimativa geral para o Estado, apre- 
~entada  pelo Dr. R. Alrneida Magalhães. 8.751 

Eni 1931 estimativa geral para o Estado, apre- 
sentada pelo Dr. Ernani Agricola . . . . .  40.000 

Em 1933 existiam fichados na Inspetoria. . . . . .  2.780 
Em i933 .existiam isolados no Hosp. dos Lázaros 

(70). no LegrosBrio Santa Izabel (830). .. 900 



. . . . . . . .  Em 1933 existiam fichados na Capital. 235 
Em 1934 a estimativa 6 de (Dr. H. Souza Araujo) 15.000 

Os indices Icprbticos eram em 1931: 

(1 por mil) 

Para a zona Oéste de Ninas. ................... 2,9 
Para a zona Centro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.4 
Para a zona Sul. ............................ 1,2 
Para a zona Trianguln.. ..................... 1,1 
Para a zona da 3fatn. ...................... 0,s 
Para n zona Xorte de Minas. ................ 0.3 

Os Municípios que apresentaram maior in- 
dice : 

(1 por mil) 

.............................. São Gotardo. 7,5 
Divi.nopolis. ................................ 5,5 
Bom Sucesso e Eomfim ..................... 4, 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Piumhi ... 2,6 
Prados. .................................... 2,5 
Luz e Oliveira. .... ........................ 2,4 

..... I Lsúna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... 2,l 

ESTADO DE GOI-U 

Data - informes estatisticos e profiláticos - Xúmero 
de leprosos 

Em 1835 esistiam em Caldas (Dr. Vicente Moreti 
Toggia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26 

Em 1838 esistiam em Caldas. . . . . . . . . . . . . . . .  6 1 
Em 1854 existiam em Caldas mais de cem (100) 

(Dr . Faivre) ........................... 100 
Em 1880 foi dado um índice de 1 por. mil, no 

Sul do Estado (Dr. F. J.  Marques). ...... - 
Em 1933 existiam isolados. .................. 53 
Em 1033 a estimativa era de. ................ 300 

EST-SDO DE M-4T0 GROSSO 

Data - informes estatisticos e profil8ticos - Número 
de leprosos 

Em 1810 já. eram conhecidos vririos leprosos. . - 
Em 1817 foi fundado o primeiro leprosário, sendo 

isolador. ............................ 33 
Em 1924 foi creada a Inspetbria de Profiláxia da 

Lepra. ............................... 204 
Em 1924 existiam recenseados.. .............. 204 



.................. Em 1925 existiam fic3ados. 97 
Em 1925 a estimativa dada pelo Dr. Souza Amujo 

era de. ................................. 600 
Em 1933 a estimativa dada peIo Dr. Souza Araiijo 

era de. ................................ 700 
Em 1934 o diretor de Saúde Públic,a do Estado díi 

um índice d e  3 % (Dr. Alberto Novis) . . . . .  - 
Atota - Bste trabalho representa apenas a bda vontade 

e intenção de  se r  útil, apresentando com isto o resultado de 
um esforço contra as mil e uma difficuldades de toda natu- 
reza, para conseguir dados que melhor esclarecessem o as- 
sunho. Procurei, na verdade, apresentar um trabalho hones- 
10 e patriótico. 

-10s erros e omissões a condescenclCncia dos tecnicos. 



Quadro n . 2 
FREQUENCIA DA LEPRA NO ESTADO DE SAO PAULO 

Serviço Sanita rio do Estado 
INSPETORIA DE PRO FILAXIII Dil LEPRA 

BIOVIMENTO DE LEPI~OYOS 

1924125 1926 1927 1028 1920 1930 1931 1932 1933 
Leprosos fioliados . . . . . . . . . . . . . .  616 285 397 790 1.313 1.002 1.013 859 871 
Casos suspeitos ................. - 1 ' 56 538 801 571 1.078 1.322 1.187 
Contatos examinados . . . . . . . . . . . .  379 454 474 538 801 571 1.078 1.322 1.187 
Doen tcs internados ............. - - - 497 627 780 1.202 1.920 2.927 
Doentes em tratameiilo lios dis- 

pensários . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - - - - 15 (i2 89 
Crianças iiileriintlas iios prcvciil0- 

klios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .- .- 45 115 143 167 185 194 24 1 
Notificn~óes (total) . . . . . . . . . . . . .  - - - - - - 2.587 2.838 
Falecimentos de  obsei1\ladou . . .,. - - - - - - - - 
Dito do notificados . . . . . . . . . . . . .  - - - - - - - 

ODse~*vação - Os 2.927 doeiitcs iiitornatlos cstão clistilihuidos da scguiiite forma nos 1c1)roshrios: 
Asílo-colhia Santo Angelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... . . . . . . . . . . . . . .  
Asilo-colbiiia de Pirapilinguí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Asllo-colonia de Cocais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Asilo-colhia do Aimorés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sanatbrio I'adi-c Bento (Çapital) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Das 241 crianças interiiadas 3eiicoiitram-se : 
No Asilo Santa Therezinlia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
No Prevcntório de Jacareí .............................. ............................................... 

Total 
7 236 
6.804 
6.804 
2.927 



Quadro n . 3 

Estados 

Acre ............... 
Amazona: .......... 
Pará ............... 
Maranhão . . . . . . . . . .  
Piaui .............. 
Ceará .............. 
Rio Grande do Xorte . 
Paraíba ............ 
Pernambuco ........ 
A1 agoas ............ 

............ Sergipe 
Ba 1'3 ............... 
Minas Gerais ...... 
Espírito Santo ..... 
Rio de Janeiro ..... 

Distrito Federal .... 
Sáo Paulo ......... 

.............. Goiaz 
Mato Grosso ....... 

............ Paraná 
..... Santa Catarina 

Rio Grande da Sul ... 



Quadro n . 4 

INCIDBNCIA DA LEPRA NO BRASIL 

30 de Novembro de 1933 

Leprosos 
Ficha- Estima- 

dos tiva 
Estados Populagáo Isolados 

Amazonas .......... 
Par5 ............... 
Blaranhão .......... 

.............. Piauí 
Ceará .............. 
Rio Grande do Korte . 
Paraíba ............ 
Pernambuco ........ 
Alagoas ............ 
Sergipe ............ 

............... Baía 
Espírito Santo ..... 

..... Rio de Janeiro 
S-50 Paulo ......... 
Paraná ............. 
Santa Catliarina .... 
Rio Grande do Sul ... 

.............. Goinz 
Mato Grosso ........ 
Minas Gerais ....... 
Distrito Federal . . . .  
Acre ............... 

Totais ............. (10.372.650 19.734 5.914 50.000 
Manguinlio~~ 30 de Sovembro dè 1933 .-Souza Araujo . 



Quadro n . 5 

Estatistica da Lepra 

Segun.do os dados. de que dispõe a Inspetbria de Profi- 
IAxia da Lepra. existiam recenseados no Brasil. até 31 de 
Dezembro de  1933. os seguintes enfermos: 

Acre ..................................... 
Amazonas ................................. 
Pará ..................................... 

................................. Maranhão 
Piauf ..................................... 
Ceará .................................... 
Rio Grande do Norte ....................... 
Paraíba .................................. 
Pernambuco .............................. 
Alageas .................................. 

. ............................ Sergrpe .... 
Baía ........................ ,.. .......... 
Espírito Santo ............................. 

.............................. Estado do Rio 
........................... Distrito Federal 

São Paulo ............................... 
Parsná ................................... 
Rio Grande do Sul .......................... 

............................. i'dinas Gerais 

.................................... To tal 

Dos Estados de Santa Catarina. Mato Grosoc e Goiaz 
nenhum dado possue esta Inspetoria . 

Pode-se calcular em 35 a 40 mil o numerc de leprosos 
esislcntes no Pais . - Silva Arauio . 

Quadro n . 6 

A Lepra na America do Sul 

Pates Populqiio Esiimativa 
(tlabitantes) (Leprososi 

...................... Brasil 
Argenlinu . ................. 
Colombin ..................... ......................... Perb 

......................... Chile 
.................... Vúnezuela 

....................... Bolivia 
...................... Equador 
...................... Uruguay 
...................... Paraguai 

............... Guiana Inglesa 
Guiana Holandesa ............. 

.............. Guiana Francesa 



Durante o discurso do Sr. Mário Chermont, o 
Sr. Pacheco de Oliveira, 1" Vice-presidente, deixa 
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo se- 
nhor Antonio Carlos, Presidente. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Francisco Vila- 
nova. (Pausa.) 

Náo esta presente. 
Tem a palavra o Sr. Niguel Couto. (Pausa.) 
São está presente. 

Tem a palavra o Sr. Belmiro de Medeiros. 

O Sr. Belmiro de Medeiros - Sr. Presidente, Srs. Consti- 
tuintes, a questão econômica, focalizada p o ~  Marx, deixou 
de .ser simples cogitação $de fildsofos e economistas para 
preocupar igualmente os homens públicos de todos os paises. 
Ao par de outras, a principal tendência 'de todos os govêrnos 
modernos é procurar resolver a questão social e política 
através da solução do problema econ8mico; e a terapêutica 
consiste em recomendar a intervenção do Estado em todos 
os ramos da atividade humana. Pretende-se que este seja 
suficientemente forte para corrigir ou atenuar o desequi- 
librio oriundo da  liberdade individual. Da contestação dksse 
desequilibrio, nascem todas as teorias maderrias do direito 
público. De acôrdo com essas teorias, se tem modelado v&- 
rias formas de  governo, notiidamente os sistemas corporati- 
vo e sovi6tico. 

Sem dúvida, essas fórmulas enquadram o estado dos 
povos que experimentam e refletem uma necessidade psico- 
lógica determinada pela imposiçiío de um ambiente que as 
justifica. Assim 15 que, nos v8rios pafses, a questáo econa- 
mica toma vtírias formas, profundas ou atenuadas, mas sem- 
pre com uma constante imperativa. Para uns, a carta po- 
lítica atual jB  representa um& nover fase jurfdica, dando 
como relegado definitivamente no passado o individualismo 
liberal. 

O Estado "j8 não d um orgnnismo como f0ra antes - 
rnéra entidade asseguradora dc pessoas e bens. O papel do 
Estado geiularme passou rl história. O Estado, hoje, despi- 
do das insfgnias do velho liberalismo, pretende erigir-se em 
agente vigilante do bem estar social, mediante a organiza- 
(;%o de uma vasta trama de serviços. A obra administrati- 
va  moderna exige a constituição de  um poder piiblico de 
ação expedita e f8cil movimento". (C. G. Oviedo, Et Comti- 
tucionalismo de lu Postguerra, 193i, pags. 10.1 e 116). 

Tornou-se de tal modo complexo o problema nascido da 
verificação diária d a  desigualdade e da  injustiça sociais ele- 
vadas a condição de estado jurídico, que se fez necessária 
a intervenção d,e um poder forte com o objetivo de estandar- 
dizar a vida social dos povos. Graças a esta teoria inter- 
vencionista, proscrito o individualismo, passou o Estado a 
intervir diretamente n a  vida econ&mica, fomentando, orien- 
tando e dirigindo, fazendo juz á definição de Dugui- que 
considera o "Estado uma federação de serviços públicosw. 



Tornou-se, yor êsse meio. possivel enfrentar a questão eco- 
ii6mica P resolve-Ia em parte, para os povos que sofreram a 
calamidade da Grande Guerra. S a  América, já n5o se pode 
desconIiecer essa teoria, que se vai in~pondo as novas cartas 
yolíticas coino, h5 um sciculo. se impuzeram os princípios 
iibeiaais e individuaIistas . 

O Substitutivo deixou-se fica1 na teoria individualista, 
tc.nrlo mesmo. dentre dêsse sistema, resolvido, com acerto, al- 
giins dos iiossos pioblen~as políticos, taís como a interven- 
pio. o estado de sitio. o sistema eleitorflt, a dualidade de cn- 
?lztri*as. a rlisf?'iDit içcío de ~endas ,  tt 07-ganizaçcio jz~diciái.in. o 
reginae federc~tiro. a nuto~zomia estadztnl e municipal. 

Quanto aos problemas econ6micos. ao afastar-se d&se 
sistema pura a adoçáo dos novos princípios do direito pú- 
blico. o Substitutivo prrfei.iu o ernplhCgo de palavras lragas 
e imprecisas. Entendeu satisfazer aos nossos doutrinlidoies 
com a enunciação de principios filiados á atual orienlaçlio 
política, coiistatada em todos os estatutos recentes, mas 1150 
revelou o propósito dc resolver aqueles problemas. Tudo 
que  a &se respeito disp6e o Substitutivo é exprcq-o de ma- 
neira racultativa na linguagem incolur do podera. 

h Constituiçáo deve ter interpretação arnpis, mas náo 
no sentido ambíguo e SacuItativo e sim estatuir que se faca 
em determinado prazo, isto é, no sentido afirmativo de 
construir. Tudo quanto dispõem os arts. 154, 155, 157, 159, 
160, 164 e 166, deveria trazer o cunho de  obrigatoriedade. 

O Substitutivo falhou, ao abordar os dois magnos pro- 
blemas. que preocupam hoje todas as nações, a questão fi- 
iianceira r a questão soclal. Devia, somo j& frisamos alhu- 
res, diapor sobre a organização dos orçamentos e a trans- 
gressRo dos mesmos, com medidas severíssimas sle respon- 
sabilidade para os infratores. Dado este passo no dominio 
das finanqas públicas, o Estado teria autoridade para inter- 
vir nas relacoes economicas dos indivíduos. 

I l 6m disso. pecou o Substitutivo por omissão. Apolo- 
gista de Albcrto TBrres, repetimos-lhe a afirmativa de que 
uma Constitiiiçáo deve ser um instrumento de govBrno. 
.-issim sendo, deve intervir na  vida política e sucia1 do País, 
f~açaiirlo, não apenas normas gerais, mas. com todos os de- 
Inlli~~i: possivcis, os principias julgados fundamentais \5. na- 
c.iun;ilidade. Dentro desta orie'ntac,ão, ficará o mfnimo a» 
legislador orclinArjo. -4 carta política não deve ler limiles. 
No direito civil, no direito comercial ou no penal, ou ern 
qualquer ramo do direito, sendo preciso incídir sbbre priri- 
cípios bGricos, que a Conytituiçiio os atinja e os altcrc ou 
clerrogue . 

Se tudo quanlo hoje reputamos, -axioma B uma coiiquis- 
la  do passado. nUo nos esqueqamos de que tudo quanto esta- 
tuirmos ir& regular o futuro. Disso decorre que a Consti- 
tuiç.20 deve ter  como limite apenas um objet i~o:  o bem pif- 
blico atual e futuro. .i intervenção em todos os ramos do di- 
reito deve se dar nesse sentido. (Mtci to  bem!) 

Lamento discordar do nobre colega, Sr. José Ulpiano, 
quando, nesta tribuna, acoimo11 de erro técnico a interven- 
ção d a  Constituição no direito privado, alterando artigos do  
Código Civil. Traz S. Ex. ao debate, entre outros dispositi- 
vos do Substitutivo alteradores daquele Código, o que T- 
funde 0 instituto j~iridico da prescrição. Ora, se a prescrl- 
cão trintenária j& iiáo nos satisfaz, como poderá satisfazer 
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para o futuro? Em 1916, quando se promulgou o Código Ci- 
vil, trinta anos equivaIia~n bem aos cem an0.s da prescrição 
imcmorial. Hoje, a vida é mais intensa e se escba mais 
rapidarile1i:e; dez anos jrí equivalerão aos trinta do Código 
Civil. O pL"nzo da prescric5c-1 d e ~ e  ser alterado, náo apenas 
para áreas de  terra delimit.ndns c pelo período d e  cinco 
anos, rcas para qualquer rii.e:~ ocupada sem protesto, pelo 
prazo de 5ez anos. 

Outrc ponto ,de i n t e ~ ~ e i i ~ 5 0  constitucional já pacifico, 
6 o que diz respeito sel)arac:5ò da pro~r iedade  do solo e 
do suù-s~lo e a limitacáo ao direito ,de propriedade das 
iôrçac iiilanentes da natureza. 

,Quesiões tamhén já consagradas pela .cult.ura jurídica 
universal. deviam! com as cautelas sugeridas pelo nos36 meio, 
ser a!,o-dadar no Substitutivo, como a retroat.ividade das leis 
.e a lil?erdade contratual. -4 vertiginosa vida que viveinos e 
os inesper.a'dos problemas que ela sugere, nos levam diaria- 
mente 5 vei~ificação d a  impossibilidade de estatutos políti- 
cos ou jurídicos de rigiàez monolítica. Por isso, na maioria 
dos países, nota-se a tendencia de se facilitarem as refor- 
mas conslitucionais. Ent-tanto, se a incursão no futuro é, 
por sua própria natureza, incei'ta e perigosa, a intervenção 
no passado se nos afigura menos precária. Podemos interyir 
com conhecimento de todos os dados do problema, com mão 
eficiente e segura, porque r? fazemos depois de consumado o 
fato que 3 provoca e justifica. Sem chegar ao regime da 
insegurança jurídica, rcputarnos, entretanto, puro sentimen- 
talismo continuar-se a respeitar uma lei, embora se reconhe- 
-a que esl.at.ue erronea e prejudicialmente. 

A irretroactividade da Lei é exagero evidente, uma das 
con~eqi;~iicias últimas a que nos levoii o regime individua- 
lista. 5:ste. já relegado por alguns povos e de que outros as- 
sistem 3 ü . ~  funerais, vai levando consigo os maleficios que 
origiiioi;. .i dor Iiumana conseguiu irrigar com sangue ino- 
ccnic, 0 dlrra lex. sctl lez e quebrar a brutal severidade de 
tal principio. 

Na futura Constituiciio. que vai reger entre nós fase de 
ti.ansir:.úo entre o individualisn~o e o socialismo, poderemos 
iiislit,iiii. 3 ret'roatividade para casos especiais, como os de 
revisão dos contratos com o poder público e os prazos contra- 
tiiais. A teoria sdbre o direito de revisa0 sdbre os conti-átos 
com o Estado não pode sofrer nenhuma restrição ante o 
conceito vencedor do "Estado como federaçáo de. serviços. 
sem fins de l~cros",  segundo a afirmação de Duguit. O fim 
do Estario G I~aratear o serviço e impedir a cspoliaçáo pb- 
bl ica . 

Convém. entretanto, advertir que pleitear a exclusáo 
do ~ r inc ip io  da irretroatividade das leis nos Códigos Políticos 
não significa. de  nenhum modo, sustentar a tese oposta da 
retroatlvidade. O principio da irretroatividade deverá sub- 
sistir como regra de interpretayão e n5o como preceito cons- 
titucional. S6 assim náo se impedirá que os órgiios legisla- 
Livos, em determinadas circunstancias, votem leis de carater 
retroa.tiv+, quando reclamadas pe1.0~ superiores interesses 
da comunidade. 

Essa advertência não const.it.ue. aliás, uma novidade. 
As desvantagens- da transSormar.50 da regra em norma cons- 
titucional v6m sendo debatidas de longa data. Certa lei 
retroativa. referente a doações e sucessóes, promulgada lo- 



go depois da Revolur.50 Francêsa. provocou tão graves per- 
turbacões da ordem, que foi preciso revogá-la imediatamen- 
te. Para prevenir novos abusos. a Convençáo fez inserir na 
Constituicão a regra da náo retroatividade. Xenhuma Cons- 
t i tu i~ :~ .  porém. reproduziu Gsse principio. Por occasião da 
discuss50 da Constituiçâo de  1848, um membro da Assem- 
bleia Constituinte pediu que a nova Constituiçào francêsa o 
~~roclan:ri%se. Foi-IIie objetado, entretanto, que, em certos 
casos, a rctroativjdade podia ser justa, humana e necessária 
e que seria perigoso recusar ao legislador o direito de 
decretar o que a justiça e a hun~aniàade reclamani. (Henri 
Capilnn t .  Jnirodwctio,i ti rE!?/.de cl7~ Drolt C;):;!. 'la c-cl.. pá- 
gina 75. i 

Xcsw sentido, mediante a observsciio c a espe~iència 
que j5 temos. quantas providências deveríamos tomar no 
Subst.il.utivo! Providencias que viessem regulamentar o cré- 
dito, quando j2  se verificou que náo temos nenhuma in- 
dústria, l a ~ a u r a  ou coinércio, capaz de produzir lucros em 
prazos curtos e dar margem a juros elevados; em favor da 
-ci-ulncZo, quando se sabe que o transporte onéra sobrema- 
neira a produção; do consumo. quando é verdade que os 
impostos da Uniáo, do Estad.0. do Nunicfpio, e, especialmeri- 
te, as tarifas aduaneiras, representam a incidência de um 
fisco irracional. Haja ?&ta os impostos pr@ibit.ivos. dos 
quair táo largamente se fez uso. e que não deram resul tad~ 
prático em relagáo aos fins rnol.ais colimadoç, mas táo so- 
.rnent.e contribuír para o encarecimento dos produtos tasa- 
cios. Eis um ucqiieno esbo~o d.0 variadissirno quadro das 
nece.;sjdadec ùra.sileiras, de n2uit0 maior interesse para o 
Poyo do quc as cluestóes puiamentc politicac e que o Siibs~i- 
tutivo esqueceu. ou delas cuidou com notávcf dispIic6ncia.. 

As m e i d a s  de ordem econ6mica que, entre nós, deve- 
riam constituir un1 sistema. coni príncipios e orientação de- 
finida, fc111 si$ tomadas peIos governos, isoladamente, sem 
correspond?ncia com as normas rjgentes. Daí os resultados 
desastroso tla política intervencioiiista relativa ao caf6 e do 
~~rot.ecionisrno de determinadas indtistriau; a desconfiança e 
incsmo ct ho.stjlidadc com qur? ,rc ro,ztuinarn receber medidas 
desta natiiicza. Das vririaçõcs irnprcvistns, ao sab6r dos ca- 
~l' ichos e cspcr.iCi~cia govcrnamentnis, kesultain frequenle- 
menlc siliiac.õcs juridicas dc iimn rcvollanto injustiça. 

0 s  forneccdorca de c p ~ i t a i . ~ ,  ar; CII~J>I'OSBS conct?ssion!rrias 
de .scrvic.os pfblicos, como sempre cont,ratam no regime do 
~adr i io  dos preços mciximos, n3o sofrem as consequ&ncias das 
varinç0es referidas; quem as sofre. qucm as paga 6 justa- 
mente a I ) ~ I ' ~ c  da nação que Cnbalha, que empreende, que 
piSadiia. Coino exemplo. citaremos o.; contratos de forneci- 
mentct a parte da Naçiùo que traballia. que empreende, que 
pre naquele padruo supra-citado; entretanto, os constantes 
.e maravilhosos aperfeiçoamentos d6sse ramo industrial lhe 
barateiam progressivamente o custo de pro$uçáo. 

Bsses fatos. constantes na vida uuotidiana do País. não 
provocaram na' Comissão dos 26 uma tentativa de solução, 

:RC?memorando-~s, desejo chegar á conc.Iusáo de  que s6 
advogo para o Brasil princípios jurídicos de direitos piiblico 
ou privado, que possam ser o revestimento legal de nossa 
realidade. 

-4 .tendência social da economia foi uma norma impos- 
ta a quasi t.odos os paizes pela preesiio das pr6prias circunç- 

- tancias . 



Diante delas. ruiran~. entre outros. os vellios princípios- 
ria irretroalividade das leis e da liberdade contratual. Nin- 
gur~ii pode ignorar a penosa contingência, a patente desi- 
gualdade. quc leva um cidadão assoberbado de compromissos 
~ri.cmentes 5s portas de um Banco quasi a mendigar um eni- 
l~réstimo, e o Banco, que tem centenas de proponentes men- 
digando nas mesmas condiâões; c a situação aflitiva do ope- 
pário que só tem pão no dia em que trabalha ante o patrão 
poderoso c tranquilo . 

Singilenl pode, portanto, reconliecer como livre a oùri- 
gncáo onerosa assumida por um indivíduo, sob a pressão de 
circunstancias irresistiveia. En?. consequência, ninguém con- 
cebe que uma geraçáo suporte onus assumidos por geragóes 
anteriores e, pois. á sua revelia. Diante desses quadros vi- 
vos e reais. s5o de uma simplicidade atroz aqueles enuncia- 
rios no nosso Direito de que todos são iguais perante a lei e 
t81n plena liberdade para contratar. . . 

O passado. socialmente falando, como organização po- 
lítico-jurídico-adn~inistrativa, é o erro e a incultura. -4s- 
sim, senhores. a regulamentaç.20 dessas ocorrências foi aos 
poucos formando um campo apartado na ciência do Direito, 
já hoje delinlitado e circunscrito. Originaram o Direito cco- 
riomico e o Direito proletário, de que Radruck nos fala em 
adairax-e1 capitulo de seu livro Intrcdução ci Ciência do Di- 
reito. O problema já não se restringe, como diz êsse autor, 
sómente ás duas partes contratantes: já não se trata de 
atenuar ou corrigir a situação desigua1 de dois indivíduos. 
Atrás das partes que contratam, existe um terceiro que está 
diretamente interessado em toda a relay.50 econômica - a 
coletividade. 

O Direilo privada, 1-egulando as relacões jurídicas entre 
os cidadãos, considerddtts pelo prisma falso da igualdade. 
tornou-se incapaz de dirimir questões que envolvam fatores 
aleatórios, como as condiçóes climatéricas, 3 abundancia 
cias colheitas, a oscilação dos mercados, as epiderriias, as 
condições de saúde. idade e sexo, e enfim, a solidariedade 
humana. &sses e outros fenbmenos. desencadeados pela 
complexidade da vida. c0117 suas múltiplas solicitações, tor- 
naram-se fontes de um dii-cbito novo, quasi pcciiliar i\ cada 
l~ar te  que contrata. 

Temos por vezce imporlatlo de out,ros paizes ~)riilcipios 
jurídicos avanqados e mesmo de todo inadaptiiveie ao nosso 
ambienle. Entretanto, no caso da irretroatividade das leis 
c da liberdade contratual, que faliram uniyersalrncnte, hesi- 
tam os Constituintes em prescreve-loo e os juristas m e r y -  
Iham os olhos aflitos n u n  passado longinquo. apoiando-se 
num direito codificado há mais de niil anos. 

Estarnos fazendo uma Constituir.ão para. os dias qus 
correm e principalmente para o futuro. Que ela traduza a 
nossa realidade e deise m8rgem ás inovações. 

Os nossos códigos, o Comercial de 1850 (o que eram as 
relaçõies comerciais no Brasil e no mundo em 1850 e o que 
s50 hoje!), o Penal. de 1890 (filiado á escola clássica na 
qual a pena ainda tem o conceito dr? castigo). O Civii de 
1916, precizam ser refundidos de acordo com as no17as dire- 
trizes jurídico-sociais. Senhores : temos duas épocas Per- 
feitamente caracterizadas no sentido das teorias juridico- 
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polit.icas: uma que começa na Revolução Francesa e que nos 
deu um século de estabilidade com o sistema individualista. 
Essa época vciu até a Grande Guerra. Desta para c2, cu- 
meçamos evidentemente a v i ~ e r  uma nova era que est8 
originando novos moldes e padr6es. para todo o sistema de 
uida, social. jurídico, político. 

A guerra e os anos que se lhe se,qiram tèm sido, como 
foram a Revolução Francesa e os anos que a seguiram. unia 
sementeira e um campo de esperiitncia para novos institutos 
jurídicos. 

O Brasil não participou senáo acidentalmente da Grande 
Guerra e nem as siias condições econ6micas 850 iddnticas 
á dos países onde o capitnlismo assumiii~propor~ões tenta- 
culares e aefjsiantes. O ncsso problema não há de ser res~:- 
vício, evidentemente, cDm :is mesmas medidas coni que outros 
povos têm procurado resolver os seus. Entretanto, não pode 
o Brasil. como nenhum outra país civilizado, escapar a in- 
terdependCncia internacional. Os povos se acham hoje en- 
trelaçados. mais do que nunca, por sentimentos, idéias, as- 
pirações e. sobretudo, interesses, Uns sofrerão naturalmente 
a refleso do que se passa com os outros. Já Rabindranath 
Tagore, tasando o nacionaIisrno hindú de "a peor forma 60 
provincialisnlon, sentenciava, em 1921 : "O problema de hoje 
15 mundial. i\íenhum povo pode encontrar salval.tio, desligan- 
do-se dos outros. Ou juntos se salvam. ou juntos desapa- 
recem" (ítpad Roniain Holland, 3Iahatnza GamZhi. 1924. pági- 
na 130). 

O nosso País não se poderá iiirtar a Gsse an?.bicnle criado 
pela realidade econòmica c sociaI .- 

A par da questão econi)mica, dois outros fatore; tèn-i 
sido focaIizados como auxiliares decisivos r: podcrosos na 
soluç5o (10 problema social. Refiro-me á instrução e rí im- 
prensa. A s  doutrinas consubstancjndns rias organizacões po- 
líticas e os próprios programas partidários da atualidadc tl3o 
aos dois n?.agnos assuntos importancia e relevo capitais. 

Se 3 soberania devc emanar das massas. como conceituoii 
vitoriosamente Xelsen, porquè elas é que traballiam, produ- 
zclm e srrstc*ntam o organismo do Estado, Bstc deve proporcio- 
nar-iiira. cni retrihuicão, um parir50 de vida melhor, dentro 
das poasihilidades materiaes c morais conquistadas pela té- 
cnica r? pela cultura. Como dever básico do Estado, nenhum 
sobreleva á instruç50. porque dela decorrem todos os outro.; 
heneficios. -4 experiência feita pelo Jap5o tornou :1s7omtitira 
essa afirmativa . 

Todo.? os progi.:imas clc govCrno, sob qualquer regime. 
conleçam logo por lracar planos dc instruç.50 esLen~i\~n n 
intensiva. ~Issentado o objetivo conveniente aos interesses do 
deternlinado grupo, procura-se a realizaçúo do mesmo atra- 
vés da instruçao. Ora, a inslrugão não deve continuar a ser 
um ad3rno para abastacfos, nem um eng6do para as   classe^ 
pobres, mas um poderoso instrumento a serviço da ordem e 
do bem estar dos povos; não deverá ser miniStrada como um 
fardo inútil e siin como unia arma fornecida ao indivíduo 
para a conquista do porvir. 

.4 instrução orientada pelo Estado deve começar no ber- 
~ o ,  intensificar-se na  adolescència e ~om~pletar-se na moci- 
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da~e, o?e?-ecen~o a um fim social de formar gerações em pa
droes UDlCOS, Igualmente aptas a lutar pela vida. Elemento
indispensável na organização política e social, tem sido assim
praUcada pejos povos que, Deste momento. lutam bravamente
na ansiosa expectativa de resolverem os· magnOS problemas
de ordem material, política e moral que os afligem. EntrE'
n6s, embora não se desconheça G papel reservado á instrucão
preferiu-se ficar nas teorias, sem coragem para as realiza:'
çÕi~s imediatas.

O Substitutivo, no capitulo "Educação e Família". temeu
positivar princípios e estatuir regras com objetivos práticos
e realizáveis.
. Em emenda ao Anteprojeto, fivemos ocasião de escrever:
"1\üo obstante o principio da autonomia estadual e municipal,
que sustentamos na sua maior amplitude, concedemos á
União, quanto ao ensino, a máxima intervenção. O :Mi~isté

rio da Educação, por seus órgãos técnicos, traçará os pro
gramas de ensino para todo o País, descendo mesmo á esco
llw dos livros escolares. Propugnamos a uniformidade abso
luta do ensino."

Permitir que os Estados, porquê se formaram á mercê'
de condições econômicas e geográficas diversas, organizem
sistemas próprios de educacão,· parece-nos impatriótico e
absurdo. Só a instrucão poderá, em função do espírito de
brasilidade, atenuar e corrigir- al" arestas dú regionalismo. A
União não traçará apenas o plano; organizará Os programas
ele ensino e fiscalizará a sua execução.

Nenhum fator é mais decisivo na propagacào e dissemi'
nação .de um ideal; nenhum tem maior capacidade para mo
dificar Os costumeiS e a própria natureza humana. Em países
como o nosso, a instrucão assim concebida produziria mila
gres surpreendentes. E, em vista do que ela poderia nos
proporcionar, é lamentável confessar que u Substitutivo fi
cou muito aquem das nossas necessidades.

Também não se apercebeu o Substitutivo da missão rele
\-ante da imprensa nos tempos atuais, ou conscientemente
não quís dar ensanchas a que ela se pudeSse tornar um
grande fator na formacão da nacionalidade.

O jOrnal de há meio século era. em regra, propriedade
de um indivíduo que o mantinha ao sabor das conveniên
cias pessoais ou partidárias, ou de camarilhas literárias mais
ou menos inconsequêntes. Com pequena tiragem e diminuta
circulação devido ás deficiências dos correios e transpor
tes e ao analfabetismo, o jornal não era àinda o pão espi
ritual de cada dia da grande massa, como hoje acontece.

A imprensa de então tinha atuação restrita ou meiSmo
inofensiva. Com a mudanca do regime, ela se tornou o cam
po preferido para ferozes desabafos de decaídos, despeita
dos e ambiciosos. Concomitantemente veio a furo a intoxi
cação de uma literatura frascaria e escandalosa; mas, feliz
mente. foi efêmera esta ressurreição dos métodos de Apul
cro de Castro. A imprensa, pelos capitais exigidos no seu
emprêgo, tornou-se uma indústria lucrativa e se viu na con
tingência de servir não só ao público, mas também, e prin
cipalmente, ás emprêsas e aos interêsses econômicos que a
impulsionam. Ora, êsses interêsses são privados e nem sem
pre são os mais legítimos e acordes com os da coletiyidade.

O jornal é mercadoria sui generis: fornece alImento!'
eapazes de fortalecer ou c~ntaminar o espírito que os assi-



míla, Em verdade atfiu mais s6bi.e a opinião po-ular que 
dela iccelic inspiração. Em I od r~s  os p~.fses a sua inf:iie~- 
cia é decisiva para a orient;i'.5n <ias n t l z e n s  populares. -1 
vida dos grandes jornais, na Ain;lrica e ria EuropaI ouí!e as 
tiragens atingem n niimeros aatronòxiiicos c as euicSes se 
repetem úe hora em hora, 6 -a confir.mação ifa i~flu6nvia h- 
decn2entivel exercida pelo periof?isino su'ur? o púbiicb. 

TZo sabidas s30 essas aasei@cs sh ris repei i ino~ pa1.a 
estranhar que essa notoriedade fosse posta di: lado pelos or- 
ganizadoraç do SubstiLutivo. 8sle preferiu dcis:ir a jri~pren- 
?a á. prõprfa sorte; sua finali.clade cullural, politica, social, 
continuarri dispersa. ao srrùo: cios interesses e (Ias circuns- 
tancias. Perde, sssini, (L nacioaalidsde nm dos i.ilelhorcs üu- 
siliares na so1,ução dos seus p-cii~Ietnaa. P ~ o p o r i a  que  ij Suùs- 
titiiiívo çonsignassc todos o. ic::.ores matwinis 5 iriipirilsti, 
mas que, por oul,ro lado, con~:licioriassc a LU:' irberdriilri aos 
interesses coletivos. 

Seri1ioi.e~ : encareinos ;i :inlidn(.!i: qrie iic)os<:~cil. :!cl'i iiiu 
e sintetizou r?~-~.ie>cf;anilt: 1 iv1.c; '-i.t.:o!ijiig For.\vni.ri" c iio 
outro cuja publicacão cst5 :nii;?cir~tir:. iiililii1:cilo: -'(311 c~ur 
w,iy". 3 2 0  s6 olhar parti o fiiiinu. rixis suniiii!ili;. para Ble, 
deve ser o lema de lodos os povi7.i. .Ta 3Iussoliiii !irivia cs- 
clamado: "se eu parar. empuriai-x~r-; :.-; cu rezua?, ma- 
iai-me" . 

Xe~ihum povo pode desliiar-se do .-concerto universal" 
e. çonçcqnenteniente~ nem regressar, nerri estacionar. Fesse 
strzcgle f o r  l i fe  em que se degladiam nagõo, a irresolu~.áo 
significa cobardia; O estacionamento: incapacidacie; o repres- 
:o, suicídio. -1 passos lentos e medidos, ou a passos preci- 
pitaclos e largos, ni?o importa: caminhe cada povo de acdrdç 
com a s  suas coiidirões peculiares. Se o Substitutivo consagra 
o estacionnmcnto, a nús, desta geracáo, s6 resta uma atitu,de: 
olhar para a frente com otimismo e marchar reaoiulamente 
para o futuro! (Yuito bem; mzcito bem. Palmus. 6 orador 
6 cuinpn'nentado. ) 

Comparece o Sr. IIinistro Juarez Távora. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Aloísio Filho. 
(Paztua.) 

Não está presente. 
Tem a palavra o Sr. Lemgrubcr Filho. (Pausa.) 
Xiio está presente. 
Tem a palavra o Sr. XIorais Leme. (Pausa.) 
Não esiá presente. 
Tem a palavra - o Sr. Bueno Brandão. !Pausa). 
X5o está presente. 

Tem a palavra o Sr. Rodriyes Moreira.* 

O Sr. Rodríçnes Moreira - Sr. Presidente, Srs. Consti- 
t~ l i l l f f~ !  Bem cnrn?re~ndrn? TV. EEs. a sif.iia@o dc eniba- 
:'t!~o em ipie n?c enconlrn un fliia: á .\c~ei~iSléia, por 1 : 5 ~  ter o 
h8bito da tribuna pürlan?er.tal.. Conto, i10 entanio: com a 



alta benevolencia de todos, não tendo a veleidade de querer 
prender atençzo táo preciosa com as observaqões que julguei 
opor.f,uno fazer ao Substitutivo que ora se debate nesta Casa. 

1í. qiie neste momento histórico de nossa nacionalidade 
em qiie procuranios assentar as bases fundamentais, as li- 
nhas mestras em que há de repousar a grandeza da Pátria, 
liós, os que aquí nos encontramos em desempenho do man- 
dato que nos foi confiado, senão, tambdm, por um dever de 
pntrjotisn~o, teremos que colaborar sinceramente, dizendo o 
que pensamos e honestamente espondo as noss8s ideias, tra- 
zendo. assim, a nossa contribuiçáo Q grande obra que se em- 
preende para a grandeza futura do Brasil. 

Podemos dizer que a parte priilcipal da Constiluição 
tem sido brilhantemente discutida, estando. por bem ciizei-, 
assente o entravan~ento maiori a parte principal de .sua 
estrutura. O Substitutivo oferecido pela Comissão Constitu- 
cional em que "se fundiram as disposiçóes do Anteprojeto 
aceita;: e inúmeras emendas. sendo, tambem introduzidos 
muitos testos de sua iniciativa", está vasado. em moldes de- 
mocrálicos e livres. satisfazendo, destarle. as necessidades e 
aspirações do Povo brasileiro. 

E, de logo, necessário se faz registrar com júbilo, que O 
regime fedeiativo. por êle adotado, não interrompeu a ten- 
dencia generalizada no Brasil, desde 1831. E isso porquê 
será, sempre, o laço federal que ligará os Estados compo- 
nentes da Pártria comum, sem comp~~ometer, 6 antes assegu- 
rando, a iinidade política, em meio dos diversos interêsses e 
coslumes entre êles esistentes. Tem, pois, no caso, inteiro 
cabimento o conceito de Emilio Lax-elege: - "as Repúblicas 
que duram, as Repiihlicas que prosperam. SUO federações". 
Mas. Sr. Presidente, se. Dor esse lado. rejubilo-me com a As- 
seiiiblbin, pelo outro, ten.11~ que most;rar-a minha disso~ancia 
auando. a n  i1lv6s de dar maior autonomia 6s entidades fe- 
ciei.ali\~as. como é prcíprio do sistemá aciotado. o Substitutivo 
a restringiu, imporlando ao Estado o  se^^ cerceamento em 
uma como que capitis dimiizulio, pela centralização ainda 
atiotada dos Poderes Púl>licos. 

Scccssário, no entanto, s e  faz dizer que. a-pesar disso, 
liesse particular. o Subslitutivo muilo nlelliorou o -4iitepw- 
jeto oferecido pelo Gov&riio, o qual, coiiio a ilustre Coinissão 
Const,it.ucionnl verificou, centraliza esccssivamente aqueles 
poderes com sacrificio do principio federativo. 

Pena 6 que ficassem. ainda, consignadas reslrigóes que 
rcdiiiidaril ria quebra dacluele ~~rincipio.  salientando-se, entre 
oulrns. afora as que se contêm no capilulo da 0rdem.Eco- 
no~ttic:~ c Sncial. o modo por que foi feila a discriminapão 
(lu; i.tln~l:i.< í~slnl~elccida no arl,. 14 e pariigrafos respectivos 
ritrii ;i I i i i i i l i ~ 5 ~  f e i h  no art. 17, por onde se  verifica que 
qunri lorlos os Eslado,., principalmente os do Sorte, despro- 
 idos Sicam d~ ii~cins para satisfaç50 dos seus encargos e 
nec$ssi~latlcs de qrii. 1;i.aticamente depende a eficticia do 
rrgtmi. Pcdernl . 

Eis porqui.. na Çonzlililinle dc 1891. Veira Vasconcelos, 
cm cliscurso ni~mnriivel ~~ro fe r ido  naquela Magna Assembleia, 
dcrnon~irtiva qiie ;\ fvr!rlr:~~;?o C a diserirninação de renda, 
~)c)i'qiiè +r. n5o tivermos a forlutia rlc assentar um regime 
finar~crjro qiii- ~ r ~ i l i ~ .  r : > t i ~ f a z ~ r .  a5 j i i ~ t n ~  aspiraçóes dos 
Estados e com elas ar da 13niá0 - nHo teremos feito cousa 
algunia. por nSo tri-nios fii-inarln n sislcmn federativo no 
Br:1si!. 
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O Anteprojeto da Constitui~áo, a êçse respeito, náo aten- 

.deu em quasi nada 5 ailtonomia dos Estados. Tirando de sua 
economia 400.000 contos de réis. deu-lhe, em troca. cerca 
de uma décima parte. Isso é impressionante. Xem o Substi- 
tutivo melhora a concordancia do regime tributário com o 
sistema federativo. 

Abolido o imposto de exportação, no prazo de seis anoa, 
como o determina o art. 17, sofrendo? de logo, a l i n ~ i t a ç ã ~  dc 
percentagens na  siia cobrança, ate completa estinráo - os 
Estados -do Xorte, onde êle constitue uma das principais 
rendas, sofrerão desequilíbrio nos seus orçamentos, trazendo. 
em consequência, dificuldades para fazer face aos encargos 
que Ihes sáo atribuidos e tolhendo a satisfacáo de despeças 
com os serviços que lhes são peculiares. 

E isto porque o imposto de rendas mercantis, que lhes 
foi dado em sucedaneo, em absoluto náo supre, nem compensa. 
Foi, por isso, Sr. Presidente, que resolvi apresentar uma 
emenda, mantendo, de um certo modo, o imposto de espor- 
tagáo, sugerido, aliás, por um trabalho do Dr. -4raujo Castro. 
No seu Iivro Um Anteprojeto de Conslitui~úo o ilustre consti- 
tucionalista patrício lealmente confessa : 

"Não nos enfileiramos entre os que entendem que 
o in~posto de espor ta~áo deve ser completamente 
eliminado do oosso sistema tributário, porquê, erri cer- 
tas ocasiões, o País n5o poderá prescindir dêsse graridc 
recurso. 

h -4rgentina, que, na sua reforma constitucional 
de 1860, estabeleceu que o Congresso Xacional poderia 
decretar o imposto de esportação at6 1866. quaiiclo 
deveria desaparecer, viu-se na contingência dc votar, 
nesse mesmo ano. outra emenda constitucional, confe- 
rindo ao referido Congresso competCncia privativa para 
tributar a csportaçáo, quando e como julgasse coiive- 
niente. Os direito..; rle exportação subsistiram ate 1SS7. 
sendo. entiio, suprimidos por serem considerados p r ~ j u -  
diciais 5 principal riqueza do País-a pecuaria. Em 1906 
foram outra vez suprimidos, em vista da prosperidade 
crescente do Pais, mas desde 1917 pa,-a <saram nova- 
menle a figurar no orçamento. O que nos parece in- 
dispcnslivel 6 qiic a decretaâáo dos impostos de es- 
p o r l ~ ~ ú o  fiqricl esclusivnmentr? dependente da Vnião. 
que  poder9 restringí-10s de maneira uniforme para 
todo Pais, sempre que nà circunstancias exigirem Ir11 
medida para proteyúo dos nossos produtos." 

-deditando bem s6bre o problema que ia  ser resolvido poY 
esta douta. AssemblBia, foi que apresentei 6 sua considerac,io 
3 seguinte emenda: 

Ar&. 1 4  e 15 - Substituam-se pelos seguintes: 
-4rt. 14, I3 da competencia excluava da União decretar: 
I. Impostos s8bre importay.Zo de proced&ncía estrangeira. 
11. Direitos de entrada,. saida e estada de navios e aero- 

naves, sendo livre o cornércio de cabotagem 6,s mercadúrias 
nacionais e ás estrangeiras quites com a -4lfandega. 

III. Imposto sdbre bancos e casas bancárias. 
IV. Taxas de correios. telBgrafos e rádio-comunicac,áo. 
V. Taxas de selo. salvo o djspositivo do art.  15, n. IV. 
Parágrafo único. Os impos t~s  federais são uniformes 

para iodos os Estados. 



Brt. 15.  É da conlpetència esclusiva do -tada decretar: 
I. ímposlos s0ùre importação de procedência estrangeira. 
11. Impostos sòbre transmissão de propriedade +riler- 

zicos e causa mt~rtis. 
111. Impostos sobre indústrias e profissões. 
N. Tasas de sêlot quanto aos atos emanados do seu go- 

cèrno e da sua economia. 
Paii5graf0 único. Os  impostos de esportação para o es- 

Ir.;ingeiro. :.rno':i e coilsiimo e quaisquer outros não incluídos 
nos artigos 24  e 15 será0 decretados e cobrados esclusi~rainen- 
te pela Cni'io, ca5encl0, porém, a cada Estado a qristn de cin- 
coerita por cecto do que fOr arrecadado no respectjvo k r 5 -  
tório . 

Fazendo a sua juçtificaçáo eu consignava que: 
A discriminação de rendas que a emenda pr-põe; outrc 

fim não tein senão o de adotar um sistema tributário que, 
sem sacrificio da União, dê aos Estados recursos linanceiros 
para satisfação dos s e u  encargos. Estabelecida a classifica- 
~ á o  conferindo + União e aos Estados co.mpet6ncia exclusiva 
para tributar determinadas partes da renda, prescrito ficou 
no parágrafo único do artigo 15 - que o imposto sòbre t:s- 
portaçáo atualmente privativo dos Estados, os da ~e r ids  e con- 
sumo, serão decretados e cobrados esclusivamente pela gniiío2 
cabendo, por6n1, a cada Estado a metade do que for arrecaíiada 
no :espect.i~o territbrio. Esta parte da emenda 6 imp:Jr- 
t~ante . 

O imposto cle csporlriç5o é inantido, a-pesar-dii tenciCncirr 
em se lhe dar sucedaneo, p o ~  julgar a sua supressão uma ten- 
tativa perigosa o que, poderá, em consequência, trazer o òes- 
equilíbrio financeiro dos Estados, principalmente nos do 
Xorte. Dá' no en1ant.o. a emenda! poderes 5. União para a siia 
decretagão c cobrança* visto come Ihe cabe legislar slibrs o 
comércio esterior, .e o imposto de exportaçáo para o estratl- 
gciro tem carater i~iternacional. Quanto aos de renda e con- 
sumo, a emenda estabeleceu um sistema fiscal ;?ue estA con- 
signado nos estatutos do P. R. do Maranhão, como medida 
inr!ispensávcl a ser piopugnadn, para conjurar as dificulda- 
des tributArias,-trazendo a vantagem de, sendo simples, to- 
lher a escravidao fiscal com a dUplicic&ide @ impct&os. por 
isso que o seu lan~amento da mesma iórma que o 40 imposto 
dc esporta~úo, passara a ser feito sómente pela União que 
poderá, em caso de necessidade ou conforme exigirem as. clr- 
cunstancias, aumentá-los ou restringi-10s uniformemente ein 
iodo o Pais. 

AICm do mais, a tini20 fazendo a sua cobranga, para o que 
dispõe atualmente de órg'los apropriados, evita o Estado de 
mnior dispCndio, com os serviços necessários 5 sua arreca- 
ciayáo e ii~calizay.50. 

-4 emenda, pois, não s6 consulta os interesses da União. 
e dos Estados, p_or não trazer desequilíbrio na sua vida eco- 
nòmica c financeira. como poupa,'ao mcsmo tcmpo, as fôryas 
propulsoras do Paiz. assegurando o desenvolvimento do seu 
comercio e da sya indústria. 

Parece-me, Sr. Presidente, que, assim OS Estados pro- 
gressistas não enfraquecem e os que vivem, em aperturas 
financeiras. niio desesperam. 

O SR C m o S  REIS - T;. Ex, fez rim ert.udo perfeito, em 
que estabelece equil~írio not,ável. Aliás 15 muito versado na 
mathria. 



O SR. RODRIGUES M0R;EIRk - Um outro assunto gue 
julgo de maior reievancia e em que estou em desacõrdo c9m 
o Si~bstitutfvo~ 6 o que trata da estabilidade governativa. 

O art'igo 68 prescreve q7ae o Presidente governara por 
um quadriênio e que não poder-5 ser reeleito senão quatro 
anos depois de cessar a sua função presidencial, qualquer 
que tenha sido a duraçáo desta. 

Os curtos períodos gouer11alivos. Sr. Prcsidcntc. tolhem 
as melhores realizações, não tendo, ás vezes, o Supremo 
Xagistrado tempo p-a levar a efeito as grandes reformas 
que haja concebido. tanto mais quanto a preocupaçáo do 
sucessor é quasi sempre desmanchar o traùaliio feito no 
iiltimo quadriênio. 

O SR. C-RLoS REIS - É profunda verdade que se tem 
verificado no Brasil h& muito tempo. 

O SR. RODRIGUES IfOREIRA - 91ém disso: a obser- 
vação nos demonstra que os Pr-esidentes do Brasil gover- 
nag.  quando muito. três anos. sentindo-se. pela sucessão 
que se aprosimava, que se iam afrousniido os interC+:es co- 
letivos pelo tr-alho da substituiçáo presidencial. provo- 
cada, ás vezes, pelo próprio Presidente que, deisando de p3r- 
te os problemas administrativos. ia ser o coordenador, na po- 
lítica dos Estados, do seu próprio sucessor. 

Ainda necessário se faz dizer c~ue os conhecin~entos de 
que precisa a direção supienla s5o t5o complicados, táo 
difíceis e, ás vezes. trancendentes, que. pelo curto prazo, 
ao ir adquirindo, já está o Presidente no fim do seu man-- 
dato. 

Tudo isso vem comprovar, Sr. Presidente, que  essa res- 
trição de tempo na direção suprema e mais prejudicial que 
útil á Nação. esse período quadrienal traz a falta de conti- 
nuidade administrativa e, em consequència. mudança, 5s 
vezes bruscas, com graves prejuizos nacionais, como acon- 
teceu ao Governo Artur 'Bernardes com as obras contra as 
s6cas do Kord6ste. 

Alega-se, contra a tése que sustenlamoç. que n curl3 
período governamental é uma garantia á liberdade visto 
como a permanência duradoura de um s6 liomem no poder 
pode gerar o despotismo. 

&Ias e-s firmagiio não procede, porque n5o é ao na- 
mero de anos que se deve uma governança má, ma3 Z p'orção 
de atribuições de que se  inv-te o Poder Executivo. Xo 
Substitutivo oferecido pela Comissão Coristitucional, Ssse pe- 
rigo não esiste. porqugnt~ o Presidente da República tem 
as suas tr ibuições delimitadas, c bem traçada a 6rbitz 
de sua influencia, com o corretivo dos demais Poderes; as 
suas responsabilidades estão claramente definidas, havendo 
mesmo urn conjunto de elementos de equilíbrio e resistèn- 
cia, de modo que não poder&, jámais, propender para o des- 
potismo. Estou, pois, ds acordo com uma emenda assinada 
por diversos Deputados em cuja justificação Se 16 - que 
a pr6tica de quarenta anos de regipe mostra que seria con- 
veniente aumentar razoavelmente o prazo do mandato do 
Presidente da Jlepifblica, afim de que possa realizar o seu 
programa de govêrno. -4 dilatacão por mais de u n  ano não 
póde chocar a nossa tradicão de periodo quadrienal que o-  
Substitutivo adotou. 



Outro ponto de quc j A  tive oporlunidrid~ tlr fnzcr apre- 
.ciagão pela imprensa, foi o da csknsl?o tl:l fut.iira Carh ,  com 
a inclusão "de assuntos da i?sí'r)ra r10 J X l ' t a i  I n ~~i'ivudo. nior- 
mente, invadindo O campo &o delicado do I3ireito Civil". 
F i o  nos parece justa s critica dos que pensam que, pela 
extensão dos assiinlos abrangidos, o Subslitutivo. se fosse. 
aprovado, seria a Constitui~áo maior do mundo. Se tal acon- 
tecesse. louvores lhe merecia,,por ser antes um conselho de 
prudência que, assim, evitasse, pela -larga esperimentaçáo da 
nossa vida politica, erros e p-icas viciosas, oriundas da 
má interpretação da Constituição de 1891. Só i s o  seria o 
bastante para justificar que se consignasse. com m-aior cla- 
reza, iim conjunto de garantias. salvaguardando plenamente 
a atividade humana, com maior especifica&io, de princípios 
que r e y l e m  a canveni~ncia social, sem interpretagões sofis- 
ticas e desvirtuadoras. 

O Dr. Astolfo Rezende, em discurso proferido no Club 
dos -4dvogados, e j A  inserido nos -4n.ai.9 desta Casa, disse que 
uma carta política náo será sómente uma organizaçzo de 
poderes politicos. 

Nela tamb6m, há que cuidar d a  organiza~Yo social, com- 
preendendo, nessa expressáo~ todos os direitm e inlcr4sses 
que afetam o indivíduo e a sociedade cni geral. Por con- 
seguinte, precisamos definir os direitos individuais, sob quais- 
quer de suas f q n a s ,  a liberdade em suas diferentes moda- 
lida.des, abrangendo-se, assim, tudo o que hoje se compreende 
sob a denominay.50 de leis fede-rais. E acrescenh - por- 
quê, sem que tudo isso esteja precisliniente definido na 
Constituição, todos os nossos direitos f i ca~5o  siijeitos ao ar- 
bítrio.,ao alvédrio dos poderes piíblicos . . .- 

Por issol Sr. Presidente, fixando iiormas, estabelecendo 
principioa, definindo-os e especificando-os, curando, ao mes- 
mo tenipo, de problemas importantes para o Estado e da 
aito interesse para a comunháo., invadindo. cmùóra, o campo 
cio Direito privado. para evilar a versatilidade da legisla- 
.cão comum . -a Co~gtituiçáo futura poderá tornar-se ex- 
tensa, mas deverá ter os nossos aplausos. por náo mais fa- 
vorecer a repetição dos abusos polfticos e praticas viciosas, 
sendo garantia eficaz, com as providSncias estabelecidas, con- 
tra o arbítrio exercido, durante a Constituição de 1891, pelos 
poderes públicos do País. 

O SR. C - ~ L O S  REIS - -4 tendência moderna 6 esta: que 
as constit.iiiç6es náo sejam t5o sinteticas cnmo ocorria an- 
tigamente. 

O SR. R 0 p R I G t . S  310RE1R11. - Um outro ponto qiie 
julgo .de interêsse na nossa Magna Carta e que aquf, pela 
-div?rgènciã de opiniões. vem constituindo uma como que 
vexata quaestio - é o quc trata do nome de  Deus no pream- 
.bulo ba Constituição. 

Procurando reconstruir o Estado Brasileiro. atendendo ás 
euas aspirações e anseios, não s6 no dominio ccondmico e so- 
cial como no puramente moral, não pudemos por isso me-wo 
abstrair, da sua organiznçáo política, a. religiiio que 6 uni 
fator humano e funqão social. 

Xão sabemcrs, pois, onde a inconveni8ncia em colocar 
-no preambulo -da Constituição a confi.an~a em Deus, como 



den~onslraçáo de iiossa fé, em iima Xar.50 constiluida n a  
eua quási totalidade por .cat6licos. 

A independência dos poderes. temporal e espiritual, náo- 
impede que. na  enunciação da nossa Carta Fundamenta:. 
em um anseio espontaneo de natureza humana, harmoni- 
zando o pensamento e o coração, nos elevemos para Deus, 
como depositário de nossa confiansa, ao assentar as bases 
sobre que julgamos ir repousar a grandeza e futuro da. 
Bra2il. 

Foi, por isso, Sr. Presiderite, que, assinei e propugno a 
aprovaçiío da ernenda Mario Ramos. 

Aproveitando o ensejo que se nic proporciona. declaro, 
também, Sr. Presidente, que, como imperativo religioso de 
esfera estatal e de vida pública na S ~ , á o ,  sou pelo ensino 
religioso, sem carater obrigatório. 

O SR. C-~RLOS REIS - Atendcndo aos seus sentixnentos 
e A sua qualidade de presidente ilustrc da Liga Cat6lica do 
meu Estad,o . 

O SR. RGDRIGD'ES MOREIR-4 - R u,rna das  nod da lida- 
clcs por que se manifesta a liberdaclri da' conci63ncia. Acei- 
tam-no divcrsos países que, cm ,suas 1egislac;ões incluiram 
preceitos de molde a haver o ensino reiigiwo, facultativaT 
rnente, como disciplina nos seus programas escolares. li: 
que "a religião constitue elemento indispensável 6 vida tias 
nações porquê concorre poderosamente para. estreitar os la- 
tos de solidariedade social. Ora, se assim é, nada mais 16- 
gico que admitir o ensino religiosc? nas escolas públic-as1. 
como o fazem ali& o? Estados Upidos, a. Alcn~ariha. Sulca 
e outros países". (A. Castro, op. cit.) 

Entre nós, comquanto R.ui Barbosa e Pedro Lessa, in- 
terpretando a Constituição de 189i1 dcmonçlmssem náo ha- 
ver incompatibilidade com o dispositivo const.ituciona1 o en- 
sino religioso facultativo, - as dúvidas iam surgindo, a o  
sabor de conveniências, sendo, emfim, dissipados com o de- 
creto do GovGrno Proviçbrio de 30 de Abril de 1930. 

E a sua aplicação nos Estados que o regulamentaram 
veio, .claramente, mostrar a sua aceitação, por parte daque- 
les a quem cabia o direito de educar em.uma grande maioria, 
convencendo-nos por isso de que a sua adoçHo, era um3 as- 
piragão nacional. . 

Sobre este assunlot o ilustre represenLantcl cle Per- 
nambuco, o Sr. Padre Camara, em discurso proferido nesta 
-lssen~bléia, demonstrou com dados positivos, a porcenta- 
gem de alunos cujos pais aceitaram o ensino religioso, os 
quais, pela sua quási totalidade. constituem o maior e me-- 
lhor argumento nesta questão. 

-4 emenda que, neste sentido assinei com diversos Depu- 
tadoe, visa, tão sómente, sancionar um dii-cito, atendendo r i o  
s ó a  suma das condições inerentes á liberdade de conci@n.;ia,. 
como aos justos reclamos e apelos da mnioria do Povo bra- 
sileiro. E, para mim, Sr. Presidente, deve ser um dos do- 
gmas principais da República, a 6pinião do maior número 

l? foi ainda, por isso, que assinei outras emendas, como 
a que trata da indissoluùiliiiadc do -nlatrim3nio e a que dá: 
efeitos civis ao ca,samento reiigioso. para não sofrer qual- 
qiier ~ . ~ s t r i ~ ã ó  a ~~pcpltanf?idac!e (10s c:*riltes, porquê,. tam-. 



'b6m. s o ~  adepto da liberdade religiosa, aceitando, por isso, 
todas as consequências lógicas que derivam dêste pyincípio. 

Terminando. Sr. Presidente, as considerações que jul- 
guei de meu dever fazê-las, embora como insignificante co- 
laboraciio a obra grandiosa que, ora. se debate, faço votos 
para que. pelos esfôrços patrióticos desta Assembléia, seja 
dada ao Brasil uma Constituição, que seja a última expres- 
são do seu progresso público e que concorra para a gran- 
deea do seu futuro. (Muito bem.: muito bem. Palmas. O ora- 
dor é cumprimentado. : 

O Sr. presidente - Tom a palavra o Sr. -4dolfo Soares. 
[Patrsa . ) 

Xáo es t i  presente. 
Tem a palavra o Sr. Pedro Vergara. (Pausa.) 
Xão est 5 ,  presente. 
Tem a palayra o Sr. Agenor Vonte. (Pausa.) 
Xão es!i presente. 
'Teni a palavra o Sr. Rui Santiago. (Pausa.) 
Xáo está presente. 
-Tem a paiavra o Sr. Teiseira Leite. (Pausa.) 
Xão está presente. 
Tem 3 palavra O Sr. João Vitáca. (Pazcsa.) 
Yão esta presente. 
Tem a palavra o Sr. Humùerto de Moura. (Pausa.\ 
Wáo est5 presente. 
'Tem n palavra o Sr. Nata Machado. (Pausa.) 
Não estS presente. 
Tem 11 palavra o Sr. F.erreira Neto. (Pausa.) 
Não esta presente. 
Tem a p a l a t ~ a  o Sr. Ant6nio Covello. 

O Sr. Antônio Coveiio - Sr. Presidente, tendo usado da 
palavra na Sescso de ante-ontem, dispenso-me de faze-10 na 
.de hoje. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. -4ntonio Rodri- 
:gues. (Paztsa.) 

NSo está presente. 
Tem a p a l a ~ r a  o Sr. Gaspar Saldanha. (Pausa.) 
Rão está presente. 
Tem a palavra o Sr. Minuano de Moura. (Pausai  
-tão está presente. 
Tem a palavra o Sr. Sebastiiio de Oliveira. ( P a u s a )  
Xão está presente. 
Tem n palavra o Sr. Leão Sampaiò. ( P a u s a )  
350 está presente. 
'Tem a palavra o Sr. Negreiros $1~50. (Pausa.) 
Não está presente. 
Tem a palavra o Sr. Fernando Magalhães. (Pausa.; 
Xáo está presente. 
Tem a palavra o Sr. Pereira Lira. (Pausa.) 
Não está presente. 
Tem a palavra o Sr. Veloso Borges. 

O Sr. Veloso Borges - Sr. Presidente. tendo cessado os 
motivos que me levariam á tribuna, peço a V. Es. mande 
cancelar a minha inscrição. 



O Sr. Presidente - O nobre Deputado será atendido. 

Tem a palavra o Sr. Aloisio Filho. (Pausa.) 
Náo está presente. 
Tem a palavra o Sr. Davi Kleiniok. (Pazcsa.) 
Kão está presente. 
Tem a palavra o Sr. Campos do Amaral. (Pausa.) 
Não está >-esz::te. 
Tem a palana o Sr. Irenêo Joffily. (Pausa.) 
Xão está presente. 
Tem a palavra o Sr. José Braz. (Pausa.) 
K%o está presente. 
Tem a palavra o Sr. Aráo Rabèlo. (Pausa.) 
X5o está presente. 
Xão há mais oradores inscritos. Se mais nenhum Sr. 

Deputado. quer usar da palavra!  ou 1t.vnnltii. Si:-sa~~ 
(Pausa). 

Levanto a Sessão, designando para a de  amar1115 a nic.?!,!:: 

ORDEM DO DIA 

Trabalhos de Comissão. 

T,evantn-se a Sessão. &s 17 110:-as. 





P3Za Sessão, em 28 de Abril de 1934 

Presidência do Sr. Antônio Carlos, Presidente 

1 

As l.4 horas, comparecem os Srs. : 
-4ntOnio Carlos, Pacheco de Oliveira, Cristõvão Barcelos, 

Toniaz Lobo, Fernandes Trivora, Clementino Lisboa, Valde- 
inar Moda, Alvaro Maia, Mário Caiado, Alfreao da Nata, Vei- 
ga Ca,bral, Lino 3facliad0, ivfagalháes de Almeida. Costa Fer- 
nandes. Godofredo Viana, Luiz Sucupira, Va1dema.r Falcão, 
José Borba, Leão Sampaio, Silva Leal, Veloso Borges, Oãon 
Bezerra. Irenêo Joffily, Herectiano Zenaide, Agamenon de 
Magalhães, Arnaldo Bastos, Aldc Sampaio, SimUes Barbosa, 
Humberto àfoura. Góis Monteira, Izidro Vasconcelos, Guedes 
Nogueira, Leandro Maciel, Rodrigues Dória, Deodato Maia, - 
J. J. Seabra, Ivledeiros Neto, Negreiros Falcão, Francisco Ro- 
cha. Godofredo Menezes, Henrique Dodsworth, Sampaio Cor- 
reia, Leitáo da Cunha, Olegário Mariano, Prado Kelly, Raul 
Fernandes, -4cÚrcio TBrres. Fernando Magalhães, Soares Fi- 
lho, Buarque Xazaretli, Lemgruber Filho, Adélio Maciel, 
hfartins Soares, Pedro Aleiso. Augusto Viégas, Mata Machado, 
Delfim Moreira, José hlkmim, Odilon Braga, Vieira Marques, 
.Tnt?a Beraldo. Furtado de Menezes, Cristiano Machado, Po- 
licarpo Viotti. Levindo Coelho, Carneiro de Rezende, Alcan- 
tara Machado, Teotdnio Monteiro de Barros, José Carlos, Gua- 
rací Silveira, José Ulpiano, -4breu SodrB, Cardoso de hlelo 
Xeto, Generoso Ponce, Alfredo Pacheco, Nereu Ramos, -\rio 
Rebelo. CarIos Gomes, Simõeç Lopcs, .hão Simplicio, D e m b  
trio Savier. Fanfa Ribas, Adroaido Costa, Gilbert Gabeira, 
Antonio Rodrigues. Valdemar Reikdal, Martins e Silva, Fran- 
cisco Moura, Antbnio Pennafort, Sebastião de  Oliveira, João 
Vitaca, -4lberto Surek, Euggnio Monteiro de Barros, Edmar 
Carvalho, Mário Manhães, Ricardo Machado, Vsálter Gosling, 
Pedro Rache. Teiseira Leite, Levi Carneiro, Nogueira Peni- 
do. (101) . 

O Sr. Presidente - A lista de presenya acusa o compa- 
recimento de 101 Srs. Deputados. 

Está aberta a Sess5o. 

O Sr. Fornandes Tavora (2 Secretário) proccde á. leitura 
da Ata da Sessão antecedente, a qual 8, sem observaç6es. 
aprovada. 

O Sr. Presidente .- Passa-se á leitura do Expediente. 
O Sr. Tomaz Lôbo. (1" Secretário) procede d leitura do 

seguinte 
VC)I.K~ E ?iVT -5 



ESPEDTESTE 
Telegramas : 
De D. Ranulfo, Bispo d e  Guaxupé, em nome do povo 

cal6:ico local; do Presidentt-, ein nome da Irmandade do 
SS. Sacramento, de Juiz de Fóra; do Arcebispo de Belo- 
IIorizonte; do Bispo de Jaboticabal; do 1" Congresso Prole- 
1.6rio. de Juiz de Fói-a: da Conferência Vicentina de São 
IAour3nco; do p o ~ o  católico de Varginlia; de Rlonsenhor 
Constantino. em ncme das Associações Católicas de Vargi- 
nha; dos sócios do Centro D. Vilal, de Juiz de Fóra. e da 
Liga Católica de Juiz de Fóra. pedindo seja aprovado o ar- 
tigo I 7  I do Substitutivo á Conrtilui~ão. 
- A Comissão Constitucional. 
Dos Ferroviários da Central. solidários com os compa- 

nlieiro: d r  outras estradas, pedindo sejam npi.ovados os arts. 
35 e 39 do Suùstitativo constit~cional r: prolestam contra a 
emenda n. 1.9h8, que dizrm ferir a classe de transportes 
sindicalirarias por emprêsas na referida representasão. - A Comissão Constitucional. 

O Sr. Presidente - Est'a finda a leit.ura do Expediente. 

Tem a palavra o Sr. Tomaz Lôbo, primeiro orador inscrito. 
3 

O Sr. Tomaz Lòbo - Sr. Presideate. Srs. Constituintes: 
Venho a esta tribuna para fazer a rninlm profissão de f4 em 
política religiosa, definir o meu ponto de  vista e revelar a 
esta Assembléia a minha impressão dos debates sobre o as- 
sunto. no cumprimento de um dever de conciência que a 
mim meçnio me impús. Para o melhor desempenho desta ta- 
refa ordenei as minhas idéias. recebendo, entretanto. sem 
desagrado os apartes e contestagõeç dos adeptos polit.icos das 
reivindicacóm católicas. 

Perdura ainda em meu.espírito, Sr. Presidente, s deso- 
ladora impressão que me causou o primeiro debate tr3.r-ado 
nesta Casa sobre matéria religiosa. Ao aqui entrar, estava 
longe de supor que estivessem em perigo as franquias cons- 
titucionais que, em materia de liberdade espiritual. nos 11c- 
giram os Constituinte$ de 1891; e que a geracão a que per- 
tenço, nascida e formada sob o signo .des- liberdade. se 
pudesse conjurar contra ela. E mais, Er?. Constituintes. que 
a Revolução de 1930, que se processou com a ajuda da ação e 
da opini5o popular como um movimento contra a tirania DO- 
lítica. pudesse. no último momento. - na hora eleitoral. - 
transformar os seus elevados objetivos patrióticos num sim- 
ples compromisso de ensaio no sentido da tirania temr8tica. 
Estamoa. assim. Sr. Presidente. cm face de uma re\-olução 
que, em suas consequí?ncias práticas, os interesses eleitorai5 
d a  maioria dos partidos polfticos~ que concorreram ás elei- 
gõea de 3 de Nâio. trnnsmudaram num verdadeiro paradoxo, - uma revoluçZo popular que representa um xecúo insensato 
á extrema direita. 

O SR Lcrz STJCLTXRA - Aliss, V. Ex. não se deveria ter 
surpreendido. porquê pertence a um partido que se compro- 
meteu a votar e a aceitar as rei\-indicações católicas. 



- 67 - 
O SR. TOhfAZ L6BO - Ir. Es .  não conhece a formação 

do Partido Democrático do meu Estado. Se a conhecesse, não 
daria esse aparte. -4pelo para todos os meus colegas e para 
aqueles mesmos que aceitaram e se obrigaram a pugnar pelas 
reivindicaqões católicas pleiteadas gela Liga. Eu, de início, 
desde que se cogitou da forrna~áo do Partido Democrático, 
declarei mie náo IIie emprestaria a minha soIidariedade se 
fosse incluída no programa de sua açBo política a menor de 
qualquer das reivindicações da Liga Eleitoral Catõlíca. 

O SR. JIARIO DO~\IIXG~;ES - DOU O meu testemunho. 
O SR. T051-4Z LOBO - Eu náo queria. ern absoluto, 

fazer referências á minha atuaçáo pelo que considero fun- 
damental em matéria de liberdade de  concibncia. contra a 
a ~ ã o  da Liga Eleitoral CatóIica que vinha amealando a con- 
3iência timgrata daqueles que se arrecearam de sua f0rça 
nas vesperas do pleito eleitoral.. . 

O SR- LUIZ SUC~PIRA - Essa acusaçáo de V. Ex. atinge 
a maioria da BssemblBia. 

O SR. TOM-4Z LOBO - Fui combatido norninalmente. 
porque, em face de todos os políticos do Partido Deniocrá- 
tico de Pernambiico, desde logo, declarei, abertamente, a 
.minha atitude contra a intromissão da Igreja Cat6lica na 
vida civil e polft.ica do Brasil. O meu nome foi visado: mas 
.essa campanha que se fez contra mim, não impediu que eu 
aqui entrasse em nome das idéias que defendo. de plena liber- 
dade espiritual. nem me levou. sequer* ao fim da lista dos 
e1eit.o~ pelo meu Estado. 

O Sk 0 ~ 6 ~ 1 0  BORBA - Também ressalvei, em tempo, 
-antes do pleito. perante o Partido. num telegrama, em têrmos 
,perempt6rioc. a minha atitude contra as rei~~indicações da 
Liga Eleitoral Católica. 

O SR. LCIZ SUCUPIRA - O orador não compreendeu bem 
.o meu aparte. Eu quiz dizer que S. Es.  não deveria estar 
surpreendido. pois que a campanha eleitoral se fez com a 
promessa *s partidos aceitarem as reivindicações católicas. 

O SR. TOMAZ LOBO - Meu nome foi cortado sistema- 
ticamente de todas as chapas da Liga Eleitoral Católica. Não 
obstante. devo declarar aos meus colegasl que recebi votos de 
.católicos. mas de católicos que se colocam no meu ponto de 
vista; que põem os interesses da Igreja em matérja pura- 
mente c i ~ i i  e polftica, abaixo dos interesses supremos do 
Brasil. Etecebi votos de católicos, mas não recebi votos cató- 
licos. G preciso fazer a distingáo. 

O SR. IRESGO JOFFILY - Será diffcil. 
O SR. TO&I14Z LOBO - Os votos catdlicos sSo votos que 

vieram por intermedio da Liga Eleitoral Católica. Eu mes- 
mo, por esse critério que se adota para chegar 6 conclusão 
de que a maioria do Povo Brasileiro 6 católica, tamb6m sou 
catblico, porque fui batisado, casei-me no religioso e a minha 
família professa a religião católica. 

O 53% IRENÈO JOFFILY - Professa a religso? 
O SR. TOMAZ L6BO - Professa, como V. Ex. e toda a 

-gente: vai 5 missa aos domingos, mas não observa todos os 
seus do,bmaa de IB.. Para ser catblico 6 preciso conhecer a 
doutrina, identificar-se com ela, agir de acfrdo com ela, en- 
fim. praticá-la em todos os seus mandamentos. 



Eu. de antemão. declarei no inicio de minlla.; considera- 
93e.s que n5o combato a religião católica - como religião. 
Corribato. sini, a ação política da religiao católica. a intron~is- 
S ; ~ O  disf:irsad3. da IgreJa na  \-ida civil e partidária Brasi!. 
Se quizermos fazer depender a carreira política de qual- 
quer brasileiro de sua submissão incondicipnal 5s reivindi- 
caqóes da Liga Eleitoral Cathlica. teremos caído. prat.icamente, 
rio domínio da escola teocrática, que empolgou os povos do 
Orientel n a  sua infancia. e o próprio Ocidente, na Idade 
318dia. com Inocencio I11 e Greg6rio Vi i .  Combato. repito, a 
iiitr.omis~5.o da Igreja na esfera do poder civil. Agora. como 
dout.rina para apcrfcifoamcnt~ moral dos homens. como ca- 
minlio. a t r n ~ é s  o culto de Deus. para sa lva~âo das a?mas. eu 
a respeito, mas - conirém acentuar - em pé de igualdade 
com outra qualquer religião. Como um sistema ee prerro- 
&ativas e pl*ivilégios, eu a impugno. E n5o concebo que esse 
estado dc  cousas possa ser. afinal, vitorioso no Brasil. 

O SR. L ~ I z  SUCUPZR~ - 350 h5 ninguém aquí pleiteando 
privilégio. V. Es. estti enganado, neste poato. 

O SR. TO'tlAZ L<)BO - Faz-se. nas vésperas de uni pleitu. 
um verdadeiro arranjo. um verdadeiro negócio. uma verdadei- 
ra transação parti se  garantir a eleição dos. candidatos dos 
partidos. Se 6sse estadù de  cousas triunfar hoje, tcrá, fatal- 
mente. de fracassar amanhã. Eu. desde já. 1150 doli o meu 
apòio. nem a cumplicidade do meu silencio 5 vitbria dessas 
itlGias que jillgo nocivas 5 obra golílica e iucial do Brasil. 

O SR. IREXSO .TOFFILS - V. 33s. nóde indicar um dos 
pontos onde csista essa nocividade? 

O SR. !TON-U LòBO - São existe, entre nhc. I'aLor de 
ordem nacional que nos :tconc-elhe a retroceder no caminho 
rias nossas conquistas libei.ais. Quais a s  razões que se apre- 
.sentam hoje? Sáo razões eleitorais d e  alguns partidos que 
surgiram enl vésperas do r~lr i to de 3 dc Maio. :i Rrx-olu~ão 
íie 1930 niío t e z  coriiproniisso algiini coiii :i Igoejn para 
assegurar-lhe vantagens e prerrogativas. 

O SR Luu SC~UPIRI - V, Es. se está con.denando a 
si próprio. Quer dizrr qiie o rei1 Partido trarisigiii com ;i. 
Liga. 

0 SR. 'J!O>lAZ LOEO - Suo 11-ansigiu. V. E?:. n50 
r# - l&  vcrdadeirni~ient.e inforn~ado. Todos os conchavos fo- 
i.aiii i~cpclidoa. 1Jui dtiqiieles yiir: .;c ol>usrrcim ri casas tran- 
sa~õm. que importa\.am r'a confissã_o do d c s p r e s l i ~ o  da 
próprio Parlido. 'icssc mesmo sentido. se manifestou o meu 
clistinto companheiro dc bancada Sr. Os6riu Borha. comu- 
iiicando o seu pciis;iint.nLo ao dirclório do nosso Partido. 

O SR. 0 ~ 6 ~ x 0  RORBA - Ainguérn mais autorizado para 
dar o seu testemunho do que o nobre Deputado Padre Ar- 

Camara, Zeader da no-a bancada. S. 3 3 .  nunca contes- 
tou ,-J nosso direito. meu e do ilust1.e orador. de votar con- 
tra as emendas religiosas. 

O SR :\NIuDA Lw1'-4~4 - 1;: esato. TV. EEx. iizerani 
em tenipo ressalva sòbre as reivindícaqões da Liga Cató- 
lica, negando-lhes o seu apõio. 

O SR. TOMU LOBO - Seiihoibes. prezisamos ser  à i~i-  
ceros. Vejo que até par€.idos denominsdos liberais plei- 



teiam as reivindicações mínimas da Liga Católica. EstZo 
pelo ensaio da teocracia. Tenho. porianto, o direito de ùe- 
ülarar que &sse liberalismo está f.runcado. Usam-lhe o nome. 
indevidamente. porquê um parf,irlo liberal não pode, de mo- 
do algum. concorrer para que se implante ent.re n6s. por 
exemplo. (J casamento religioso. com finalidade civiI. 

O SR. Lvrz SUCLTIRA - Isto 6 doutrina pacifica. em 
alguns países. 

O SR. TOIZU L6BO - O próprio Substitutivo com- 
tituciona! consagra o principio geral impeditivo de ireia- 
ções de alianca ou dependência entre o Estado e qiidquer 
cixlto ou igreja. Pretende-<e. no entanto, adotar o princí- 
pio da validade civil do r:isamento celebrado pelo ministro 
de qualguei confissão religiosa. Èste último principio. se- 
nhores Conrtit.uintes. virilrt incontesta\-elmente o primeiro. 
criando uma contradi~ão no t.esto da nossa fiitura Carta Po- 
litjca. 

O SR. ,b-Xo R E B ~ ~ O  - -1 ùisposiqZo servir& para re- 
gular casos anomalos existentes no Brasil. 

O SR- I R ~ ~ o  JOFFILY - É a realidade brasileira. a qne 
precisan~os atender. 

O SR.  TO3IAZ LOBO - Por que não se regnlarizar a 
situaçáo por intermédio das autoridades civis? 

O SR. LGIZ SUCUPIR~\ - H5 quarenta e hn tos  anos se  
Lenta isso. sem que se haja conseguido. 

O S R .  TOJIIZ LoBO - Preferem reguraliz&-la coni o 
padre estrangeiro? Segundo o testemunho do nobre Depu- 
tado Sr. Plinio Toiirinho, no Parana. e creio que em todo 
o sul do Brasil. a percentagem rios parires estrangeiros 6 de  
80 5% 

O SR. ARRCDI C A ~ ~ A R A  - 13 reduzido o r~úmero de pa- 
dres eslrangelros. no Brasil. 

%I Pernamùuco. V. E s .  talvez 1150 cncontrc 20 "/r. 
O SR. TOYIZ L6BO - Alildo, principalmente ao sul. 

baseado no testen~unho do ilustre cole,na. Sr. Deputado Pli- 
nio Tourinho. Disse S Es. mie a percentagem ali 6 de 
SO C2u:l~i qiic n mesmo ocorrc8 com relaçiío ;i lodo o 
Ernsil. x-arilindo a percentageni nalguns Estados. 

D~hn:  íi!n Cste ponto. prossign na c.sposic.Ni~ dc iniiili:i; 
idéias. 

O SR. IRLY*O JOFFILY - 2 pena que eis '170 tivessb po- 
dido dar n meu aparte.. . 

O SR. TOBIAZ LABO - Qonl o npartr? ds V .  Es. ? 
O SR. TRENBO JOFFILY - Pergunto ii V. Es. quais sáo 

os princípios riocivop ao Briisli. ~>lritr:~dos 11~1~)s calólicos. 
Cilc V. Es. nm deles. 

O SR. TOM-IZ LGBO - O principio é de ordem geral: 
a intromissáo da Igreja de qualquer religião na  vida civil 
e política dos Estados. E u  me proponho a discutir, con- 
cretamente, o assunto com V. Es., em outra oportunidade. 

Senhores! N5o é um apêlo á conci6ncia política dos no- 
bres Deputados que pretendo fazer agora, mas á conciência 

jurídica daqueles que cultivam e aplicam o Direito. 



Como vamos cogitar, numa carta conçtitucional em que  
se estabelece como principio geral que s6 podem exercer 
cargos públicos os brasileiros natos ou naturalizagos, de a- 
caisar uma disposição sem objetivo prático, que va i  confe- 
r i r  a ministros de quaisquer religióes e nacionalidades a- 
faculdade de rcalizaçiio de atos da vida civil, como o da 
celeùraçáo de casamentos, que produz efeitos perante s so- 
ciedade em geral? Quebra-se. e~identeqentc,  O ~ r i n c í p i o  - 

g o próprio poder civil que vai deferir a estl'angeiros 
a prática de ato da masima impo~tancia social, qual O casa-- 
mente de que decorrem relsçóes de ordem ~at r imonia l  e de 
orderil moral. da maior relevancia. 

O SR. ARÃO R E E ~ O  - É: u111u questáo de regulamento. 

O SR. T O N U  L0130 - B uina questão de princípios. 
115 Uma outra circunsttincia - apelo para aqueles que 
podem encarar 0 assunto sdbre o ponto de vis- juridico. 
Imaginemos um casamento efetuado, como o projeto cons- 
titucional jnsensatanlente estabelece. por um ministro de 
qualquel. re!igiáo. E se surgir uma ação de  nulidade de 
casamento? Pergunto : quem vai reconhecer da ouiidade, 
quando se discuta sobre o aio da celebraçáo? Será a auto- 
ridade civil ou a eclesiástica? Suponhamos que deva ser  a 
civil. E, então, quanta. dificuldades vamos encontrar? Te- 
remos de obrigar o juiz a conhecer a legislação, o Direito 
Eclesiástico, ou como se gossa chamar, que deva ser  obser- 
vado por todos os ministros que celebram casamento, de  
ac6rdo com o rito dos respectivos cultos. Imaginemos que 
seja o católico.. . 

O SR. LUIZ SUCUPIR% - ISSO não está no projeto cons- 
titucional. 

O SR. -~DROALDO COSTA - Um juiz. atualmente, para 
aplicar a lei nacional do estrangeiro tem de conhecer a 
Iezislação do pais desse estrangeiro. Em maleria de ,capa- 
cidade, o dispositivo brasileiro q n d a  que se aylique a lei 
estrangeira . 

O SR. TOM-U LOBO - O armmento prova demais. Aqui 
náo 6 o caso de capacidade. Káo 6 do estatuto pessoal que 
se trata, mas sim da lei local. que é a que deve reger o ato. 
-4 questáo da capacidade 6 outra. 

Imaginemos, como dizia, que.,ce trate de um casaxnento 
celebrado segundo o rito catdlico; imaginemos ainda que c. 
juiz, que conhece o rito católico ou o Direito EclesiSstico, 
venha a decretar a nulidade da celebração do casamento. 
Pergunto: hi ou nUo urn conflito entre a -  autoridade civil 
e a cclesiástica'! Veremos a própria autoridade eclesiástica, 
o poder espirituul insurgir-se contra o cumprimento de uma 
decisão do poder temporal. in~ocando o principio que re- 
conhece a absoluta independencia entre os dois poderes. 
Cada um tem a sua esfera. de açáo. 

O Sp.. LEV~ C r ~ ~ ~ ~ ~  - O dispositivo do projeto não 
é tão absoluto como o nobre Deputado estQ fazendo .crer- 
porquê todos os atos são celebrados debaixo da ~ t o r l d a d e  
do juiz. E quanto á preteriçáo de formalidades d k t e  ou 
daquele rito religioso, V. Es. sabe que, em matéria de 
casamento, a nulidade não é decretada por &Se motivo, m a s  
por simples pre ter i~ão  de formalidade secundárias - 



O SR. TOhL42 LOBO - Mas se as fornlalidad- forem 
essenciais? 

O SR. LEVI C ~ X E I R O  - As essenciais sáo os inipedi- 
nentos, regulados pela lei civil e verificados pelo juiz. 

O SR. TOMAZ LOBO - E se o rito fbr desobedecido? 
O SR. LEVÍ C-SRSEIRO - Es. queira t e r  a bondade 

de atender para esta circunstailcia. Tiye ocasiiio de lèr um 
oficio de um juiz da Baía eni que comunicava ao Governo 
que nesse Estado, para 150 casamentos civis, havia 1.000 
lbeligiosos. Esta é 3 situacáo no Brasil, que se pro-ra re- 
mediar. 

O SR. IRES~O JOFFILY - Essa realidade O orador não v&. 
O SR. TOM-1Z LGBO - Isto seria mais um motivo para 

se afastar da nossa \-ida de família a celebração do ato pelo 
rito religioso. Devc-luos levar ao espírito da massa inculta, 
guiada certamente pelos niinistros re!igiosos, o conhesimen- 
to da necessidade. para quc produza os seus efeitos, de ser 
o casamento realizado peranle as autoridades civís. 

0 SR. LUIZ SUCCPIRA - S o  iiilerior do Brasil. esisteii~ 
!dgrras e léguas de ferr-itório, SCiH que a i  se encontre iim 
juiz para a celebracão de casamcnto. 

O SR. TOX-4Z LOBO - O número de leguas citado 
pelo nobre colega pode, por outro lado, provar contra o seu 
argumento. Posso referir mesmo a declaração do arcebispo 
da Baía, que 6 o Estado do Brasil, onde. talvez, maior seji: 
o sentimento religioso, afirmando haver 70 paróquias \-a- 
BU- por falta de vigários. Imagine-se a dificuldade que af 
terao os interessados para encontrar quem celebre um ca- 
samento religioso! 

O %R. L u z  SUCCPIR~ - Remedeiam-se êsses casos com 
as "missões" e as "desobrigasn. 

O SR.  OS REIS - O intuito do Substitutivo, aceita 
a disposição a que 17 .  Es. se refere, é justamente o de le- 
gitimar situayões que se notam na Baía e em todos os ou- 
tros Estados. Far-se-& registrar perante o juiz casamentos 
rcalizados pela religião. 

O SR. T0M-U LOBO - Encaro a questão de um ponto 
ric vista mais alto. -1 tese que defendo e que me levou 
As conclusões conhecidas. é a seguinte: O poder espiritual 
niío tem o direito de intervir na esfera própria .do poder 
temporal. Xinguém contesta que hoje está abandonada a 
idéia do casamento como sacramento. O casamento civil 
9 um contrato de natureza toda especial, regulado e-npres- 
samante pela lei. Acho que náo temos necessidade de su- 
cedaneo para o casamento civil. 

Decemos. sim,. esclarecer a conciênciri. de toda a gente. 
difundindo devidamente ti instrucáo. a culturti, o senti- 
mento de Pátria. 

O SR. LUIZ SUCUPIR~ - Levaríamos cem aros prepa- 
rando o Povo. Enquanto isso, vão se multiplicando os con- 
c~binatos se olharmos apenas a lei. 

O SR. TOKG LOBO - Admito que necessitamos de 
cem anos para elevar o nível mental de nosso Povo. Mas, se 



quisermos suprir desde já as deficiuncias de sua cultura. 
dando-lhe como sucedaneo do casamento civil o casamento 
religioso. precisaremos d e  três séculos, porquê a Igreja Ca- 
tólica, como força conservadora. por excelência. que é, em 
nada tem contribuído para a evolução dos povos no senti- 
do àa  sua emancipacão. (Arcio apoiados.) 

Devo declarai. a T T .  EEx que "não apoiado" náo é 
argumento. 

O SR. LUIZ SUCUPIRA - A civilizaçáo brasileirâ é friitc; 
ria Igreja Católica. 

O SR. TOMA2 LOBO - Quem, sem fanatismo e sem 
paixâo. observa a atuação da Igre.ja CatClica no  mundo. 
através d a  história. x-erifica ter sido ela contrária 5. evo- 
l u ~ ã o  da humanidade para o liberalismo e para a demo- 
cracia. 

0 SR. B-~RRETO C-~~IPELO - 0 orador 6 Um dos POUCOS 
a dizer isso. 

*O SR. TOM-4%; L6BO - V. Ex. se preocupa muito com 
o número; eu, não. Alás, V. Es. esta coerente, porquê quer. 
em nome de uma apregoada maioria católica. que se vio- 
lente a conciência d a  minoria. só porquê é minoria. 

O SR. ADRO-GDO COSTA - Bquf não hã violência 5. con- 
ciência ,de quem quer que seja. 

O SR. TO?fiAZ L6BO - Quando se pretendem medidas 
de ordem religiosa, no sentido de disciplinar com o cara- 
ter religioso atos ds vida civil. ainda se poderiam alegar 
para isso direitos em nome d e  uma maioria, mas quando 
se apresenta. c01110 se apresentou nesta Casa, subscrita por 
160 Deputados. uma emenda para que a Constituição seja 
promulgada "pondo a confiança em Deus", é d e  considerar 
que .i& náo se trata aí de matéria de disciplina constitu- 
cional. em quc a maioria obriga á minoria, mas de um ato 
de concidncia que exige o ap0io d a  totalidade do Povo bra- 
sileiro. espresso pela unanimidade dos seus representantes 
nesta. 2\ssembléia. 

80 SR. -~RRuD.). C-QTARA - Todas as !eis S;*O atos das 
maíorias. Pelo menos nos países democráticos. 

O BR. TOM.4Z LOBO - Mas n5o 6 do texto d a  lei cons- 
titucional que se trata, e sim do seu preambulo. A minha 
impressáo. ccnfesso. 6 de desolagáo absoluta. - 

O 8x. IRIN&O JOFFILI- - S50 1x5 motivo para tal. 
O SR. TOMAZ LOBO - TaTvez porque P. Ex. esteja 

com o seu espírito críl.ico um tanto obscurecido pelo fa- 
natismo. 

O SR. IRISGO .TOFFILS - NU0 tenho fanatismo. 
O SR. LVIZ SECLPIRA - E V. Es. estaria, nesse caso. 

com o seu obscurecjdo pclo anti-clericalismo. 
O SR. T O U  LOBO - Poderei ser anti-clericulista 

p r a g m a t i s t ~  mas náo dogmálico. W. EEs., porém, querem, 
5 viva fùrga, que todos pensem. sintam e deliberem em as- 
suntos políticos de acordo com a Igreja. 

O SR. CIIISTÓ~ÃO BL?RCELOS - Entretanto. ainda náo 
chamamos a V. Er;. de fanático. Eçtanlos a ouvir sua ora- 
c50 ion? o maior respeito. 



O SR. TO3MZ LOBO - O que nii~ifo agradeso. 

São nle chamaram de fanático porque não o Sou- 
VV. EEs. são justos como eu. F i o  me chtimando de fanft- 
tico. são justos. 

O SR. LEVÍ CARNEIRO - T7. Ex. terminou suas considern- 
cões s6bre o casamento religioso. Eu. entanto. queria re- 
cordar o seguinte: .sabe V. Es. que quando se instituiu o 
çasanleiito civil no Brasii. a Lei de  1890 foi feita por Coe- 
1110 Rodrigaes, que declarou que tinha tido a preocupaçiio 
cie imitar a cerimonia religiosa. De modo que o casamen- 
to civil se tornou naquela pantomima quasi ridícula qur 
coiiùecemos. --gora, náo se procura fazer mais do que ateii- 
der á situapáo real do Brasil, facilitando a realizaçúo regu- 
lar do casamento, sob o contrdle do juiz. 

O SR. TOM-42 L6BO - São vejo em que consiste essa 
facilitação. porquê as formalidades de IiabilitaçLio sáci as 
mesmas. E a respeito da celebração. no civil. se estabelece 
gratuidade, ao passo que o casamento pela forma religiosa 
talvez náo seja gratuito.. . 

O SR. LUZ SUCT,TIR.X - I-. Es. diz: "talvez". Ainda 
bem!. . . 

O SR. TOJI-SZ L6BO - . . . vis10 como o Estado não 
pode legislar para a I p j ? .  Agora. quando se estabelece a 
gratuidade com o sacrificio dos funcionários c i ~ í s .   ai se 
permitir que o padre, pelo seu prestígio *direto scbre a 
ignorancia das massas, faça dele fonte de renda. 

O  SR. -~DRO.SDO COSTA - Mas a pessoa pede o casa: 
mento religioso, se quizer. Por consequência. se Ilagar e 
por seu gosto. O Estado náo \-ai impor a condi~ão de paga- 
mento. 

O SR. TO.1l.U LOBO - Ií como o óbulo de  S. Pedro. 
O SR. ADROALDO COSTA - Mas a pessoa dá \-oliinlii~-i;i. 

espontaneamente . Logo. não 1iá coacáo. 
O SR. B.U>.R.RETO C-IPELO - O nobre orador j5 deu a 

6ùulo d e  S. Pedro? 
O SR. TON-U LòBO - T A  o tenliu darlo algu~llai: vezes. 
O SR. BARRETO C-QIPELO - Deu porque quis!. . . 
O SR. IRISÊO JOFFILY - O ilustre orador esta pare- 

cendo bom católico. Disse, h5 pouco, quc a religiáo 6 con- 
traria á ~ v o l u ~ á o ;  agora afirma-se católico! 

O SR. TOM-4Z LOBO - PcrdUo! Eu riiiida n50 dis.-c 
clue sou bom cutú!ico d0sses que comungani pela páscoa da 
ressurreição. Quando eu o disser. o nobre Depiitaclo poderi 
reafirmá-lo. São combato a Igreja i;ntólica como religisri. 
mas como fòrça política arregimentadn. 

350 posso acredittir lia sinceridade das afirn1ar.U~ que 
se avancam aqui. 

Fiquei cansado de ouvir, e de 1i.r. Sr. Presidenle. 
afirmação de que a Liga Católica não era u m  partido po- 
lítico. 

Q SR. -41iÁo R E B ~ L O  - I-. Es. eatb confundindo unl 
assunto com oul.ro. 



O SR. TOSI-XZ LòBO - 1-7. EEs. C que, com os apartes, 
m e  levam para todos os assuntos. 

São posso acreditar na  sinceridaàs das afirmações que 
aqui iCm sido feiias. aliás cheias de unçzo. Fiquei can- 
sacio d c  ouvir dizer e repetir que as Ligas Eleitorais Cató- 
licas ii5o cram partidos políticos; antes, que elas se coioca- 
vam fora do; partidos e acima tlêles. Isto quando liz a 
afirmativa de qirc Leão SI11 cundeuava os partidos confes- 
sionnis cal 0licos. 

c) SR. 1 . ~ 1 ~  ~ C C C P I R . ~  - r\,i?l~Ia hoje os condena a 
r .  ig;c.]a. 

O SR. TOM-U LOBO - Dianie disso. e depois disso, que 
\-imo--? Seis Deputados pelo C c ~ r á .  aquí vieram eleitos sob 
a legenda partidária "Liga Eleitoral Católica"! De modo 
que o que se dizia clue não era partido político. hoje é par- 
! ido confessiazial . 

l i n d a  mais por um discurso aqui pronunciado pelo dis- 
tinto colega Sr. Barreto Lampelú. a quem tributo as  home- 
nagens cie meu respeito pela sinceridade de suas atitudes.. . 

O SR. B.\RRETO C-QIPELO - -4gradei:o á V. Ex. 
O SR. TO1\IAL LõBO - . . . teve esta Issembleia conhe- 

cimerilo de que esiste. entre nós. uma Junta Sacionãl das 
Ligas Eleitorais Católicas. 

O SR. BARRETO C-OIPELO - Sa ~ e r d a d e .  
O SR. TONAU LOBO - E um partido nacional. E que 

i. Liga é uni parlido, isto 6 incoiitestável. Temos a pr.ova na  
presença, aquí, do Sr. Deputado Luiz Sucupira. 

O SR. LUIZ SCCCPIRA - -1 Liga d um movimento cató- 
iico: náo é um partido. 

O SR. TO?tI=Z LGBO - Teve uma legenda politica re- 
. gistrada no Superior Tribunal Eleitoral, para fazer candi- 

1;atos 5 -Sssembléra. 
O Deputado B a ~ r e t o  Campelo. por esemplo, náo foi apre- 

:eiituão pela Liga Eleitoral Catdlica; veio como avulso, em- 
bora coni a colaboraçáo da Liga. B sabido. por6m, que no  
Ceará, os Srs. Luiz Sucupira, Valdemar FalGo e. se me nãc, 
engaiio. outros quatro, cujos nomes não posso citar com 
precisão, vieram eleitos pela Liga E!eitoral Católica, ta l  
como se fora essa iim partido político. 

O SR. CRISTÓV-TO BARCELOS - Mas isso foi só no Ceara. 
O SR. TOM-42 L6BO - Senhores. @da a gente sente e 

v& que a Liga Eleitoral Católica é um partido político, que 
pretende orientar e dominar a vida política do Pais. 

Digo sinceramente. declaro em conciencia, que se tives- 
se sido preciso transigir c negociar com a Liga Eleitora! Ca- 
tólica o compromisso d e  votar pelas suas reivindicações 
para fazer carreira política, eu teria, de início. renunciado 
it toda atividade político-partidbria. 

O SR. LUIZ SGCUPIRA - Ti. Es. esG se colocando con- 
Ira o seu próprio partido. qiie transigiu com a Liga Elei- 
!oral Católica. 

O SR. CRISTÓV-:~ BARCELOS - ISSO, não! 
O SR. TO4L4Z LOBO - Preciso dizer ao nobre colega 

pelo Ceará, que declarei solenemente, antes das eleições, que 



meus compromissos políticos se limitavam ao programa do 
meu partido e áquelas idéias -a que eu, expressamente, hou- 
vesse emprestado solidariedade. - 

O SR. Lurz SUCLPIRX - 1'. Ex. náo se elegeria em ~ e r -  
nambuco sem o seu partido. 

O SR. OS~RIO BORBA - Isso 6 a nega60 do espirito par- 
tidirio. 

O %R. TOMA2 LOBO - Devo declarar a V. Ex. que 
sou aqui, pura e simplesmente. uma expressáo do meu Par- 
tido, não tendo recebido sequer um voto da Liga Eleitoral 
Católica, nem da Liga Pró-Estado Leigo. Devo esclarecer 
que no meu Estado esiste essa Liga Pró-Estado Leigo. que 
deixou de fazer u m  Deputado pela diferença de  uma; de- 
zenas ou uma centena de votos. Teve a Líga Pró-Ejiiado 
Leigo a sua lista de candidatos, na qual 1150 figurei. Por- 
tanto, o que me troilse á -Issemblbia foi o voto do n e c  
Particlo. 

O SR. CRISTÓVXO B-UICELOS - Pró-Estado Leigo? 
O SR. TOlIAZ LOBO - Pró-neutralidade. 
-4 Liga Pró-Estado Leigo, repito, teve os secr candi- 

(iatos. Dela n5o recebi um só voto. 
C, SR. CRIST~V-Xo B-mcmos - -1 Liga Eleitoral Cató- 

!Ica podia também ter os seus candidatos. 
O SR. TOX-U LOBO - ,L Liga Pró-Estado Leigct de- 

clarou, no inicio da sua organizafáo, ser uma associayáo 
pais fins políticos, enquanto que a Liga Eleitoral Católica 
afirmou n5o- ser partido político, destinando-se a agir fóra 
e acima dos partidos. Como se ve, ela se revelou depois 
com caráter de verdadeiro Partido Político. 

Diante disso e depois disso, parece que estou autori- 
zado a declarar que a Liga Eleitoral Católica 15 partido po-. 
!itico e só não se manifesta assim em toda parte porquê 
não póde. Quando poder, o fará. tal como se deu no Cear&. 

O SR. CRISTÓVÁO B-=GELOS - Só no Ceará. 
O SR. TOhf.4Z LOBO - Não o fez em vários Estados, 

roas o i a r i  assim que possa. Ela se propõe a orientar e 
u'orainar s vida política do Pais.. . 

O SR. OSÓRIO BORB.~ - Em Pernambuco. anunciou que, 
nos pleitos futuros, conforme corressem as cousas, formaria 
chapa pr6pria. 

O SR. GFLISTÓ\--TO B.~CELOS - SO CearS, ~ ~ o d i a  a Li= 
Católica ter agido como partido, apresentando os seus can- 
didatos. 

O SR. LUIZ SUCUPIRX - A Liga adotou os canáiaatos 
de outros partidos. 

O SR. CRIST~V-TO B.~CELOS - Em outros Estados, po- 
rém, as Ligas Catõlicas, apenas orientaram os'votos dos ca- 
tólicos. Foi o que se deu. -4s Ligas analisaram os candi- 
datos de  todas a s  cores políticas, nãc indagando dos seus 
matizes partidários. 

O SR. TON-S1, LOBO - Seases Estados, se assim pro-- 
cedeu, agiu coerentemente. 350  G fez, porem, nc> Ceará. 



O. SR. , ~ D R O ~ S L D O  COSTA - Então, pode se dizer que a 
Lign sc rn:intevc fiel aos ~ 1 1 s  C O R I ~ I - Q ~ I ~ ~ S O S .  com escegãú 
do Cear.8. 

O SR. TOAIAZ LOBO - Pode se dizer que se nianteve 
de acbrùo coin os compromissos iniciais quando não con- 
segiiiu fazer candidatos próprios. Qiiando teve f8rgas para 
ísso. revcloii os seus propósitos dc se ço~istitnir, em defi- 
aitivo. como Partido. 

O SR. BARIIETO CAMPELO - X5o é exato. 
O SR. FEIISASDES TLVORA - Dou o meu test.enlunho. 

S o  Ceará ela tc\?e o caruter de parLido político. 
O SR.  T0M-U LOBO - Ai est5. Creio que no lfara- 

nháo a Liga Eleitoral Católica apresentou. candidatos sob 
legenda. Assim procedeu apenas em dois - Estados, porquS 
só nèsçea contou com elementos para isso. Logo que em 
qualquer EsLado se sinta com furga e prestigio para fazer 
candidatos ~rópi ' ios, apresentará sua legenda no Tribunal 
Eleitoral. 

O SR. LEVI CARXEIRO - ';em mesmo isso justificaria a 
recusa dor disnoçitivos do projeto. 

O SR. AR?O REBÈLO - 2 un] ideal como qualquer oubo. 
O SR. L E V ~  CARSEIRO - I3 uma situação de fato. Se re- 

almente os católicos se organizam como fÒrc,a política para 
donxinar. é porquS devem dominar. 

O SR. TOàIAZ LOBO - Vou procurar demonstrar que 
.a atitucie asaumida pela Liga Católica não está de acòrdo 
eon1 o modeino pensamento da Igreja. ksse argumento, porém, 
náo serve' de forma alguma para infirmar em si  qualquer 
das propocicíies ou teses .que foram incluídas no nosso pro- 
jecto constit.ucioiiril,'ein nome dos interesses reIigiosos. 

X respeito de  cada uma dessas Lcses furei consideray.Ões 
especiais. 

O SR. L E P ~  CARSEIRO - Toaas se inspiraram em razUc 
de orrlem política c não religiosa. 

O SR. T0M-U LOBO - Irou desenvolver o ineu ponto 
de  vista. A ~olit.ica. qiie a Liga Eleitora1 Católica defende 
e zdota. tem como adeptos e servidores grande número de 
Deputados nesta Casa - grande, relativamente, sáo uns 10 
ou 15 - que se batem por ela com denodo. 

Essa polílica não sc inspira na atual doutrina da Igreja 
Católica: a .modérnn sociologia católica é outra: aceitam-na 
e sustc:r,iam-na. os políticos franceses, aqueles qiie na política 
rie França re]si+esentam genuinu'mente a nova doutrina da 
Igreja Calúlica. -4s iclkias católicas que se  defendem aquí 
são idéias que cstuo de. acbrdo com a atuagâo politica da 
"lct ion Francaíse" c foram condenadas expressamente pela 
Santa Sé, por contrtirjas 5s idéias do século. Pois bem, essa 
doutrina contturia 5s idéias d o  século 6 a que se quer tornar 
aquí ~i to r io sa .  

O SR. - 4 ~ ~ u n a  . C A M . ~  - -4 "Action Française" não foi 
.condenada p o ~  motivos políticos; foi condenada por Pio- SI 
por principio:: dogn~:iLicos, porquanto, al6m das dúutrlnas 
polílicas. encerrava erros gravissirnos de dogma e essa con- 
dcnncúo já havia sido-Iawada desde o Empo de Pio X. Alem 
dissn. n "Action Franpaise" i? monarquista. 



O SR. TOMZ LOBO - -4 Tgreja foi monarquista a té -  
Pio IS. Esteve priea 5 tese católica. ao passo que Leão 111 
propcndeu para a hipótese catri!in. 

O nobre Deputado, doutor cm teologia. c.oi~.io i!. dcye 
fazer distinq-50 entre tese católica e liilicilesc catUlicli, de 
acõrdn .com Santo Tomaz de  Aquino. 

h llip6tesc ri juslamentc a que. admitt,irido a dernocra- 
ria. O l i l ~ ~ r a l i s n ~ n .  8doclai.n qiic a religi5o .nUo 6 sistema cien- 
tifico oii econCniico: 6 simplesment~e iiiila religião: no pns- 
so que u tesr. que perdiiroii durtinL~ n 13ontificado dc. Pio IX, 
levou. esse pc~nt . í f i~c a espediia. na ;ingúslia da perda 110 poder 
t,emporal. o -'Sullnbtr.q", essas 0itenl.n pi.nposisc?cs que o mun- 
do conhecc c p r l n ~  qi.ini.~ foram aoncicriados. em massa: o 
liberalismo, o progie?ao c a civilizaçiío. 

Hoje, o !il:ic!rn!is.mo. o progr(!sso e a ~i\~ilizaqiio niio 55.0 
cnmhatidos pela Igreja; ao con1.1-irio. sZo ticeitos por Lcálo 
SUII em suas enc.íclicas, grincipalniciitc. nx  R P I W . ~ , ~ .  ~tornrztmn,, 
que procurou icaolver n quesl.áo social coiii iissornbro dor- 
que rcpreseiihl-nn? ,? vellin nienl:?liilnd~.*. qiie I: 2 cor:.eiite do 
: ~ ~ . i i ~ s n i ~ v n n t . i ~ r ~  reli?--lnt.Ar-in. qur. qucr  P:ize;- ;.ri;iirgir ngora. 
a csco!:~ ;.c~c:;Z-ic5"- cscoiu dt-I c-loiníriia (-10 !iiiri,!i. i6spii.i Irra1 
?Obre n tenipora!. 

Respeito a rcligiiío c.atbli:.;t como :.eligi5o. como fO!v:a 
ali, c:pit-iLu:ilizaçáo c dinamiza!~iio da vida. Acho qiie a Tg1.e- 
j a  so se  dignifica no regime da escola nn~cricarla~ isto 6. n o %  
regimc da scparaçZo: de recíproc-J, icdependencia. 

O SR. -%DROAT,DO COSTA - E onde se p-t.ica isso que 
querelilu5 aqrlí: iiiisirio ;.i:iigic)si?. ;is,;irlitnr.i;i r.e!igiorn. ~ 3 -  

san1enl.e :*;!ligii~sci i'nciilial.ivci. 
O 511. B~nnrsro CAITPET,~ - O orador disse clce r i  Igreja 

foi incznai~cliii.~Ln com Pio 1';. Os padre..: católicos. enlretan- 
1.0. irjiir!uran-i a l)roclan~ar a República. cm 1817 ri 18-"i, e m  
Pei.narn1.1uco. 

. O SR. TO3IhZ LCRO - Preciso dize;. a I-. Es. que 
isso rcln-eae:>la o l~~~iisanii!iilu isolado ile alguns. Precisa- 
mos ent.ender a doiit.rin:t ria Igreja pela. orienta!:ão que vem 
( 1 4 ,  seii ciicfc - n Pontífice - p n r  meio de bulas e breves. 
i::slr i: o ~~r~iisanrnciilo rl:i Tgreja. Um padre isolado. seja !i-~ 
tic::.iiI. c-jc~i;!oci.aln. i1511 I'iiania n ciouirina dti Tgreja. 

O SR. -4iini:Da .CA~I.\R..\ - Gm dos m 5 r t i ~ e s  da rcpúhli-- 
ca  dc Pcrnambuco foi Frei  Caneca. um sacerdote.. 

O SR. TOJfatlZ TAORO - F:st,ou apreciando a àouirina 
rIa Igreja. a orientii~iio .i-l;i Tgreja, como coletividace, e ci 
rc.ntin1ent.o riest.3 n5n porie ser ni.i~nt.adn pela atuasuo iso- 
lada dc iim homem. 

O SR. C R T S T I Z ~ ~ I ~  BARCELOS - Seguramente i,rint.a e dois 
aa(:er.dot.es prlic(!rail: r:iivn!\-idni: nossa !.rvolu~á@. 

O SR.  TOAlAZ LOBO - Eu admito al.é sessenta. o u  
mais. h.Iar. náo.podiam represeiit.ar o i)er?.ainento da Igreja 
principalmente Iioje. quando se estabelece a infalibilidade 
papal. dn qual decorre a verdade revelada. e a voz d e  co- 
mando da Tgreja. 

Vou continuar no desenvo1vimento das minhas idkias,. 
conforme as ordenei, e. se surgirem novos apartes. terei 
muito prazer em procurar, pelo menou. cxplicar o meu ponto. 

.de vista. 



O que me trouxe 5 tribuna, o que determinou a minha 
.esposiçáo. foi um movimento de pura sinceridade. 

O Sx. ~ R I S T ~ V - T O  BARCELOS - Todos reconhecemos isso 
da parte de TV. Ex. 

O SR. L E ~ I  .CAFLXEIRO - Essa é irrecusável. 
O SR. TOIIAZ T,OB0 - Todos os que me conliecem em 

Pci.r.arnbuc,> sai-wm que n á o  se: me pode atribuir. de forma 
:? ig~ln~a .  qnrilg'er sentimento rectnrista. ht.6 5 eleição de 3 
de 32aio. niii a organizaciio do Partido Demoerát.ico, bem 
poucos. talvez. no meu Estndo. aoubesserri que eu não era 
catcilicn praticante. daqueles que se confessam e comilngam. 
Preciso diz i r  5 A~sembléia que .jiímais me confessei. jámais 
comungirri. Considero. porém, respeitjveis aqueles que o 
fazem sinceramente. Quero, entretanto, acentu3r que náo 
sou gartjcilirio cICsse movimento de clericaIiza-ao das insti- 
tuições civis. que em tanto importam as investidas catbli- 
cas em favor das suas reivindicacões mínimas. Quanto a 
estas, tive oc?,siSo d~ dizer, em aparte, aquí. defendendo o 
meu pen$arnento. que quem diz reivinùica~ões mínimas faz 
supor a esistencia de reivindicaçóes médias e de máximas. 
Se a Igreja. para pleitear a s  quatro reivindicapões a que se 
referiu mcu nobre coIega, Sr. ,%riuda -Camara. as oferecesse 
com o t.ít.nlo d e  reivindicacões da Liga Eleitoral Catblica. 
eu pocIeria admitir que todas elas se cifrassem ás formn- 
ladas. NZE. agrcsenlando-as como renvindica~ões minimas. 
os calólicos aiiiria não .disseram quais são as médias. 

O SR. L ~ I Z  SUCUPIRA - E que n6s nos contentamos com 
.as mfnimas. r 

O SR. TOMSZ L8B0 - Contentam-se, presentemente. 
O SR. ALoisro FILZIO - O orad,or tem razão: pedem as 

mínimas. para chegar Qs médias o ás máxirnas. 
O 5n. Lcrz CUCÇPIRA - A Constitui~50 não é lei que 

se Possa niodificar da no& pâra o dia. 
O SR. TOXAZ LOBO - O tempo está a terminar e não 

quero prejudicar a cxposi-áo do ,meli ponto de \ M a .  
O S R .  CRIST';V,\O B~IRCELOS - Quanto a mim. a3 reivin- 

dicações a que V. Es. se refere e.20 ar máximas. 
O S R .  TONAZ LOBO - XZo quero dar um caráter Pes- 

soal 5 ininlia esposipáo. 
Sou. todavia. obrigado a citar. em abono da minha afir- 

mação. de qiir! as rcisindicações mínimas fazem supor a 
exist.Cncia de médias e de m&simas. as palavras proferi- 
das pelo nobre colega. Sr. Arruda Camara, quando, desta 
tribuna. asseverava t e r  consultado os bispos de Perndm- 
buco. que lhe dissera=: N6s, presentemente. não pleiteamos 
outra cousn siniio aqilelas quatro reivindicações. O .Sr. Ar- 
ruda Camara. traindo o seu pensamento, acentuou no seu 
discurso: ?;c%. os católicos, não pleiteamos. "atualmente". . . 
dra. quem diz "atualmente", quer dizer que de futuro irá 
mais longc. 

O SR. Lu12 S I J C U P ~  - Talvez daqui a 50 anos. numa 
nova Constituinte. . . 

O SR. CRISTÓ\.ZO BARCELOS - Presentemente, as cogi- 
tagões silo as que V. Ex. resumiu. 



- 79 - 
O SR. TOMAZ LOBO - Quando os ilustrados colegas, 

'Srs. -bruda Camara e Cristóvã~ Barcelos. queriam fazer 
crer  ,que todas as  reivindica~ões se restringiam á.quelas 
denominailas mínimas, vimos aquí u~m .movimento geral, 
chefiado. sem dúvida, por esses .que dizem que aquelas rei- 
vindicarõrs mínimas ráo as unicas e n5n 115 médias nem 
másimas. verificou-se que .circulou nesta Casa em ti.iucfo. 
diante da displicência da maioria, uma emen,da que é uma 
quinta reirindica~áo mínima, coiisa verdadeiramente anti- 
liberal. qual n de se  outorgar a Conslitui~áo em nome de Deus. 
D c  manaira que vemos que as reivindicncões j& náo s5o 
aquelas qualio da Liga Eleitoral Católica; .i5 há, prcsente- 
mente uma quinta rei~indicação e esta. n:ais absurda, por- 
qu6 vem violentar- a consciência indil-idu~l d e  todos que 
tiverem de assinar O nosso pacto fu~idamcnt:~l. quando decla- 
ramos" 116s. os representantes do Povo, sob a invocac,áo do 
nome cie Deus. . . ' 

O SR. LEASDRO PINHEIRO - Bem poiicos os que não in- 
vocam &se nome. .Sómente os ateus niio possuem a idéia 
de Deus. 

O SR. TONhZ LOBO - Se a pyópria Constituiçáo que 
vamos proclamar admite, em seu testo. a. esistCncia de ateus. 
como sup3r no preambulo, que não esisttim? 

Quando se diz. em disposiç50 do 1.csto constiluclona!. 
que a todos o+ nacionais e estrangeiros residentes no Brasil 
e assegurada a liberdade de professar todas as crencas reli- 
giosas. científicas ou filosóficas que entenderem, sem perda 
de seus dircifos políticos. n5o se pode. no preambulo, anular 
essa áisposir;ZO. 

Dai te- eu afirmado que o. preambulo representa infra- 
pão evidente, clara. manifesta do texto constituci.ona1. I3 uma 
pr6via violação. Bamos violar a Constituic50 antes de pro- 
mulg5-Ia ou ~iolá-la ,  promulgando-a. 

O SR. TRESGO J~OFFILS - V. ES . estti for~ando . . . 
O SPL. T0M.U LOBO - Se V. Ex. provar que meu ar- 

gumento .é forcado. eu me penitenciarei. 
C) SR. ARRGDA CWIAR.~ - -A in~ocacão no nome de Deus 

n5o ~iroíhe o esercício de qualquer religiso. 
O SR. TONA% L6130 - Xio proíl-)o n religião, mas o 

creria filos6fico .ou cientifico. 
Ourm professa um credo cienlífico pnrle ser ateu. pode 

ser materialista racionalista. 
O Sn. ADRO.UDO .COSTA - Constitui~ão vai ser pro- 

mulgada ]):ira cshbclecer um regime democrático. Logo, os 
monarquistas. que querem um regime ari~to~ri i t ico,  se sen- 
t i r a ~  constrangidos. 

O SR. TOM-4Z LOBO - O monarquista mio pod??ia assi- 
n a r  uma Constituiçáo republ~cana. sob pena de perjurlo. de 
renegar as idéias em nome das quais tivesse sido enviado a 
.uma Assembléia. O que pensaríamos de um Deputado monar- 

',quista que viesse aquí e assinasse uma Constituição estabe- 
lecendo regime republicano? 

O SR. ~~RR'z;DA . C r m ~ m ~  - O Partido Social Democrático 
-6 parlamentarista, e V. Es., provavelmente, t.erá de assi- 

.- =Qar uma Constituí~Po presidenoialista. 



O S R .  r.TOSl.I% T.òBO - Posso refeiir o escrúpiilo de 
lionciei:ci:: (!e i1111 Depulado que fez parte da primeira Cons- 
titriíntc: :~cbl~iibiic:ino. ele  propugnava pelo regime parla- 
mentar c. sendo eatal>elecido Q regime presidencial, sob esse 
p~*t?:rsl.o se recusou u assinar a Constituição. Alitis, esse 
h ? ~ J ~ l i . i i i : i ~  náo Cinliti razúo, porque era deliberação da nlaio- 
i i  a. 

Julgo que ~ o d e r i a  assinar a nossa Carta Polit.ica com um 
i!is!~oaitivo instituinilo a 1:eligiuo do Estado, mas fazendo a 
Uevida ress:ilva. Poderia. nas mesmas condições, assiná-la 
ainda que est.aùelocesse o ensino religioso obrigathrio nas 
CSCOI~S, mas nUo posso e náo devo assinar Constituiç50 em 
que se estabelece qiii! lodos ncis. poi~rio ;I nossa invocay.50 em 
Deus. a promulgamas. 

O SR. Lu12 SUCL'PIRA - V. Es. for5 sua. ressalvas. 
O SR. TOM\IA% LòBO - O gr6prio testo constitucional 

n(ln>j l e: 011 101.ga. coiicede ampla liberdade de professar qual-- 
iluer co:ivic~Zo cicir 1 ífica o11 filosófica. 

O SR. LE6Xcro ,(-+.\LR.~o - A invocaçáo do liorne de Deus, 
n a  C:onsl.it,ili(.ão. n2io 15 pro~~riamentc reivindicaqúo: é afirma- 
~ i i o  que tCm.feilo yilasi todas as Conslitujções estaduais, co- 
n-io as da Baía. ~3liii:is e tantas outras. Xáo h& credo que não 
tenha Deus. Credo que. náo admite a idéia ric Deus é cousa 
absurda. 

O SR. TOl\i,lZ L6BO - Aqui núo se cogita da esistencia 
(-til inesistciicia dc Deus. iYZo combato, abçoluta.nlente, os 
q u o  tFm crenca em Deus, no  Deus de sua convicçií-io - o Deus 
dos criatáos. dos judeus, dos hudistas, Mas que Deus tenha. 
alguma ecjusa que ver  com èçses atos do poder temporal. com 
a ol3i.a terreria da organizayúo política r, civil do Estado, pa- 
rece-ilie absurdo. 

O SR. LEVNCIO 'GALR-CO - Detis 6 unl ente superior. 
iinico. 

O S R .  TOM.\% L650 - Acho que a esislCncia de Deus 
C coiira que não se riiscutc.. . 

O SR. LEUSCIO (.;IILRÁO - São se pode ne&ir. 
O SR. TOWAZ LOBO - . . . liias nos altares? nas coiici6n- 

citls. iio poder c~elesiistico. 
O SR. LEOSCIO (:ÍALRKO - Deus 6 inienso, c s l i  eni toda 

a parte. 
O SR. TOM-% LOBO - Sr. Presidente, continuando na 

minha ordeni de idkias, devo declarar que não creio que esse 
propósito dc clr.i.icalizaçUo das nossas instituições políticas. 
revelado cm clisposi~Oes que figuram no Substitutivo da Co- 
inissão Constitucional e que culmina com a invocação ao 
nome de Deus iio prean~bulo de nossa Carta Política, mereça o 
aplauso da riiaioria da Xacão, quer em sua expressáo cultural. 
quer em seu sentim-ento republicano. E não pode merecê-lo 
porque não o aconselha rnesmo a moderna sociologia cató- 
lica, desde que a Santa SB condenou a "Action Fran- 
çaisen, traçou as esferas cie açBo do poder civil e do poder 
eclesiástico, admitiu a democrac.ia sem nenhuma preferência 
por qualquer sistema político, relegando, assim, á Indiferen- 
ça a teocracia e a monarquia absoluta de direito divino, for- 
mas de governo s6 concebíveis na infancia das nações; e de- 
clarou ser uma calfmia dos adversjrios da 1grej.a o atribuir-. 



se-lhe propósito de intromissão na vida política e civil ..dos 
povos. Xáo pode merece-lo taiilbém dos católicos verdadeiros, 
daqueles que  de ac6rdo com, os próprios ensinarnentos da 
Igreja, coilsideram o catolicismo Lima religião proposta a,:, 
culto de Dcus e ri salvacão das almas, c náo um sistema poli- 
tico, um siçtexna cielitifico, ou um sistema econh-nico. e que 
como religião v& no homem, em primeiro lugar, uma conciên- 
cia que tem. em si o seu valor, a sua dignidade intrínseca r 
pessoalt independentemente dos meios políticos sociais e eco- 
n8rnicos. E assim. a cada século que passa, pergunta-lhe Cle, 
não que regime político ou econdmico, 1150 que organizagão 
familiar ou  que estatuto internacional escoli~eu~ mas sim se 
3.- instituir$5es que preferiu náo lesam a dust.iça e o amor. 

Bste 6 o verdadeiro conceito clo critolicismo, firmado nos 
t,&rmos referidos, pela -'Uni50 Internacional de Estudos SO- 
ciais" de Nalines, f n n d a ~ ã o  do cardial 3Iercier e sucessora da 
GniZo de Friburgo? que Leso XIIT distinguiu na. elaboração d s  
sua enciclica Rerzsm Novarztm, corno nos dii notícia um aiiLo- 
rizado escritor católico que. adotando êsse conceito. declara 
que exn matéi.in política o cidadão tcm primazia sObre o crcn- 
te. Xcsta mesma ordcin de idéias, foi qiic Leão XIII, na  carttk 
c!,],? djyigiu aos cardcaia franccacs. classificou de  astuciosa 
calúnia o atribuiren2-$e 5 Igreja propbsitos dc intromissão n3 
vida civil do Eslaclo. c na encíclica Inz:))zo?~baEe Dei. estabele- 
cendo as esferas cic açáo do poder cclç.siástico e do poder civil, 
aquele proposto 6s cousns divirias e este encar?egaCo das cou- 
cas humanas! declarou que. quanto ás cousas que constiluem 
o dominio político e civil. E rle regra que sejam submetidas 5. 
autoridade civil, pois que .Jesus Cristo ordenou que sr: desse. 
a César o que é de Cesar, e n Deus o que é de Deus. 

O SR. LGIS SGCUP~RA - Nas. ria mesma encíclica, Leão 
XTII diz que é indispensável a colaboragáo dos dois poderes. 

- O SR. TON-G LOBO - Isso niin-i regime de concordata. 
h maxima christã, referida, C o fundanento historico da  
regime d e  completa separa~Ao entre o poder temporal e o po- 
der espiritual. que a nossa Const.itui~áo republicana adotou. e 
quc tcce a sua consag~'a~ão na conciência dos povos desde o 
ano dc l 'SG1,  quando Cavour. na luta pela unificação da ItA- 
lia contra o poder temporal de Roma, formulou o imortal 
prjncípjo da Igreja livre no Estado livre. 

E hoje. que novas razoes superiores de ordem naciùnd 
se apresentam entre n6s com fdrça bastante para-nos fnzcr 
retroceder no caminho das nossas conquistas Iiherais. desfal- 
cando o patrimdnio das nossas liberdades? 

Nem. uma s6 dessas raz5es se pode apontar. Da completa 
separacão s6 vant.agens adviel-am tanto para a Igreja como 
para o Estado. O Esiado viu assegurada a paz das coneicn- 
cias, fazendo desaparecer o fantasma das lutas religiosas que 
culminaram em 1573 com a cliaxnada questiío dos bispos, que 
tanto agitou a conciência nacional. E a igreja. livre do be- 
neplácito e do recurso á CorOa, que a faziam dependente do 
poder temporal, floresce11 è ganhou em prestígio e autoridade 
inoral . 

Não h&, portanto, ao meu ver. Srs. Constituintes. uma 
razâo nacional que nos aconselhe a postergar a nossa liber- 
dade espiritual. com a conci6ncin de realizar ama obra de  
interesse coleti\~o. . . 
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O SR.  LUIS SUC~TIFL~ - -TT. Es. esta enganado. Não que- 
remos a ligação da. Igreja com o Estado, absolutamente. 
Ningu6ni pleiteia isso. 

O SR. GGARACÍ SILVEIRA - Querem a proteçáo. o ao- 
xilio. 

O SR. TON-A2 L630 - Querem a intromissao, sei-a 
responsabilidade. . . 

O SR. IAurz SUCI;PIRA - 350 apoiado. 350 desejamos 
isso. 

O S R .  T 0 n f . U  LOBO - . . . porque, Senliores, o que se . 
pretende c muito mais grave. mais alarmante do que o que 
havja por. ocasião da ?iIonarquia, com a ii?~iiiuir;ão da &reja 
oficial. 'ía Monarquia estava a Igre.ja ~ubnietida ao poder 
temporal, com o beneplácito e o recurso 5 Coroa. de ma- 
neira que os Bispos não podiarr. publicar 11ulas e breves 
nem. eseciitá-10s sem o bene~lricito do Guv&rno. Ag?rzt o que 
se quer é uma religiáo de Estado sem nehunia pela impcs- 
ta pelo poder temporal. 

O SR. ZOROASTRO GOQWIA - Enfim, os católicos da As- 
sembleia pUem a sua confiança em Deca? no prearnbulo da 
(',oiisi itrziyão. mas, para gaia.ntiren1 Case próprio Deus. pedern 
o a ~ c ) i o  do Estado. por via das díividas.. . (Riso.)  

0 r?.. Lurz SucuTrn..~ - Isso 6 filosofia matcrial i~ta de  
Mars. 

O S R .  TORZ:\Z LGBO - E 3 mentalidade que, nos de- 
liates dos assuntos religiosos. se tem revelado nesta Casa, 
com o travo da intolerancia ultrarreacionária de um. pe- 
queno grupo cIerical de-te da  indiferenca con~placente da 
maioria, mentalidade casa que representa a velha corrsnte. 
do conservantismo retardatàrio? filiada ás oitenta proposi- 

. gõeç dn S?/Zlnùus inspiradoras clã política bonapartista da 
"-4ction Française". condenada pela própria Santa FC, c que 
ficou para traz na niarcha do pensamento catblico e cla don- 
t,rina. dn Igreja, restaurada na pureza das suas fontes po? 
Leão Xi i I .  

O SR. Lurz Fccr-PIRA - E u  protesto. de niinha parltt, 
decla~andn que n5o pret,endenios racionaliz~r fraiicesament.e 
o Brasil como queria a "-4ction Française". 

O SR. TOMA% LOBO - V k E E x .  querem colocar o po- 
der tcniporal sob a tutela do poder espiritual. Com a men- 
talidadc quc. ti:ni. v6em em cada clérigo um Deus. 

O SR. LUIZ SGCGPIRA - Assim pensa V. Es., que vt! 
tudo com óculos amarelos. 

O S R .  TORIIIZ L6BO - Essa foi a mentdidade dorui- 
nante no concílio de Nicea, quando o Imperador Constanli- 
no  dcclaron aas padres ali reunidos-. -9eus vos constituiu 
sacerdotes e. aiite os nossos ollios. vos colocou em seu lugar 
quais outros tantos deuses*. 

EU me refiro á mentalidade dos católicos que qoaad~ 
%Iam em Deus confundem-no com os padres. 

O SR. ARRUDA ÇLIMARA - Não apoiado. Isso é sentido 
fi  y r a ã o .  

O SR. LUIZ SUGAIRA - E preciso náo conliecer teologia 
para fazer tal confusão, 



- 83 - 
O SR. T0M-U LOBO - T T .  EEx. argumentam con- 

.tra o divórcio dizendo que o que Deus une o homem não 
póde desunir. Ora. qnpm realiza o sacramento é o padre; 
mas se  diz que foi Deus qiie uniu.. Daí a confusão que 
VV. EI,:;. fazeln. 

O SR. ARREDA GUIARA - O padre atua como represen- 
tante de Deus que e .  

O S R .  TONAZ LOBO - Corio o sacerd0t.e age em nouic 
.de D e u t  confundem-no com Deus. 

O SR. ~ZRRLDA CWIXR-I - O sacerdote é um delegado, ilui 
representarite de Deus. 

O SR. Lvrz S U ~ ~ P I R - I  - 2 como o Juiz que age em nome 
.da lei. 

C )  3. T03í.IZ .L530 - Essa mentalidade. que se procura 
hoje fazer vitoriosa no seio da nossa segunda Constituinte 
Republlc;ina, 6 ainda a mesma com que Pio XI, na  angustia 
da pe~rla do  pocler temporal. denunciava ao mundo, como 
graves injúrias e ifisultús atlrados á Ib?.e.ja e á autoridade 
suprenia da- Fanta Sé' as leis sardas que aboliam o foro e?- 
pecial eclcsiastico c: si~bmetiain os parires 5 jurisdir.áo ciril 
.e criminal dos tribunais ordinários.. . 

O SR. C;GXR.\C~ SILVEIRA - Aliás. qiiiseram fazer isso. 
Já uri? 3IinisIro dc Esiado prop0s semelhante para o 
'Brasil. 

O SR. TOBIAZ L6BO - Tem se pretendido muita3 vezes. 

O Fn. Lcrz ÇUCUPIRA - Com certeza. o Sr. Guarncf S i t  
\-eira não ~ s t b  bem informado. 

O SR. TOlI.4Z LOBO - . . . que aboliam os dizimos da 
ilha Sardenlia. imposto cslorquido 5 miséria dos Irnbnllia- 
dores dos campos; que scciilarizavanl a ensino. arrancnndo- 
o das i n h =  dos .jesiiif,as: P qiic. fin:iliiicnte, inslituiam o c:\- 
snment' civil. leis estas que. sc'giindo o tcstemunho de 
Laurent, 35 cnKio. t?m 1862, constituiam o direito comiim da 
Europs.. C) qiie ie procura hoj? revivc!r e encaminliar d \.i- 
ti,ria cntrr! nds. s5o as velhas idéia9 (Ia Escola Tcc~crlii.ica. dc 
doriiinayao iin podci tcinpciral p r l ~  poder cspiritunl. contra 
a másiina c1.ibf5: "O meii rciiic? ri50 6 desle miii~do". C:?.:? 
prop6sil:o dc clcricalizaç.50 das institiiigUcs civis e politicas 
do Estado. visando a abçorc50 do Poder tcmpnrnl pelo cs- 
piritiia!, ti:iii .justificado o riizcr-sr qiic o crisl.iiiiii.sriio drsa- 
.pareceu ria Tgreja e que a Igreja primitiva, sim, foi um mo- 
vimento cic esci'avoç. foi para todos os oprimidos uma s ~ -  
b1inn.e esperanca. e bojc 6 um meio de opressiío qiie est5 rio 
lado rio poder e da plutocracin contra os que sofrern oiY sti- 
cumbem esrriaçados pelas injusticas sociais. 

O SR. ZOROASTRO GO~TELA - A Igreja é aliada declara- 
da dos capitalistas. Santo Agostinlio escreveu.qiie os gode- 
.rosos da terra deviam npoiai a Igreja. porquci ella garantia 
súbclitos dóceis e humildes. 

0 SR. LUIZ SUGUPIR~ - TV. Es. riso esta interpretando 
.bem Santo Agostinl~o. Acusam-no uté de comunista e V. Ex. 
vem com essa opinião contrária. 



O SR. ZOROASTRO GOG\'EII - Diz %rito -4gostinho em 
Iat.irn e na t r adu~áo  francesa. Posso citar o testo. Esta 6 a 
opiniúo rlelc. Deve contestar a Santo Agostinlio e não a mim. 

O SR. TOM-7, LU30 - Xáo C ccta, enlretanto, a ut.ual 
atilude d a  I g ~ e j a  calhlica eiil face do pi.ob1cir.s de orpaniza- 
ç5o política do Estado e da yueslrío socral que atorrt'tentam 
o mundo. Eis como a respeito se ~iianifesta um escritor ca- 
Lólico de grsndc autoridade : 

O SR. LCIZ SGCUPJRR - Qual é &se cscriior? 
O SR. TOM-42 LGBO - .\firmo que E de um escritor 

cat6Iic.o e posso indicar a. obsa: -'NO\-os horizonte: ou a 
democracia crist,Z". 

O SR. LT~IZ SUCUPIRA - Desejava cunhccer. o nome do. 
autor para saber sc 6 de  fato católico. 

O SR. TO3I\.IaZ LOEO - 1:. Es. n5o Leiil I.itu!os. nr:m nio- 
tivos para 1 1 0 ~  enl dll~jr-la a minha probidade intelectual. 

O SR. J,uI% SUCUPIRA - 350 a estou pondo em dúvida. 
ilesejo saber o noiue. poi.qufi pórie 1150 c r  i1111 ca'i1:iiico. 

O SR. TO3,f:?% LOBO - Diz ble: 
i$ ,omoç $ por princípio clvi l is ta~.  K5o  admitiniua, 

conforme ao que n Igreja ensina, propósito de cleri- 
calização das inslitui~ões, a s  qunis só o Doder DÚ- 
blico tem direito a dirigir e a modificar. como Ine- 
llior entender. Religiáo freio. 5 maneira do que pre- 
tendem muitos irieligioscis' nso é fórmula que um 
católico perfilhe. Que!.;mos a religiUo como princi- 
pio superior d c  ctp1ritualiza~50 e dinaniizai;.Uo da 
 ida, como lar0 iinificadoi. como disciplina moral. 
O 11on:ein 115 de $(:r. sobretudo. rirna unidade espi- 
?.itiial. um eminentr ualor moral. a :.cligiGo ~)cirlt! 
t0rn:i-lo uma. i3: ouil.:t C O I I S ~ .  Ç~.j ; l  ~i31n0 fUr. Reco- 
nhecendo n cada uiii n c1ircil.o rlc a c g ~ ~ i r  por ondc 
lhe pareça mclhor. qiiPrcn3os quc OS c:\minlius fí- 
quem t,otalnientc r. rlcii~oci-atican?.cnk nt,ci.t03. I1len« 
reconbecimenln (in nitder cspiritcini: :irnpla C CQl31- 

plcta liberdade r ~ l i g i n s ~ .  " 

O sii. jJvlz ~r;~rip11\.\ - c,iitl.a r.oii.~u i i : i ~ ?  tir~;~~.i:i:nn+ nl.1~. 

O SR. TOAlAZ LOBO - Çc nos pstah~lccimcnlos cie cii- 
sino scl pci.mil.ir. rlcnl.i.o dn l io~~a r?scolar. q u ~  se.ja~n niinis- 
trados pelo pr6prin ~i'ofeosni' todos os p~incipios c conii5- 
sõcs rcíigiosas. que tcmpn ficn rBrscr.\~ntio ao ~ n s i n o  leigo? 
12 mais um absurdo. O cIcincnto liisl(íi~ico q ~ c r  rcsulla da 
elaboraçZo dBsse lcstn constitucional inosli'a cliic cr scu c i -  
pirito 6 Cstc. porq 11C no SiihsLiI.ut ivo coiist iliicioii:~l 1 inha 
ficado estabelecido que o ensino religioso facnlt.ntivo seri:\ 
niinistrado iioe estabelecimentos oiicinis. f6cn r!n IinrAi*iii 
escolar e por professores estranlios no rnagisti':rio oficial. 
Encrespou-se s onda clerical, a\-olumou-,s? no recinto desta 
Casa e, com abaixo-assinado de inão em mão, colliendo as- 
s i n a t ~ r a s  de bancada em bancada, conseguiu ela, com o 
apuio de 14 membros d a  Comiss5o (~onstitucional. enscri.ar 
Psse dispositivo nonçtro que ai esta e estaljelecer o ehsino- 
dos princípios de todas as religiões d?ii!:.:) c!> Fiorárin es- 
colar e pelo prbprio professor. 



O SR. LGIZ SUCC'PIRA - Pelo próprio professor, náo. 
O SR. TO>I-%Z LOBO - VI7. EEs. escluiram o pre- 

ceito prin3itj1-o, do prol'esor eslranho ao ensino* e daí, 
meus Senhores. o se poder declarar, bem alto, sem receio, 
que o que sc pretenae é o inonopcilio disfar~ado do ensino 
católico nas escolas piiblicas. porque vamos dar  ao profes- 
sor da cadeira o dever de ensinar OS pi~incipios de todas as 
religiões a todos os alunos Qle o queiram. conforme soli- 
cita650 dos pais. DE: modo que o Estado náo sci estipen- 
diará o professor' como vai examiná-lo sGbre princípios de 
todos os credos e religióies difundidos no Brasil. E vamos 
obser~cii.. entzlo o seguinte: 13 ensino :-I2 icligi5.0 p:>r quem. 
int . imarn~nt~.  1;5o está. !ocado da verilade ric seus princípios. 
1': cnmc, se sente que n maioria dos alunos 6 cntiilicn. \-ai 
'c Ci.21- no prúfessor o dcver de ensinar: rdrnentf!. os p r i~ i -  
r:ii:ic)? I.::( igreja catcílicii. 

O SR. GUAR-ICI SILYEIRA - Será lima coa~úo perina- 
rlr:n[e aos ::!unos de outras crcdos. 

O SR. TOM-%% L3BO - Todos sabemos que a paislo 
religiosa 6 n. mais crespa. a mais intolerante. Se a profes- 
sora sincerzmente professa o credo católico ou o protes- 
tante. não pode clisseiisar o mesmo interêsse material, o 
masmo cariniio aos alunos ric credos diferentes. Isso é hu- 
niano. muito pi.incipalmenle quando se trata de sentimento 
religioso. Vamos ver, assini, o Estado concorrer para n 
r~rol'>agnqFío do ensino de uma s ú  religiáo. 

O $R. %OROASTRO (;OUVEIA - Há uma página maravi- 
liiosa rle JoZn Cesca. técnico nu ciencia da  pedagogia, que 
d iz  que ao Estado riioderno coinpetc fazer da escota ins- 
trumenlo com quc estabelec:.~ iim mínimo d e  homogeneida- 
de espiritusl na populac50; e o ensino das religiões, 011 
permissYo do ensino religioso na6 escolas, contrariar&, jus- 
!.amentc, essa finaljdaiie democr4t,icn .e donfrateq'nizadora 
d:i escola primtíria moderna. 

O SR. -i~oÍsro FILIIO - Se a maioria dos a!unos é ca- 
tblica, o ensino. tal como se pietende. é uma coa~áo:  ar: 
náo 6 cafolicn. se h á  alunos de todos os credos, trarA ;I 
confus5o. n bi~lburdiri nas escolaa. 

O Si.  1.~1z  L;L-CUPIRA - Essa interpreta~Zo de T7. Es. 
6 nh~ii!.(in. 

3 SR. I?LO~SIO FILHO - 12 a verdadeira intcrprctaySo. 
O Fi. %ono.\srno Czouv~r~i - É interprct;il:%o ii.res)>oii- 

íj ivel . 
O SR. T0U:í: LCBO - Tem toda rnziio o nobre DI?pu- 

1;idíj -tloísio Fi lho.  Ir: logicn a sua interpretacáo. 
O SR. LLIZ SUCC?PIR.\ - SC O ensino é facultativo. nUo 

pode Iiavei coa<:.;\o. EotU na !etra da le i .  
O SR. T O X U  LOBO - Referindo-se ao programa do 

Partido Democi.5.ticu P o ~ u l a r  Cristúo, que hoje representa 
o pensamento :cat6lic.o na política f~ancesa ,  eis .como, a 
respeito, se manifesta o m s m o  escritor: "O programa po- 
lítico dos democratas populares é uma bela síntese moder- 
na e em harmoniosa concordancia com a sociologia cató- 
lica mais atualizada. Essa politica religiosa, adianta, os de- 
mocratas cristães adotam o que pode concretizar-se nesta 



fórmula: - Nein cleric.alisnio, nem laicisrno. Contra o pri- 
meiro apoiam-se eiii Leso XIKI qiie. alérri do que firmou ein 
várias enciclicas, clossil'icaya na carta aos cardiais fran- 
ceses. de odiosa imputac:áo- c de astuciosa calunia o atri- 
buirein-se á Igreja propósitos de itoí?~inio ou intromissão. 
na vida civil do Estado, e quanto 5 quesl5o laica os de- 
~~iocl-atas populares itrzem ùistinyão entre laicidade e lai- 
cisrilo. Consideram a laicidade um simples acidente histó- 
rico que determina da parte do Estado. onde liaja diver- 
sidade de crenpas? uma posigáo impai'cial perznie ás vá- 
rias confissõesl 110 interesse da piz pública. Por laicismo 
entendem o principio iilosfifico, curic.:enável, que tende a 
tornar o Est.ado nntireiigioso o que muitos elevam a prin- 
cipio do próprio lbepublicarrisn!:~- '' 

Dec!aro que não sou partidário do laicismo: sou partiüá- 
r io  da laicidade. li uma atilude rie imparcialidade do Es- 
I-ado, no interesse da  paz publica. em face de uma duali- 
dade ou de uma multiplicidade de credos. Só se pode ad- 
mit ir  urna atitude parcial do Estudo quando lia unidade de 
crença religiosa e iiingu6in podei.% afirmar, por mais ieme- 
r5rio que seja? que no BrasiI tenios unidade de crenga. 

Agora. chamo a atenráo cios noù:.es Deputados cleri- 
caliètas desta Casa para o l~rogrnrila do Partido Democrá- 
tico Crista0 que hcje r ep re~e i i i a~  na Franga, o pensamento 
católico. 

A6.i qiieremos, dizem c? ser: programa os democratas 
cristãos. que se niantenha a i~niáo :ia.cional enire todos os 
cidadsos. pelo respeito das fòrças i~ioraic e religiosas. -4 
paz religiosa é indi~pensável ao borr, Suncionamento das inõ- 
titui~:óes deniocráiicas e convencidos estamos de que ela 
poile facilmeule alcançar-se desde que  a liberdade religio- 
sa seja uiiin realidade. Quer isto dizer que somos advers8- 
rios de toda 11 política sectária e que a consideramos uma 
x-iolac.ão do direilo. se ela pretende apoiar-se sobre preten- 
sas leis intaiigiveis. Xum regime d e  democracia, precisa- 
mente. por ccr cieinocrát.ico não há leis intangiveis; 115. só 
leis suscel~tivris de . aperieiç~8menlo. Reivindicamos, pois, 
a liberdade de rever e emendar aquelas que  votadas sob a 
prtassáo das ~ a i s ó c s  políticas. siio contrárias aos direitos dos 
cidadãcis, aos direitos da iamilia ou ao interêsse da naçiio. 
Xem a legitima e tradicional independencia do poder civil, 
no sci i  dominio, nem a laicidade do Estado, tal como ela de- 
ve ser (!onccbida, isto 6 .  B imparcialidade do poder ante as  
difcrcntes confiss5es religiosas nunia naçáo onde n unida- 
cle dc crencas náo existe. nada disso deve confuni:lir-sc c.om 
o laicisnio que faz d:i ir.icligiáo uma espécie de religiiio 
do Estado. O Estado. pelo contrário, deve respeitar as fon- 
tes cla vida inornl c religiosa, onde tanlos hornens váo co- 
Iàcr energias para mellior se tledicarrm ao interesse geral. 

este program:~. Si'. Pi;esidente. 4 o que praticamente 
existe entre n6s. dcsrle u insfaura~ão do regime republicano 
que  instituiu a laicidade do Estado, a qual se traduz numa 
posição de imparcialidade perante a s  várias crenças e con- 
vicções filos6ficas .e científicas. no interesse da paz públi- 
ca, sem n outorga de quaisquer privilégios ou prerrogati- 
vas. 

O SR. ALO~SIO FILHO - Jamais a Igreja católica foi táo 
respeitada e prestigiada no Brasil c.omo durante os qua- 
renta anos de Estado leigo. 



O SR. TOJfAZ LOBO - Perfeitarcente. 
Enunciando èsse progrsina, Srs. Coristi tuintes, teiilio 

em vista unicamente demonsti=;!i. que a !aicidade do Estado, 
ta: como a estabe!eceu a Coilsiituiçáo de 91, não coritraria 
a moderna. doutrina da Igreja ]:o sentido i i l i e~ i l  que íiie im- 
primiu Leão SIII. e como :i eiiteiide~ii csci.itorrs caióiicos 
e os republicanos católicos franceses. . . 

Pela intromissão da Igreja na vida golilica e civil do 
Estado só se podcm manifestar Iioje aqueles que ainda que- 
rem ver na Igreja Católica Romana mais do que uma reli- 
ojso, filiando-se aos princípios da Escola Teocrutica e ùus- 
cando inspiracOes no Svllnbus para a conquista de um sis- 
tema de prerrogativas só concebivel no regime da religiso 
de Estado. 

Mas. Srs. Const.it.uinteõ, a religião oficíal é. uni veIho 
residuo do paganismo, inconigativel com a democracia, c que 
repousa, como já se. disse, sob o falso princípio de que a 
religião é u n a  cousa política e que o Estado, senhor abso- 
luto de todas as conci6nciast poderá fazer com que os seus 
subditos procurem a sua salvaciio na religião que ele adota. 
9 religião de Estado 6. portant.~, uma irnposigáo em nome 
da verdade religiosa. Consideremos, gorkin, para niío acei- 
tá-la com 0 carater impositivo, que Jesus mesmo. o fimda- 
dor da religiáo de Daz, de  amor e de misericórdia. foi cra- 
cificado pelo ,judaismc? em nome da. verdacie religiosa, e que 
com ela se justifictivam, ao seu tempo. os cri!nes que, atra- 
vés rln história. tCni siclo pr~t icados por todas as  teocrncins. 

O Sr. Presiclei1:e - Advirto ao nobre oracior que está 
a finclai. o tr?mpo d~ que ilispúe. 

O SR. TOJIXZ LõBO - Terminarei em poucos minu- 
tos as considcra~:óes que veiiho inzendo. 

O SR. LCIZ SUCUPIILI - Todas as consideraçõcis s5o iii6- 
tuas porqiiS n5u queremos a i-eligiáo de Esludo. 

O SR.  TOIcIhZ LOBO - Xáo sei se TV. EEs. yUcreni, 
de verdade, rcligirio dc Estidn. C I I ~  .<c jti u ~)ocleri~ qiic!i'í:i'~ 
mas o fato é que u e t 5 0  ensaiando. 

O SI<. J.ui% SGÇUPIRA - a50 iiil~i~i~r~:Iii~:ões dc V. Es. 
~ n u i  tissimo ~prcasadus. 

O SR.  TOM.4Z LCiSO - E s l : ~ s  obsc?i.v;~~:õcs e t?slu.. idGin5. 
que niio 250 niinlias. qiic LCIII sido f c i l ~ s  r? proclamadus por. 
v$.ioi; Iiciii~ori.; de pr!risaiiicnlo que se 1160 ocupado tio ii.ji;uii- 
to. c o r i  :iilui ns enuncio zirnplesmciile para definir o meu 
polilu tlt. v i s l i  c!in l~ulitica ~.cligios;~ c piti'tl Jcc1iir:ii. qiic fo- 
~-a:i:n :i.; in.i~iii.otluibc!s ( l i ~ p  enl~!ni.l;is (11111 livc! n Iionro de iipi.(?- 
sentar. i i  cstti ;\sscniblci:i. tiu scn tidtt I I ~ !  r;<* ~nalilcr il. conipla- 
ta ~c.p:ii':~~:;?o 11;i Igi.c~,ju do Nstndo. iios 1,Lirnrnr: em cliic ;i es- 
tabt~l~.tii:ii n iiossa Coiisliliiiyiío HepiibIicann. 

Xcliham pcx~sumenlo de 1iosl.ilidndc mc iiiovc! c0nti.i~ 
:i Igreja Católica. nein coiilra qiialcliicr das rcligiùes ou 
coi]yjci;3cs f'i1nsúSic;is cluc Iiojt: ;ic! )iroSc.-Fnm 1ivr.fnlcnt.o 
em iiosril Pnir. S5o foiilrs clc vida ecpiritu:il t: ini.irtil qric O 
~it.ritlo não &I-e dospi~ez;i~. c muito menos 1:ostilizãr. Ao 
c'ntolicismo priiicigùlmentc. tomo a re!igiZo da nossa raça 
r* col:?bn:.n~!iirn iln nossa formacáo nacional. deve o Estado - ,- 
,arjSegurar as  prerrogativas de DotSncia espinitual' com ple- 
na faculdade de esercer o culto divino. rilinistrar a doutrina 
religiosa e cristianizcir ns almas, sem. entretanto, nenhiimn 
relaç5o de depenùència ou alianca com o poder temporal. 



Esia F a profissáo cle fé que.' na qualidade de Deputadr, 
constituinte. fato a esta Aseeiiibléia por um dever de con- 
ciència. desinteressando-nie de quc o espírito sectario de 
alguns p o s a  negar-lhe sinceridade. 

1st.o quer dizer, Sr. Presidente, que as disposições c i i ~  
Suùst~ilut i~o Constitucioiial e as emendas a êle apresen- 
iadas que visam a i1ltron~issáo da igreja de qualquer reli- 
gião. ntl vida poiítica e civil do Estado, poderão ser apro- 
vadas mas 1150 com o meu votc;, neni com a cumplicidade 
do meu silencio. 

Yotarei contra o ensino religioso nas escolas mantidas 
pelo Estado, porque entendo que a sua adoção nos estabe- 
lecimentos oficiais viola o princípio proibitivo de quals- 
quer relagões de  aliança do Estado com qualquer culto ou 
igreja, piiincipio que o pr6prio projeto constituciona! man- 
teve. Xecta parte, dcvemos rjeguii. a orientaçáo adotada 
pela Constituiçáo de Poriugal, estabelecendo qile o ensino 
ministrado pelo-Estado ser6 independente de qualquer cul- 
to religioso. deixando-o livre nas escolas particulares. Se 
Portugal, a que devemos a nossa formaçáo católica. adotou 
a laicidade do ensino, a. mesma razão não pode ser invocada 
entre nós. para justificar a postergaç.50 de uma conquista 
liberal j6 consagrada pela nossa Carta Republicana, Não 
temos necessidade d e  estabelecer a secularizaçáo do ensino 
nos tèrmos em que a estabeleceram' as Constituicões da Es- 
panha e do òIé'rico. dispondo que nenhuma corporacão re- 
ligiosa nem ministro de qualquer culto poder50 wt.abelecer 
OU dirigir escolas de instruçao primária. Disso não preci- 
samos. mas cumpre-nos o dever de manter a laicidade do 
cnsiiio ministrado nas escolas oficiais. 

3 ã i 1  poderei dar. tambi.ml o meu voto i dispçsiciio dc  
S~ibstitufivo ~~11stitucion;il que estabelece a indissolubili- 
dude do ~ í n c u l o  matrimoniril e que o casamenlo poder5 ser 
vali,dani~n!c celebrado pelo Ninistro de qualquer confirsiio 
religiosa. 

X jiidissolubilidadc do casan?cizto é maLE.ria purarnenle 
dc d i~*c i io  civil, e. tissini sendo. 1150 deve figurar como dis- 
posiçáo (Ia noiati Ici constilucionnl. ti tcnd6ncia conlerngo- 
l.niir!a i. 110 scnljciu JP :idolar ~onstiluj~i>ci?i fJcxivcis que 
1150 entrnvcni :i cvc~luç50 doa povoe. ~crn i i t indo as lranz- 
foi.mac:õcs sociais scni altcrn~tio fundiiiiicnlol do quadro da 
oi*ganjzac;'ro polilica do Esl:ido. $c ;issjm é em materia 
proprinmentc c~nslitucioiinl, i150 sc conipre~tlde que D SC- 
gunda Constiluinle republican~ siga oricnlufio Jifurcnle da 
Cciristitiiinle d e  91 p:irn legislar irnj~ci'nlivaincnte <jUbre di- 
rc'ilo priviirio, c?inpcrraiido a SUil cvoluc.!iio numa fórmulii 
rigirln da Iri c»nstiliicioiial. O divúrcio i? liojc uni:t iiisli- 
tuic5n iiiiiv~rsalnicnlc nccila r: adot:ida pclos povos quc:, 1I- 
hrietn:: (10 pi-econceito tcolfigicq, vclam pela pureza, sani- 
{tudo. e mclliornil.icn~o du hniilin. l7isa principalnlente n 
dcfcsa dos cfinjuge?: inocentca c o amparo da prole. pcr- 
3nit.indo 6qucles a conslituição de um novo lar. respeitadc 
e reconl~~cido. a esla iim arnbient.~ de pureza e harmonia 
corno E? faz n e c ~ ~ s á r i o  para s sua formapão moral. O des- 
quítr. o n  div6rcio cancnico. tzl  como o ad0t.a a nossa. lei 
civil, gera acasalamentns e n-iaccrbias. B cu.jo seio domés- 
1.ico são, de ordinário, trazidos os fillios do casamento des- 
feito, obrigados. assim, a viver em promiscuidade com a 
nova prole adulterina, com o prejiiizo moral dos fillios, i1ns 



e outros, todos igualmente in0cent.e~ e merecedores de sm- 
paro. 

Quando nào isso? o que se verifica é a aparente con- 
servação dc um lar n~oraln-iente desfeito e inteiramente po- 
luído. em que a hipocrisia mal encobre o rancor e o ódio 
que sepnrani os cGnjuges em permanente hostilidade. ou 
então o Darbaro apSlo ao assassínío em defesa da honra 
conjugall de uso frequente entre nós coino derivativo em 
falta de divórcio s vinculo. 

Em Lodos os casos iim nial: - a manceùitt. a hipocri- 
sia 911 o aasassinat.o. bdof.ado conio se adia 1io.je o divíii- 
cio entre quasi todoa os pol-os civilizados, mesino entre 
aqrrrles de forrnaçáo nimiamente católica. como s EPlgicn, 
a Aiistria I! Portugal. nem maia se póde invocar contra êle 
o preconceito teológico. 

3Innt.ida. como foi, n separaçáo entre a Igreja e o E-- 
tado, com a prohiùição de quuisquer relacões de dependèn- 
cia ou aliança entre o podex- civil e o poder eclesiásl.jco. de- 
ve como corolsrio ser conservada ti seculariza~ão do casa- 
mento. instit.uindo-se u forma civil, Única reconliccidn pela 
República. como fundamento da rida de família. 

B t , a  foi a .justificaç;ío que acompanhou a emenda tu- 
pressiva que t,ive a honra de oferecer. 

Acresce que. quanto rio divbrrio. xão tem a menor pro- 
crtiencia o argumento t,eológiro de que o homem não pir3i. 
dcsfazer o qiie Dcus fez. 

-%ssin~ era ao t.elnpo do cnsainento religioso obrigatório. 
- do casamento çacranieiito -; mas n5o hoje, quando o 
casamento revesie a forma civil c que conseque~iteniente. 
como obra rlo Iiomeiil. pode ser por ele desfeito nos c a s o  
em que o aconsellinr o interêsse social. Assim teni enten- 
dido todos o:; povos que. a despeito de seus sentimentos 
c:~t(jiicoa. adotaram o d i ~ ó r c i o  civil. 

ReIaltva~iicnLe 5 celebração do casamento pelo .nlini,ib.o 
de qualquer confissão religiosat ressalta logo rí. primeira vis- 
ta que a faculdade que cc pretende conferir const.itue um:i. 
intromissao cio poder espiritual no domínio do poder tem- 
poral, com o mal dc 11:-i\iar-se o Estado c10 direito de Loma:. 
contas aos cJrgáos do porler eclesiUst.ico pela prrítics (-!c at80.; 
de natu?cza civil, porqu0 a isso se opGc n ti-adicioiial ind-- 
pendencia dos dois poderes. 

Declaro. finalmente. Sr. Presidentel quc sou contriirin 
ft ihirie:itia que visa estabelec~!- unia invocaqão ao nome d c  
T>~bi:; n o  prcainkiulo de nossa Citila Constitiicio~.aI. Essa in- 
V V C ~ ( : ~ C I  ~11voI\-e neecssariamente uma co~fissáo de crença. ( 5  
u m  ato cte Pé e cie amor ri Deus. ,que se pretende impor n 
todos os Depuiados desta Asscnibléia, e, assiin sendo. cons- 
liluc uma flagrante riolaci.ão áa  disposi@o do tiri. l.i-. nu- 
nwro 21, do Projc!o Constitucional que assegura aos brasi- 
leiros c aos eslrtingciros residentes no País ti libcriil?de de 
profcssaren~ as convicyGea científicas. filosófica.; ou reli- 
giosas qiie entendercin. scnl pl'i\-a~ão de qualquer dos seus 
direitos. VC-se. i ~o i z ,  pile 5 a ~ ~ r o v a c ã o  d a  emenda n. 10, 
se opõe a inviolubilidahc da 1%erdtidc de conciCncia e cic 
crencu que o próprio testo ào Projeto Constitucionril con- 
sagra. 

As maiiifestações ae crenca religiosa, fio reginie de li- 
berdade espiritual da nossa lei. e ,da lei de todas as demo- 
cracias modernas' C rrnl ato individual de conci6ncial da 
esfera do poder. cclesiático. que nada teni que ver com a 



orgnnizayáo política e socitil dos novos. do domínio esciu- 
.si\:o do poder LemporaZ. 33 tanto assim se tem entendido 
que H lei const.ituciona! do Estado do Vaticano núo foi pro- 
:nulgatia em noine de Deus, mas siiil ;'oi ordenada e man- 
dridrc. cumprir pelo Soberano Pontífice em nome d a  sua so- 
i~efctnri aiitoridade. usando da s e q i n t e  f6iinuia: -Por nossa: 
pi6pria vontade e pieno conheciininto? lia l~leriitude aa nos- 
sa .sobc?ana auiorida.de. tcnws ordena60 e mandamos o que 
se segue, .;)rira ser observado co:lio Lei do Estado". 

Xo acUrdo mesmo tlc Lairco que a Saiita Sé celeb~ou 
com o governo italiano no 3110 (!e lCt29. 3 Concordata DoiB 
ti.ai.ar de int,eresses de urtlein e;pi:.itual foi assinada em 
zome .dit Santísslina Trind:iclc e 1150 ::.sim o Tratado pro- 
;~~i:irneilt.c rli:n. yiclo qu'al ti TtA!ia fez cisi5o de unia parte 
+io s c i l  !i-ri.ii~~i.içi !-~nrn :I I'r:)?!nnqTtri (!a Cidade do \Taticano e 
a reconh~cen coino Estado autiinomo e independente. nem 
z Con~ençáo financeira que reguloii o pagamento de uma 
inrlerlíza~:ãl? do f'or-0rno itajianci ri Santa 86, por envolvereml 
on.ibos, i:~t,eress(?s I-ie ordein tempox!. 

O SR. Lciz SL-C~;PIRA - -1 Constituinie Republicana de 
91 não es(r?heii.c::u I?-.SOC sea!iii~ C O I I ~ ; ~  algumaI pois, se em 
a-.~p*i.tns rr:~ni~is Iinvia ogrêrsão. notit~.os h \ - i a  alianças. Como, 
:iiiiífa ilgorn. :içaba d e  dizer. uril nobre colega. houve no Pa- 
raná um gove~nador que doou duzen!us contos ao bispado. 

O SR. TOJI.-I% L0130 - Isso rnost.rn o nosso e s ~ í r i l o  de 
t o l e ~ a n ~ i a .  

Precist., iiiciiirai. ao n0bi.e Depiitacin. Sr. Luiz âucupira. 
que a Con\;,:r!~Zo C ~ C :  Lnh-<Zo comprecnrle t.re? partes ciistin- 
f.as. 21 primciia I; o tralaclo pi.ol~riameiite dito, u segunda é 
it cocveny5il :'in.;i:iccira e n terceira. a ~'011~0:'dati\. Esta 61- 
tima, que sr; eiivolve jnLei.csses de ordem espiritiial, foi as- 
=igr,ada (I;?> nome ila Santissima Triridade. 

E!li?~tnntci, a Santa Se. corno potencia espiritual que era 
tx qiic rontiuuii a sei-. poderia p~a t i ca r  todos as ecus ritos em 
;ii.!n>c <!r Deu:. seiii ( l i~~ inqão  íle atos de poder espiritual e 
~ i l . 0 ~  rie poder temporal. r' 1150 o fez. principalmente na lei 
(ia o1.gnnirac5o c.onstitucion;il cio Estniio do Taticano. h t e  
fa lo ,  $4 por si. BUC 5 vontacle n conciCncia de todos o:: catei- 
lico': i:ti.asiIeiros qiic v n l a r e m  cunt.ra a invocaçiio ao noale de 
I'iii:-. ?ia ~x-:in?bulo d a  nossa Carta Politica. 

-\clcmars. essa invocac,So importa liuma confissão de 
c*i.c!iil:a ?c!igio:a, e confissões dessa natureza 1150 e podem 
iinpor. 11li:'q~e. COMO na en~iclica "Immorlale Dei'' de- 
t:larou ~ e a o  SlII. repetindo aç palavras de Santo Agoslinho: 
"S6 de livre vontade o homem pode C S F ' ~ .  (Xuito Dent.: mui- 
t o  bem. Pultitus. O orador i. vicco,ze)irc crcí,tpl.,inte)~tad~.) 

4 
VCnt # llcra e sáo lidos os sc-guintcs 

REQCERIMESTOS 

Esmo. Si. Presidenlc da :\s:c?iiiliieia Xacíoilai (zo!isti- 
tuintc. 

0 dep~ lado  infxz-fir.mado ~~cqut?:. a S. Es. seja consul- 
tada a -ksseniùléia SE! consente a iusc~iqác:, da entrevista con- 
ccr-ii:!:; ;i0 "G!oho' pelo Deput.ado Odilon Bragâ nos -4nais 
rlcsta casa na qual focalisa o problema da eleicão yresidihi- 
cial na ict.ura Coiistituiçúo Brasiieira. 

2. def 21-imento. 
Sala das Sess?e%. ?S de Abril de 1935. - Delfim 3Iorei1.a. 



Requeirc7 c ~ c e  seja t ransc~ita  nos d m t i s ,  â incicsa con 
ferkncia s8bre o projeto da Constiiuir:501 iezlizada no C!ub 
ilos Advogado:: pelo Dr . Joáo Domingues. 

Sala dcs Sessões, 28 rle -4Lrjl jci !8:3i. - l;e,i?gr?!Ser 
G i l l ~ o .  

Compareceli1 mais OS Srs . : 
Curilia 1Ielo. Liliz lirelli. :Uel Lhcrinoiit, lIiiric, Cher- 

xnont, Leandro lJinlieiro. 3Ioara c;arvaIiio, Joaquim 3Iriga- -. iiiáes, Zoliiigiies >l\lorei:.ti. Sarlos Reist Aciolfo Soares. -Igciior 
Xo:ite, Hugo Sapoll:âo. Pires Gaic~so. Figueireclo Rod:.igues. 
:'c,iii.~:s 1-ie;i::i. SIarL.ins Véras? l íe rg i~i t i ld~  Ca~alcailli. -X!bcrto 
Roselli, -- Pereira Lira, Barreto Campelo. Suulo Filho. Arraiia 
kalcáo, 215rio Domiiigut+s. Arrudn i:nnlara. Jose S5. Oirj;.io 
!iioi.Sa. Yalcnle de Lima, ~liitUnio 1Iarlirido. 3Iarqiies dos Reis, 
Pi.isc!) Parnisu. Cleiileiite kla~iani.  'iIagalhKe5 S:>ii~. hiliiicio 
I.i:orii, -\rtui Seiva, Edgar S2iicilea. Alfredo J!nsccirc~iiliti~, 
1.eiincio Galráo, dtila :\niaral, Homero Pires, 3Innuc: Somic-, 
i.;llczio --tnniado, ;'i!oi:si Filho, Paulo Filho, -1rnold Silva. Lariro 
Passoso Fer1iar:do de Abreu. Carlos Lindeiiberg. Lnuio Srinios. 
Jones Rocliti, Rui Santiago, Amara1 Peisoto. Silo Alvarenpa, 
.To50 Guin~ari ies~ César Tinocu. Alípio Cost;lll;lt. Oscar 
\\7eii~scheilclí, .Jo;í! Eduurilo, Ftibii) Sudré, Cai.closD i.i? Nc!o, 
-:íelo F~-aricn! Ribeii.0 Ji11iqucii.a. Josf: Bi.azl :knl.erv Rotel:lo, 
Clemenle JIcdr-nda. Rntil Sá. Sin15o d; i  Cunha. Joao Penido. 
..:leiso I>uraguassú. I7;~ldeinir~o 'tIagalhães, Belnliro de 3Ie- 
ileirosl Licurgo Leite. Camljos cio Arnaral. Jacyi:ca 3li>n!aiidoii. 
Roc-lrigucs :\lves, Barros lleiiteado. 3Iorais Andrade. Ilmeidz. 
(:amargo, 1íái . i~ \\,71iaLely, Vcrgueiro C4sar. Iiipólit-o <!o Rego, 
Zoroastro Gouveia, Clnci~iato Braga, Carlota de Q ~ l e i i * ~ ~ .  La- 
cc:r.da LVerneck, -4ntCnio Govcllo, Heilriquc Bayiiza. JosB Iio- 
iiorato, Xero de Macedo. lllíiiio Tourinho. Lacerda Piiilo. :h- 
:Onio Jorge. Idiilio Sardenberg, -%clolfo Kondcr. Ca~ los  Nasi- 
miliano. Jlauricio Cardoso, Anes Dias: Frederico Wolfen-. 
butel!, Rcnat.0 Barbosa, ViLor Russomario. Ascanio Tub i i~o~  
Pedro Vergara, Raul Bitf.encourt., Gaspar S a l d ~ n l i a ~  'rfinuano 
rle BIoura. Alberlo Diniz, Cunlia Ti'asconcelos, Acír 3Ii.c-iciros. 
Ferreira Seto. Vasco Toledo, -Irmando Laydner? Edwald Pos- 
3610, Guilherme Plaster, EIíIton Carvalho, Augusto Corsino,. 
Joâo Pinheiro, Slesaridre Sici l ia~io~ EuvnMo Lodi. 1Iário 
Ramos, Pacheco e Silva! Grislâo de Brito. Oliveira lJnssos, 
Daví Jfeinickt?. Pinheiro Lima, -4belardo 'tfnriiiiio e 3Iorais. 
Paiva (126) . 

Deis:iiii cie con1ptireccr i lã drs. : 
Freire d e  Aiidrade. Jeowi Mota, Xi\-ier clc Oliyeira. Fer- 

ibei:.a de Souza, JoUo Albcrto, Luiz Cedro, Solano da Cunha, 
Sanipaio Cosla, :iuguslo Leitc, 1ligucl Couto, Peieii.; ilarneiril, 
i .h \~er  de Azevedo. Bias Fortes, Negrão de Lima. Gabriel. 
Passos. Daiiicl de Carvalho. Celso Uriçhado, Bueno BraridUo, 
Plinio Correia de 0liveii.a. 'rlornis Lcrnc. nc'ixiiigos Yellasco, 
Jogo Viloshoas. :\lfredn lJnchScu. F?bancisco Vilanova. Horácio 
Lafer, lioçha Baria r Jlnl.ic.!.i i> Sircoriscn (27) - 

ORDEM DO UT:\ 

5 

O Sr. Presí-ente - .A lista de presenca acusa o cornpa-- 
i.ecíniento de  327 ,Srs. Deputados. 



Vai-se proceder á votaçáio da matéria .que s e  acha s6- 
bre 3 mesn,. 

Vai ser' julgado objeto de deliheraçáo um projeto de 

É lido, considerado objeto de delibera~áo e 
enviado ti Comissáo de Policia o seguinte 

Provicte??cia sdbj8e o processo paro. a eleà-irto de Presidente 
da Rcpriblicn 

(Policia. 25 - 934) 

-4crcccenlc-se no Regimento da -4ssemblEia: 
Art. Logo que a Constituição. qce for votada pela 

Assemblbia. determinar n forma de eleiqão do Presidente ria 
República. a -Issembl6ia estabelecerá, o processo para a rea- 
lizac5o riessa eleição nos tèrmos do dispositivo constitn- 
cional . 

Parigrnfo. Para estabelecer èsse-processo. a Comissáo 
de Policia apresentará. á deliberaçiio da ,%ssembléia. sujeito 
a emendas. discussáo e votação. um projeto de resoluçào. 

Sal:[ rlas Sescõec-. 25 de Abril de 1934. - dsdrlibnl 
Gzczrer d e  Izececlo.  

6 

O Sr. Presidente - 320 lia\-cndn mais n que delih~rnr. 
dou a pa!a~rri! parn expIicac50 pessoal, ao Sr. Humberto 
Mourn. 

O Sr. Humberto Moura !Pai.cr axpl.icaçÜo pessoal) - 
Si.. Prezidecte. Sis. Constituintes: Incessaqte e laboriosa 
tem sido a tarefa d o  Homem pela conquista d e  fórmulas 
capazes (!.c codificar leis atinentes ao desenvolvimento rno- 
ral r!a sua espEcie. :\o seu espírito, não foi possivel, ainda, 
geiici-aljznr dados para racionalizar a fórmula aplicavel 5 
plenitude dos  fenòmenos. A cuja submissão se  entregam os 
povos. Ao correntes genericas encontram variantes infinita- 
inei:te iniinlr?rn~cis. nas leis quc se deformam 5 aplicaçáo de 
cada varo em particular. R5 sempre. e infelizmente, a pe- 
ni~rnbr;! rir um sof~sma. que as faz derivar ao rabGr tle qiicn~ 
3s inLcip~.c:n. 

As ni~.s?r.;nrõcs mais Eirtquenles, Ianyadac- s8bre os feiii~- 
menos +nciciis, oblèii-i caruter genuinamente cientifico pela 
"c!nrcza de pcnsarnento coin que s5o traduzidos, impondo-sc 
com forca coercitiva 1311 inleligc":ncia7'. Destas simples obser- 
vaç.6e.s nascem 35 leis P, destas. a lei fundamental, n Ma,nna 
Carta. "que d q e  ser qi?nlqiier cousa dc mais sagradot de mais 
firme P de mais im6\:el, que uma lei comum". É a essa 
-enippeilnda qric lios cumpre aplic.ar especial atencão, táo 
vultosns ~ á o  as responsabilidades que nos assistem. Graves 
s5o os ~roblernns que afligem a vida dos povos e, quaisquer 

.que %.iam as  normas dos seus desígnios, muito nos há de 
preoc.cpar a feitura de uma lei básica onde a ordem social 
não se ~uecle jungida 5 rocha Tarpeia - como uni organis- 



mo combalido - ao apetite dos c0rvos que adejam sòbre as 
mais velhas ~~gai l izagóes sociais do universo - razão da: 
inquieta~ões rnundia.is $0 rnomc~to  . 

Temos que proporcionar. ao nosso País a Ordein e o Pro- 
gresso que somelite se emanam de leis tidaptaveis aos senli- 
meritos do Pos-o Brasileiro, sem que tenhamos neccssidaùe. 
de decalcar dos outros paízes aquilo que lhes é preciso mas 
que nos podei.% ser siiperfluo ou demasiado. Brasilidade ! 
Que de material para essas leis não nos faltai-5, gratas ao 
abundante patrinlUiiio ciiie nos tem siciù legado desdz as  
primeiras insurreicões da Coloiiia. aos nlùorès d~ Indepen- 
dencis e da República! Possuí111os t.a~>lenciitdo ca!i~ii;i! donde 
cslrair o alicerce. 5 ieilura c i ~ i  pi'iiicil)io~ lilrciai.~. .;c~ni par  
na história das  Pu'açoes. Seili O RICIIOZ' ~ontraligi~?71?nto. po- 
demos aceitar estes ~5Ùios co~?s~ll los  cio Geil!!i~!is~jiiio DCO- 
ciíii'o da Fonse.c.a, ein sua Jlensagern aos Constituictes de 91: 
"Grave 6 o perigo das inovacr?ca. :I obra legislnliva para 
ser perfeita deve repracsenkr a cspressi?~ -,-i\-n e :)alpiir~nte 
da esperiencia e (ias nccisiidadc: dc ci11-i:i ? ~ ~ ~ I ~ : ( J " .  1:: como 
q:ie falando proTeticaii-iciiie ;i poeii~i~ii~adc. (>li: .iris:ii'ic;ri~-a i3r.o- 

cunciadamente a noesti pi.esi:i?cu iicsta (:asa: " t ~  L(:mpo i:icli- 
ca a oportunidade das I ~ i s :  o Icni::o tis ~ c f n r ~ u a  r: as revt~g:~" ... 
E, mais adeantc, na mc.;riia ii?ri?s;igi:i-11. no.+ ~icixa i omplc t~ -  
mente á vontade: "8 ini2os~ívc.I~ cain os el~?mt:nlt?s tia civili- 
za-zo e do progresso com que contam quasi todtis as uat:õar, 
do Globo. ~ i v e r  sob o ii~il:,;!rio ùc  leis iiiiac;.Siiicas: mas. Iiirii- 

b6m. nacla mais i 'uripstu do (1 i . i - .  u cada fi,ii:nsia iIiic: curgt:. 
destruir moni!n?::i~ios que nsialiram 5s  re~o!iitócs. qrie 
atravcssnram os tcinpos c dolinirani o c,artltcr e tis iizstikii- 
cões íic iiina naçáo. " 

E sob o prisma ciestas oùserva~.Gcs quc nos cuii~l~rc, es i-  
minar. as questúes postadas no Substitutivo di: Cornissgo. 
que 5 luz d o t i l  Xsseuibltiu devem ser contempladas c. dis- 
<;ulidr~s nas variegiidas cUres que Cle a. decoingõc pam o nos-o 
estudo. Dado o iiúmsi'o de obserratlores clomaeiaà!, grtindc. 
natiiraln~ente o ciso p i - i r~c i~a l  c!c anilise será ano!ado em 
cnpitulos especiais onde as consideraçUes se possali3 aquilii- 
tar ao juizo dos seus dignos pares. -1s fórinulaa definil.ivas 
c doininador.as clit scd21;.2.o final, espurgadas as falhas esca- 
pes 5 argúcia da ri:~:kii:áo. clicgariio i ibelevci~-icia. norlcaáa 
csla pr.oeniiiir^:ricia :)elo butu senso que i1 iorft3,i 116s preside. 

Dc IIOSS~L parbc. ji~l;:~rl~os por bem rima goxssda cuida- 
rlosa a6br.c r i  orilem Ecoii~~niic;i-Social. e .  c~rtameiite.  
l.i!~'iOUSii vida :'m1 do País: sendo a proj~ul+o:.a í!e toda 
Siiii  pi'ogrcss5o. iiideyiciicia;iici:i eci)riVi:~ica está :I gernli.:~ 
cla liegcmonin nacional. Dois c50 os fatores l>rimordi:iis ila 
oi.ganizncUo cci)nGmicii: o Social c o Material. O Honiem e a 
Terra ! Ec-Ia. srio ncdi'cics todos os ~e i i s i i do re~  db mundo, e 
criii to rio.^ os L(-iiipos. ùcseml~eniia iinia fui i~Zo social. XeIa 
i: quc o TInrnem vai l?iiscnr. i1.s fi~nií.s pi.ccisas a' bem  esta^, 
iridivirlu:iI c ba.sc de iinia po!itica i.(* c.òletivisiiií, capaz de 
dar frutos carccido~ :L vida Ecoriùmicu Kacionsl. para o seu 
complrlo descnvolviní.eiito. "As riquc!zas naturais, diz Al- 
berto TWr~~ci. sob quaisquer formas. são patrim3~iio do povo 
quc habit:i o territ6rio nacii?r?:il: ii:ns. os indivíduos que tem 
a propriedade do s610 e do siib-só10 jiilgam-se. e o sao quasi 
sempre, em Direito, nenliorcs de  suas riquezas. Cada iridi- 
víduo e cada geraçáo delapidam. om proveito próprio, fon- 
tes preciosas dc imensos valrjres". Desses "preciosos valòres", 
de que nos fala Alberto Tòrres, 6 giie temos necessidade de es- 



*tudar com acurada m~ticulosidade para, sobre êles, legislar 
e miiito mais incutir no animo de governantes e governa- 
dos o corinho másirno que se deve dispensar ao fomento de 
uma riqueza. que tentamos diçgerdi~ar através de quatro 
séculos de explorac,Ões e que promete se propagar pelos sé- 
culos a dentro se permanecermos neste eterno desdouro que 
a indiferença nos ten-i ditado. (Xuito bem.) 

-4 esploração racional da terra se r?feLi\-a sob o duplo' 
aspecto: trabalho intelig~nte do Homem e uberdade da  
natureza promissGra. Essa pujnntr natureza. nos seus três 
reinos, aquinlioou o Ri.nsi1 d e  f a ~ t a  mesre, rrstando 5 polftica 
econ6mica tirar deles o  art tido conveniente ã adoção i!(: 

srincípios verdadeiramenle sensacionais. onde os homens e 
as regioes sejam apenas atribulo+ cic um benefício consen- 
taneo com o interC.sse nacional. 

Julgamos oporluno dizer aos Constitnintes de 193k que 
o problema agrário é o mais crave que o presente nos re- 
serva. Se temos que nos penitenciar de graves êrros eco- 
noinico-politicos. ~olvamo-nos sem receio ao panorama fi- 
cticio do c1.6dito estrangeiro qae tem sido apenas um pu- 
liativo na vida econômica do nosso País. desde a Indepecdên- 
cia até os nos-sos dias. ro i  com profunda tristeza que toda 
a Casa ouviu. há dias. o relato que o Ministro Osvaldo Ara- 
nha tecca em derredor das nossas dívidas externas. Não .será 
exagero acreditar-se que a maior atividade dos nosdos eco- 
ncmistas era dirigida simplesmente - e lamentavelmenta - 
para os institutos de crédito, no afan exclusivo de perpretar 
empr6stimos ! Embora seja-nos amarga a confissão, a baga- 
gem efeiiva dos estadistas do problema econômico nacional 
6 pobre - paupérrima e risível. O fomento das Iiossas ri- 
auezas - outra confissáo mais amarga ainda.. . - 6 supri- 
ment.0 ridículo no computo ,das atividades governamentais. 
E á an5lise delas. se auizermos derivar a uma dissecacão, va- 
mos esbarrar em' erros t5o graves, em erros tão not5veis que 
muito majs palriotico será silenci&los. QUP 0s responsiveis 
pelo atual momento da nossa Pgtria meditem atentaniente 
para que saibam tirar dêsses erros do-passado os ensina- 
mentos mais sadios, ensinamentos que redundem numa co- 
lheita de esperiências. q i i ~  nos foram 150 difif~~llosuã quun!i~ 
caras. ! Jfuito bem. ) 

A funçáo social da propriedade é, hodiernamente, uma 
fórmula ereta. a altura de um principio único e fundamental 
na vida econamica, desde que encarna consequências de ir;- 
calculáveis valores no desenvolvimento da nossa vida agrf- 
cc~!a, divorciada da atcnyão que lhe iem sido somgada pelos 
estadistas patrícios. Há necessidade circunstancial dda causas 
para formarmos os nossos parques ao alcance de uma pro- 
duciio econ0mica capaz de tornar o produto gccessfvcl ao 
consumo. Sitida está a precisão de socializar as proprieda- 
d;?s niais bem servidas por transportes econ6micos o mais 
31 6ximo possível dos centros consumidores. As prcpriedades 
nielhurmenie servidas por vias de acesso aos grandas centros 
devem ser preferidas para os problemas mais urgentes - isso 
para qiie possamos marchar progressivamente ao desbrava- 
mento dos nossos sertões, escopo único onde podamos esta- 
beiecer ri nossa riqueza c a nossa vida política integralmenle 
equilibrada com o resultado de um esforço que vive na alma 
de todos verdadeiramente idólatras de sua terra. 

Racioc.inando acuradamente no aspecto _máximo da legi- 
tima liberdade da nossa PAtria - qual a su==b-i-pendên- 



:oía economica, preocupação de vanguarda da totaIidade das 
nações adiantadas - é que nos permitimos transcrever? dat.a 
xrênia. da pub!icação i?.siigaciost en :lícdco, o trecho ajJ:liso. 
que bem revela o carinho dispensado pelo govêrno da culta 
nação amiga ao importante problen~u. sob todos os aspect,os. 
perlongando o nosso. "Precisa abordar o problema com fir- 
m e  reso!uc;áo e tainbem com sinceridade política, f B  que o 
agro-prod~bor constit,ue a principal fonte de vida nacional. 
"O sem ia do^". uni ó:páo i~iiciai de difusso e ;~i.ul~nganda 
agrícola. dizia ser necessário volver Cr terra se queremos roa- 
lizai- honradamente uma verdadeira tarefa de reconstrução 
n3.ciüniii. Já que campos carregados de proraessas agr~ardam 
o erfdrço do nosso brago para integrar n sila esplhndida ri- 
queza.- 

Obj~tivando esse pr~blama, o govêrno do hféxico já tem 
organj:cnrio~ ~;l~. ics grupos de  cngenlieiros que, dissi-minados 
por todo o território mexicano, fará0 o fracionamento das 
terra.;: dando aos interessados o conliecinlento das possibili- 
dades i213 cada fraç5o. Desta forma, ficara assegurada a ex- 
ploraqáo adequada dos lotes pelos que os adquirirem. Aos 
camponeses. pequenos agricultores e pequenos criadores de 
gado so-50 concedidas .todas as facilidades possíveis a16 
mesmo na compra dos lotes? cujos preços ser50 os menores. 
Os terrenos mais propícios ser50 entregues ao Departamento 
de ColonizapAo. que procederá, imediatamente. organizai;áo 
de col0nias. Encarada a face do repatriamento, de conformi- 
dade com a opinião dos entendidos e escutada nos círculos 
uficiai.?. será também uma medida reparadora. E. segundo 
estat,íst.icas, somente no ano de 1933. foram repatriados quasi 
40 mil :nc.sicanos. 

Sem n Fu!irla-Sn meliccilosa de b::sc!z. ;l:iin iinl ~ede . sh l  
rigoi~o.iamenbe economico, inútil será vivermos quimerica- 
men!.e ;l imaginar esíireitos e escolas, justipa e saiide, que são 
r'atores de primeira grandeza com os quais um país se pode 
apresentar tio conceito das nações - mantendo-se na fir- 
meza da paz e na felicidade dos seus concidadãos; paz e feli- 
cidade qae din~anam de um esf6rço patri6tic0, ambientado 
nuri: frahallio perrcito r! na sã politic:i que o iiosso ]~aii'ia;.~% 
da Tndry>endt>ncia irnagjnnil- f i l l ~ a  da AlornI e da Rnzáo - tla 
b50;'3!. pnra conduzir o I>ovo ao nivel de unia magnificencis 
sem ;,ar, para condenar os erros, castigar os vfcios e selecio- 
nar (!; \-n!<ir.cq - rln Rnz5n. cnmn arte siihlime di! I-IPIII c?nii- 
duzli. i? Povo. (Apoiados.), 

:\ qriesf5o social é antiga. Antiquissima. Náo obstante, 
é simprc estudada. L\ exploração cio homem pelo homem 
C rima chaga que sangra no coragao da Humanidade: E a 
,iuta !ítanica continiiar8 na succss50 dos séculos se na0 en- 
contra:. an.iparo no amago das nossas leis. se o reacionarismo 
nnacronico náo resistir ao impiilso da avalanche de táo jus- 
.:as raivinciicagões . 

Si.. Preaitlciite, Srs. Const,i tiiintes. o ti.aballiadt~r nacio~al 
tnm ~icccssidndc dc se libertar (ia cscravaf.iira que lhe oferta 
o (fcnan?l~ni.o das leis. E que n ~\sscmblfia Constit,uinte de 34 
se.ir? n portadora de horizontes propícios ao justo anhélo desta 
gente. sol) o ãiinnf.e rlc iiic!nnt5\-i*ii: tl~.\-rr~a. iii;is sei11 :t p:i- 
rtint.ia cj.? nenhum direit,o. Cumpre-nos consignar taxativos 
dó~ma.; de f6 social nos dest.inos do t.rabalhador do Brasi: - 
legitimoa c inconfiindí\-eis operftrios da sua grandeza e da 
sua eei.ahilidade, notadamente. Temos o dever de cuidar 
-deste alevnnt.ndo programa. que é o de zelar atentam2nt.e da 



sociedade e cla pureza dos pequenos organismos sociais - se 
C que preteridamos ter a conciència de uma obra sem má- 
cula, isenta de iniperfeições. (Xztito bem.) Como quem al- 
meja a perene durabilidade de um edificio tem que se pre- 
ocupar. com os seus mínimos detalhes, prendendo-se ao 
cuidado meLiculoso do mais insignificante grão de areia com 
que se argamassa a sua estabilidade, assim temos nós que 
nortear o traballiarlor nacional, na sua verdadeira função 
clc "capital i-iuii.ianç>". -\inparo-me. bastanternenle, num 
~erçiculo d r ?  5cliilic.r. qiie tem o wIOr de Lima sentença: 
"Q~zando os reis cúnslróem, têm que fazer os carroceiros'. 
-L ciclópica constri~-áo do nosso edificio social tem que ser 
oùi.igntoriamenLe fundamentada pelos nossos obreiros mais 
modestos. E èles fazem jús a recompensas significativas e 
em l~arulelo ao conl.íngente valioso do seu concurso insubs- 
tituí\,cl. Desta forma, temos de lançar as bases inabaláveis 
cic iim progmma ~epularizador das func,Ões de Emprega- 
 fores e I3nl1)regados - náo sob a exclusividade de um im- 
~iulso ~iler:lmente sst imental  do oficialismo, mas como es- 
c1:liecido contato com um problema humano, cujo deside- 
1 . r i i 7 h l r t  i: ?áo nobre quáo nobres são os intiiitos que nutrimos 
rjor iinl valor real iio fulcro onde repousa o equilíbrio so- 
cial do nosso País, Elemento precipuo de uma riqueza ia- 
tente, o operirio das fábricas e dos campos tèm que ser 
itrrostudos como fatores de potência e, como tal, àispensado 
a eslímiilo para a sua fornzaçáo digna - onde não lhe seja 
incutido o animo d a  revolta, revolta que é uma resultante 
Idgiza d u  indiferença do meio hostil 6s suas necessidades. B o  
trabalhador nacional, seja qual for a fisionomia da sua ati- 
vidacie: faz-se preciso dar-lhe assistência e as garantias que 
merccem, assim como a carecida educac,ão elementar para 
que se toriie eiicieniemente produtiva a sua atuaçáo - como 
valor da gra~idezil Pátria. 

O gotente operário da reorganizaçiio de Portugal, esse 
espirito. de escol que ilumina poderosamente a terra dos nos- 
sos i~~aiores,  O ministro Oliveira Salazar-: tem a noçáo clari- 
vidente, no seu programa de govêrno a respeito do traba- 
lhador e diz com iilsopitável clareza: - "Nós adulteramos 
a noâiio de traùallio e a pessoa do trabalhador. Esquecemos 
a sua dignidade de sei humano. pusemos diante de n6s o seu 
valor de máqui:ia produtora, medimos-lhes ou pesamos-lhes 
a energia. e nZo 110s lembramos sequer de que ele 6 um 
elemento da iamilia e que nêle náo está a vida mas na mu- 
lher, nos filhos. no lar." 

Káo necessitamos esboçar - esboçar ao menos - o qua- 
dro de abandono social que aflige a condição do operArio 
brasileiro. file: êste quadro que lanceia e que punge, vive 
na conciência de todos. Não Iiá quem desconheça o que se 
~ e r i f i c a  com o homem Lrabalhador, desde os riais reconditos 
dos cossos asperrin?os scrtóes até o esplendor da nossa en- 
cantadora capita!. 

Sr. Presidente. Srs. Constituintes, não é mais possível 
esquecer essa massii sofredora, resignada e boa! Evitemos, 
senhores. que a sífilis, 8 tuberculose, o impaludisrco e mui- 
tas outras rnoi6stias continuem na sua faina dizimadora, 
prossigam estiomenando, um a um. êsses pl5rias olvidados 
pelo Poder. pelas Leis e pela Sociedade, não permitamos 
que uma maior fome os torture e que a sua prole, como 
consequência lógica, venha a figurar nos delitos previstos 
e corrigidos pelos códigos criminais. 



E o trabalhador nacional, resignadamente, se  conforma 
com o fatalismo dêsse futuro risperrimo.. . 

NSo se diga que á indústria t! ir luvoura incipientes fe- 
necem meios para melhor m p n r o  dos seus obreiros, qnan- 
do, com raríssimas exceppoes, vemos os senhores do capi- 
tal derramarem copiosas mcsses crn gnstos alheios á obri- 
ga.aqão das suas necessidades mais prcmcntcs. Esbanjam á 
far ta  o suor exhaurido dos humildca c consentem desapa- 
reça do seu peito de humanos o hori'or da desgraça que os 
circunda e que, como o lamento de titn 6ritante paradôxo, A 
n motivo mais poderoso da sua proapcrldndc. 0 s  esemplos 
são incontkveis.. . E 60 nos nnlmnri~os am enumera-10s e 
cm analisá-los porqu8 SUO  muito^, miiill~8imos, e porque 
se projetam & nossa vista, h nosm ~crnril~llldadc com traços 
de absoluto relevo. 

Xão B sem justific~ati\~;i -- t a  P I I C I I I  u p~opbsito - que  
transcrevo, a seguir, jiidicio.sr, ti~c~rliti du uma conferhcia 
pronunciada, !I& tempos, pelo Dr.  i\tiibnl Frcire, na Facul- 
aade de Direito: do Rccifc: - ".+.r cr11iLr~ndiç5es do mundo 
moderno sáo a resultaiitc i l i i  osiicf~rlln~iío dos sentidos e da 
crise das idéias morais. :i iimbiqiiti. os lucros desordenados, 
as  asperezas dos conflilos ncoiiirniicns t8m contribuído para 
a febre dos espíritos. Conlra cln cc!rl.os rcagentes legais são 
meros paliativos. Os yroblci~ti~s cnt~b~mporaneos não poderão 
ser contornados peio órlio c vililt6iiilin de classes, pela ado- 
$50 de sistemas de seclari,snin inlolcrancia, pelas utopias 
de reformadores desavisailnc; ta i i i i*r~i i l  11s. Urge o equilíbrio 
do Estado, na composii.Zn das PPIIS tii*gILos, na representação 
doe interesses coletivos. na P q i i n ~ i i n  O?i l i *n  11 fibr~n indivjdual e 
o sentimento da solidariedridc litiiiitrtiii." 

A lei impõe uma digiiitfiitl~~ t*nc~rt~iifc nndc possamos dis- 
tribuir equitativamente ilii*t*il.ng ( 6  clt~vc.i*cla sem a preocupa- 
c50 humilhante de Iejs iiriil:il.c!i~iiis. C~iniprc 5 nossa alt? mis- 
s5o a imposiç.50 precipun ( i r 4  i~c~plilrii~ na I'cn0menos vitais que 
irnpnlsionam o espiriln civic*ti tlrc Pdtrin da Liberdade! Ten- 
,do a conci0ncia fixa nns molríi!r i~~Riilndores da vida criado- 
ra, que siipõe um i.eginlr* i10 lllla t?iai&ne. .de grande de- 
ci,ro. de constnntcs esl.írnii11~i t l i i t +  usriliitn :I conciencia da di- 
gnidade, na aprecinc5n iniioi'irtnilvc,l c i ~  Or'lega Gasset - 
em que pressupomos :i ~ i t l i i  i * i ~ i * ; i t l i t i * i i  inrcntivada pcr uma 
Constituip50 digna do tioss~i I'tiv~t i *  que. com ela, possamos 
estabelecer, para o nosrn Rrriull, irnin Ici hdsica capaz de 
toriiar a vida energicli,, $1 iliiil riti ric! tl~irh em duas situações, 
afirma o pensadoi. ibl.r.icli~ - " r i l i  inniidn cii. o11 0bedeç.o. 
Porem obedecer n5o C iifiiioiilnr --- ngticiilar 6 eqvilecer-se 
- senão ao contr5rio. csliiiirii* iitr qtia macda c seguí-10. ,so- 
lidarizando-se .com &le. silirtlntirb-rc, com fervor sob a ondii- 
laç.50 de sua bandeira. " 

-4 sensata opinião dc Ilcnry Fonl, corrobora e fortifica 
o nossc modo de julgar s6bre !I ma~nil i ldc destas questões. 
"350 .tenho nenhuma pnnacirn quu oferecer para os males 
que' afligem o mundo. Blns creio a110 bste projéto de ajudar 
o agricultor e o operário inrliisli-inl, 1,riru que êles se ajudem 
entre si, é o melhor quc sc porle ~iigcrir como forma d e  
iniciar a .solução do problema". . 

Solidários com Cstcs nlciiiidorados sentimentos sociais 
e humanost tracemos, aaiit. um cridigo do civismo onde a 
contemplaçáo de, todos encontrc nbi'lgo .seguro d a  conciência 
do seu dever e do seu direito. 
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Aos que mandam, a .certeza absoluta de cumprir hones- 
tamente os ditames da  lei - para que todos os possam 
segiiir com 1egitim.o amor pela grandeza do nosso povo e 
pela. ordem e pelo progresso do Brasil. (Mu.ito bem; muito 
Lei~a Pnli t~as.  O orado?. é c?impriinentado.) 

O Sr. Presidente - Tem a pa la~ra ,  para explica~ão pes- 
soal, o Sr. -4nt.Cnio PennaforC. 

O Sr. Antônio Pennafort - Si. Presidente. Srs. Consti- 
tiiintee: T7n!tei a esta tribuna para prossegiiir na defesa 
dos direitos dos marítimos, o que constitue para mim dever 
de honra. muito embora essa classe não me tenha solicitado 
zssa defesa. Conlra-mestre da Marinha Mercante, tendo re- 
cebido um agravo da Federação dos Marítimos do Distrito 
Federal, riescjo proredcr á leitura de um oficio, que me foi 
dirigido. cliamando a atençáo desta aupusta Assembléia. que 
pode, neste momento, pronunciar-se s0bre os conceitos nele 
emitidos a respeito do humilde orador: (Lê). (1) 

Faltou. aquí, aos membros da Diretoria da Federri~.ão 
dos Maritimos do Distrito Federal acrescentar que o Depu- 
tado Comanc-jante Luiz Tirelli pode ser credenciado para de- 
fesa dos interêsaes dos maritimos do Distrito Federal, mas 
nunca para n dos marítimos nacionais. 

E tarnb+m a Federacão Marítima do Distrito Federal náo 
tem autoridade para me enviar um documento desta riritu- 
reza, porqiianto ela nlo representa a entidade suprema da 
Marinha Mercante Nacional, nã.0 é uma confederaç.ão marf- 
tjma do trabalho, mas uma federagáo regional. Por conse- 
giiinte. só porle defender os interbsses dos sindicatos a ela fi- 
liados. 

Para provar que esta Federação laborou num grande 
erro, vou fazer a leitura de telegramas que me foram diri-  
gidos por sindicatos do próprio Distrito Federal e dos Es- 
tados : 

S5c os seguintes: 
Deputado Antônio Pennaforl - Assembléia Cons- 

tituinte - Ladeira Livramento, 32: 
"Rio, 8 de  -4bril - Sindicato Arrais Práticos 

Cabotagem Porto Rio Janeiro. - Reconhecendo V. 
17s. legílimo representante que como contra-meslre 
Xarinlia Blercante autorizado defender causa pratica- 
gem Assembléia Constituinte hipotecam solidarieda- 
de t30 justa causa. - ~Vanoel A-nlônio da Silva, Pre- 
sidente". 

"Sáo Francisco, 28 de Janeiro - Sindicato Mari- 
limo aqui reconh#ece vossência deposita solidariedade. - Fernandes Torrem, Presidente. " 

''Exnlos. Srs. Deputados Classes dos Empregados 
A -4ssemblbia Nacional Constituinte - Cainara dos 
Deputados - Rio: 

São Francisco, 13 Dezembro. - As classes tra- 
balhadoras francisquenses pelos seus mpT€?~entante~, 
hipotecam franca solidariedade bravos interpretes upe- 

(i) O officio de que fala o orador não foi publicado w 
Diario da Assembléia fiacionui em que szhiu este discurso. 



rariados que criteriosamente defenderam nossos di- 
reitos conferidos pelo eminente Chefe Govêrno Provi- 
sório, para engrandecimento do homem do trabalho e 
da P5tria brasileira. - João Mario Lopes, S .  Esti- 
vadores. - Felippe Muss, S .  Condutores Veículos. 
- Bento dos Passos, S .  Marítimos. - Vicente Mar- 
iins dos Santos, S .  T .  Trapiche. - Fernaao Barão, 
S .  C. Civil." 

"Depntado hnttinilo, Pennafort - Assembléia 
Constituinte - Ladeira Livramento n. 32: 

Rio, i0 Abril - Eleito empossado cargo presiden- 
te Sindicato Arrais Práticos Rio, apresento felicitagões 
V. Es. hipotecando solidariedade depesa serviyo pra- 
ticagem . " 

Pennafort - Camara dos Deputados - Rio. 
"Sáo Francisco, 9 Abril - Comunico V. S. e ban- 

cada trabalhista assumi presidencia Sociedade Estiva- 
dores dia 9 corrente por resultado eleiçáo procedida 
dia 8, hipoteco solidariedade bravos Constituintes ope- 
r5rios. Saudações. - Elias (10s Santos. " 

D~$utaùo Antdnío Pennafort - Palácio Tira- 
dentes -- Rio. 

"Joinville, 25 Abril - Em nome Federação Tra- 
balhadores e sindicatos oper5rios Joinville enviamos 
nossa solidariedade signatários manifesto traçando di- 
re  trizes proletariado brasileiro. Cordiais saudaçóes . 
- Fraqisco Antonio, presidente Federay.50. - Fcr- 
nandes Fiedler, presidente Construcçáo Civil. - Au- 
gusto Monteiro, presidente Encaixotadores Trabalha- 
dores em -4rmazem. - Tomas Ada~n XulLe~, presiden- 
te  Moinho. - Manuel Gonçalves Pires, presidente 
Sindicato Classificadores Empilhadores Madeiras. - 
~;oáo  Paulo, Sindicato Hervateiros . " 

"Deputado -4. Pennafort - Rio. 
"São Francisco, 26 de Abril - Consultando com 

todos diretores desre sindicato, estamos solid6rios vos- 
sa atitude ac6rdo o vosso manifesto diretores mandar 
os seus manifestos urgente. Saudações proletárias. 
- Elias dos Santos, presidente." 

Camara Deputados - Antonio Pennafort - Rio. 
Sáo Francisco, 16 Abril - Peço informação con- 

dição delegados Congresso Federação MariLjmo Socie- 
dades =tivadores. - EZias Santos, presidente." 

Sr. Presidente, diante d a  atitude assumida pela Federa- 
ção dos Naritimos do Distr ict~ Federal, quero mostrar a Casa 
que, a-pesar-dêsse trabalho de saga que se vem fazendo con- 
tra a minha pessoa, ainda tenho a honra de representar os 
proletArios catarinensea, que, por interm6dio de suas asso- 
ciações, a mim se dirigem, consultando s8bre a S u a  maneira 
de agir. 

O SR. .=o R-UBÉ4 - POSSO dar o testemunho de que 
V. Ex. sempre ad\-agou os intergsses dos trabalhadores cn- 
tarinenses . . 

O SR. fi7T6NI0 PEIIN.LF'ORT - -4gredeço a V. Es- 



Lerei n-iais ês te dociimento : 

"Belém, 5 de Fevereiro de 1934. 
Ilmo. Sr. Dr. Presidente e deniais membros do 

Cousellio Xacional do Trabalho - Rio de Janeiro. 
pelo Congresso Marítimo, que se reunirá a 21 de Fe- 
deraçiío cio Trabalho do Psrá, vêm protestar junto a 
êsse Conselho contra quaisquer sugestões apresentadas 
pelo Congresso Marilimo, que se reunirá a 21  de  fe- 
vereiro corrente, iressa cidade do Rio de Janeiro, que 
digam respéito it. navegaçao c vida mai'ítima da  Ama- 
zônia pelas razóes que espóem: - O s  sindicatos não 
têm representantes junto ao citado Congresso, por não 
haverem .sido convidados para o mesmo, e se o fos- 
sem. as suas condi~ões financeiras n5o o permiliriam, 
sendo assim. todas as deliberacões tomadas são á sua 
completa revelia. 

Os assuntos concernentes 6s atividades maritimas 
do -4mazonas são muitissimo diversos das da nave- 
gayiio oceanica e costeira, precisando de um estudo 
especial para uma amoldada ás suas 
necessidades e desenvolvimento. 

Os sindicatos apresentarso. oportunamente, estu- 
dos relativos aos trabalhos marítimos, vida do pessoal, 
condiç6e.s locais. e su&estões para a melhoria dos 
transpovtes mari timos da Ainazonia , 

Certos estáo os mesmos sindicatos de  que êsse no- 
bre Conselho acatará o presente prolesto, pelo que 
subscrevem-se. - Joüo da Silva Junior, presidente 
interino, da Federaçáo do T. do P. - Raynzu.ido Nunes 
Nascinzento. presidente do Sindicato de Mestres e Ma- 
rinheiros de Belém, - Joaquim :Irina Ribeiro, ~ res i -  
dente do Sindicato dos Pilotos da M. M. de Belém. - 
Nanoel Sampnio e Silca. presidente do Sindicato dos 
Taifejrns de Belém. - Raymundo Marques, presiden- 
te do Sindicato dos Foguistas de Bclém. - Antenor 
Bentes dc Sd. presidente cio Sindicalo do Grêmio dos 
Naqiiinistas de Belém. * 

Como se \.C, Sr. Presidente, ainda tenho o direito de 
nesta Casa, erguer a minha voz em defesa dos interesses 
dos marítimos, a despeito da desconsíderas80 de que fui 
alvo por parte da Federação dos - Marítimos r do Distrito 
Federal. 

Sr. Presidente e Srs. Constituintes. ainda reconheço nes- 
ta. entidade a sua utilidade para as classes marítimas des- 
de que ela possua uma direyilo perfeita, n5o como se veri- 
fica com a alua1 que somente dá n:oti~?o a descontentamen- 
t.o no seio da classe. conforme prova a nota publicada no 
jornal O Pais, de 21 de Abril de 1934: 

"Sindicato dos Vigias Marítimos - Bste Sindica- 
to oficiou 4 Federagão dos Marítimos, nos: scãuintes 
têrmos : 

"Uriião dos vigías marítimos - Ilmo. 1 3 .  presi-. 
dente da Federwiío dos Marítimos - O Sindicato dos 
Vigias Rlaritimos estando em àesacòrdo com a atitu- 
de assumida pela Federação dos 3farítirno.s em rela- 



cão ao Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Ma- 
rítimos, vem solicitar de modo peremptório a sua 
exclusão como filiado dessa inútil Federapão, que só 
procura a desinteligência na família marítima e quer 
perturbar a ordem do Pais. 

Nestas condições subscrevo-me. - Antonio Luis 
Velloso, i0 secretbrio. " 

A16m de tudo, sou brasileiro e não 115 de ser porqud 
um burro da um couee que se lhe vai cortar o p~?. . , [Risos.j 
Sáo dcfe~do interesses próprios, senão os da coletividade. 
-4 minha própria dignidade náo me permite que proceda de 
outra fórma. 

Srs. Constituintes, tive a honra de  apresentar uma emen- ' 

da á Assembléia. Deram-lhe a assinatura 146 senhores Depu- 
tados, o que a tornará vitoriosa. Esta é ama prova de  que 
li50 sou um despeitado. Trato, antes de tudo, de pugnar 
pelos interêsses da coletividade. 

Srs. Constituintes, se voltei 5 tribuna, foi, cem0 disse, 
pelas acusações feitas á minha pessoa pela Federaçiio ,dos 
Marítimos. Devo, entretânto, declarar que s6 tenho de pres- 
tar  contas dos meus atos aos trabalhadores catarinenses. 
que mt: delegaram poderes para aqui representit-10s. Sou, 
aqui, o representante da Uni50 dos Operarios Estivadores 
de Siío Francisco, do Sul do Estado de Santa Catarina. So- 
mente a ela me cabe dar satisfações das atitudes por mim 
assiimidas na -4ssembléía Nacional Constituinte. Não darei 
atenções aos desvirtuadores de conciência, aos aproveitado- 
res de momentos, que estfio dentro dos sindicatos procuran- 
do perturbar-lhes a boa marcha dos trabalhos, em detri- 
mento dos interêsses da própria coletividade, revoltando-se 
contra as autoridades constituidas e o Chefe do Govêrno 
Provi.sório que nos deu o direito de reunião e o de nos 
fazermos representar no Parlamento - o Sr. Getulio Vargas! 

Falo em meu nome pessoal e sou reconhecido áqueles 
que me fazem o bem. 

Ainda mesmo que todo o trabalhador fosse contra esse 
digno cidadão, que tão honradamente tem administrado o 
Pais num período discriciongrio, assegurando-nos um G6- 
vêrno liberal, sem precedentes em toda a minha existência, 
eu, pessoalmente, estaria com 13. Ex., porquê a seu iado, 
em 1930, cerrei fileiras com os meus companheiros, pegando 
em armas em São Francisco, no meu Estado.de Santa Cata- 
rina. Manda-me a dignidade que com S. Ee cáia ou com 
S. Ex. vença! TMuito bmn; muita bem. Palmm. O orador 
é cumprimentado. ) 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Sebastião de 
Oliveira. (Pausa. ) 

IIão está presente. 
Tem a palavra o Sr. -4ntônio CoveIlo. 

O Sr. Antônio Coveiio - Desisto da pala\-?a, Sr. Presi- 
dente. 

8 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Carlos Nasimi- 
Iiano. 
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o Sr. Carlos Maximiliano (Para e:eplicação pessoal) 
Sr. Presidente. A Comissão .dos 26, por intermédio do s~u

humilde Presidente, (Não apoiados), com a merecida soleni
dade, entrega ã Assembléia Nacional Constituinte o seu úl
timo Parecer_Como final resultado do exame das emendas
oferecidas em segunda discussão, prevaleceu, menos Q in
tuito pessoal ou acadêmico do que o propósito de coorde
nar as correntes várias de idéias e -traduzir a média das
opiniões. j:;sse trabalho, suave na aparência, demandou ex
cepcional esforc.o, paciência, argúcia e habilidade dos re
latores.

Todo o Ocidente, após a marcha precipitada para a eS
querda, retrocedeu bastante para a direita, sem exagero con
servador. Num ou noutro pais, por eircunstancias espe
ciais, o rl::CÚO foi maior, até á -ditadura tomana, sobre-doura
da de um socialismo peculiar ao si·stema triunfante.

Também no Brasil se pronunciou avanço, audaz e ge
neroso, em diretriz que espantou a maioria, ordeira, pro
dutora e· cautelosa. O fenômeno foi de pouca duração; a
prudência dos estadistas sobrelevou aos extremismos dos
apaixonados. pelo "manejo de idéias novas, essa espécie de
exercício, tão atraênte para os principiantes, ao qual se pode
dar o nome de política siIo~ística. É uma pura arte de
construção no vácuo. A base são teses, e não fatos; o m~

terial idéia, e não homens; a situação, o mundo, e não o
pais; os habitantes, as gerações futuras, e não as aiuais".
O conceito exposto é um revérbero da inteligência peregri
na de Joaquim Nabu~o, e eu o colhi no seu estudo lumi
noso a respeito de Balmaceda.

A Assembléia, segundo-ãComissão dos 26 apurou, depois
de longo debate, idaa e vindas, pairou, re·soluta, iluminada,
ungida de civismo, no meio têrmo razoável; preferiu a.pri
morar e atualizar a Constituição -de f891. Inclinou-se pela
eleição direta do Executivo, pela dualidade da justiça e pela.
segunda Camara, asseguradora da intangibilidade dos ver
dadeiros -dogmaS federalisfas. Restaurou e desenvolveu os
princípios liberais estrangulados pela Reforma de 1925-26;
Os juízes formados em direito ela abroquelou de garantias
sem exemplo em nenhuma Constituiçãe, do Brasil ou de
qualquer outro país; tornou realidade a expressão da von
tade popular manifestada nos comícios eleitorais; assegu
rou bem a integridade e o glorioso futuro da Pátria; com a
devida prudência e alto ·senso da oportunidade, exornou o
velho Código Supremo com as conquistas sociais do Oci
dente, pondo a lei básica á altura das mais adiantadas do
globo. Para todos os males que -a experiência de quarenta
anos pôs em evidência, prorlÍeiou remédio moderado, porém
seguro, pronto, eficiênte.

Confrontai êstes meus conceitos com os emitidos quan
do ousei, pela vez primeira, prender a '·OSSf:l nteni:âo escla
:-ecida, e concluireis que tive sempre razão em confiar no
civismo, na prudência, na cultura e na orientação socioló
gica dos novos legisladores do Brasil.

Longe de mim afirmar, de plano, haver a Comissão
t.raduzido, a todos os respeitos, com a almejada fidelidade,
o pensamento coletivo. Esmerou-se em atingir êsse obje
tivo. Se falhou em algum ponto, complete a Assembléia, em
sua sabedoria, a obra dos seus delegados. Contentam-se ês
tes com a tranquila certeza de que não pouparam sofri-
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mentos, nem fadigas para; 'até o fim, -servir, do melhor modo
possível, ao nosso grande, futuroso, opulento e idolatrado
Brasil. Êle é, talvez, nr, meio da universal angUstia. o ed.en
contemporaneo, a Terra da Promissão, o recanto mais feliz
e rico do orbe.

Orgulhemo-nos dêle; nêste momento supremo, comun
guem~ nas aras do civismo acendrado; amainemos as pai
xões; -conjuguemos, nós, os homens de boa vontade, todos
Os nossos esforços, para cimentar os alicerces e projetar o
alteroso edifíeio da grandeza futura da Pátria! (Muito bem,
muito bem. Palmas. () orador é cumprimentado.)

O Sr. Presidente - O Sr. Carlos Ma......imiliano, em nome
da Comissão dos 26, acaba de informar que estão sendo re
metidos, nesta hora, á Mesa, os pareceres apresentados pelas
Sub-Comissões, sôbre as emendas ao Subslitutivo Constitu
cional.

Os pareceres irão a imprimir, após o que se dará início
á votação.

Não há mais nenhum orador inscrito.

9

Tem a palavra, para explicação pessoal, o Sr. Acúrcio
Torres.

O Sr. Acúrcio Tôrres - Peço a palavra, para explicação
pessoal, Si:-. Presidente.

O Sr. Acúrcio Tôrres (:Pela ordem) requer e obtém per
missão para falar da bancada.

O Sr. Acúrcio Tôrres (Para explicação pessoal) - Sr.
Presidente, como deve V. Ex. estar lembrado, fiz aqui,
certa vez, a solene declaração de que, sempre que a censura
exercida pelos agentes do govêrno impedisse a publicação de '- .
quaisquer documentos, relacionados com a nossa vida polí
tica, eu os trária aO conhecimento da Assembléia. Entendia,
como entendo, que, no momento de se elaborar a Constitui
ção da República e em que se decide do pleito para a inves
tidura do mais alto magistrado da Nação, todos êsses do-.
cumentos, dizendo de perto· com os nossos homens públicos,
não podem estar sujeitos á censura do Ex.ecutivo, cujo hon
rado chefe é candidato das correntes políticas representativas,
por enquanto - devo confessá-lo - da maioria da Assem
bléia. E, se os documentos atinentes aos nossos homens pú
blicos, aos nossos homens de govêrno, não devem estar su
jeitos á censura, muito menos a ela devem estar sujeitos
aqueles outros em que concidadãos nossos, junto aos altos po
deres da República, procuram oferecer defesa, em face de atos
-dêsse govêrno, atos que, sem a defesa precisa, fariam até que
recaísse sôbre êsses mesmos concidadãos nota infamante.

Sr. Presidente, um meu coestaooano, adversário ,político,
cidadão que tem lutado sempre contra as hostes partidárias
em que hei militado, integrado no movimento de 1930, ao qual
serviu n.ntes e depois da vitória, figura que se tornou, por
seus sentimentos de revolucionário' autentico, conhecida em
todo o Brasil - o major Carlos Saldanha da Gama Chevalier
- foi há dias reformado administrativamentt:, adiantando
certos jornais que o ato do Govêrno Proyjsório foi ditado por-



quê êsse oficial estava comprometido em negócios nos quais 
não se poderia envolver. 

Que fez, entretanto, o citado oficial do glorioso Exército, 
dêsse Esército que vem garantindo tão galhardamente as ins- 
tituições republicanas e que ainda há de continuar a garantir 
a prática do regime? Dirigiu ao interventor da Capital da 
República, Sr. Pedro Ernesto, uma carta em que ped!a a S. Ex. 
desse de seus termos ciência ao honrado Sr. Getúlio Vargas, 
sob pena de publicar aquela epistola, na qual, existem acusa- 
cões, que - preciso desde iogo declarar 5 Assembleia, sem 
qualquer vislumbre de receio em assumir a responsabilidade 
de minhas atitudes e sem que me falte a coragem com que 
sempre agí na minha vida pública ou privada - não endosso, 
pois não conheço os fatos ali articulados. 

Trata-se. todavia, de acusações que o major Carlos Che- 
valier formulou contra o Chefe do Govêrno Provisório. 

Escrita e levada aos jornais, foi a carta censurada. Rilan- 
dado um esemplar 6 9 Patria. alí náo pOde ser publicada. 
porquê a censura o impediu, alegando não admitir, em abso- 
luto, publicacão de documentos sucêtiveis de comprometer a 
individualidade do ilustre Chefe do Govêrno! 

O SR. A b m . 4 ~  PEIXOTO - Aliás, 6 dificil ao Sr. Cheva- 
lier poder c.ompron-ieter a individualidade de algu6a. . 

O SR. LAURO Sfi-TOS - Por que? 
O SR. -LMAP..& PEIXOTO - Porquê não tem autoridade 

moral para tanto. 
O SR. ACORCIO TORRES - Não sei se é dificil ou se é 

fácil comprometer a individualidade do Sr. Getúlio Vargas. 
De meus lábios nunca se ouviu, nesta Casa, partir acusação 
á honestidade pessoal do Chefe do Govêrno, que, devo confes- 
sar ao nobre colega, julgo homem digno, a quem £aço a jus- 
tiça de reconhecer haver congraçado a família politica do 
Rio Grande do Sul, quando seu presidente, e na exaltação de 
cujas virtudes secundo as expressões que para S. Ex. teve 
o insigne representante de S. Paulo, Sr. Cincinato Braga. 

Não desejo saber se algu6m pode comprometer a indivi- 
dualidade do honrado Sr. Getúlio Vargas; o que preciso dizer 
6 AssemblBia 6 que a censura não podia impedir a p*lici- 
dade do aludido documento, porquê, se todos, no Brasil, en- 
contram facilidade para se defender perante a opinião pú- 
blica, essa facilidade 6 muito maior para o Chefe do Governo 
Provisório, porquanto 6 êle próprio que, por interm6dio de 
seus agentes, exerce a censura. 

O SR. V~TOR R U S S O ~ O  - Quer dizer que V. Ex. apenas 
acusa a censura e invalida os termos da carta. 

O SR. ACORCIO T6RRES - Não invalido, não endosso, 
náo conheço as causas determinantes da carta. 

O SR. VITOR RUSSOMANO - Não deve, portanto, ser 
veículo. 

O SR. ACORCIO T6RRES - Quem pode invalidar os 
termos da carta é o próprio Chefe do Govdrno, são seus ami- 
gos, vindo de pilblico mostrar a inexatidão das ?cusagões ao 
Chefe do Governo formuladas peIo major Chevalier. 

O SR. PEIXOTO - Tem toda razão V. Ex. Aldm 
do mais, daria ensejo-para que se soubesse o motivo pelo qual 
foi reformado administrativamente. 
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O SR. ACÚRCIO T6RRES - Sr. Presidente, apelo, nêste 

momento, para o nobre e-porquê náo dizê-lo - querido co- 
lega, Deputado Amara! Peixoto. Foi S. Es, quem entrou ame 
contrariar, no primeiro dia em que subí á tribuna da Assem- 
bl8ia pana declarar que, fosse qual fosse o artigo ou publica- 
ç5o que sofresse a ação da censura e que me parecesse de in- 
teresse público, eu  o traria ao conhecimento da -&sembl6ia 
Nacional Constituinte. 

Vou, Sr. Presidente proceder 5 leitura da carta, a qual 
não farei o menor comentario. Apenas quéro ser nesta hora. .. 

O SR. LAURO S-m-TOS - brgão de publicidade. 
O SR. ACÚRCIO TõRRES - . . . órgão de publicidade, 

como diz o ilustre colega, Sr. Lauro Santos.. . 
Reservo-me para discutir a individualidade do Sr. Getú- 

lio Vargas, como homem de Govêrno, como politrco e conlo 
candidato á presidência da República cm breves dias. 

Por agora, s6 tenho um inte~êsse: o de que V. Es., Sr. 
Presidente, não permita continue a censura a impedir a publi- 
cação de certos documentos. 

Passo, pois, á leitura da carta: 
"Sr. Dr. Pedro Ernesto. - Cordiais sauda:óes. Acabo de 

ser reformado administrativamente, apenas porque, mais uma 
vez, denlonstrei a altivez da minha dignidade, acusando unl 
coIega, que eu supunha meu amigo, o Major Rocha Lima. 

E assim, com a maior simplicidade dêste mundo, o senhor 
Getúlio Vargas resolveu, aceitando o parecer de uma comis- 
são facciosa e inedonea por não conhecer o meio ambientz, 
dar-se por nlriito satisfeito em endossar-lhe &s conclusórs. 

Tenho calado, Sr. Dr. Pedro Ernesto, ás injustiças que 
contra mim se tem feito e do muito que se tem dito em meu 
desfavor, sem que me tenha decidido a defender-me. Ache: 
sempre que o desprêso era a Única arms que eu deveria usar. 

Enquanto a cousa corria por allo, fui aguenlarido. 
Agora, porém, estou disposto a fazer valer os meus direitos, 
pois, mais do que isso, eu núo aceitaria por náo ~ e d i i . ,  iicm 
precisar de favores. Trata-se de um recurso legítimo, que 
por seu intermédio, faço ao Chefe do Govêrno Provisório. 
para que num prazo que não exceda de três dias, a contar 
de hoje, seja declarado sem efeito o decreto que me reformou 
administrbtivamente e seja eu revertido ti ativa, no lugar 
que me cabe por direito, por lei e por tudo mais. Compro- 
meto-me, por minha parte, a aceitar o veredictum que, de- 
pois de anulado Asse decreto infamante, venha a ser profe- 
rido por um Tribunal de Honra nos termos do que propuz e 
divulguei entre os meus colegas de -4viaçã0, e m  cart;; cir- 
cular de que lhe remeto uma c6pia. 

Bsses colegas, que em número de 200, acompanham os 
meus passos, e, mais de perto, o desenrolar do atual episddio, 
siío os únicos que me podem julgar com completo conheci- 
mento de causa. Por isso a esse julghmento me submeterei 
inapelavelmente, seja ele qual for. 

Numa época em que chega quasi a ser ridfculo invocar 
serviços tí causa de que resultou a investidura do Sr. Gettí- 
iio Vargas, .nx posse do Govbrno da NqeHo, tantos 880 hoje 
os adverstirios de ontem que se empenham com fervor para 
se incorporar nas hostes de seus admiradores e servidores - 
desculpe V. S. que lhe diga que o Sr. Gettilio Vargns ao 
assinar o ato que me reforma de modo taio sumárlo, deveria 
lembra-se que época houve, anterior a outubro de 1930, na 
qual poucos éramos os que frequentávamos ri sua Casa de 



Saúde, onde os emissários dêsse mesmo Sr. Getúlio Vargas, 
tramavam a solução pelas armas do problema dS sucessão 
presidencial. Xos meios militares, a que eu pertencia, raros 
eram os que acreditavam no êxito de qualquer tentativá' nesse 
sentido. 

Sua memória deve recordar a ação de entusiasmo com 
::;c eu - se bem que hoje bastante arrependido - levava 

para meus camaradas a fé e a confiança na RevoIução que se 
projetava nesse seu escritório revolucionãrio. 

Para muitos dos que hoje lhe fazem a corte, V. S. e n6s 
outros, não passavamos de 'uns idiotas e vision~ios"1 En- 
tretanto, eu nuncã arrefeci o animo um s6 momento. Co- 
nhecendo-me muito bem, V. S, e o Major Ntrri da Fonseca 
me derum incumbências das mais graves e arriscadas, onde 
tudo joguei, inclusive a vida, como bem sabe V. S. Tudo 
isso foi na fase das nuvens negras, antes da Revo!ução con- 
cretizar-se no levante de tres Estados. Dai por diante tudo 
foi fScil, as deposições estaduais eram feitas ãt6 por tele- 
grama. . . 

asses fatos por si sós deviam bastar, pensava eu, para 
impedir que o ditador assinasse sem maior exãme a minha 
reforma. 

Afinal de que sou acusado? 
Servi de intermediário num empr8stimo de 30 contos de 

réis a Rocha Lima, para que &te saldasse u m  compromisso 
na compra de um sitio, figurando coino condição preliminar 
para essa operação, que Rocha Lima seguisse para S. Paulo. 
Tendo êle faltado a esta iiltima parte da obrigação, tomei a 
a deliberaçáo. movido por uma quetão de foro intimo, de 
denunciá-lo perante os demais colegas, como um caso de 
honra. 

Quem do atual Govêl.sao t em  autoridade moral para achar 
incorreto esse meu procedimento? 

Porventura nãc, recebi eu das máos de V. S., provindos 
do Governo de Minas, dinheiros no valor de 37 contos para 
uma série de trabalhos que executei religiosamente e dos 
quais prestei contas? Tambdm nessa ocasião eu estáva ofi- 
cialmente servindo ao Governo legal, 

Porventura não facilitei eu, por ordem sua, dinheiro a 
varias oficiais do Exército e civis, para que pudessem seguir 
para Minas? 

Porventura não recebi eu do Governo do Rio Grande do 
Sul ordens para procurar quem, mediante duzentos contos de 
réis, incendiasse os aviões de bombardeio da EÇcola de 
AviaçBo? 

Porventura não estará lembrado V. S. de ter sido eu 
preso em Setembro de 1930, acusado- de tramar o assassinato 
do então Presidente Wã'shington Luiz, mantido em custodia 
durante tres dias sentado em uma cadeira e a i  interrogado mil 
e uma vczes sdbre um fato que eu sabia estar de fato ar- 
quitetado? 

Porventura não se lembrar8 V. S. que do Governo do 
Sr. Getillio Vnrgss, presidente do Rio Grande do Sul, vieram 
ordens, dinheiro. armas e munici3es. servindo de interme- 
di8rio o atual Ministro da Justiça, Sr. -4ntunes Mncjel? 

Homem de honra que sou e ningu6m melhor do que V. S. 
tem certeza disso, tenho sabido calar ate hoje todas as  in- 
~ustiças que contra mim se vem praticando. Jámais recebeu 
O Ditador noticias minhas diretas ou indiretas do que por 
ele fiz, convencido que eu estava, ertao, da necessidade de 



uma mudança radical nos metodos de govêrno. Hoje, porém, 
não mais posso como disse, aguentar. E assim, com a ur- 
gência que acima assinalei, deverei ter uma solução, sem a 
sua1 darei ~ublicidade desta carta e ciência aos interessados 
em conhecg-la. 

Saiba mais V. S. que os oficiais em questão, por serem 
homens de honra, estão dispostos a confirmar a que acima 
venho de declarar. 

Com o mesmo abraço sincero de sempre, de quem lhe 
deve a vida, o seu amigo atento, - Cmbs Chevalier." 

Sr. Presidente, como acentuei, não bordarei em tdrno 
d8sse escrito o mais ligeiro comenthrio. Li-o apenas pelos 
motivos que aduzi. A censura não permitiu a publicação. 
Essa carta, entretanto, diz respeito B alta individualidade do 
honrado -Chefe do Governo Provisório, atual candidato das 
f6rgas políticas, ora em mâioria na Assembléia h primeira 
PresidBncia Constitucional da Rep$lica. 

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

O Sr. Presidente - Vou levantar a Sessão, designando 
para segunda-feira, 30 do corrente a. seguinte 

ORDEM DO DIA 

Trabalhos de Comissão (Policia). 

Levanta-se a Sessão 5s 16 horas e 30 
minutos. 





133" Sessão, em 30 de Abril de 1934 

Presidência dos Srs. Antônio Carlos, Presidente; Cristóvão 
Barcelos, 2" Vice-presidente, e Pacheco de Oliveira, 10 
Vice-presidente 

A's 14 horas, comparecem os Srs. : 

Antfnio Carlos. Cristóvão Barcelos, Tomaz Lòbo, Fer- 
nandes Tavora, Clementino Lisboa. Álvaro Maia, Mário Caia- 
do, Alfredo da Mata, Mário Chermont, Veiga Cabral. Maga- 
Ihiies de -4lmcirla. Rodrigues Rloreira, Costa Fernandes, Car- 
10s Reis, Adolfo Soares, Godofredo Viana, Hugo Napoleão, 
José Borùa, Pontes Vieira, Xavier de Oliveira. Silva Leal, 
Kerginaldo Cavalcanti, Veloso Borges, Irenêo Joffily, -4ga- 
menon de Magalhães, Bouto Filho, Arruda Falcão. Mario Do- 
mingues, Arruda Camara, Alde Sainpaio, Simões Barbosa, 
Humberto Moura, Góis llonteiro, Isidro T7asconcelos, Guedes 
Rogueira. Leandro Maciel, Rodrigues Dória, Deodato &faia, 
J .  J .  Seabra, Marques dos Reis, Prisco Paraíso, Homero Pi- 
res. Francisco Rocha, Arnold Silva, Lauro Passos, Godofred~:, 
Menezes, Lauro Santos, Henrique Dodsworth. Rui Santiago, 
Miguel Couto, Sampaio Correia, Pereira Carneiro. Leitão da 
Cunha, Olegário Mariano, Nilo de Alvarenga, Acúrcio Tòrres. 
Fernando Magalhães, Soares Filho. Buarque Nazareth, Lem- 
gruber Filho, Bias Fortes, Me10 Franco, Ribeiro Junqueira, 
Martins Soares, Pedro Aleiso, Kegráo de  Lima, Gabriel Pas- 
sos, -iugusto Viegas. Mata Machado, Delfim Moreira, JosB 
Alkmim, Odilon Braga. Vieira Marques, Simão da Cunha, 
João Beraldo, Furtado de Menezes, Cristiano Nachado, Levin- 
do Coelho: Aleiso Paraguassú, Celso Machado, Campos do 
AmaraI. Carneiro de Rezende, Jaques Montandon, Alcantara 
Machado, Teot6nio fifonteiro de Barros. Barros Penteado, Mo- 
rais Andrade, -4lmeida Cam-go, José Ulpiano, Lacerda Wer- 
neck. -4ntõnio Covello, José Honorato, João Vilasbõas, AIfredo 
Pacheco, Plínio Tourinlio, AntCnio Jorge, -\r50 Rebclo. Carlos 
Gomes. Carlos 3fasimilian0, -4nes Dias, Frederico Wolfen- 
butell, Joúo Simplicio. Renato Barbosa. Demetrio Xavier, 
Pedro Vergara, Fanfa Ribas, Gaspar Saldanha, Minuano de 
Moura. Alberto Diniz, Cunha Vasconcelos, Acir Medeiros, 
Vasco de Toledo, Antonio Rodrigues, VaIdemar Reikdal, 
Francisco hfoura. ,4ntCnio Pennafort, Sebastião de Oliveira, 
João Vitaca, Alberto Sureli, Armando Laydner, Guilherme 
Plaster, Eugenio Mogteiro de Barros. Edmar Carvalho. Mário 
Manhães, Ricardo Machado, Válter Gosling, Pedro Rache, Eu- 
valdo Lodi, 'M5rio Ramos, Teixeira Leite, Abelardo Mari- 
nho, Nogueira Penido (132). 



O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o compare- 
cimento de 132 Srs. Deputados, 

Está aberta a sessão. 

Comparece o Sr. Ministro Osvaldo Aranha. 

O Sr. Presidente - Vai-se proceder á leitura da Ata. 

O Sr. Fernandes Távora (2 Secretário) procede á leitura 
da Ata da sessão ante-dente, a qual é posta em discussão. 

O Sr. Edmar Carvalho - Peço a palavra, sobre a Ata. 

O Sr. Presidente - Tem n palavra, s8bre a Ata, o nobre 
Deputado. 

O Sr. Edmar Carvalho (SGhre a Ata) - Peço a V. Ex., 
Sr. Presidente, mandar fazer a devida retificação no dis- 
curso do meu nobre colega, Sr. Vasco de Toledo, proferido, 
nesta Casa, no dia 20 de Abril, quanto ao seguinte: sgbaao! 
tendo comparecido a uma sessão da Federação Operária, fui  
interpelado s8bre o aparte que eu teria dado a esse ilustre 
Deputado. Verifiquei, no Didrio da Assembtéia que o referf- 
do aparte, como esta redigido, não 6 a expressko da verdade, 
porquê a minha pergunta a S. Ex. foi para que n e  respon- 
desse quantos sindicatos existiam reconhecidos nesta Capital 
e qiiantos estavam filiados 5. Federação do Trabalho desta ci- 
dade. $se,  o meu aparte, pelo qual assumo inteira responsa- 
bilidade, e n30 como esta publicado. (Muito bem.) 

O Sr. Presidente - A retificação pedida pelo nobre Depu- 
tado constará da -4t.a. 

Em seguida, 6 aprovada a Ata da Sessão an- 
tecedente. 

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

O Sr. Tomaz Lõbo .(ie Sec~etário)  declara que não hb Ex- 
pediente a ser lido. 

O Sr. Presidente - Tenho s6brc 3 mesa. e submeto ao 
voto da Assembléia, o seguinte 

Requeiro que se insira em ata ilm voto de congratulac6ee 
com as  c l n s r ~ s  frabnlhadoras do Pafç. pela passagem da data 
de i" de Maio. 

Sala das Sessõcs, 30 de Abril de 1934. - Renrlqwe 
Dnnisworth. 

Aprovado. 

Requeiro seja publicada nos Anais ria Ass~mblbia Na- 
cional n clara l i ~ á o  de verdade que o Sr. Alberto Teixeira 



Boavista, diretor do Banco do Brasil, concedeu ao semanário 
~olitico-social "O Homem Livren. briIhantemente dirigido 
por Hamilton Barata. (1)- 

- 

' í o  momento em que, ap6s discussões memoráveis em 
tbruo ao aproveitamento do homem nacional, tantas normas 
se inipr~visaram para guia de nossa -vida de povo iivre, as 
palavras avisadas do Sr. -4lberLo Teixeira Boavista, mere- 
ceni ser lidas, meditadas, pela sábia realidade em que se es- 
tribam. Nos Anais da Assembléia, listados, não raro, dos 
pessiniismos oriundos da crise social-econcmica que atra- 
vessamos, na fatalidade incontável de t.odas as nações, as 
frascs dr? um nomem frio e prático, refeitas de idealismo 
~ o n s t ~ c t o r ,  valem por um depoimento que deve ser ampla- 
mente divulgado e conliecido. É o verbo de um coraçáo do 
sul em defesa do homem do norte, demonstrando a necessi- 
dade imgeriosa de sua integração ao país por leis de amparo 
e medidas de proteção, para que, sob Csse programa nacio- 
nalizador e humano, se realize melhor 3 índole do Brasil. 

Sala das Sessões. 30 de Abril de 193-1. - Alvaro :I.íaicc. 

Exmo . Sr. Presidente da Assembléia Nacional Consti- 
tuinte : 

Requeiro a V. Ex. que se digne mandar publicar no 
Diário da Assembléia. para o perfeito conhecimento desta, 
o dociimento junto. 

Sala das Sessões, 30 de -&i1 de 2934. - Edgard 
Sanches. 

Sim - Antònio Carlos. 

O Sr. Presidente - Achando-se presente o Sr. Jlinistro 
da Fazenda, e tendo S. Ex. pedido a palavra vou dá-la em. 
primeiro lugar, porquanto, pelo Regimento, S. Ex. tem pre- 
ferencia. 

Tem a palavra o Sr. Ministro da Fazenda. 

O Sr. Ministro Osvaldo Aranha (Movimento geral. de 
ateíaçáo) - E m o .  Sr. Presidente. Srs . Deputados. - Quan- 
do da Última vez, tive a honra de falar a esta AssemblBia, 
prometf que, oportunamente, viria discutir a matéria econ6- 
mico-financeira debatida largamente nesta Casa. É o que 
faço hoje, ainda sem que me possa considerar restabeIecido 
em minha saúde. Para evitar, porém, que, entrando =ta As- 
sembléia na votação da matéria constitucional, a minha pa- 
lavra pudesse prejudicar seus trabaIhos, reduzi a escrito 
quanto devo dizer. 

(Lê) : 
Vim .a esta tribuna em homenagem aos que a ela, certos 

ou errados, mas com desassombro. com patriotismo e com 
saber têm procurado. neste largo debate c.onstituinte, versar 
a situação da economia e das finanças nacionais. 

(i) O documento a que se refere o requerimento ser= 
publicado nos Documentqs ParEamzentaxes . 



Não me traz a ela outro objetivo senão o de, por dever 
de minha função, participar desse debate, homenagear aos 
que tem partilhado desza discussão e, mais do que tudo 
isso, reafirmar, nesta Casa, a minha confiança nos nossos 
destinos. 

Já estou por deiilais maduro em anos para ser inexpe- 
ricnlc; jti tenho participado, por demais, de lutas e crude- 
lissimas, para deter a vis50 em horizontes róseos; já fui, 
por demais, provado na decepção e castigado nas ilusões; já 
viví tanto a minha vida e a do meu País, que, sem vangló- 
ria, posso ter, hoje, uma opinião a ser considerada e me- 
ditada, senão seguida, pelo- hoinens de boa vontade, que 
nesta Casa estão procurando dar ao Brasil uma noya arga- 
nizacáo política, economica e social. 

Desejo, Sr. Presidente e Srs. Deputados. por em mi- 
nhas palavras a medida indispensável á elevação e transcen- 
dencia do assunto que vamos debater, esforçando-me, em 
minha humilde condição, para corresponder aos altos e no- 
bres objetivos dos que antes de mim, com superioridade e 
sabedoria, versaram êsses assuntos. 

Foram muitos os Srs. Deputados, representantes de vá- 
i.iaj. gerações e das regiões as mais diversas do Pais, os que 
com brilho e com conhecimento, trouxeram ao debate dos 
nossos assuntos financeiros e cconiJmicos, o concurso de suas 
palavras e opiniões. 

Três, porém, afinaram seus conceitos c conclusões no 
mesmo juizo pessimista sôbre as nossas realidades, afirman- 
do, com a acústica desta Casa, com a autoridade de suas 
pcsoas e de seus mandatos e com a invocacão de estatísticas 
e e apreciações técnicas o estado falimentar da nossa vida 
ccon6mica, causa do nosso regime tributbrio e da situação 
das iinançq brasileiras. 

Foram eles, Sr. Presidente, os nobres e eminentes ho- 
mens públicos. Drs. Cincinato Braga. Sampaio Correia e 
Fcrnandes Távora, por todos os títulos, pelas funyões eser- 
cidgs, pelo s-er reafirmado, e pelos trabalhos of-erecidos a 
esta Assembleia, credores da nossa e da admiracão geral. 
(Jfuito h n t  ) . 

Tenho para mim, dentro do quasi nada das coisas liu- 
manas, que a mmha homenagem não poderia ser maior do 
qur esta de vir debater as suas idéias, dando-lhes, no ac6rdo 
ou no desacordo de minhas opiniões, o testemunho do alto 
apreço e da maior consideraçáo que eu devo a esses três 
ilustrcs e eminentes brasileiros. 

Confesso-vos, Sr. Presidente, que a leitura dos discur- 
sos e dos pareceres desses nobres Deputados, deisou-me uma 
~~er turbadora  impsessiio, qual a das dcscrigões das agbnias 
por inani~ão.  . . 

O Brasil, dissecado em números, perder&, na apreciaçáo 
da vida dos Governos, na critica da sua est.rutura intima, a 
sua grandeza. a sua imensidade, as suas riquezas c as suas 
promessas, reduziao, 6s proporcóes de um flagelado d&ses 
que o Nordéste poria no fogo das suas desgrafas e soleiras. 

N5o dou, Sr. Presidente, cores negras ao quadro dese- 
nhado pclos nobres Representantes. Transmito, apenas, a mi- 
nha primeira inipressão, talvez por pertencer a uma raça 
que sabe mais sentir do que penAar. 
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O estudo sereno dêsseç trabalhos, a consideração demo- 
rada dessas opiniões, o esame cauteloso dasses juizos, pas- 
sada a hora da leít,ura inesperada, conduziram-me a investi- 
gações e delas a conclusóes que achei de meu dever trazer 
ao plenário da: opinião. 

Querendo imprimir ordem a este debate, escrevi, quando 
pude os meus coment8rios, sem que isso importe em restri- 
ção 5s interrupções, apartes ou contesiacóes com que me  
quizerem honrar os Srs . Deputados. 

Tenho para mim, como parece considerar esta Sssem- 
bléia, e como muito bqm afirmou, com o relevo de sua au- 
toridade em uma síntese perfeita o Dr. Cincinat.0 Braga? 
que: "a  evoltcçüo social cla ?~u.?iz.anidade níio depende de go- 
vernos, nem. cim estru,tu.ras juiídico-politicas; mas é uina 
resultante direta e ine lu tá~el  dos fenomenos econ,6»aicos." 

Mas, náo é menos verdade, como diz Gast.on Jéze, "que 
sempre existe um problema político a ser resolvido antes 
de aborcia.rn~os u n  problema financeiro ou econ6mico". 

dssi:~:, antes de ent.rar no esame do aspecto estritamen- 
te econ6mic.o e financeiro, campre-me opinar s6bre a discri- 
rninagrio das rendas, objeto da considerafio particular dos 
Srs . Constituintes. 

,Confesso-vos: Sr. Presidente, que a minha imprcssáo C 
a de Que se procxuou, sem as con~iderac6es de ordem geral: 
faze;. o inventário das rendas públicas, sem alender aos irn- 
perativos da nossa esistência monárquica e republicana, ao 
exemplo dos grrrides Povos. e á teoria e S. prática finaricei- 
ras contemporaneas . 

-AA miss#o desls Assembléia n5o se pode restringir n 
mfi.ra pa.rtilha dos impostos entre a GniTio, os Eslados e os 
Municípios. 

Isto seria obra de contabi!idacic pcb!ica, com o fim. de 
dividir, somar e distribui? rendas. 
- Aliás, Sr. Presidente, os trabalhos notá-vcis feit.os na 
Comissão dos ZG e, ap&, os discursos pronunciüdos nesta 
tribuna, são reveladores do espírito político e da rigorosa 
técnica de cruasi todos quant.os falara111 s6ùrc mai.&rin t.50 
relevante. 

?,Ias das palavras aos testos, a contradicáo foi m~iit,o 
gr:incic. 

O Subst.itiiti\-o. c as  emendas, consagrain uma discrirni- 
na-50 de r.endas inesequive!. 

O imposto, Sr. Prcsidcnte, conf.orme a melhor definicáo, 
é o 13rocesso. o meio? a forma. de repartir a s  despesas acar- 
retadas pelos servicos públicos. 

Todo o tribul.~, geral ou especial, inlposto, taxa ou con- 
tribuiçáo, seja dirctc 011 indireto, real ou pessoal, chame-se 
de iir.lp?rtaçgo ou de e s p o r h ~ l ? ~ ,  de consumo oii de renda, 
6 sempre o meio de que usa o Poder Público para fazer a 
repartição das de.spes9 públicas 

As despesas piíblicas n2o s30 c r i a r . 6 ~ ~  ar5itrArias dos 
Govgrnos, mas imperativos das necesrid+dcs dc uma comu- 
pliáo nacional. 

O Estado moderno scja qual f8r o regime político, é 
um conjunto d e  servi~os públicos. organizados, executados e 
mantidos pelos Governos. 

VOLU~IE ,rVI 8 
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o serviço público é uma organização destinada a satis
fazer, tãocomp1eta quão ;eticiep.temente, 3lS necessidades
gerais. c

Os Governos intervêm, apenas, através dos seus Poderes,
para estabelecer, dentro de critéri.os e dados fornecidos pela
administração, quais as necessidades comuns a serem aten-
didas pelos serviços Dúblicos. .

A técnica financ~ira manda orçar a depêsa pública, e.
só aDós 'Ü cálcJllo geral dessas despesas, organiza a receita,
que não é senão a forma pela qual se faz a repartição, atra
vés de tributos, das desDesas orçadas.

Foi bem diverso o critério que presidiu á elaboração dos
textos propostos para -a nova Constitui!;ão.

A discriminaçã-o das rendas não obedeceu ao critério da
repartição das despesas. --

Foram aumentados OS encargos da União com novss
atribuições, criando despêsas novas, segundo cálculo do
Ministério da Fazenda, de 180.298 contos, sem computar:

1) Justiça Federal.
2) Indenização ao Estado do Amazonas.
3) Indenização ao Estado de Minas Gerais.
4) Assistência Social,

e suas rendas atuais foram reduzidas em 243.530 contos.
Ora, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o que se propoz,

aquilo que se contém no Substitutivo e nas emendas, peca
pela base, uma vez que contraria todos os princípios e a
próDria realidade dos-'fatdS:- auméntar as despesas e redu
zir receitas.

Sr. Presidente. Preciso deixar bem claro que não es
tou entre os que querem aumentar as rendas da União, ti
rando-as aos Estados e Municípios.

Estou, Sr. Presidente, entre os que preferem um regi
me amplo de atribuições administrativas Estaduais e Mu
nicipais.

Mas, dentro do Substutívo e das emendas, não vi senão
o contrário dessas idéias. Nem uma só das atribuições ad
ministrativas atuais da União passa aos Estados e Muni
cipios, antes as atribuições da União crescem em novos en
cargos, serviços e despesas de toda origem e natureza. A
razão dêsse desacôrdo, Sr. Presidente, advem da violaçãO
de uma regra consagrada na ciência das Finanças, e é a
de que todo o problema econômico e financeiro é, antes. um
problema político, mais ainda na elaboração de uma Carta
Constitucional.

Delineada a organização nacional, distribuidas a juris
dição. a competência e as atribuições entre os Poderes Na
cional. Estadual, Municipal, só, então, será possível dotar
o País do seu regime tributário, discriminando-se as fon
tes de rendas de cada um na proporção dos encargos que
lhes forem conferidos.

Fóra dessa norma, aliáS seguida em quasí todas a.s Cons
tituições antigas e modernas, a discriminação de rendas
feita a P"iDri, será obra de ficção, sem ajuste com a rea
lidade política, econômica e financeira do País'.

Não quero, Sr. Presidente, tomar o tempo da Assem
bléia em considerações sôbre o mérito das projetadas dis
criminações de nossas rendas, descendo ao estudo parti
(mIar das mesmas, uma vez que a preliminar, parece-me
irrecusável, uma vez que os Srs. Constituintes são, inclui-
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dos os ilustres Relatores do Substitutivo e das emendas, os 
primeiros a afirmar a necessidade de pormos têrmo no 
êrro, á confusão tributária. 5 anarquia fiscal legada pelos 
vossos antecessores, justamente por terei3 incluido na 
C0nStituiçã0 um sistema tributirio err, desacordo com o re- 
gimen político. 

Sem dscer  ao esame d2 técnica orienta.dora dos traba- 
lhos apreselitados, algu~?as obras de p n d e  saber e reve- 
ladoras de notaveis couheciinentcs.. nao quero abandonar 
êste assunto - no qual ingressei por dever de oficio - 
sem fazer algumas considerações gerais, clitacias pelo trato 
das finanpas nacionais. 

O SR. MÁRIO RW~OS - PermiLri Y. Es. um aparte. 
Essa .distinção entre discriminapão dc renda e tributação 6 ,  
na verdade, extraordinariamente valiora: pois que deixará 
a discriminaç.50 de rendas como matéria realmente consti- 
tucional e a tributação, como matéria de legislacáo 01-di- 
nária. 

O .SR. &IIR;ISTRO OSTT-WO ARzLYH:~. - -i iribiitação 
é efeito da discrimina~áo. Se se registra a causa, o efeito 
é inevitável, a não ser que se procure aplic...aJ61-mula 

- . ~-..- hegeliana. 
O SR.  RIO R ~ M O S  - Se fizermos a diõcrimina~50 de 

rendas em lei ordinária, náo será constitucional. 
O SR. &IINISTRO OSV-%DO ;1R-LTHS - Xão é neces- 

sário que seja feita em lei ordinária. :\cho que as leis vo- 
tadas por esta Assembléia serão sempre leis constitucionais, 
s6 .podendo ser reformadas por outra Assembléia similar. 
I3 isso que diferencia as leis ordinárias das constitucionais. 

O sistema tributário a sei votado por esta Assembléia 
não poderá ser uma simples discriminaçGo de rendas. 

Terá que ser, para corresponder á capacidade revelada 
pelos Srs. Constituintes, para bom aproveitamento dos no- 
táveis trabalhos já apresentu,dos e para atender ás esigen- 
cias atuais do Pais, uma lei sábia e flexível, capaz de per- 
niitir a açáe de previd6ncia e d e  providkncia dos futuros 
Governos Municipais, Estaduais e Federais do Pais. 

A ação governamental, lioje, não é mais a do século lias- 
sado, quando foram erigidas as fórmulas vãs e teóricas quc 
estamos procurando imitar. 

O Poder Público não é mais, na atroz realidade atual da 
vida dos povos, nesta época de  transiçáo iniprevisivel dos 
destinos humanos, um simples policial, um juiz rígido, um 
fiscal vigilante da vida de um Pais. . 

O Estado moderno, seja qual fUr a forma do Govêrno, 
dada a situacão criada aos povos, saiu da órbita tra~arf,? pelo 
nosso passado poIitico para alargar a sua intervenção 60- 
bre campos e atividades até ha  pouco vedados á aç.50 dos 
Poderes Públicos. 

O SR. VITOR RGÇSOSE~'LNO - -4té O rei da Itália, que se 
diz "rei pela graça de Deusn, em discurso de há poucps 
dias, pronunciado na abertura da  nova Carnam do seu Pais, 
acentuou esõa mudança da funyUo governamental do Es- 
tado moderno. 

O SR. M~~\I'ISTRO OSVL4LD0 AR.4NH.4 - s ã o  sei, Srs. 
Deputados, como a ninguem é dado saber. se a tend6ncia á 
ação totalitária do Estado, que caracteriza a nossa época, 
marca o fim de uma civilira~áo ou entreabre á misera con- 



tingência dos povos contcrnpora;leos, atormentados e em- 
pobrecidos, uma éra de rcparaccies e melhorias. 

Verdade é, senllores, qrie não puderam mais os povos 
sirgoriar de bracos cruzados o anacronismo das teorias in- 
divic'ualictas, das pseudo-iiùerair; nem mesmo o império 
cios imortais princípios, quando o quadro humano a que 
foram reduzidos por essas ideo!ogias 6 o mais amargo e 
Lriste da história universal. (~IIui to  bena.) 

h atualidade humana, observada em qualquer dos Con- 
tinentes, visada em qualquer das Wacóes, é a tragedia de 
ii=a t.riste realidade contrastando com a promessa falaz da 
iz~aídade,  d a -  fraternidade e ciri liberdade entre os Povos. 
(iuu.ilo be~u. j 

E tudo isso, S x . ,  15 o irtito d e  uma falsa civilisaçáo 
política. que se perdeu nas nuvens. deis5ndo a humanida- 
de rifundar-se na  esploraç?io do Iiomcm pelo homem, sem 
T. intervencão e a proteção do Estado, o eterno aiisente dos 
dramas sociais. 

Certn ou errada. a érn. contemporanea, dotando o Es- 
tado de novas faculdades, prosurn resolver - "?ta .ma ten- 
(::3)z::it~ &aro, nhi'alzgei. 720 canrpo cio direito o con.iunto da 
,cidn social" - com.0 disse 'iiirkine, o trágico p~oblema dos 
povos. 

YU relafiio íntima das fiincões do I-slndo com as  necee- 
siciadcs sociais e na sua prccmincncia sòbre o conjiint.~ da 
vida nacio~til assenta o Pocier Público, hoje, a sua razão 
de ser. 

Fóra disso, .c.o1110 Urç;5,0 de coordeaaç50 política, com 
finalidades fiscais, policinis e j~risdicioaais,  nada de Útil 
poderemos esperar da acán dos Govergos. -4 trama, a cele- 
ridade e r: complexidade ria vida moderna são incompati- 
vcis com as normas lentas c compassivas da \-isiwia ùiiro- 
cracia IíúeraI. -4s neceesifadcs srirgcn? de impr-evisto. os 
2contecimentos surprecndcn~ todos as pi.evis6c.s: os proble- 
mas aprcsen:am-se táo fi;tcis c irrevog5veis. trazendo a 
urgcncia de incrlidas, de :ilns. r!e 11;ioviri8n[:ias ct de lei-s, que 
o Govèriio ficaria 5. mzrgcm do Pooo e dos fi\Loc se 1150 f6r  
dotado de meios rtipidos c fbceis para deliberar e agir. 

O Iegislador c.ontemporanco tcm missilo maior do gue 
o executor. 

-1 !ci nZo por?v ser. mais. :! c-ciiincr;ii,~50. n norma con- 
sagrada. o costume generalizndo~ ri::is :i providnncitr c a pre- 
virlkncia, siirpreendjdos na nntcvisno dos fatos, para orde- 
n C l  ncauíelrii.. ?ro!egcr, corrigir e, por vczcs. rulvrir. 

Si70 é posslvel o esercício do loner dcixnndo 5 livre 
iniciativa privada a soluçuo t-lo problemas coletivos. Ini- 
póe-se cndn \-cz mais a parficipr\c:l',o. a coopcrzção, 3 inter- 
vençiio rio Estado nas nf.ioidor1es pn~~ticiilnres, .afim de que 
(!elas frua a sociedadc o beneficio material quc a aguo hu- 
mana possa çrlar.  

É lógica a repulsa 5 i n t e n ~ e ~ ~ g â o  do Poder Público no 
campo das atividades econiimicas. 

Esens atividades são dirigidas, controladas, dominadas 
pelo arbitrio soberana, egoirtico e esclusivi6ta de firmas e 
emprêsas que, sob as f6rn1as mais diversas, governam e 
monopolizam o mundo dos negbcios. 

Xáo podem elas concordar com a ação dos Governos 
cue venham mudar o curso das trancaçúes dei?viando-o dos 
fins particularistas dos trocsts, dos monopólios, dos carteis. 
para objetivos gerais, sociuis o u  nacionais- 



A chamada liberdade de comércio não era e não 6, da- 
do o poder de concentração e direcao do capital, senão uma 
farca; uma economia dirigida por interesses partioulares 
associados para esplorar e para lucral.. 

E o mal maior dêsse regime, t.50 defendido, ainda, pelos 
caudatários do velho capitalismo, era a desordem, a anarquia, 
a especulação, a que estavam e ainda esta0 submetidas as 
mais nobres e fecundas atividades humanas. 

Esta situação, assim criada e mantida com amparo dos 
prõprios Govèrnos, deveria rematar-se na trágica éra que 
estamos vivendo todos os Povos. 

Cumpre, pois, Srs. Constituintes, fazer obra de previsão, 
rever o regime fiscal, recompor os quadros econbmicos, orgu- 
nizar melhor a produção, forçar mais equilativa disiribui- 
páo das riquezas, assegurar um padruo de vida mais aces- 
sível a todos e não discriminar rendas 5s cegas, alheiados 
da realidade atual do mundo e do Brasil. 

E isso tenho a certeza de que fareis, dando ao Povo 
Brasileiro a prova de que a Revolu~áo .de Outubro, se não 
se engrandeceu pelos seus homens, consagrou-se pelas suas 
idéias e pela ação de seus Constituintes. 

A ecoiaomin considcrodct ent globo 

1 )  O povo brasileiro entrega a?zztalnzente ao fisco t:sdo 
quanto lztcra e m  SZLU atividade econ6nz.ica. 

Para chegar a est.a conclnsão, a da "nossn nailWic~ eco- 
nômica", a da  falência do País, procedeu o eminente Depii- 
lado, Dr. Cincinato Braga, um curioso e pormenorizado esa- 
me da economia nacional e das finanças públicas. 

O processo adotado foi o de avaliar a produçáo agríco- 
la e industrial, somar-lhe a importaçáo, calcular os lztcros 
liquidos e compará-los ccnl as despesas públicas. 

Por este meio chegou E. 35s. 6 conclusáo de que o peso 
das t~~ibutações absorvia mais  de cem por cento dos "lztcr-os 
liquidos do Povo Bra.sileil'o" e. logicamente, que estavamos 
falidos. 

G e5lculo em números foi o rcguiiiie: 

lnporiafáo . . . . . . . . . 
Produçiío industrial 12.335.900 
Proùupgo r.gricoia . .-: I 

Desse total subtraiu-se 

Fretes, carretas, cl:: . . 
Custo Q'3 ~ I ' o ~ u ( ' ~ o  . . . 
Prejuizos pelo mono- i 7.117.080 

pólio de cambio . 
O bcr.6 liqztido do Povo L??vr- . . ~ ~ . / e i ? . : ?  Pí i i  e i : ~  iÇ:jh!,: . 5.23S.000 

-4s despesas públicas foram escluícias, segundo o Orador 
as da Kevoluç.ão Yac!ista, de 4.9.G5.000 e mais 3C0.000 da 
despe.sas não revela,dasl gerPuzcndo iim t,otal de 5.255.000 
que, comparado com o Luo.o Líqzcido de 5 -238 -000, evidencia 
que, como afirmou o nobre Orador, "o Povo Brasilei?-o en- 
trega anuatntet%te ao fisco tudo qrca.?zto Izicra em sua ativi- 



dade econ6ntica" e, acrescento eu, ainda fica a dever a dife- 
rença, ou sejam 27 mil contos! 

Ge esta conclusão fosse. verdadeira, Sr. Presidente e 
Srs. Deputados, estaria paralisada a vida econ0mica nacio- 
nal, e o Brasil seria hoje a Terra Caida, que o poeta decan- 
tou, e o eminente professor Sampaio Correia, com o brilho 
excepcional de suas palavras, em digressões de geologia po- 
lítica, descreveu com as cores, as perspectivas, e os hori- 
zontes das naturezas mortas. 

Mas, Srs. Deputados, a realidade, que é verdade das 
coisas e dos fatos, superando a ficçzo da palavra dos ho- 
mens, aí  está, por toda a parte, no Cainpo e nas Cidades, no 
Comércio e na Indústria, a mostrar, na sua evidência in- 
contrastável, que a econ6mia brasileira, em meio da crise 
universal. fechou o cíc- de depressão e começa a retomar 
o surto ascendentes da recuperação e da prosperidade. 

Os dados coix que jogou o eminente Deputado para che- 
gar á conclusão que estamos comentando, nem aprosima- 
damente são exatos, nem o metodo seguido tem o abono dos 
financistas. Xáo encontrei. nos inúmeros estudos e tratados 
que tenho compulsado s0bre essa matéria. um só que por 
esse processo, por êsse mélodo, houvesse procurador esiabe- 
cer a relaçáo entre as chamadas rendas, nacionais e as 
rendas públicas. 

Despesas públicas e renda nacional 

asse método deve sofrer, preliminarmente, duas ob- 
jeções : 

i) a parte da renda nacional absorvida Belo Poder Pú- 
blico não é a formada pela despesa p6ùlica e sim pela re- 
ceita pública, fator muito importante, porquê o ano consi- 
derado pelo ilustre Deputado foi fortemente deficitário; 

2) a importancia dada como representati\~a do total das 
rendas nacionais foi calculada arbitrariamente, náo tendo, 

.pois, valor algum para a comparal.50 feita com a despesa 
piiblica . 

A primeira objeção é particularmente importante no 
caso em apreço, porquê eni 1932 o cieficit global dos orça- 
mentos piiblicos foi de 1.354.048 contos de réis. 

Isso significa que o Poder Público efetuou despesas su- 
periores ás receitas, isto 6 ,  maiores que a quota arrecada- 
da da renda nacional. asse escedente de despesa terá de 
ser coberto nos exercícios financeiros ulteriores, quer por 
meio de reduggo nas despesas públicas, quer pelo aumen- 
to do valor das rendas públicas. Essa circunstancia não al- 
tera, porém. o principio enumerado, visto como o que se quer 
saber não é quanto ciespendeu o Podo- Público e s i m  quanto 
foi haurir no conjunto da economia nacional atra.l;és as di- 
vei.sas formas da imposição fiscal. 

Estudando justamente a percentagem das rendas nacio- 
nais absorvidas pelo Estado. o Gerviço de Estudos Econo- 
micos da Liga das Nações. que não ignora a situação defi- 
citária dos orçamentos nos Últimos tempos, não procurou 
comparar despesas piiblicas e i.erula nacional, e sim receitas 
públicas e renda, nacional. Veja-se notadamente o capítulo 
"Les difficultés des finances publiques", do livro "Situation 
Economique Mondiale, 1932-1933", pags. 175 a 197. 



Issim, em vez doe 4.955.000 contos que o Dr. Cinci- 
nato Braga tomou para o total das despesas públicas em 
1932, teremos o total de 3.359.072 contos para o total das 
ceceitas públicas em 1932, conforme a discriminação abaixo: 

Receita da Uniáo .......................... ! .G95.555 
Receita dos Estcidos ........................ I .  i i <  .G72 
Receita dos Municipios ..................... 578 .S&5 

Tola1 ............................... .7.5S9.072 

Note-se, dc passaãcm, que alem de computar despesas 
públicas ao em Tez de receitas públicas, houve êrro no 
montante daquela, deixando-se de escluir (muito embora 
se declare tê-lo feilo), as despesas extraordinúric3s no valor 
de 421.000 contos com o movimento revoiucionário de Sáo 
Paulo. O total da despesa. da Uniso, em 1932. foi de réis 
2.559.66s contos, computadas aque!as despasas est~aordi-  
uárias, e o nobre Deputado consignou, declarando te-Ias 
excluído, a cifra de 2.855.000 contos de réis. 

Do total da receita pública, ainda tcmos que deduzir as 
parcelas coricsy:ondentes 5s retzcias patritrzoninis do Estado 
e 5s rendas iiuluslrinis. Xo obtk-Ias, o Podei Público age co- 
mo produtor indepcndcnte, aiifcrindo aluguei%, diviclendos de 
títulos, lucros de empresas industriais. da mesma maneira 
que as pessoas privadas. Ess:is rendas industriais e patrimo- 
niais constitiiem, para os qiic as pagn,m ao Eslado, despesas 
ãiferentes dos impost~is, uma vez que elas seriam pagas do 
qualquer modo, e indiferentemente, ao Est2d0 OU a uma 
pessoa privada proprietaria dos bens galrimoniais ou es- 
ploradora dc empresas industriais dc  utilizagt?~ geral. 

O valor dessas rendas foi de 133.237 conlos para a 
ú'nião e de 232.000 para os Estados, sem computar os Mu- 
nicípios. 

Teremos, pois, o seguinte quadro : 

............ To tal 'da receita pública em 1932 :! ..SS9. C72 
Rendas patrimoniais c iridustriais ........... '1:;s. 237 

ou spj.jam. em números redondos, 3.000.000 de coiitos que 
o Poder Público de fato haure nas rendas nacionais, impor- 
tancia que estíi muito diversa dos 5.000.000 em @meros 
redondos, adolados nos cálculos em discussáo. 

-4dmitamos, porém, para a s  conclus6es finais que as 
despesas públicas devam ser aquelas a serem comparadas 
com as rendas nacionais e façamos a apuraçiío d a s  mesmas, 
não pela média, mas pelas do ano de 1932, e teremos: 

CúZcuZo - 4.965.000. Deduzamos 421.000 contos de 
gastos com a revoluçáo paulista, 465.000 contos das rendas 
industriais da União e dos Estados, mais 50 mil dos Muni- 
cípios, computemos nêle a despesa estraoidinaria com as  
obras do Nordéste e teremos um total, em niimeros redon- 
dos, de 4 milhões de contos. 

Asses números, Srs. Deputados, devem ficar bem cla- 
ros como termos básicos das comparações a serem íeitas: 

A Receita geral e m  1932 atingiu a 3.000.000 de contos. 



A Despesa geral atingiu a 4.000.000 de contos. 

Passemos, agora, ao segundo elemento do cálculo, que 
6 0 total das Tendas nclcionais, subre 9 qua: incide, em última 
anilisc, o onus dos impostos. 

Alegando ser difícil apurar o valor das rendas nacio- 
nais, o ric:!)re De~u tado  ar. Ciiicinato Erriga adotou u n ~  pro- 
cesso arbitrário para obtê-las, mas, falando sempre em renrlas 
nacionais, accibott apurando, apenas, os lucros de agriculto- 
res, irulastriais e im.portado~es de nz.erccrrdo~ias. Quem lê o 
nobzvel discurso, tem a impressão de que os 3.237.000 que 
o Dr. Cincinato afirma, espressamente, representarem o to- 
tal dos "liicros auferido spelo Povo Brasileiro" representam 
de fato os lucros e rendas de todos quantos intervSm no in- 
tercambio das mercrrdoriris, direta ou indiretamente (agri- 
cult.ores, industriais, conlerciantes, bancos. corretores, segu- 
radores, salaria@os empresas de transpcrte, etc.) ; mas, 
acon~panliando com a t en~ão  o raciocínio e os ctilculos, vê- 
s e  que se limitaram ao computo dos lucros líquidos d a  agri- 
.cultura, da indústria de transfornlaçiio e das impor~ar.ões, 
m~1it.o embora se tivesse incorrido no gravissimo equivoco 
de  afirmar, no final, que essa importancia, - pequena par- 
cela das rendas nacionais, - era rel3resentativa dos lucros 
do " P o ~ o  Brasileiron. como se Gste fosse constituído exclu- 
sivamente d e  agricultores. industriais e importadores. 

De fato, acompnnhemos o nobre Deputado no curso de 
suas conclusóes. -4dicionou S. Es. o valor de três verbas 
(produção agrfcola, produção industrial e rnercadori?? írn- 
portadas) e obteve o total de 12.355.000 contos. valor 
briclo das me~.cadorim nccs fontes de sua ~roduçúo,  se nacio- 
nais, no po;.Lo de desem.barquc, .se estrany/ei?us". Em srguj- 
da, dcduziu fretes, carretos e tsansbordou, e reduziu aquele 
total a $1 -355.000 contos. -4 seguir ndmiiiu que a margc-in 
entre o custo de produçUo (mercadorias brasileiras) o11 de 
compra (mercadorias estrangeiras) e o prcqo dc vencia re- 
presenta 50 % rdtlqiiellt importancia. e encontrou 5.G77.500 
contos para "!ucro". do qual dediiziii o "confisco" cainbiril 
scbre a parte etporladc ria prodiig50 nncionnl (confisco que 
avaliou em 440 mil contos). cliegondo ufiii:il no "lucro li- 
quido" de 5.237.500 contos. 3Zos lucro liqr.iido .-lr qncin? 
Os fatoies considei~ados inost~am qiíc é Izccro Iíq?tirlo du riqri- 
C Z L L ~ ? L T ( I ,  tla inrl~islrin .»urn~i,fatwrel:?.a e do co i r~d~~cio  ntncadisla 
d.? inapr,rlnp7o. Esse conjunto r.eprescnl~. upcSii3r: uma 2 3 ~ 1 ~  
da economia 1ia~iona1, mas niío 6 toda a economia nacional. 
O lucro líquido desta, ou meliior dizendo, o-total da renda 
nacional é muito superior a cinco milhões de contos, visto 
que não foram computados os lucros líquidos das várias 
classes dc inte~mediArios (comércio por atacado de espor- 
tação, comércio a varejo, bancos, empresas de transpwtc, 
empresas de seguro. etc.), nem as rendas dos salariados. A 
concl-Fio d o  meu iliistre amigo e mestre destrde-se poi  s i  
mesma, caindo pela base. 

A renda nacional de um Pais não 6 constituída apenas 
pelos lucros dos que produzem meroaaorias ou as irnpqrtam 
do exterior, mas sim pelo total dos lucros e rendas apuradas 
por todas a s  classes mie intervem no fenomeno d2 produção, 
no seu ciclo integral. A renda nacional abrailge, pois, os 
lucros de capital e as  rendas do trabalho e dos servicos. 



iyesse ponto, são acórdes todos os economistas. Lionel 
D. Edite, professor da Uniyersidade de Indiana, diz que a 
renda naciopal de  um País consiste "nas mercadorias e nos 
serviços prodyzidos pelo Povo dêsse Pais ou obtidos do es- 
terior para seu uso, com a omissáo dos bens pelos quais ne- 
nhum Preço 6 comumente pago, como pore s e m p l ~  os ser- 
viG0s das donas de casa". (Lionel D. Edie, "Eoonomic 
Principies & Problemsn, Londres, 1926, pgs. 45) .  C. Colson 
falando das duas espécies de rendas, "rendas de capital" e 
"rendas do trabalho", observa que é sua reuni50 que fornece 
á maioria dos homens os meios de satisfazer ás suas necessi- 
dades (C. Colson, "Cours d,Econamie PoIitiquen, livro 3", 
POs. 3S7. ed. de 1918). 

Xo ciclo da produção, que vai desde o produtor ats o 
consumidor final, intervêm diversos t.ipos de inte-ediários, 
cujos serviços, cspressos em .moeda, se váo i~rcorporand~ ao 
preço primitivo do produto, tanto agrícola, como industrial, 
Assim, o preço vai sendo majoraclo sucessivamente, nas di- 
versas fases do cíclo do intercambio, e o acrescimo de va- 
lor é dado pelo traballio que incorpora ao produto priini- 
tivo, em cujo preço, por sca  vez, se se trata de produto a g í -  . 
cola, já está incorporado o preço custo da remuneraçáo dos 
salários rurais, os juros e amorlizaçáo dos capitais aplicados 
na emprèsa agrícola, etc. O preço de lá em bruto Sisado pelo 
criador deve cobrir o custo de'produgáo, deisando uina de- 
terminada margem de lucro. Nesse prc~o:de-cus to estáo 
compreendidos os salarios dos trabalhaores rurais, os inl- 
postos, os juros e a amortizaçrio da propriedade rural (ou 
das hipotécas), as despesas gerais .de administraçrio da em- 
p r S a  agrí.co!a. O preg;o global de  venda dessa 15 em bru- 
pasa ,  por sua vez, a constituir um dos elementos do preço- 
de-custo do indu.str'ia1 que a vai transfornlal- em tc,cido. O 
prego deste é o preço primitivo da matéria prima, acl;escidos 
do trabalho de transformaçáo induslrial (c~lários dos oge- 
rkrios, despesas de administração, combustível, imyosloã, 
alugueis, etc.) e de uma nova margem que constitue o lu- 
cro do industrial. Novas margens ir50 surgir no comercianle 
alucadista e no comerciante varejista, de modo que, adini- 
tida uma liipot6se simples, pelo menos quatro 1uc1.o~ se in- 
corporaili, sob a forma de acréscimos, ao primitivo preço dc 
custo do produto: lucro do agricultor, Iucro do industrizi, 
lucro do comerciante atacadista, lucro do comercianle varr- 
jista. S s e s  lu,cros sáo apurados depois de deduzidas .todas 
as despesas, e entre estas figurem juros bancários. desl~e- 
sas de transpor-te e premios de  seguros, que, por sua ycz, 
pagos por agri,cultores, industriais e comerciantes, v20 cons- 
tituir rendas dos bancos, das indústrias dc transporte, das 
empresas de seguro. 

;Todos êsscs tipos de empresa pagam alugueis, salririos c 
impostos que por sua vez via constituir renda de proprie- 
taários de imó~reis, dc salariados, do Estado. 

A trama do inter,cambio é, pois, altamentç complgsa, 
não sendo suscetível de uma redu~áo  pura e si,mples ás ati- 
vidades da lindiistria agrícola e da indústria manufatu- 
reira, corno quis o nobre orador. Nem tamb6m se pode elimi- 
nar as rendas dos serviços, cujo valor é muito elevado, su- 
perando, em geral, o valor dos lucros liquidos de capital. 
no livro "Situation Economique Xondialen 1932-1933, pws. 



107, estA consignado um quadro que da, em referencia. a di- 
versos países, a percentagem da renda nacional paga sob a 
forma de salários e ordena~dos. Na Inglaterra, essa parte era 
de 72 2. em 1932; na Alemanha. de 58 % em 1931; nos Es- 
tados iJnjdost de 70,s % 1932, e na Bélgica, de 52,G %. 

Portanto, aemitindo com o Dr. Cincinato Braga, que os 
lucros líquidos do com6rcio importador, da agricultura e da 
indústria d c  transformaç.ão tenham importado, em. 1932, em 
5.000.000 ,de contos, teriamos,. agora, de adicioná-los a essa 
cifra, para obtermos o total da  renda nacional: 

a) o lucro líquido das empresas 1150 computadas (co- 
mércio atacadista, escetuado o de importar,áo. comércio va- 
re.jista, ernprèras de transporte, bancos, emprêsas de se- 
gnro. etc.) ; 

b) as rendas obtidas pelos salariados de todos os tipos 
de indiistrin (agrícola, de transformação, de transportes e 
comercial), pela-. ~rofissões liberais e pelos funcion8rios pú- 
blicos. 

Sot.e-se que na apuração dos lucros das empr6sns se 
faz a d~tlucáo dos impostos pagos. os quais. sendo compu- 
tados sob a forma de despesa integrante do preco-de-custo 
oii do prepo-de-produção. são deduzíclos da renda bruta ou 
do lucro briito. nunca do lucro líquido. 

Estudando a proporr,ão das diferentes atividades eco- 
nomicas no t.otsl da r g d a  nacional. é de utilidade consignar 
aqui o seguinte quadro que. elaborado oficialmente pelo Na- 
tionnl Bureau of Economie Research. como representando a 
média de um perlodo nos Estados TTnidoç. é citado por Lio- 
nel Edíc a p á p .  45 do sei1 li.irro Eco?zorrtic Prindples mnd 
ProbZems : 

Percrntngem ci)bre c! total da renda nacio- 
ni~l:  

-4gricultiirn. ................................. 3 '7.43 
ProduçSci rins :ninns ........................ 3.24 

.................... Indústria mnnrifaturcira E9 -9'7 

Siib-total ...................... 50. fi4 

Tnriií.;trin dos t.ransport.es ................... 9.28 
Bancos ..................................... i .li5 

................. Oiitros ................... .. 38.63 

Tr;,-se, pois. Gi!r ncm Pais aue cc caracirtiza pela rua 
grande prcrii~~áo. tanio agrírola. como indiistrinl. a quota cor- 
respondente ás atividades diretmiente produtoras apenas rc- 
presentou 50.6 5% do totnl da renda nacional. -4 verba "ou- 
tros", com 3S.G 70. engloba os lucros licluidos da indústria 
comercial e a5 rendas de szlaiiados, f~incionários públicos e 
profissões liberais. 

Já  moatr8mos que em diversos países as rendas do tra- 
halho (isto 6. sa!brios e ordenados em conjunto). represen- 
tam. gresectemente. uma proporção predominante no con- 
junto da. renda nacional. em virtude da diminuiçáo dos lucros 
Iíquidos das ernprêsas, decorrente da depressão mundial. 



Portanto, se admitíssemos que os lucros líquidos das três 
atividades consideradas pelo nobre Deputado importam em 
cinco milhões, teríamos rie admitir que o total da renda na- 
cional se devaria, no mínimo, a 12 milhões de contos. verba 
que não é excessiva. quando s e  sabe que, ao tempo da Missão 
Niemeyer, isto 6,  em 1931, essa missão, acompanhada pelo 
Dr. Sousa Reis, depois de aprofundada: pesquizas. estimou 
as rendas nacionais em 16 milhões. Aliás, Sr. Presidente, as 
rendas de pessoas físicas e jurídicas que pngwarn O imposto 
da renda montaram em 1932 a 6.500.000 contos, sendo que os 
isentos dCsse imposto montam a uma importancia muito 
maior, sobretudo se atendermos que não são tributados to- 
dos que tem uma renda inferior a 10 contos, ou seja a grande 
maioria dos brasileiros. 

$Se não bastarem essas demonstrações, para evirlenciar o 
erro de c&lculo dos lucros líquidos do Povo Brasileiro. te- 
ríamos a considerar. ainda. que o imposto de vendas mer- 
cantis no ano de 1932, de decréscjmo geral de rendas. inci- 
diu sbbre operações no valor global de 37 milhoes de contos, 
sendo que as isenriões são em grande número. abrangendo o 
fornecimento de eletricidade, o gaz. a água, os esgotos. tele- 
fones, tel&grafos, rendas da indústria agrfcola e estratim, 
transações de  casas comerciais COZI suas filiais. vendas de 
passagens ou praças. transar;ões bancArias, fornecimento de 
nlimentagâo nos hoteis. col8gios. hospitais, ~stabelecimentos 
de educacão e assistência, sobre os serviç.0~ de artistas. cor- 
retores, leiloeiros, s6bre serviços profissionais e tantos 
outros. 

O movimento global do intercambio da nossa rconomia, 
adofando P,sses elementos e acrescendo os dos cilciilos cio 
professor Sampaio Corr&a. para as vendas mercantís, monta 
a muito mais de 50 rnilhGrs dc contos. Sem querer sair do 
assunto. cumpre-me anotar, 5 margem destes raciocfnios, 
que os impostos nZo incidcm sBbr~  o c~ís io  da produ~ão corno 
transparece das afirmações, mas s0brc o valor do int.ercnmbio 
econ0mico do Pais. 

É sobre essa soma que ir30 incidir, no seu conjunto, as 
rendas públicas. 

Mas, Bste processo dr, cdlculo niío 6 o recon1snd5~el. nem 
o aceito nclos cconnmislns. 

-4s rend/l.s priblicns niio dfvem ser calculadas em relaçno 
ao v o l i ~ l ? ~ ~  parcial nii glnhal rlns npcracões ocon0micas. in- 
dustriais ou comerciais clc um Povo. mas sobre as rendas 
nncionais, 

Aliás, foi essa a tentativa qiic fez. com sua proclamada 
sabedoria nesses nssuntos. o Deputado Cincinato Rrngn. fa- 
lhanrlo, apenas. os seus c8lciilos por t e r  tomado cnmo renctczs 
do Povo Brasileiro menos de um tci.~o das rendun nncionais. 

-4s rendas nncionnis, calculnrlns por Sir Otto Xiemeyer, 
um dos mais nufnrizntlos financistas atuais, em 1G milhões 
de contos. não sofreram alterações. .intes as in~restigações 
procedidas pelo Dr. Sousa Reis, pelo Dr. Léo de Affonseca, 
pelo Dr. Otávio Gcuveia de Bulhões e pelo Dr. Paulo Frede- 
rico Magalhães sáo confirmadoras dSsse resultado! . 

O acréscimo geral das rendas públicas no ano de 1933, 
de  mais de 400.000 contos, e o estudo da nossa producáo 
agrícola, especialmente do café, do cacAu e do algodão, o 
surto das atividades industriais, o movimento do comércro de 
cabotagern e o aumento do  comircio internacional estãlo a 
indicar que as rendas n'acionats não decresceram, antes, fo- 



ram aumentadas. O Dr. Olávio de Bulhões fez uma apiira- 
ção minuciosa, precedida de investigaçóes e inquéritos, con- 
cluindo por achar as seguintes parcelas psra os lucros li- 
q u i d o ~  das atividades econumicas do País : 

R.=?zd(t liq~cicln 

1033 

Lavoura ........................... 1.978:000:000.5000 
........................... Pecriária 1S0.943:0008000 

.......... .... Indústria e ComP,icio 2.507.520 :941$000 
dluguéis ........................... 835.123 :.'tOiS000 
Juros .............................. 700.000:0005000 
SalBrios ............................ 9 -500.000 :000.5000 

Se acrescermos a parcela da renda dos trnnsportes. omi- 
tida no cAlculo, na raz5c. de I0 % subre o global mont.znte 
dos mesmos, teremos mais 130.000 contos. perfazenrlo q i~as i  
os 16 milhões de contos calculados pela 3Iissáo 3iemeyer. 

Os estudos da Secçáo Estatíst.ica do Banco do Brasil, 
dirigidos por um moço ,de grande va!or t6cnic0, o Dr. Paulo 
Frederico de iblagalhães. acusam resultados aprosimados . 

Para chegarmos a esse resu!tado. haurido em fontes 
autorizadas. reduzimos os Iiicros imaginados pelo eminente 
Deputado Cincinato Braga? em rclayao á nrodur,ão e imgor- 
taçáo. e somámos parcelas c?esprezr;das' esenciais zo cá!culo, 
e obtivemos, sem otinisinos. a confirmar.50 dn total da renda 
nacional apurado pela Nissáo Xiemeyer, on wjam 16 milh8rs 
de contos. 

Segundo informa n Dr. Cincinato nraga, o total das de'- 
pesas públicas 110s Xslados Unidos foi de 180 milhGc!: rle 
contos, ou sejam 13 ùilióes de dolares ao cambio de 125000. 
Admitamos que hajam sido de 13 n~il!iijcs rlc do!:tr~s. SC::SC 
caso, ter50 represcnl.ario 30 CC da reníla nncioi:al. i)orqiii, esta, 
segundo informa 3 Lign rlns ';a~Gc!s (Sitl<ntion' Eco1io»ziqne 
iílon.diaZe, 1933-193:3) foi dc 110 mi lhú~s  d c  ifol:~rcs (p;ig. Inl;). 

Ora. rio Brasi!. fisada a ciCra ri11 I t ;  !iiillicli~s c-Ir cn:ilns 
para o total da  rcnda nncioizal. a.pcrcei;lngcm das i.ecci1.n~ 
públicas, admitindo-sc. com cbsagLfro, qtic impnrlcm em 
3.000.000 de contos, tcrfi rcprescnl.ndo ?O %. o qiic ticst~iii  
por completo as concliirõc.:: do confronto feito pelo Dr. Ciri- 
cinat,o Bragn entre Bi.nsil c Estados Uiiidos. 

Resta agoi'n diccutir iim pnnto: saber se, n:r confiii1tur3 
atual, essa prrccntagem dc 20 r/c 15 ekagc?rnrl:i. rcy,rsscntriiido 
uma molbstin esgecificamcnte brasileira. o11 sc .  constitue 
fcniimeno comum na economia universal. 

Ora, scgrindo nos informa o Pcrsico Ac Estiirloa Ecn- 
nbmicos da Liga das Naróes (vide Sil,:nlion, Eco)romiq?cc 
Nondiate, 1939-1933, capitirlo Leu difticrt1lC.s des fin./i.t!cz.s 
pr~bliques), "a percentagem das rendas racionais utilizada 
para as ~ ~ c e s s i d a d c s  do Estado aiimentou consideravcl- 
mente". Eslima a Liga que as receitas governamentaes. e 
não as despesas, devem representar cerca dc 33 % do total 
da renda nacionzl. 

Por toda a parte as rendas nacionais sofreram grande 
quéda, que decorreu principalmente da diminuição do valor 
das rendas da agrisultura. da indiístria. do com6rcio e do tra- 
ballio. Daí o aumento da proporção da renüa 9zacional 
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fazer face ks despesas de interesse coleiivo, cujo volume 
não pode ser facilmente reduzldo nos períodos de depressão 
econ0mica. 

?:Ias, no propúsito de, mesmo violando touns a s  regras 
para ésses calculoa, seguir pam passu a argumentaç5o do 
eminente Dr. Cincinato Braga, façamos a comparacáo das 
renclm ?zacionais - o que nunca vi feito - coin as despesas 
públicas. 

-4s rendas do Povo Brasileiro atingiram a soma de 16 mi- 
Illúcls d e  contos c as despesas púbticas, no ano de 1932, es- 
cluidas as patrinloniais e industriais, a 4 rniIh8rs de contos, 
ou sejam 95 7t das rendas nacionais. 

Ora se a comparaçáo das retulas naciottais com as recei- 
tas públicas dos grandes povos, conforme dados da Liga das 
Xacões, revela que estas absorvem. 33 70 claquelns o c1uridi.o 
da mesma comparaç.50 feita, nZo em relag5o 5s rcceiias. mas 
ás despesas considerando que todos tiveraiti deficll-s, daria 
uma percentagein muito superior a 33 9%. 

Pois bem, Srs. Deput.ados, a compara~iio das 1-enrlns ??<r- 
cionais com a ~ e c e i t a  pziblica do Brasil mostra que csta ak- 
sorve apenas 2070, com a despesa piiblicn, qcrc esta, retirrraoç 
lucros do Povo, apenas 35 70 no Brasil! (Pcmsa.) 

O Sr. Presidente - Tcndo V. Es. o~upnr:o n tiihiina 
duiante u n a  hora. nos termos do Reginiento puderi falar 
mais meia hora. medialite consulta Ci. dsscmùl6ia. 

O Sr. Szmafo Corrêa (Pela 07-cleitr) - Peco s V. Es.. 
Sr. Presidente, consulte a Aasembl6ia se concede meia hora, 
ai'im de que o orador possa concluir as  suas considernçóes. 

O Sr. Presidente - Os Srs. que aprovam o reqiicrimcn- 
to do Sr. Deputado Sninpaio Correia, queiram !>vnntar-se. 
(Pc.x.rn. ) Foi aprovado. 

C Sr. Xisistro osvaido Aranha (C0?2tin?ra??cIo) - %ra- 
dcco. Si.. Prcsirlrnlc. no nobre 1)~piitarlo S;:~i~poio Cor- 
reia e a todos os Srs. Constituintes, mais esta mcfa hora que 
mc foi concedida para a leitura do meu trabalho. Dcvo con- 
fessar, porém. que, infclizmenlc, ncstc-curto lapso dc ten~po, 
pouco poclcrci ler da enorme cspo;i~uo quc rcaní para, de 
tima vez por todas, debater. com largueza, o problcma cco- 
nbmico c financeira do Pais. SIais do que ninguen~. porem, 
quero me ãiibmectr ao Rcgimcnto desta z\ssembléia. 

O SR. GEJZL~RTO X.<\TER - A :\sscmbl6ia dar5 a V. Ex. 
o tcnipo necc$s6rio para falar ao Pais. 

O SR. i\';IXISTRO OS17:CLD0 -4R.iSH.4 - E, ass i~r .  Sr.  
Prcsidcntc. que. ao contrário do quc transpnrecía das affir- 
maqócs do eminente c sábio Deputado Dr.  Ciricinato Braga, 
o Brasileiro entrega anualmente ao fisco não 100% do lucro 
da sua  atividade econ6rnica. mas uma parcela razoAve1, in- 
ferior a de quasi todas as  Nagões. 

Não estamos falidos. X situaçáo econ6mica do Brasil, ern 
meio da crise geral da economia mundial, acusa os melhores 
indices - entre os quais o da comparação das rendas. nacio- 
nais com as  rendas e despesas públicas - de recuperacão e 
de retorno B prosperidade. 



E se os números, as estatísticas, os cálculos pudessem 
deixar dúvidas nos espíritos dos nobres Deputados, bastaria 
que  cada um voltasse as suas vistas para as regióes que re- 
presentani nesta Assembléia, e. por certo, recolheriam, da 
contemplag~o delas, a certeza de que, por toda a parte, o 
Brasileiro trabalha, ganha, coristrói e espera, confiante no 
próprio destino e no do Brasil, em meio ao desalento e á 
ruina econòxnica universal. 

Sr. Presiciente, Srs. Depu tadcç. 
A demonstraçáo da falsa base sobre a qual assentou o 

nobre e eminente finamista Dr.  Cincinato Braga todos os 
seus deniais cáculos seria causa para encerrar aqui as mi- 
nhas consideraç3?ç. 

Vou. entretanto, prosseguir no exame das demais ecrriclu- 
sp?s do nobre consituinte, dada a necessidade de esclarecer 
a opinião quanto a certos aspectos clc suas úrilharites afir- 
nlagóes. 

O contc'i.cio exterior como imlice da polc.ncinlidacle ecu~bG??~ica 

0 s  nobres oradores ressaltarain a queda alarmante do 
nosso coiilércio esterior. no seu conjanto (csportac5o mais 
importagão) achando que n5o de~enlo; culpar csclusivarnen- 
te a crise mundial. Para êlea, Sr. Presidente, os dois fatores 
de regresso do nosso intercambio internacional foram a des- 
confiança resultante dos Poderes discricioriários do Governo 
o nosso desastrado regime tributário. 

Observe-se, antes dc mais nada. que o Dr. Cincinato to- 
mou, para base de comparafio, o anno dc 1920, que representa 
o ponto máximo da curva do valor-ouro das esportaçõer: e 
importaçóes conjuntamente. como se vê dos índices abaixo 
(Dr .  Sousa !icis. -11 I)cpibess50 Comercial e o Funding Loan 
de 1931". pag. 7) c. escolhen para o outro terrno o ano de 
1932 (1>011lo inais ùaiso da cii?va) : 

3.2 o... ................................ ... 124 
l ! )  ................................ ..... 63 
,:.:>a-> ,..,- ....................................... 62 
4 Qi"> .. -., ..................................... 66 
!!?.5 ..................................... SÃ 
1925 ................................... 99 
! 9.6 ...................................... 92 
1927 ................................... s 9  
19.18 ...................................... 100 

A nielhor prova da anormalidade tlo movimento do nosso 
comércio esterior de 1920, é quc no arin seguinte, de 13-31, 
caiu de -119 %, mantendo-se em 1922 e 1923 sem grandes osci- 
l a ~ & ~  relat i~amcnte aos algarismos de 1931. Por a i  se  v6 
que a escolha do ano de 1'910 foi feita n pl.ovrfs para impres- 
sionar. 

Como é sabido, a evoluçáo dos fenlimenos econ6rnicos 
não se processa com permanente prosperidade. Ao contrãrio, 
ocorre sempre uma s6rie de variagões, da prosperidade á 
crise, da crise á depressão, da depressão Ct recuperação e des- 
ta  B prospeirdade novamente. Essss variagões não são es- 
cepcionais e sim normais, constituindo os "ciclos econdmicos". 



errpressão com que se designam as s6ries de variações na 
atividade econ8mica, caracterizada por prosperidade e de- 
pressão alternativas. 

Por isso, nada adianta comparar salteadamente o co- 
mércio exterior do Brasil em dois anos quaisquer, porqu6 
isso importaria em supor uma prosperidade permanente, que 
náo esiste, deixando de admitir a teoria cios ciclos, admitida 
por todos os economistas. 

Os estudos do Dr. Souza Reis sbbre o conlércio exterior 
provam a predominancia de um ciclo de oito anos. De 1908 
a 1932. Os anos que ocupam cronologican~ente a posiçno 
a 1932. 0s -anos que ocupam cronologicamente a posição 
mediana em cada ciclo representam o ponto másimo da curva 
em cada um destes. Neste caso. está o ano de 1920, que, cro- 
nologicamente. ocupn a posiç5o mediana no ciclo 1916-1'924. 

Os fatores causais apontados pelo Deputado Cincinato 
(desconfiança, consequênte a poderes discricionários, e mau 
regime tributário) náo podem explicar s quéda de c8rca de 
50 % ocorrida no valor-ouro do nosso comércio exterior de 
1920 para 1921, e a manutenc.50 desse valor, assim reduzido. 
nos dois anos seguintes. Pelo mcnos, o fator "Poderes discri- 
cionUriosn nao poderia ter agido. Quanto ao fator regime tri- 
buthrio, sua acão, j6 que existe com grande importancia na 
opinião do Dr. Sampaic Correia. deve ter ínfluCiicin contra- 
ditória, pois de 1924 a 1928 o valor-ouro do nosso conlércio 
exterior subiu, tendo, entre os dois anos estrenlos do periodo, 
acusado uma alta de 13 70. 

E não é tudo. 

Em 1919, ano de maior esportagáo, os dados dêsse co- 
mércio somaram : 

1 .O00 Tons. 1.000 Contos £ 1.000 

Em 1919 . . .... . . 1.90s 2.1'78 130.085 
Em 1933 ...... . . 1.911 2.820 35.790 

Differenga em 1933 + 3 +- 642 - 94.295 

Ora, a grande quéda d a  exportação verificou-se n o  valor. 
e n5o na quantidade, que é por onde se mede a atividade de 
qualquer indústria, seja agricola. seja industrial. 

Que culpa pode caber ao Governo pelo qu6da dos preços, 
fenômeno mundial, que náo atingiu apenas aos nossos pro- 
dutos? 

Os algarismos citados para mostrar o desen\~olvimenlo 
do Uruguai não siío ~erdadeiros,  no que respeita ao ano de 
1932. A importaçáo nesse ano foi de 53.230.000 Pcsos e a 
exportação de 57.662.000, somando nmbas 110.584.000 pe- 
sos, que ao cambio do ano de  1932 valiam ccrca de £11.000.000 
papel e não £ 53.000.000, como afirma o Dr. Cincinato 
Ora, a Libra em 1932 estava muito mais depreciada que em 
1920, e portanto a quéda foi maior que a que s$constata com 
o confronto dos dois totais, isto é.. o de 1920, que foi de 
£ 16.000.000 e o da 1932, que foi de 2 11.000.000. 



De 1928 em diante, o valor-ouro do nosso coniércio caiu 
continuamente, mas por causa da depressão mundial, que 
afetou em primeiro lugar os Países exportadores d e  produ- 
tos agrícolas. 

Xa apreciaçáo da queda do x7alor-ouro do nosso comér- 
cio es le~ior ,  os oradores esqiiece~'am-se de referir a um fator 
importantíssimo : o fator p?-ec:os. 

A queda dos preços-ouro mundiais dos produtos agrí- 
colas 6 o fator principal da baixa do cai~r-orn.o cEas ezpor- 
fnyóes nfio sd do Brasil conzo de todos os deinciis Pnises ex- 
po~l-ac10s.e~ de p ~ o d t ~ t o s  agricolas. Diminuido o valor-ouro 
das esporlações. e cessado o fornecimento de novos cap1- 
tais por parte dos Países credores, é óbvio que as importa- 
cões teriam de cair; visto que, como muilo bem afirmou o 
Dr. Cincinato, as iniportações se pagam com as esporia~óes. 
Além dessa queda, os Governos, por meio de contr6le ca:n- 
bial! procuraram reduzir o valor-ouro das importações, mas 
com o fito de obter na balança comercial, - convortida em 
fonte Única das disponibilidades ouro nos Países devedores, - as cambiais nccessririus ao serviço d,a divida externa. 

No Brasil, a situaçáo ainda se agravou pelo fato de 
'70% das nossas esportacões serem constituidos por um scí 
~ r o d u l o ,  o cafc. cujo pi.c::o-ouro sofreu queda vertiginosa 
nos mercados mundiais, sustent.ado artificialmente, como cs- 
tava, pela polílica errones de va!orizagão, com a qual se 
pretendial inrtrcc de emprestimos contraidos no estrangeiro, 
sustentar os greços de um produto pela relengão dos esce- 
denles de produ(:iío sobre o consumo. Cessada a corrente in- 
fcrnacional dos capilais," com que era sustentada essa polf- 
tica crrònea. o ;~reco-ouro de csportagao do caf6 sofria uma 
queda de 43% cic 1939 par 1930. lendo o valor da saca pústa 
a bordo passado de £ 4-14-0 n £ 3-14-0. 

ti mciho~. prova da prcdoil?in~ncia do fator "~:re:os- 
ouro" na regressa0 do nosso comCrcio eslerior a pnrlii  de 

,1939 ezt5 r.a coingaraç.50 das percentagens da diminuição 
em voluine e valor-ouro. Tomando como base as médias 
anuais (volunic e x:alol--ouro) do período 19-34-1928 (que re- 
prescilf,:~ a fase asceildcnle do ciclo 1924-1932). a Secçáo de 
Estalisticn e Estudos Econ3nii,cos r:o Bacco do Brasil a l~urou 
2s seguinics ~ I C Y C C U ~ ~ ~ C I I S  de diminuiçiío em 1933: 

Sc a csportaçSo diminuiu ?c agcncs 3% em tonelagem, 
r? de 63% em valor-oilro. 6 obvio que 1150 diniínuiu o vo- 
;xale das nlercaòorias exportadas pelo Brasil. mas sim que 
o prelo-ouro sofreu grande queda. De fato, é sabido que a 
crise mundial se manifestou inicialmente com uma queda 
violenta dos precos-ouro mundiais de prodiitos agrícolas. 
Essa queda, em 1930, chrgou a atingir a GO% para alguns 
produtos. 

Por outro lado. comparando as percentagens da dimi- 
nuição do com6rcio esterior do Brasil com as do comércio 
exterior mundial, em relagão ao ano de 1933 (tomado como 
base o de 1929). a Secçáo de Estatística e Estudos EconB- 



micos do Banco do Brasil chegou aos seguintes resultados, 
baseados em algarismos oííciais da Líga das Nações: 

Valor-ouro (exportação mais importação) 

Mundo. ................ 66 -4% 
Brasil. . . . . . . . . . . . . . .  64 -8% 

Na América do Sul, a nossa situação relativa ao con- 
junto era a seguinte em 1932 (base-1929), quanto ao valor- 
ouro das esportac,ões e import.ações em 'onjiinto: 

Bm.érica do Sul. .................. 69% 
Brasil. .............................. 68% 

Comparando o ano mellior (1920) com o peor (1932, 
que sofreu o efeito desfavorável do fechamento do porto de 
Santos durante 4 meses), o Dr. Cincinato concluiu aue 
nossa situação era alarmante. Nesse caso, mais alarmante 
ser& a situacão de numerosos Paises cujo comércio exterior 
sofre queda *de Muito maior intensidade. 

É certo que, como bem diz o Dr. Cinicnato, o valor eco- 
n6mico do comercio exterior se traduz pelo conjunto "expor- 
tação mais importação" e que, além de procurar desenvol- 
ver a exportação, não devemos criar óbices á importação 
dos "bens de produção" (máquinas para agricultura e in- 
dústria, trilhos, etc . ) , e a certos artigos necess5rios ao pro- 
gresso econdmico do Pais. 

É preciso, porém, náo esquecer que o Govêrno Provisó- 
rio, logo ao tomar posse, teve de defrontar com o problema 
do descoberto do Banco do Brasil, legado pela República 
Velha. Êsse descoberto de seis e meio milhões de libras 
não poderia deixar de ser pago, pois do contrário ficaria 
abalado no exterior o crédito do nosso principal estabele- 
cimento bancário, com inevitável repercussão sdbre o con- 
junto do nosso sistema econdmico. Por  isso, procurou-se e 
conseguiu-se obter uma certa restrição de importações, em 
1930, 1931 e 1932, que permitiu, aumentando as disponi- 
bilidades em cambio para as necessidades do Poder Público, 
liquidar aquele descoberto. Em 1933, entretanto, Iivres da- 
quele encargo, tivemos aumento de importações e êsse au- 
mento incidiu em grande parte sBbre máquinas, trilhos e 
outros bens de produção. 

Quanto ao estimulo da exportação, por meio de "prb 
miosn, devemos acentuar que seria i~ibcuo na atual co~ijun- 
tura mundial. O com8rcio exterior mundial estk completa- 
mente desorganizado, circunstancia que o ilustre Deputado 
paulista não levou na devida conta em seu notável discurso. 
Numerosos Países adotam o sistema de quotas de importa- 
ção. pelo qual limitam quantitativcqmente as mer~~adorias 
a importar. Outros congelam o produto das nossas exporta- 
ções. Ncesas condic,óes, e tendo em vista que ainda não fo- 
ram liquidados os "stocks" retidos do café. nenhuma das 
medidas preconizadas poderia ter efeito aprecikvel . 

A redução do comércio exterior náo é, assim, Sr. Pre- 
sidente, nem obra do GovSrno, nem mal do Brasil. Antes, 
dado que a rediicão dos demais Povos foi, em gera!, maior, 
é-um testemunho da nossa capacidade e da nossa- vitalidade 
em meio da crise geral, alarmante e cada vez mais ameaça- 
dora, do comPrcio entre as naçõeç. 
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Vo1um.e dn inoecla em ciivcislaçiio ent confronto conz as 
receitas pzíblicas 

Diz o Dr. Cincinato : 

"Todo o papel-moeda em circulação no Brasil 
consta hoje de 3.017.000 contos de réis. Quer dizer: 
todo o dinheiro circulante no País é aplicado aos pa- 
gamentos do fisco; e ainda náo basta". 

O volume da moeda em circulacão deve ser proporcio- 
nado no movimento ccon6mico'global do País e não apenas 
ao valor das rendas públicas. hao 115 dependência al,wma 
entre os dois fatores "1-olurne de nioeda em circul;~~:Zo" e 
"volume das despesas públicas". 

-I. comparação feita é arbitrtiria e sem fundamento. 
Que diria o Dr. Cfncinato, dos Estados Unidos, da Ingla- 
terra e da Itftlia, onde o volunle da moeda .em circulação re- 
presentava, em 1932. a metade da importancia das despesas 
públicas federais, estaduais e municipais? 

Foi posto de lado. arbitrariamente, o fator "velocidade 
da circuLaç50", isto é, o número de transações que podem ser  
feitas, com uma determinada quantidade cle moeda. 

O fisco náo pode entravar tanto quanto se supõe a cir- 
culação do numerário, por dois motivos: 

I) que a maior parte das receitas estaduais cabe aos 
grandes Estados que dispõem de estabelecimentos bancá- 
rios, a que em geral sáo imediatamente recolhidas aquelas 
rendas; 

2 )  que a maior parte dos valores arrecadados pela 
União é captada no Distrito Federal, em São Paulo, no  Rio 
Grande do Sul, e imediatamente recolhida ao Banco do 
Brasil. 

Sal\ro nn interior do Brasil. cuin contribuicão a título 
de impos~tos-representa pequena' quÕli das rece<& públicas 
globais, os valores arrecadados sáo geralmente recolhidos 
aos bancos, entrando logo no giro de fundos dêstes.. . 

Estudando o volume da moeda em circulaç.50 e a sua 
relar,ao, com as despesas púbticas, verifiquei que em 12 
Países da Europa, incluídas a :\lcmanha, a Inglaterra. a 
Itália, as despesas p~íblicas sáo em geral o ddbro e até O 
triplo da circulag~o moiiclii~ia. Ern seis países da América 
o fencmcno 6 o mesmo. Sú faz esceçáo a Argentina. Náo 
há. pois. nada d e  cxtrnnh5~c~l que no Erasil as despesas pú- 
blicas sejam sugcriores tiprnas cm ?i ao montante da sua 
circulaçáo de nioedas. Trrila-se. como ficou demonslrado, de 
uni lapso na npreciii~5o 111: um fcnomcno. que niio é nosso, 
miis de q u ~ s i  Lodos os paiscs organizados, como dcrnonstram 
os quadros seguintes : 



CONFRONTO ENTRE O M E I O  CIRCULANTE E AS DESPESAS EFETUADAS DOS PAÍSES ABAIXO 

. 
i--.--. 

-. 
Ir-.------ I --I---. I' - 

Pniscs 

Argoiiliiin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .... .. 
BolIvin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Canadh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cliilc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Equador ............................ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Estados Unidos 
Por6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

RIarcos 
Scliillings 
Dricmns 

l'ongo 
Libras 
Lira 

Corda 
Zlolz 
Corda 

TCorunn 
Libras 
Dinar 

Poso 
Boliviano 

Ddlar 
Peso 
Sucre 
D61nr 

Sol 



Todos os fnciices, estudos em particular ou em conjunto, 
ç.20 reveladores de que passamos o período mais baixo da 
depressão e estamos entrando francamente no perfodo ascen- 
dente da recuperação. 

O ano de 1933, quer sob o aspecto financeiro, quer sob o 
- 

aspecto econ6mic0, foi o do início da recuperação em todos 
os set0res da atividade nacional. 

As rendas piíblicas federais aumentaram de 400.000 
contos, as despesas diminuiram de 467.000, acompanhando, 
nesse movimento, o surto geral. 

O comércio exterior aumentou e% voliimc e valor sQbre o 
dos anos anteriores, a contar dc início do período depressívo 
do nosso intercambio. 

O comércio interno acusa franca melhoria, através de 
todos os seus índices. 

A vida, tornando-se mais acessível a todos num padrão 
melhor, reduziu-se no custo, aumenlando o consumo dos pro- 
dutos básicos, entre os quais o trigo e outros. 

A produção agrícola e a industrial desenvolveram-se, 
atingindo coeficientes dos períodos Aureos . 

A vida bancária acusa maior vulto nos depósitos e nas 
transações. 

Os índices das rendas, fixas e variaveis, são de ascen- 
dencia franca e segurança nos negócios. 

0 s  transportes, quer os terrestres, quer os marítimos, 
quer os aereos, trouxeram um incremento intenso e superior 
ao dos anos anteriores, sendo que a cabotagem excedeu aos 
melhores do  período de prosperidade. 

As construções, a vida urbana, mostram o progresso 
quasi geral das cidades. 

Os campos, graças á situação do cafe. do cacáu, do algck 
dão, do açúcar e da fruticultura, retomaram á plenitude do 
lab6r rural. 

Enfim, Sr. Presidente, em meio da baisa geral dos pre- 
ços, da instabilidade das moedas, da autarquia dos povos, o 
Brasil mostra a vitalidade da sua economia e prepara-se, 
dentro da ordem interna das suas atividades, para sair. entre 
9s primeiros, como afirmou Sir Otto Niemeyer, dessa era de 
depressão, de miséria e de anarquia, que ameaça, como disse 
Bonnet, na Conferència de Londres, o mundo de um nau- 
fragio sem salvação. 

Não quero, Sr. Presidente e Srs. Deputados, invocar para 
o Governo as  árras dessa realidade feliz e dessa perspectiva 
promissora. . 

Mas, não seria justo que eu encerrasse as minhas consi- 
derações sem, pelo menos, retificar os juízos finais com que 
o meu venerando e eminente aniigo, Dr. Cincinato Braga, 
CUJO nome declino com particular estima e admiração pes- 
soais, e o nobre Deputado Dr. Sampaio Correia, brilhante e 
valorosa expressão da cultura brasileira, invetivaram a obra 
da RevoIução Brasileira e do seu Gov6rno. 

Ficarei no terreno econdmico e financeiro, evitando o 
debate político, estranho á natureza das minhas funções e aos 
propõsitos que me trouxeram a esta tribuna. 



A Revolução, ao contrário do que afirma um dos nobres 
oradores, pagou no exterior mais de 30 milhões de libras, 
sendo que nesses pagamentos devem ser computados 
6.500.000 libras do descoberto do  Banco do Brasil, os atra- 
zados de Haya e a manutenção integral dos serviços dos 
fundings e dos empr8stimos de café. 

Depositou o restante da dívida externa a pagar, tendo 
hoje um depósito para esse feito no Banco do Brasil e no 
D. N. do Café de mais de um milhão de contos, dos quais, 
pelo acôrdo das dívidas, pode d i 3 ~ o r  livremente para redução 
de dividas internas ou aplicsçáo em obras reprodutivas. 

Iniciou o pagamento das dívidas externas, reduzindo-as 
de fato, quando até hoje o que se fez foi acresce-las com 
novos empréstimos. 

O Decreto n. 23.827, de 5 de Fevereiro dêste ano, sabre o 
qual tive oportunidade de falar nesta Assembléia, está em 
plena execução, com geral aceitaçáo dos credores brasileiros, 
e com vantagens incalculáveis para a vida do Pais, cujos 
encargos foram reduzidos de £ 07.019.000 e favorecidos por 
outras combinações altamente beneficiosas para a comunhão 
nacional. 

O Govêrno Provisório, pelo regime administrativcj ado- 
tado, tem pago as contas da administraçáo em dia, n5o le- 
gando ao regime constitucional, como era hábito dos govêr- 
nos, rima divida flutuante onerosa a pagar. 
. . Náo aumentou o meio circulante, antes o reduziu, uni- 
ficando as três espécies de moedas herdadas, da Caixa, do 
Banco e do Tesouro, na moeda nacional. 

O nosso m-eio circulante atingiu em 1928 e 1929 a 
3.394 mil contos, existindo em Dezembro de  1933, em cir- 
culação, apenas, 2.977 mil contos. 

Niio é, também, real que tenha a Revolução recebido o 
cambio a 6 d. 

Ao chegar o Govêrno Provisório ao Poder, encontrou o 
Pais sem cambio, o Banco do Brasil com letras em suspenso 
nos bancos europeus e com um encaixe nesta capital, a des- 
peito da emissáo de 170 mil contos, feita em Outubro, com 
apenas, 19 mil contos, ainda ao tempo da Junta Revolucio- 
nária. 

A situação não era de cambio a 6 d., mas de falbncia 
pralica do Pais, uma vez que descoberto, exigivel imediata- 
mente, arrastaria o Banco e o Tesouro. 

O meu eminente antecessor mandou as Libras encon- 
tradas para regularizar essa situação e, graças ao prestígio 
da sua autoridade, conseguiu para 6.500 mil £ a operabáo 
conhecida, sem a qual ficariamos sem cambio. Esta 6 a ver- 
dade, Srs. Deputados, que me custa dizer, mas que sou for- 
cado a faze-10 para repor a verdade dos fatos. 

A Ditadura e o ,~e'dito do Brasil no estrangeiro 

Prosseguindo no combate ás didaturas e referindo-se es- 
pecialmente ao Govêrno Provisório do Brasil, na Sua forma 
ditatorial, declarou ainda o Dr. Cincina'o Braga: 

"Extinguiu por completo o crédito do Brasil no es- 
trangeiro, onde hoje o lançamento de um empréstimo 
público seria recebido como uma pilhBria." 



Essa afirmação apenas demonstra que o ilustre Depu- 
tado, no inluito de favorecer sua  argumentação contra o re- 
gime de Poderes discricionários, simula desconhecer a atual 
situaçt-io tio mercado internacional de capitais, clnramcnto 
exposta em diversos trabalhos da Liga das Naç.ões, que l,ive- 
ram ampla divulgaç50. 

Esta den~onstrado pelas pesquisas do Serviyo de Estudos 
Ecor?Cmicos da Liga das Kações, que a correnlc internacionnl 
dos capitais, que vai dos Paises credores para os Po i se~  no- 
vos, em fase de desenvolvimenLo economico, sofrc!u foi'tc re- 
dução a pariir de 1929, paralizando-se quasi coinplclurn~~ri- 
te a partir dos meados de 193 1. 

Kão cabe aqui estiidar, sob o ponto de visla tdcnlcn, os 
fatores que desorganizaram o mercado internacional dc crlpi- 
tais. Interessam-nos apcnas os fatos, que no seu conJ\lnto 
exprimem a situação atual. 

O quadro seguinte dá, em milhões de dólares. o t oh l  
anual dos capilnis emitidos. por conta de Paises csl~'nngci- 
ros. nos dois maiores centros financeiros do mundo (Liga 
das Nagóes, "Balances dcs Puiments, 1931 et 1932", pgs. 
15 e 17) : 

Estados Unidos Inglaterra 

192s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.251 698 
1929. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  671 4 50 
1930. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  905 520 
193f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  329 ?O0 
1932. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29 i O2 
1933 (Janeiro-Setembro) . . . . .  0,1 110 

-4 queda, como se v&, foi de excepcional \liolPncln, ex- 
pressando-se. quando se comparam os algarisn~os rica 1028 e 
1932, por 97.6% quanto aos Estados Unidos c por 85% Om 
relação á Inglaterra. 

Muito embora essas altas percentagens de rcducna ha8- 
tassem, por si s6s, para expressar as dificuldades qtic, nnu 
Paises devedores se deparam na  obtenção dc no\m ~np1tnl.s 
estrangeiros. existe ainda uma circunstancia de  g r n n d ~  rcildvn 
na apreciação da situação dos Países que. como o Brnrll, nllo 
est5o estreitamente ligados aos dois grandes Paisas cayiltnlta- 
tas. fi que, do total dos empr6stimos estrangeiros emitidos 
em Londres em 1932 e nos nove primeiros meses d~ !039. 
mais de três quartos foram destinados ás colbn~ns brilnnicns 
(União Sii1--4fricana, fndia e Nova Zelandia). e todos os omi- 
tidos nos Estados Unidos, se destinaram ao Canadb. 

Em referência aos capitais emitidos na Tnglaterrn por 
conta de Paises estrangeiros. as ColBnias britanicas. qiio hn- 
viam absorvido 38 % em 1930 e 31 7% em 1931, pnssnrnrn o 
absorver 77 % em 1932 e 78% nos nove primeiros mccias de 
1933 (1). 0s empr6stimos destinados a outros Países cstrnn- 
geiros passaram, de 1929 a 1932, de 39.900.000 libras n 
300.000 libras apenas (2) . 

(1) Ligas das Nações - " Balances des Paiements? i931 e t  
193Zn, pg, 17. 

(2) Liga das Nações - "Situation ~ o n o m i q u e  Mondiale, 
1932-1933", pg. 319. 



O mesmo ocorreu no mercado norte-americano, em re- 
laç50 ao CanadB. BsLe País, que ali~c>i~veu, em 1930 e 1931, 
31 % e 55 A, rcspectivainciile. dos capilais nortc-america- 
nos destinados a Pafscs c*lraiipciros, píissoii a absolver 100 
s o r  cento cm 1932 e lios iiovc l~rirneir~os iilcses dc 1933 (31. 

Essas invesligaciies lcvni'lim os li!çiiicos da Liga das Ka- 
ções Bs seguintes coticlusUcs, qtic*. l~nsctirlas c m  estatísticas, 
foram por êles esprcssanienlc fc~i~riiu1:idas ( 4 )  : 

10, o mercado internacional de capitais. qiie sofreu for- 
te  reg~essáo desde o início da alua1 rieprcss5o cconGmica. pa- 
ralizou-sc pratican~ente a parf.ir dc n-ieodos de 1931 ; 

29 os empr6slin?os s6 SUO concedidos a Governos dos 
Paiscs que tCm laços estreitos com o Pais mutUnntc. 

Essas conclusões, que estilo csaustivamente comprova- 
das, invalidam por completo a afirmativa do Dr. Cincinato 
Braga. É certo que o Brasil não conseguiria, presciilemcnte, 
levantar um empréstimo cstcrno, mas ncnliurn outro País 
devedor o conseguiria, salvo o Canadli cm rclaâao aos Estn- 
dos Unidos e as Colhias britanicas em relaçáo ti Inglaterra. 
A causa dessa situacào n5o pode. ~iois. ser n forma de gov0r- 
no, o regimc conslitucionnl ou o rclgiiiic ditatorial. Os fato- 
res causais stlo rle ordcm gzrril. nlingindo n quasi todos os 
Países iiovos e devedores na hnlan~a  inlcrnacional de paga- 
mentos. 

Afirma, ainda. S. Es., qiic. t!sto ini n GnvGrno mais dis- 
pendioso do País. Crcio j5 1.w rc$l~onrlido amplamente a 
esta ínjuslica. 

Não gastou o govcriio 12 niillihs 1111 contos, mas, so- 
madas as despesas totais, apenas 7.298.092 contos, ou sejam 
menos quasi cinco milhões dc contos rins constantes das afir- 
mações de S. Ex. 

A despesa de 1928, 1929. 1930. úllimos três anos do Go- 
vêrno deposto pela Revolução. somaram 7.809.583 :O003 oi; 
sejam mais 511.291:000$ do que rios niios 1931. 1932 e 1933 
do Governo Revolncionririo. 

As diclaturas sáo cm geral eshnn,iarforas, mas esta, SI'S., 
gastou mcnos que o Último pcrioJ« constitucional do País, 
computando-se lias suas despesas os encargos valiosíssimos 
da Revolu~ão e da sGca do Nordesle. Essa é a verdade, Srs., 
sem outros objetivos que o da verdade mesma. 

A vida dos Estados registra uma situacão similar. 320 
é possível eliminar os deficits cm Gpocas de depressão, mas 
é um grande esforco reduzi-los. 

Foi o que fizeram os Est,nr]os que do defici t  de 423.951 
contos em 1929 e 472.450 em 1930, no entrarem no período 
do aprendizndo re\~olucionSirio, passaram ao dc 312.411 em 
1931 e 178.279 em 1932 e dc 92 inil cm 1933. 

Agora, Sr. Presidente c Srs. Deputados, cumpre-me 
estudar o problema dos organlciitos das Estados e da UniUo. 
versados com tão profunda agudeza pelos eminentes Depu- 
tados que s8bre a materia falarani nesta Casa. 

(3) Ligas das Nagões - "Balanoes des Paiements, 1931 es 
i932", p6: 17. 

( 4 )  Liga das Nações - Situation Économique MondiaIe, 
3932-1933", Pg. 319. 



0s  notáveis estudos feitos nesta AssemblBia s8bre os 
impostos e os oqamentos podem resumir-se, quasi todos, 
nos capítulos que o Deputado Cincínato Braga dedicou, em 
seu discurso, á apreciasão geral da solugáo- econcmica e fi- 
nanceíra do Brasil. 

Ressentem-se estes capítulos, como aliás todo o discurso, 
de um erro fundamental: isolar o Brasil, sem considerar os 
fatos estudados nos demais povos, sem atender a que todos 
êsses fen6menos são efeitos de  uma cansa universal, que, 
enquanto permanecer, não poderio ser removidos da vida 
das nações. 

Sr. Presidente, a teoria e a prática financeira, frutos da 
experiência de post-guerra, mostram, através dos mais no- 
táveis e aprofundados estudos contemporaneos, que a s  finan- 
Fas públicas esta0 submetidas á lei dos ciclos econ6micos, 
marcados pelos períodos de depressão ou de -prosperidade 
mundial. A doutrina vencedora, talvez a Única capaz de 
recompor a anarquia atual da economia e da finança univer- 
sal, é a de que as nacões, como as instituic$jes, como os indi- 
víduos, devem formar, nos períodos de prosperid~de, atraves 
cio seu regiine de tributos, as reservas com que devera suprir 
as faltas nos perfodos de depressão e de crises. 

Ate hoje, toda a vez que as  despesas excediam as receitas, 
lançava mão o Poder Público de novos tributos, sem resui- 
taGos e com maleficios, alguns irrepar8veis. 

No nosso país êsse processo foi sempre usado, sem van- 
tagem, porque a agravacão de tributação nos periodos de 
depressão não trazem, como sempre verifioámos, aumento de 
rendas pfiblicas, mas redução das rendas nacionais. 

Isso foi um erro. O deficit  explica-se nas crises, pela 
impossibilidade de criar novas rendas ou agravar as antigas, 
mas não se justifica nos períodos de prosperidade em que o 
Poder Público deve beneficiar da melhoria geral. 

.A teoria dos ciclos econômicos trouxe a dos ciclos fi- 
nanceiros. 

Ambos importaram na modificação geral das normas e 
regras que, ai6 enEo, presidiam a vida dos orçamentos 
pilblicos. Os estudos da situação mundial, baseados sdbre 
dados de quasí todos os povos, mostram a verdade das minhas 
afirmações . 

A baixa das rendas nacionais de quasi todos os grandes 
países, trouxe como corisequência, de 30 para cá, a redugão 
geral das rendas. deficits assombrosos, e. o que é mais grave, 
a absorção do lucro dos respectivos povos ~ 1 0 i  poderes 
piiblicos. 

Mas, Sr. Presidente, pela natureza das respectivas eco- 
nomias, pelas reservas feitas, públicas e particulares, essas 
nações, ainda que com grandes sacrifícios. têm enfrentado a 
depressão geral, na esperança de melhores dias. 

Esta náo era a situação nossa quando sobreveiu a crise 
de 30, a mais profunda e mais ameaçadora de todas as re- 
gistadais pela História, porque estrutural para a organização 
da economia mundial, como muito bem afirma Lescure. no 
seu notãvel livro sobre As crises gerais c periódicas. 

O Brasil, que atravessou períodos de incomparável pros- 
peridade, conjugados com os dos demais povos, náo guardou 



reservas, nem públicas, nem particulares, com despesas sem- 
pre maiores do que as receitas- e com uma polftica de em- 
préstimos sem medida, sem que seus govêrnos se quisessem 
aperceber de que, a Bra da prosperidade antecede as de 
depressão e de crise. 

Com poucas exceções, os govêrnos, desde a fndependh- 
cia, através do Império, até os nossos dias, legaram, uns após 
outros, aos seus sucessores, a situáçáo das finanças públicas 
agravadas, no interior e no ebterior, pelo aumento ger81 de 
todos os pesados encargos da  administração. 

h'ão estou acusando êsses govêrnos, entre os quais muitos 
foram patriót.icos, mas, dentro da mentalidade nacional, 
sacaram contra o futuro, na inconci8ncia geral e universal 
das boas regras financeiras, reveladas pela provação atual 
das nações. 

Isto é verdade para a União, para os Estados e para os 
Municípios. 

O mal do nosso pais, como o de iniímeras nações, advém 
dêsse êrro de técnica financeira, de visão governamental. 

Não foi o regime, não foram os governos, foi a incom- 
preensão geral dos problemas econ0micos e financeiros. 

Não estou aqui para acusar, nem para defender: estou 
para examinar, para comentar, para me render aos que mais 
sabem, mas, também, pará repor nús seus estrictos e exatos 
termos os nossos problemas. 

Para isso, Sr. Presidente, procurarei estudar as Receitas 
e as Despesas Públicas num largo período, que medeia de 1923 
a 1933, tirando as conclusões que elas mesmas, em sua in- 
contrastAve1 evidencia, ditarem a nosso exame. 



ARRECADAÇÃO NO PERIODO DE 1923-1933, ER.1 i\lILlihRlSS D1C COi\'J!08 

A~IOK 

Afiistniiiento iIn iiibrlin 

Total e111 p:il)el lil~solilto 
cm 
coiitos 

- 567 
- 286 
-- 84 
-- 178 
-1- 214 
-k 391 + Fj74 
-- i474 
- 72 
- 128 + 285 

~tis:i 
tlo 

coiivcrsi~o ?h 

- 31 - ,I O 
- 4 
e- 10 + 12 
i- 21 - 31 
- 8 
- 4 
- 7 
-1- 10 

- 

1923 . . . . . . . . . . .  98.748 764.292 493.740 1.258.132 
1924 . . . . . . . . . . . 131 .G86 946.G01 692,586 1,539.187 
1925 . . . . . . . . . . .  157.992 1.030.867 710.966 1.741.833 
192ti , . . . . . . . . . . 162.772 1.020.587 621.902 
1927 . . . . . . . . . . .  177.125 1.230.577 808.029 2.039.506 
1928 , . . . . . . . . . . 108.859 1.308.325 908.187 2.216.512 
i 920 . . . . . . . . . . . 190.385 1.530.109 869.491 2.399.600 
i930 . . . . . . . . . . . 120.030 603.080 1 .li77.052 
ig31 e e , . + e e . a . . 
i 932 . . . . . . . . . . . 1,697. i49 
4933 , . , . . , . . . . . 2,111.098 

20.081.523 

- 

Convertido c\ 
oiii'o eiii 

pkipcl 
Oiiro 

5SOOO 
48500 
48600 
38817 
fi.SS67 
4$567 
li8507 
48987 
7$792 
7$757 
7S096 

Pn pel 

-- 



Renda total no período ...................... 30.081.523 
Núnlero de anos ........................ .... 11 

20.081 -523 
= 1.836 contos. 

11 

31 Média geométrica. 
s -4rre~sdaçáo anual. 
n 11. 

Log. 1.258 ................................ 
Log. 1.530 ................................ 
Log. 1.742 ................................. 
Log. 1.64s ................................ 
Log. 3.039 ................................ 
Log. 2.316 ................................ 
Log. 2.40G ................................ 
Log. 1.678 ................................ 
Log. 1.753 ................................ 
Log 1.697 ................................ 

................................ Log. 2:111 

.................................. S. log. s 

35'8028667 
Log. RI 3,2548060 

11 

Média geometrica : M 1 -798 contos. 
Mediana 1.742 contos, correspondente ao ano dc 1925. 

Far,ainos o mesmo ealudo das despesas públicas: 



DESPESA KO PERfODO DE 1023-í933, EM CONTOS DE RkIS, E AFASTAMENTO DA MgDIA ARITRIRTICA Ebf 
h!ILHAI\ES DE CONTOS 

hlédia aritmética : 2.130.307. 

Anos 

4923 . . . . . . . . . . . 
1924 ,. . . . , . . . . . 
1925 .. . , . . . . . . . 
1926 . . . . . . . . . . . 
1927 . . . . . . . . . . . 
1928 ,, . . ... . . .. 
1929 
1930 , . . . . . , . . . . 
i931 .. . . . . . . . . . 
1932 . . . . . . . . . . . 
1033 .. . . . . . . , .  . 

Afnstniiieiito ùn mddin 
nritinbticn 

eni mil % 

coiitos 

454.441 1 .509.144 5$000 20,3 
400.155 1 .629.822 4$500 23,4 
385.774 1.760.226 4$500 

3$817 1 :! 17,3 
342.158 1.867.750 12,3 
602.21 1 2.025.959 48567 - 104 
631.960 2.350.107 4$567 

418 
10,3 

590.195 . 2.422.392 4.9507 13,7 
636.955 2.510.542 4$987 + 380 17,B 
099.274 2.046.620 743792 - 84 
243.586 2.859.669 78787 1 f729 

399 
34,2 

212.701 2.391.813 7$096 1 + 262 12,3 

5.099.409 23.434.043 

Ouro 

90.888 
88.923 
85.728 
89.041 
109.985 
138.375 
129.230, 
127,723 
89.742 
31.402 
29.983 

1.011.600 

Pnpel 

1.084.941 
1.229.667 
1.370.988 
1,481.413 
1.506.443 
1.700.500 
1.814.465 
1.828.074 
1,336,074 
2.C10.084 
2.179.052 

18,146,701 



Cíilculo da nlXdia aritmética, média geonaétrica e mediana 
da despesa total no período de 1923 a 1933. 

~Uédia aritmética 

Despesa t.o tal no períodc - 23.434.043 :000$000. 
Número de anos - 11. 

23.434.043 
Média = = 2.130.367 contos 

i i 

Média geométrica 

S (log. x) 
Log. M = 

M = média geométrica. 
I = arrecadação em cada ano. 
n = 11. 

Log. s 

S log. s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 
36,6325002 

Log. M = = 3,321 i363 
i i 

M = 2,085 

Mediana : 

2.21k - Valor mais prbximo na série 2.350, correspon- 
dente ao ano de 1928. 

A essas despesas anuais devemos somar os empréstimos 
mos de  1926 num montante, ao cambio de então, de 419.107 
contos, dando para. o quadriènio Bernardes, um acréscimo 
nas despesas anuais de 104.777 contos,, e no Governo Was- 



hington Luiz de 702.055 contos, dando um acréscimo anual 
de r6is. 175.54 4 contos das despesas. 

Assim. o quadro ser8 o seguinte: 

1927 ........................ 2.201.473 contos 

........................ 192s 2.525.621 contos 

1929 ........................ 2.597.906 contos 

1930. ....................... 2.686.006 contos 

O estudo desses dados, feitos com animo de  apurar a 
situação financeira, sem cogitar dos homens, conduz-nos a 
confirmacão das observações que vinha aduzindo no sentido 
de mostrar que, dentro das regras estatisticas, o afasta- 
mento das receitas e despesas da média aritmetica de umas 
e outras é indicizirio do desacerto da nossa gestão da causa 
piíblica e do desaproveitamento das reservas que nos de- 
veriam deixar as eras de prosperidade, marcados por êsses 
periodos, com pequena interrupção, nGsse largo eopaço de 
oito anos. 

O nosso regime fiscal é arbitrãrio, é absurdo, é con- 
trário a todas as regras modernas tributárias. 

Não é o imposto de exportação sómente, transformado 
em bóde espiatório, mas o regime tributário em geral, ado- 
tado pela Constituição d e  91, e, após, peiorado na pratica 
desse regime, pelos entraves fiscais criadas entre os Esta- 
.dos, maior de todos os nossos èrros. 

O mal do nosso regime tributário, considerando os im- 
postos interestaduais e intermunicipais como verdadeiros 
crimes, está em que, no Brasil, o imposto sI3bre mercado- 
rias, constitue a base do regimen fiscal, como observou 
muito bem Sir Oto Niemeyer. 

Montando as rendas nncidnais a 16 milhões de contos, 
considerando que as classes mais favorecidas pagam impos- 
tos de renda sObre 6.500 mil contos ,os demais impostos 
irão sobrecarregar os 10 milhóes de contos restantes, renda 
dos que auferem menos de 10 contos por +o. 

O fato de incidir a arrecadacão federal mais sbbre os 
impostos indiretos. sobre as mercadorias, faz com que te- 
nhamos no Brasil a classe pobre mais sobrecarregada e, 
ainda, o mal da repcrcussiío incerta dos tributos. 

E entre todos os vícios do regime sobressai o de falta 
dc flesibilidade para regular, de acordo com os ciclos eco- 
nbmicos, c.omo, com profundo ncGrto, afirmou o Dr. Betim 
Paes Leme, em seus estudos, a incidência, a recurrencin e 
a veemência do6 impostos. 

A Revolução veiu encontrar esses vicios. procurando 
reparar alguns, entre os quais o dos impostos interesta- 
duais e intermunicipais, sem poder, ,entretanto, vencer a 
relutancia de um regime radicado nos hábitos do País e 
sobremodo, porqcè em épocas de crise não são aconselhã- 
veis as reformas fiscais. 



Mesmo assim, Sr. Presidente, o Governb Provisório, 
em meio a depressão geral do com6rcio mundial, a braços 
com a crise de superprodupão cafeeira, de baisa geral de 
preços, de reduç5o de rendas, fez quanto era possível no 
transe atual, amargurado para todos os Povos. 

A receíta de 1931 foi inferior á média do quadrienio 
anterior em mais de 300 mil contos c a despesa, igualmente 
inferior em quasi trezentos mi! contos. 

A receita de 1932, o ano da Revolupáo e da seca, foi 
inferior a essa média em 400 mil contos e a despesa global 
superior em 517 mil contos. 

Se, entretanto, quisermos fazer obra sincera, estudo com 
o f im de apreciar os fatos sem depreciar os homens, vcri- 
ficaremos que êstes 517 mil contos gastos a mais da. me- 
dia do quadriênio anterior, o foram de 445.452:497$400 
com despesas de ordem pública, causa do movimento re- 
volucionário constitucionalista e 142.632 :987$300 com 
obras de assistência ao Nordeste, imperativo de lionra da 
solidariedade nacional. 

Assim, a despesa de 517 mil contos, verificada para 
mais no ano de 1932, com~)ulndas estas parcela6 que esca- 
pam á oricntaçáo ou a ~ ã o  financeira dos Governos, num 
total de 591.085 contos, serviri  para demonstrar que, mes- 
mo nesse ano de táo profundo deficit ,  o Govkrno gastou, 
jogando com os elementos normais da vida administrativa, 
menos do que a media das despeóiis do quadri6nio anterior. 

O ano de 1933 foi de esforços no sentido de retorno 
B normalidade. As rendas aumentaram sdbre o de 1932 de 
400 mil contos, atingindo o nivel das receitas anteriores e 
a despesa sofreu uma reducUo de 467.856 contos, igiialando 
as medias estudada6. 

Se somarmos a media das despesas do quadrienio an- 
terior os 175.514 contos, tomados pelo empr6stimo de 1927, 
verificaremos que elas montaram anualmente a mais de 
2.517.000 contos, quando a mddia dos gvtos  do Govêrno 
Provisório, nas tr0s anos de sua administração, compu- 
tadas as despesas da  Revolucão e do Nordeste, foi de.. . . . . 
2.432.000 contos c sem elas inferior a 2.200.000 contos.. 

Inigroccde, assim, a conclusão de que este foi o Governo 
mais caro ao Pais, uma vez que os prdprios niimeros, em 
sua rigorosa esprcssão, demonstram a improcedencia dcs- 
sas af i rma~ões . 

E m  outro capitulo, espero mostrar que, bem ao con- 
tririo, &te foi o periodo dc reajuste econamico e finan- 
ceiro do Brasil. 

Aliis, Sr. Prcsiclcnte, ninguém mais do que e i ~  terri 
profligado o aumento das despesas públicas, em dockmen- 
tos oficiais, com verberações as mais acesas contra os gas- 
tos exagerados. 

-4s minhas palavras andam por a í  impressas e cons- 
tituem um leitmotif em todos os meus Pareceres. 

Nas, a verdade, constatada pelas pesquiõas feitas por 
loda a parte, especialmente na Liga das Kações, 6 que du- 
rante as Bpocas de depressão, como a que atravessamos, 



SURPLUS OR DEFIGITS OF BUDGETARP ACCOUNTS, IXCLUDING AMORTISATIOS PAmIE-íTS 

(Closed accoztnts) 

I I I - 

Country 

-4ustria ....................... .. .... 

Czechoslovakia ....................... 

Germany ............................ 

Greece .............................. 

Italy ................................ 

Japan ............................... 
Netherlands .......................... 

New Zealand ........................ 
.............................. Poland 

Ss-eden ............................. 

Switzerland .......................... 
United Kingdom ..................... 

Vnited States ....................... 
U. S. S. R. ......................... 

(World Economic Survey, 1923/33.) 
Nota - O autor do quadro apresenta-o com grandes restrições. 

V&. wI - FOL. 144 A. . 
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Cui~enry Financia1 
'PIT~ttioiinl rnr- -45 a yerçeutage 

of 
(OOG. 000, s) receipts 

Schillings 1929 -I- 20 
1930 -- 262 

I + 2 

1931 
Koruna I 1929 

1 1930 
193i 

R. AI. 1929-30 1 1930-31 

I 1931-32 
Drachma 1929-30 

1930-31 
1931-32 i 1932-33 

Lira 1929-30 
1930-31 
1931-32 

Yen 1929-30 
1930-31 

Gulden 1929 
1930 

Zloty 

Krona 

I - 13 
313 I - 16 +- 1G9 1 4 - 2 .  - 275 1 - 3 - 3",12S - 34 - 712 - 7 

- 1,085 
- 602 + 143 I -?- 1 - 9,626 
- 1,153 
- 4,224 
- 1,532 S 
- 4,469 I - 22  
- 4.586 - 23 - 200 1 - 12 

189 - 13 - 47 - 5 
- 44 - 146 - 1.6 - 8 - 17 + 3'7 - + .  1 

64  - 2 
- 206 . - 9 - - 
- i! [$;::]i - 4 (3.7) 

4 (4.1) - 116 - 15 + 6.7 2 + 3.3 - 25 3 

1931 
1929-30 
1930-31 
1929-30 
1930-31 
1931-32 
1929-30 
1930-31 
1931-32 

- 23 - 8 
+- 180 - 853 - 2,885 - 568 - 643 - 3,043 

- 3 - 1 - 4 - 26 - 136 - - 8 
6 - 15 

I 

Franc 1930 
1931 

£ / 1929-30 
1930-31 
1931-32 

8 

Rouble 

1929-30 
1930-31 
1931-32 
1928-29 
1929-30 

I 1930-31 

I 



crescem ao invés de diminuiirem, os encargcus do Poder 
Público. 

Em um estudo detalhado sobre as finanças públicas = 
das 14 maiores Pu'ações, a comissáo da Liga, apreciando e 
comparando 42 orçamentos, dos últimos tres anos, mostra 
que apenas 4 Srs. Deputados não foram deficitários e, ês- 
t.es mesmos, no ano de 1929, quando se esboçava a crise 
que j& hoje, pesa em cheio sobre s vida das Nações. 

Não seria pois de  estranhar, ao alto e sábío espfrito do 
nobre Deputado Dr. Cincinato Braga, s situação brasileira, 
sdbremodo se estabvlecermos uma relação entre os nosso6 
impostos e os desses Povos. 



Estraiihavel, sim, seria sí. Bsses deficils se verificassem 
por gastos inúteis, postergáveis ou injustifieados. 

&Ias, Sr. Presidente, isto não ocorreu: a s  rendas públicas 
c$ t5o no Brasil muito aqukm das necessidades públicas. 

Para salientar o exagero das despesas com as  f0rçris 
armadas, o Sr. Dr. Cincínato Braga, em seu Úitimo discurso 
n ã  Assembléia Constituinte, reproduz o quadro err. que nli- 
liliara as percentagens das despesas de cada Jfinisterio em 
relação á receita, excluido desta um milha0 de contos que ele 
atribue ao servico da dívida pública. 

Como jti foi salientado, em nola anterior, o ano de 1932 
foi escepcional, e por isso devera ser excluído, se se tem em 
vista um esanle sincero da situação, uma vez qur: nesse ano 
as despesas militares cresceram de quasj meio milhão de 
contos. 

Se se fizer o confronto com os dados relntivos no futuro 
exercício de 1934-35, os resultados seruo sen~i\~t?liiiente di- 
versos dos encontrados pelo nr. Cincinato Braga, conforme sc 
v13 dos números abaixo: 

Co?r,para~Zo da despesa dos diversos Yinistérios com a receita 
e despesa totais, no exel-cicio de i935-35: 

Em relação E m  relação 
á receita á despesa 

Trabaiho, Indústria e Comercio.. . 
Relaqóes Esteriores ............. 
Agricultura ..................... 
Justiça ......................... 
Fazenda (escluida a dívida. pú- 

blica) ...................... 
....... Educação e Saúde Pública 

........ Viario e Obras Públicas 
FOr-a.s armadas (Marinha, Guerra 

.................. e Policia) 

Ora, Srs. Deputados, &se quadro coniparado com o dos 
oigamentos dos aerriais povos, mostrarli quio exíguas são a s  
nossas dotapóes para o Trabalho, a Indústria, o Com6rci0, a 
Agricultura, a Educa-áo e 5 Saúde Pública e mesmo para a s  
iOrças armadas. 

Diz o nobre Deputado: 
"Destas conetat.agóes se deduz com a. rnais cristalina 

evidencia que o Brasil não pode continiiar a viver dentro 
tiessa orgia. orçamentária. Essa formidável despesa pública 
anua! 6 um absurdo criminoso. Uma reduçlo, pelo menos, 
de 30 70 nessa despesa, impõe-se agora com a rnesma caracte- 
rística de fatal necessidade, de  salvação pública, com que ;r 
Nacão se encontrou em 1899, quando, de um orçamento vo- 
tado pelo Coiigresso, já com fortes cÓ!.tes, Campos Sales com- 
p r i m i ~ ~  a desgcsa, reduzindo-a de  '10 70." (Discurso d o  
Br. Cincinato Brarra m. .4ssemtléia Co?wtitu.inte. em 18 de 
Abril  de 1934.) 

A despesa em 1932. com esclusiio do servico da divida 
pública interna e externa, foi de 2.126.459 contos (a despesa 
com a divida pública montou a 733.210 contos). 

A despesa prevista para o exercício. de 1934-35, sem O 
serviço da divida pública interna e ext.erna no total de 
530.295 contos, monta ri 1.824.674 contos. 
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A riirera-nga entre a despesa realizada em 1932 e a pre- 
vista para c exercício que apenas se inicia é de  14,19 %. 

Considerando que no orçamento vigente foram os ser- 
viços contemglados de modo a evitar suplementação de ver- 
bas, a percentagem de rediiçiio, se náo é a desejada pelo 
Dr. Cincinato Braga, é, entretanto, índice do empenho de 
coml~~essáo das despesas públicas. 

Se compa~ados os totais globais da despesa em 1932 e 
1934-35, a diferen~a para menos, neste último exercício, 
atinge a 17,65 7%. 

O con~ellio, slíbio e avisado de S. Es. foi seguido pelo 
Govêrno e acredito que virá a ser,'por fim, apenas passada 
u crise, adotado integralmciite. 

A vida dos Eslados e dos 3Iiinicípios támbéin obedeceu 
aos objelivos de comprimir as despesas. 

O Sr. Presidente - Sou obrigado, em obediência ao Re- 
gimento, a lembrar ao nobre orador que a meia liora de 
grorroga~áo está esgotada. 

O SR. ;\IIKISTRO OSVALDO ARhXHA - Peço permissão 
a V. Es. para concluir a leitura deste capitulo, depois do 
que me reservareit obediente ás regras desta Casa e á ge- 
nerosa atenção de V. Es. e dos ilustres Depiitados, para pros- 
seguir nesta esyosicáo em outra sessSo desta ~lssembléia. 

O Si. PRESIDESTE - Direi, entretanto, a V. Ex. que o 
caso esl5 resolvido: tendo o Sr. Deputado Leví Carneiro 
aecistido da palavra, V. Ex. poderá falar ainda mais uma 
liora. 

O SR. MIXISTRO OSVALDO ARSXHA - Agradeço, 
Sr. Presidente, o gesto do Deputado Laví Carneiro! quasi 

.sempre paternal para coniigo nas siias atitudes. 

Passa-se á 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - Constando a Ordem do dia de Tra- 
brilIios de (:omise5o, ccinlinúa com a palavra o Sr. Ministro 
Osvaldo iiranha. 

O Sr. Ministro Osvaldo Aranha (Continuando) - Ainda 
quando concorde. ciii suas linhas gerais, com as apreciações 
dos trCs nobres Dcpiitaclos, que deram causa a estes comcnki- 
rios, cni relaç5o aos males do regime tributário e ao esces- 
sivo padráo das despesas públicas estaduais, e mesmo fe- 
derais, n5o posso deisar de retificar os dados sObre os quais 
apoiou o ilustre Dr. Cincinato Braga as suas conclusões no 
estudo da vida dos Estados riortistae. 

Situaçúo especial do Norte 

Para mostrar que houve grande depressSo na exportação 
de 10 Estados nortistas, entre 1912 e 1933, o Deputado Gin- 
cinato Braga converte a mil reis o valor em libra dêsse co- 
mercio nos dois anos, pela taxa atual. 



' Os algarismos que ele apresenta são os seguintes: 

ComBrcio exterior de dez Estados do Xorte: 

Contos 

Diferença .......................... 2.20G.A76 

Ora, o que a estatística revela é muito diferente, como 
moslram os algarismos a seguir: 

Conlos 

E para pCr cm evidbncia o aumento das despcsas desses 
10 Esl.ridos. nos ciois anos, ele compara o que se tiispendeii 
em 1912 (57.510 contos) com o que se gastou em 1932 
( ITS .OSt l ) ,  sem dizer que os 57.510 contos de 1912 valeriam 
Iiojt? mais do que 200.000 contos, pois a libra-ouro estava 
entco 3 154 e cstli hoje acima de 609$000. 

Nada mais pernicioso ao julgn~nento dos falou economi- 
cos c financeiros ilo qiie formar jiiízos, tirar ilaçóes de cia(!oa 
contradilórios ou falsos. 

2 preciso, Sr. I>resideiite, que no ajuizar os fatos da vida 
cle uni I?aís nos atenhamos <L realidade, como ei:i é em sua 
evid0iicia, e náo criemos, nós mesmos, os elementos para as 
nossas conclusões, porqire cairemos em êrro e induziremos 
governaiiles e govcriiados par falsos caminhos. 

.-i vcrclade é qiie os Estadas do Xorte n&o tem a riqueza 
dos cio Sul, mas. nem por  isso, e antes por isso, a situay.50 
dêles pode ser considci.dd~ diversa da  dos outros. 

O mal do Norte E o mal do Centro, é o mal do Sul, é o 
mal iiniversal. 

O Xorie do País já foi na Colhia,  no 1" e no 3" Império, 
o centro de maior produ~úo e trabalho nacionais. 

0s orçamentos de Per~iambuco, Baía e do prOprio CenrU, 
sempre afligido. na Bra das Provincias, foram maiores do 
qiic os do Rio Grande, de São Paulo e de 3Iinaa. 

O Amazonas e o ParA já tiveram épocas de grandeza 
que nGs nunca haveremos de ter. 

I depressco da vida daqueles Estados advcm. em grande r 

parlc, rlo período republicano. no qual os seiis interesses 
i'orain desconhecidos, despresados. 

Esta é a verdade, que não devemos negar, antes dizer 
com todas as suas letras, para que dela procurem os gover- 
nos a correiçáo aos destinos .econOmicos brasileiros. 

A imigração. o transporte, a organizaçiio bancária, a 
afluência de  capi tair, a pro.dução tarifária fez-se para o Sul. 

O s  nortistas deixaram as suas terras despresadas e vie- 
ram incorporar-se ao surto das nossas atividades, dado-lhes. 
o vigor de seti brapo, de sua inteligencia e da sua cultura, 
'outróra beni mais desenvolvida que a nossa. 

.Essa transplantaaáo d e  progresso 6 um fcniimeno comum 
nos grantles países. 



Mas, hora está a chegar em que a saturação nossa 1iá de 
devolver ao Xorte a sua grandeza e a sua prosperidade, inte- 
grando-o no surto de  engrandecimento e não de falência da 
alividade dos brasileiros. 

O SR. XAVIER DE OLIVE~R~ - Tive ocasião de interromper 
o Sr. Deputado Cincinato Braga na hora em q v ~  S. Ex. fazia 
essa carga sdbre o Norte. O meii aparte, aliás, não foi re- 
gistrado. É com desvanecin~ento que acentuo o fato do Go- 
vêrno Provisório já liaver começado a t e r  essa política de  ' 
~inidade, de unificacão nacional para com o Norlc do País. 

O SR. DEM~TFLIO XAVIER - I? 'um dos posL~lados (Ia Re- 
voIução . 

A sitplaçáo do Brasil. err?. m.eado.s 1930 

O SR. MINISTRO OSVALDO ARAPI'H-4 - Os prognósticos 
sombrios do Dr. Cincinato Braga s6bre o futuro do Brasil 
resultaram de um exame unilateral da nossa silunção. En- 
carou S. Ex. o Rr:of!-isüiado no conjunto mundial e, em 
seguida. focalizou os setores mais atingidos da nossa ecn- 
nomia, pondo d e  parte os demais; exagerou notavelmente 
a pernicicrçidade do vulto das despesas públicas sobre o 
nosso desenvolvimento economico. servindo-se de  dados ina- 
dequados. Fez apreciações puramente unilaterais e adotou 
critérios simplisticos, -já abandonados, entre os quais o que 
consiste em considerar o Estado como um peso-morto, um 
parasita, que suga os lucros dos produtores. 

Diz Lionel D. Edie, professor da Universidade d e  In- 
uiana, que, assim como os fisiocrbtas achavam que o comer- 
ciante era um agente improdutivo. pensa-se cornumente 
que o Estado é um parasita do Pais. Para Carlos Gide, os 
serviços do Estado. a que atendem as despesas públicas de- 
\-en.i ser consideradas como as "despesas gerais" deasa vasta 
empresa que 6 a produç5o nacional. 

Em 1939 a nossa produçiio agro-indiistrial, no val6r de 
13.410.000 contos, havia sofrido uma quéda de 3.480.000 
contos. em relação 5 média do período 1934-1928, que fbra 
de  14.890.000 contos, ou de 2.760.000 contos em relação 
ao ano de 1928 (16.170.000 contos) . Em 1930 3 quéda 
prosseguiu, tendo acusado nova diminuição de 3.180 .O00 
contos em relação a 1929. 

No segundo trimestre de 1930 jh s e  carateriza a regres- 
são do valor-ouro do nosso comércio exterior. Os índices 
mensais acusam diminuicóes de 20 %, 27 %, 44 %, s6bre a 
média mensal de 1924-1925. conforme os cálculos da S ~ C Ç ~ O  
d e  Estatística e Estudos Econfimicos do Banco do Brasil. 
Nos dois Últimos trimestres, jA iniciada a exporhçáo da s3- 
f r a  do café, a situação se agravou, permanencendo a remes- 
são entre 30 e 40 %. O preto-ouro da saca de café posta 
a bordo havia acusado quéda que variou de 35 % em janeiro 
a 52 % em setembro. 

Por ai se vê que, antes da revolii~áo de Outubro, esta- 
v a  perfeitamente caraterizyia a diminuição do valdr d a  nos- 
sa produção, em moeda. nacional, e a regressão do valor- 
ouro do nosso comércio exterior de esportacao. FenOmeno . 
identico ocorrido com o valbr-ouro da importaçáo (redufio 
progressiva d e  Janeiro a Setembro de 1930, de 25 % em .Ta- 
neiro a 46 % em Setembro). 



Em 30 de  Junho de 1930, eslavam retidas no inlerior 
do País 23.5S8.000 sacas de café, isto é, 84 k, mais do 
que o volume relido em 30 de Junho de 1928, que fora de 
12.S52.000 sácas. Xo primeiro semestre de 1930, os preços 
do café haviam rrcusado forte quéda em Nova York, tendo 
passado para o L í p ~  4, Santos, a 13 cents. por libra, em 
Junho, contra 23 cents. em Junho de 1929. O típo 7 (Rio) 
se cotava a 9 cents., contra 16.7 cents. em Junho de 1929. 

O cambio exterior da nossa moeda estava estabilizado, 
mas só em aparência. O lastro-ouro fora constituido pele 
pi-oduto de um empréstimo esterrio, sobre o qual se emiti- 
rum no!as destinadas 5 liquidasão da dívida flutuante, in- 
Slacionando-se subitamente o meio circulanle. h fun~ão es- 
sencial de regular o meio circulante eslava-bi-pmtido entre 
a Caixa de Estabilização e o Banco do Brasil, aut6iiomos 
entre si. 

País devedor na balanya d e  paganienlos. que liavia to- 
mado rio exterior empréstimos avultados, em grande parte, 
náo destinados a fins econ6micos, o Brasil não poderia man- 
ler, aiante do colapso dos preços-ouro do seu principal ar- 
tigo cic esporta~ão, a sua eslabilidade monetária, senso pela 
intervencão do Governo no mcrcado de cambio. E essa in- 
Zerven~ão se fez, mas desastradamente, pela ordem dada ao 
Banco do Brasil de sacar a descoberto contra os seus ban- 
queiros no esterior, como se essa providência, que punha 
em risco a própria estabilidade do eixo do sistema bancário 
cio País, tivesse o condão de neutralizar o colapso econõn~i- 
co que teria Tatalmente de decorrer da violenta queda dos 
preços-ouro do café, agravado com o vulto dos esLoques do 
café-retido . 

Assim, a regressão da situação economica do Brasil es- 
tava perfeitamente caraterizada no primeiro semestre de 
1930. isto é, anteriormente ao surto do movimento revolu- 
cionário de  Outubro. 

=i situação economico-financeira em que a Revolução 
enconlrou o País pode ser assim pintada a largos trasos: 

a )  diminuição do voIume global !a produsUo agro-in- 
dústrial e do seu valor em moeda nacional; 

b) quéda violenta dos preços-ouro de exportação dos 
preqoa esternos do café, e, pois, regressúo do valor-ouro do 
nosso comércio esterior, não obstante a manutençáo do vo- 
lume ; 

c )  estabilidade monetária, puramente aparente, inanti- 
da na sua Ultima fase A custa de operações ruinosas e arris- 
cadas para o sistema bancário do Pais; 

d) gravíssima situação do caf6, náo s6 pela qudda dos 
preços-ouro, mas também pela r e ten~ io  d e  um grande vo- 
tume de sácas, que representava o consumo mundial de 24 
mêses de caf6s brasileiros; 

e) elevada dívida externa; 
f )  finanças federais, estaduais e municipais desequili- 

bradas; 
g) f inançaç federais desequilibradas. 
Por af se pode perfeitamente avaliar o vulto das difi- 

culdades com que se defrontou o Governo Plovisório, logo 
no início da sua ação administrativa. Por outro lado, essas 
dificuldades se agravaram fortemente em 1931 e 1932, ano 
4ste em que, na opiniiío concorde dos técnicos, endossada 
pelo Gerviço de Estudos EconOmicos da Liga das Nações, a 



crise mundla! atingiu o ponto de maior acuidade, o ponto 
mais baixo da curva da depressão. 
. Não obstante, os efeitos da depressão mundial, a qiie se 
juntam, pzra atenuá-los ou agravLlos, fatores brasileiros, 
as nossae- dificuldades atuais são antes financeiras do que 
economicas. A produção, em 1931 e 1932, se manteve em 
níveis sensivelmente idênticos aos ae 1930 (cêrca de dez . 
milhões de contos, números redondos). O volume global 
do nosso com6rcio exterior (exportac,ão mais importacio) 
aumentou de 1932 para 1933 em volume, em valbr em moe- 
da nacional e mesmo com a crise americana em valor-o~ro. 

O próprio aumento do valor das importações indica um 
aumento do poder aquisitivo do Pais nos mercados nlun- 
diais, embora agrave a defíciencia das  disponibilidades cam- 
biais necessárias ao serviço da dívida externa. 

Um exame objetivo da situação da economia nacional 
em conjunto não permitirá, pois, chegar á conclusão pes- 
simista. 

Pelo contrãrio: dentro da conjuntura mundial, a nossa 
situação, é relativamente boa, embora seja de dificuldades 
a nossa vida financeira, como a de  todos os POVOS. 

É muito mais dificil superar as dificuldades que afe- 
tam a estrutura da produgão, do que as dificuldades finan- 
ceiras, cuja solu~ão depende sempre em grande parte da 
restauração econbmica, e da normalização da vida nacional. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados - Ao chegar ao Poder 
o GovGrno atual, a crise econdmica do Pais atingira aspe- 
ctos alarmantes. 

81es são conhecidos de todos v6s e seria, taivez, des- 
prinlor insistir sdbre realidades tão amargas e decepcio- 
nantes . 

A verdade, porkm, é que o volume do nosso comércio 
exterior em 1930 foi menor de £ 67.119 mil sobre o de 
i929, sendo que s6 a nossa exportação sofrera um decrés- 
cimo de quasi £ 30 milhões. 

A economia interna, após a amarga experiencia da es- 
tabilizagáo, e, talvez, por ela, f6ra abalada por um jogo es- 
tranho de 3 anos de inflagao e de um de inesperada dcflacão, 
trazendo a alta dos ~ ~ r e ~ o s ,  as  valorizações artificiais, e, logo 
ap6s o choque de uma depressão geral que veiu ferir. a 
indústria, sacrificar a lavoura, paralizar o comércio, enfim, 
aniquilar, anarquizar, empobrecer o Pais. 

-4 União, o$ Estados c os Municípios nesse quatriknio 
assumiram compromissoç externos de quasi £ 100.000.000, 
avultando, entre eles, operações de  café onerosissimas, os 
descobertos do Banco do Brasil. 

-4 evasão do ouro, a fuga de capitais, a cessaráo da cor- 
rente de novas inversões, o seu nlímero de falencias, cria- 
ram 8s nossas instituições de crMito, uma situação delica- 
díssima, bastando citar o Banco do Brasil que. ainda ao 
tempo da Junta, tinha apenas 19 mil contos em caixa, nesta 
Capítal . 

Não paderia ser mais grave a situacão econdmica do 
Pais, que já indiciava, em S. Paulo, o mal dos desocupados, 
dos sem trabalho. 

O meu eminente antecessor dB conta ao Pafs em s_eu 
livro, dos seus dramáticos esforços para sanar essa situaçao, 
tenderia agravar-se, ainda mais, o drama da econbmia bra- 
dito, de  disponibilidades no exterior. 



As rendas públicas, nacionais, estaduais e municipais 
acusaram uma reducão de mais de 30 % sobre os do an- 
terior. 

O aspecto de todas as atividades era denunciador de 
que tenderia a agravar-se ainda mais o drama da economia 
brasileira. 

A intervenção do Govêrno impunha-se como ante uma 
calamidade pública. 

Contrariando o véso de deixar a nossa economia en- 
tregue ao predominio dos grãos senhores da indústria, da Ia- 
voura e do com6rc10, no livre jogo das especulações, o Go- 
vêrno iniciou uma política de intervenção, preocupado com 
o aspecto social e nacional desses problemas. 

Interveiu no mercado das moedas, fixando normas e re- 
gras a essas operações. 

Através desse õrgão controlador da mercancia do di- 
nheiro, defendeu a moeda nacional, ameaçada pela especula- 
ção e pela evasão de capitais, deu est.abilidade, em meio da 
anarquia monetária universal, ao vaIBr do mil rdis, faci- 
li tando o comércio interno nacional. 

Assim agindo, niio através de ação empirica, sempre 
nefasta, e que tem conipromet.ido a economia dirigida, mas 
de uma orientação caIculada, presidida por técnicos, conse- 
guiu o Govêrno manter e melhorar o poder aquisitivo in- 
terno c externo do mil reis, reduzindo o custo da vida em 
todas as regiões do Pais. 

São f8ra essa intervenção, ficasse o GovBrno alheio ao  
livre jogo dos especuladores, dado o desequilibrio da nossa 
balança de contas, a fuga dos capitais, a desconfiança alar- 
mista dessas eras, e os Bra~ileiros estariam sufocados pelo 
encarecimento brutal da vida, em meio a falkncia da sua 
moeda e de todas as suas riquezas. 

A economia dirigida da moeda deve o Pais a situação de 
plenitude quasi eufórica das suas atividades, o poder aqui- 
sitivo da moeda nacional, o pagamento dos descobertos do 
Banco do Brasil, o .cumprimento do terceiro fltnding. enfim, 
a salvagão econamica e politica do Brasil. 

Orientado pelos mesmos princípios, ante o espetáculo 
da profunda crise bancária universal. com gi-áves indicios 
de repercussão na nossa economia, ditou a lei d a  mobili- 
zacão Bancaria, obra prudente de largo alcance. imagina- 
da e construida em melhores moldes que a6 suas similares 
de outros Paises, e que teve uma repercussão benéfica na 
sctde bancfiria nacional, dando-lhe seguranga, solidez e per- 
mitindo que da retrapáo geral dos neg6cios. pudesse ela 
voltar. B plena atividade, fecunda e reprodutiva, das ope- 
rayõcs de credito a curto e largos prazos. 

Essas duas providencias, a que resguardou a moeda e 
asseguro11 o crédito, vieram tirar a indústria nacional da 
naralisia generalisada das suas atividades para a plenitude 
do seu labor. 

-4ssistimos. entác. o trabalho pleno nas fAbrica6 que es- 
tavam prorli~zindo dois e três dias, apenas, por semana e a 
reahertura de um sem número, .já fechadas, por falta de 
consumidores e o surto de novas empresas industriais por 
todo o Pafs. 

O Comércjo. entregue 5 instabilidade Clà moeda, 6 fal- 
ta de cambiais, á retração do orédito, á estagnapão dos ne- 
gt'bcios. á desccnfianpa ieral. arrastava-se entre incertesas, 
ameasarlo r!c Ye.r ia!ir os mais honestos dos comerciantes, 



IieIe, pela natureza mesma d a  sua fun~ão,  vinham ter. 
amparando-o, por um fen0meno de repercussão econamica, 
todas as  deficiências, todos os males, os fenòmenos da si- 
tuaçuo geral. 

E dele sobre o Povo. diretaincrite iriam pesar os onus 
e inaieficios. criancio, talvez, uma irmá gemea das crises 
econumicas, a crise social. 

A iniervenr.áo do Govêrno veiu ajustar essa situação. 
dando ao comércio uma moeda estsvel, no seu poder aqui- 
sitivo. germitindo a estabilidade dos preços, a segurança 
das transações e a facilidade dos negócios. 

Deu-lhe, ainda, sem contingentes, adotados até pela 
França. inoeòa barata e fácil para as importações, evitan- 
do. assim, a carência de mercadorias e a elevação de pre- 
ços, com o encarecimento insuportável da vida. 

-4tenuou as esigências fiscais, algumas exageradas, pas- 
SOU a c01npra1' B vista, as suas necessidades, criou órgãos es- 
l~eciais para a proleçáo dos seus inlerêsses, descontos, enfim, 
atendeu-o direta e imediatamente em suas justas aspirações. 

Ji, hoje, não há duas opiniões sobre á estabilidade, se- 
gurança. prosperidade do comércio nacional e internacio- 
nal do Pais. 

Outra não podia ser a política governamental em re- 
layáo á lavoura, fonte de todas as atividades. 

A vida da indústria, a vida bancária, a vida comercial 
teriam fórmulas vás sem a economia rural. 

Sesta assenta s atividade humana a sua base e nela vai 
buscar os seus recursx, as  suas energias, o seu milagroso 
poder. 

O Brasil, mais do que qualquer outro Povo, tem o seu 
destino preso ao da su,a terra, que êle nem ama, nem com- 
preende, nem faz produzir. 

Pais quasi litoraneo, vive voltado para o exterior e de 
costas para a terra imensa e or~ulentn, onde há de, um dia, 
i r  buscar a sua grandeza e a sua falicidade. 

O problema rural era e 6 a preocupação máxima do 
Governo. que enxerga na sua solução Aquela para á qual 
devem voltar-se a inteligência, a capacidade e o labor dos 
Brasileiros. 

A h e r a n ~ a  que nos legaram, como disse curioso publi- 
cista, a casa grande c a senzala, da monocultura, precisa 
ser removida pelos contemporaneos e pelos vindouros. 

Aquilo que a terra náo dB; não devemos esperar dos 
céus, nem procurar com os homens. 

A nossa terra alberga a fecundidade de todos os cli- 
mas, a salubridade de todas as regiões, a opulencia da na- 
turesa, em todas as suas maravilhzs. 

Nela cabe o Mundo com toda as suas raças e os Povo3 
com todos os seus engenhos; a Humanidade corn todas as 
suas necessidades. 

Nela nada falta que seja da terra e sobra muito que 
parece dos céus. 

naturesas grandes, porhm, produzem homens peque- 
nos, porquê, fartos, vivem nela sem esforço, aniquilados 
pela abastança e pelas suas prodigalidades. 

Dai. o desamor, senão o desprezo do Homem Brasileiro 
pela Terra Brasileira. 

Amamos a Pátria na sua expressão politica, mas des- 
denhamos dela na sua faúna, na sua flora, nas suas minas, 
nas Guas serranias, nos seus vales, -nas suas caudais, nos 



seus altiphnos, no seu sertiío, nas suas repr6: -as imensas e 
nas pi.'oillessus fecundas de suas terras. 

Somos litoraneos e urbanos e s8bre n6s pesa o Brrct, 
senao o crime, de mudar a destinaçãci agrícola do País parã 
Cssc arrem640 industriA1: fruto de mimetisaro ' i n jumi -  
cável . 

JU, agora, devemos procilrar H retomada desses des- 
anos. 

Foi  a custo da terra e dos que nela laborani, que õe 
prccecaoii esta civilizaçáo urbana c litoranea de interme- 
diarios, indust~iais e comerciant,es. 

Deixemos de ser Fenícios para sermos Romanos, para 
sermos Brasileiros. 

Restituamos á terra, aos que a fazem frutificar, o pre- 
GO do scu es fc r~o  e ela e 8lc.s daráo 5 Pátria o novo espe- 
táculo iln mult.ipIicay.ão nlrlagrosri dos pães. 

A ação do Governo voltou-se para a sorte da sua ri- 
queza fiindamental. n Única que salva os Povos nas horas 
criticas, a riqueza da terra, 

A iioasn forinapáo agricola. desviada pelo protecionis- 
mo alfaiidegAriu, pelo nosso ap6go ao lito~al, pela cegueira 
dos Govêrnos , leve uma evolucão curiosa, que iiierecia um 
estndo especial. 

Do pau brasil ao canavial, do algodoeiro 5 seringuei- 
.Ta, do trigo ao aipim, do café ti fruticultura, a seria~áo da 
nossa atividade rural foi rnarcadg pclos mais estranhos epi- 
sódio~ políticos. 

O pau ùrosii e as indústrias estrativas deram-nos as 
invasões. criando no mundo a ficçiío e o misterio de um 
Eldorado nas nossas terras. 

Os canaviais deram os heróicos mo\rimentos do -\'opte 
e as seringueiras a incorpora@o cio Acre. 

O trigo. o couro, a carne, deram a Revolupâo de 35 e 
as Guerras Cisplatinas . 

O café e a indústria tr0usera.m o predomínio paulista e 
a sua rebeliáo constitucional. 

O algodão fez com que o homem deitasse raizes no 
nordeste, num trabalhar incessante com a natureza. 

O homem forma-se ii miragem da terra e do trabalho, 
vive e morre por eles. 

O produto da terra submete o produlor. dá-lhe a vida 
e a forma de viver. 

A iiiiiguém é dado fugir ao impCrio formador da terra, 
que plasma, imprime e afeiçua á sua natureza. 

-4 licão da história, na sua evidencia inconfundivel, 
não serviu á teoria e B prática dos nossos governos. 

-4 lavo-ma, a roça, a fazenda, a estancia, eram uma he- 
rança pesada que arrancava os homens ás cidades. 

Os Governos, esercidos por cidadãos, na sua expressão 
tipica, desprezaram os campos, voltando sua ação para as  
Cidades - - 

Houve Presidentes de República que não passaram de 
Prefeitos da  Capital Federal. 

A transiçiio do trabalho escravo para o trabalho livre, 
feita tardiamente e sem as precauções necess4rias, trouxe o 
abandono, pelos escravos e pelos senhores, das regiões agrí- 
colas, as mais ricas e prbsperas. 

-4 terra foi abaudonada e sdbre as rocas, as lavouras. o 
as casas grandes, a natureza brotou vingativa, apagando os 
restos e as ruinas da nossa civilização, .afinal. 
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Apenas alguns produtos resistiram â rasia da tardança
e, apó~. da iomprevisão imperial.

Hom'e, mesmo, u:n periodo de carência de eruasi todos
os nosso~ pro<lutos funda.m.entais.

Mas a terra, ainda' desprezada, é fecunda.
IJara ela voltou-se o Govêrno, inaugurando a éra da as

sistência e da proteção aos agricultores.
A lei da Uzura, a lei do Reajustamento e a criação do

Banc,o Rural são ·títulos de honra para qualquer Govêrno.
(Muito bem.)

O D. N. do Café, o Instituto do Cacáu, o Instituto do
Açucar, a remodelação do Ministério da Agricultura, em
molde.s técnicos de grande eficiência, são, testemunhos da
ação governamental no sentido do amparo, do desenvolvi
mento e do aperfeiçoamento da produção agrícola do Brasil.
(Muito bem.)

A criação dos Ministérios do Trabalho, Indústria e Co
mércio e da Educação e Saúde Pública, são indicativos do
cuidado especial e da aparelhagem administrativa indispen
savel á eficiência dêsses importantes serviços públicos.

Num e noutro dêsses departamentos as iniciativas fo
ram as mais fecundas, ainda quando nem sempre isentas de
criticas.

O problema social, a representação das classes, a or
ganização proletária, as leis de assistência em geral, a co
lonização por nacionais, são fatos incalculáveis, revelado
res da ação inovadora e fecunda do govêrno.

Essa obra, apenas iniciada, terá que prosseguir. Deter
li ação social dos Governos é re"Vogar a razão de ser do Po
der Público.

Deu êste Govêrno ao Brasil representação efetiva, as
piração sonegada ao Povo nos dois regimes. Renovou a Jus
tiça, procurando dar-lhe autoridade e eficiência, realizan
do o postulado de escolher ela mesma os novos juizes. Ace
lerou o processo e o julgamento das causas, por milhares
retardadas nos arcanos dos prelórios.

Construiu. sob a direção do próprio Ministro José
.~mérico, uma rGde de rodovia superior em extensão a to
das as existentes, construidas em mais de 40 anos de Repú
blica; aLendeu, na mais extensa e maia intensa das sêcas, a
quasi 2 milhões de criaturas, salvando da morte milhares
de Brasileiros e restituindo-os ás suas terras reconstitui
das pelas obras públicas de acudagem; superior- em duplo
de capacidade a quanto se havia feito até hoje •..

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Apoiado, dou o meu tes
temunho pessoal.

O SR.l\IINISTRO OSVALDO ARANH.~ - ... aumen
tou a quilometragem das estradas de ferro do País numa
média anual superior a dos úlUmos anos; incorporou ao
patrimônio nacionad várias vias' férreas; concll1.'iu vários
portoô e iniciou outros; inclusive a extensão do da capital
federal; iniciou a construção de duas bases aéreas, uma para
a navegação comum e outra para a interoceanica; aumentou a
área <:le iluminação da Capital; reduziu em mais de 20 mil
contos o histórico deticit dos Correios e Telégrafos, o das es
trada:: <ia fr.rro federais, o dos serviços industriais em geral;
aumentou o patrimônio nacional com as construções de li
nllas e predios para Berviços públicos.

Dotou o Govêrno as fôrca5 -armadas de fábricas, de
~aterial belico, de aparelhagem técnica, construindo um
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navio escola; deu aviação ao Brasil, a mais podcrosa da 
América do Sul. Fez tratados de comkrcio com quasi todas 
as Kações, vivendo, graças ao seu eminente Chanceler, nas 
mais cordiaio e prestigiosas relações com os demais Povos. 
Ernfim, Sr. Presidente, cumpriu o seu dever, dando ao País 
tudo quanto era possível esperar do esfarço de u m  Governo 
em horas tão atribuladas para a vida dos Povos, 

G possivel, Sr. Presidente, que tenham falhado muito 
das promessas, que a hora da exaltacão revolucion5ria fez 
aos Bradileiros . 

É mesmo possível que nós, homens, tenhamos falhado, 
dentro da misera contingência humana. 

A verdade, porém, que nada poderá ofuscar, é que in- 
tegramos o Brasil n o  regime d a  representação efetiva da 
opinião, aspiração secular  dos Brasileiros e Única forma de 
pcder ele retificar e engrandecer as seus e oõ nossos des- 
tinos (.Muito bem.) 

Sr. Presidente, encerrando minhas considerações, de- 
pois. desta longa e enfadonha exposição (não apoiados ge- 
rais) de dados estatísticos e de argumentação e m  matéria 
econbmica c financeira, e u ,  jB ao  fim de um Governo, sem 
quc possa, deeje. que i ra  ou aceite prosseguir na direçáo 
dos negócios públicos, devo declarar que, nas vesperas da 
prornrilg~ç50 da Constitiiiçáo e d a  eleição de quem ha de 
presidir nossos destinos. saio para a vida comum certo de 
que servi a um grande movimento e a um grande Pais e 
hoje mais do que nunca - nas palavras de Gaspar Mar- 
tinç, - convencido de ainda não haver chegado a liora de 
desesperar da regeneração da República. (Nwgto bem; 
muito ò e i ~ ~ .  PaLmas no ~eciPatd e nus galerias. O o ~ a d o r  é 
aiva~nente cu?nprimentado e abraçado. ) 

Durante o discurso do Sr. Ministro Osvaldo 
Aranha, o Sr, Ant6nio Carlos; Presidente, deixa n 
cadeira da presidkncia, que A ocupada, successiva- 
mente, pelos Srs. Crist6váo Barcelos, 2' Vice- 
Presidente e Pacheco de Oliveira, i* Vice-Presi- 
dente. 

Comparece durante o discurso do S r .  Ministro 
Osvaldo Aranha, o Sr. Ministro Juarez Tfivora. 

Comparecem mais 01; Srs.: 

Prtcheco de Olfveira. Valdoniar Mola, Cunha Melo. Luix 
Tirelli, Abel Chcrmont, Lwntiro Pinheiro, h1oii1-a Carvallio, 
Joaquim lingalhães, Lico Machado, Agenor 3lonte. !'ii.cs Gai- 
oso, Freire de  Andrade. Luiz Sucupira, Valdemar Falcão, Leão 
Pampaio. Figueiredo Rodrigues. Martins Veras, Ferreira de 
Sousa, Alùerto Roselli, Odon Bezerra. Bcrcctiano Zenayde, 
Pereira. Lira, Barreto Gampelo, João Alberto, Luiz Cedro, So- 
Iano da Cunha, -4rnaldo Bastos' -4ugusto Ca~-alc;~nti, José 
62. Osório Borba, Valente de Lima, Sanipaio Costa, Anti3- 
11 io Machado, Augusto Leite, Clemente AJnl. ini~i .  Magaiháes 
Neto. Arlindo Leoni, Medeiros Neto, -4rtur Xei~a,  Edgar- '3an- 
ches. Alfredo Mascarenhas, Ledncio Galriio, Atila Amaral, 
Manuel Novais, Gileno Amado, Negreiros k l c ã o ,  Paií!o Fi- 
lho, Frrnando de -4breu. Carlos Lindenbcrg, Jones Rocha, ,I- 

.marul Peis~to .  JoQo Guimariies: Prado Relly, Raul Fernandrs, 



César 'rinoco, Alípio Costallat, José Eduardo, PAbio Sodr6. 
Cardosc d.e Melo, 3osé Braz, Adélio Aiaciel, Clemeille 3Iedra- 
do, Raul Sk, João Penido, Policarpo Viotti, Valdomiro Ma- 
gaIháes, Belrniro de Medeiros, Licurgo Leite, Bueno Brandão, 
-4ntero Botelho, Plinio Correia de Oliveira, JosC Clarlns, lio- . 
drigues Xlves, Mário Whately, Vergueiro César, Gunra~i  Sil- 
veira, Hipólito do Rego, Zoroastro Gouveia, Cincinato Brr-igu, 
Carlota de Queiroz, Abreu Sodré, Cardoso de Rlelo Neto, Hen- 
rique Bayma, Xero de Macedo, Generoso Ponce, Frsncisc~ 
Vilanova, Laccrda Pinto, Idálio Sardenberg, Nereu Rãm~s,  
Adolfo Konder, Simões Lopes, Maurício Cardoso, Vítor Rus- 
somano, dscanio Tubino, Raul Bittencourt, -%droaldú Cosia, 
Werreira iyeto, GiLbert Gabeira, Martins .,e Silva, Edvald 
Possolo, nfilton Car\~.lho, -4ugusto Corsino, João Pinheiro, 
dlexandre Siciliano, Paclieco .e Silva, Rocha Faria, Gastão de 
Erito, Roberto Simomsen, Oliveira Passos, Davi Meinicke, 
Pinheiro Lima, Levi Carneiro, Morais Paiva ( l l 3 ) .  

Deisam de comparecer os Srs. : 

Jeová filota, AIoisio Pilho, Oscar \Veinscliencli, Gwyer 
de Azevedo, Daniel de Carvalho, Morais Leme, Domingos \'e- 
lasco, Horácio Lafer (8). 

O Sr. Presidente - Tem a , palavra, para esplicaqão 
Pessoal, o Sr. Minuano de iifoura. 

O Sr. Minaano de Moara (Para expLicaçüo pessoal) - 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, parece que esta Assem- 
bléia mc reservou todas as provaçóeò possíveis: da primeira 
vês. subi á tribuna d e ~ o i s  de uma licáo memorável de Direi- 

~ - ~ . .- .~ -  

to ~onstitucional. aqÜí proferida p d o  meu eminente colega 
de representario, Sr. Deputado Mauricio Cardoso, e agora 
a ocupo quando o recinto se acha ainda de todo inebriado 
pelas palavras eloquentes e brilhantissimas do Ministro da 
Fazenda da Ditadura. o qual absolutamente não veiu a esta 
Casa trazer uma contradita aos nobres e dignos Deputados, 
Srs. Cincinato Braga, Sampaio Correia e Fcrmndcs TISvora. 

Com efeito, o que S. E+. acabou de aqui fazer, foi a 
apologia do Brasil novo, do Brasil que devia nascer com n 
Revolução de 30. 

I?&-10 com a inteligència, com o brilho de sempre, e 
concluiu por asseverar que daqui safa repetindo as pala- 
vras de Gaspar da Silveira Martins, segundo as quais ainda 
não havia chegado s hora de descrer da regeneração dos 
nossos costumes políticos. Outra não é minha convicpão 
ao assomar esta tribuna. Vindo dissertar sb3re matéria 
eminentemente constitucional, devo acentuar que desejo. 
antes do mais, comprar a paz com os meus adversários, os 
Liberais do Rio Grande, e assinar com eles um têrmo de 
bem viver, (Risos), porquê já não me deixaram, de uma 
feita, aqui falar. Quero manifestar-me pausada e tranqui- 
lamente. 

Ainda mais: ao declinar, nB.ste recinto, minha condição 
de simples, humilde, advogado da roça, elevado A altura 
desta tribuna, tive também ensejo de acrescentar, :e repito 
agora, que não deiso aparte sem resposta, Se pretende- 
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rem, portanto, contraditar-me, senàiiin FS. mx., um a um. 
que responderei a todos. 

Póde 'parecer orgulho de minha parte. Direi, porem! 
que se, ao subir a esta. culmina.nciat não alimentasse o or- 
gulho de libertador, teria por certo o orgulho suiço, o or- 
gulho daquele p r ~ i d e n t e  da Confedera~ão helvética, ao con- 
fabular com o Kaiser, o qual, falando, então. cm nome do 
poderio da Európa, assim o interpelava: "Que faria a Suiça, 
no caso de lhe desrespeitarem a neutralidade?" Ao que res- 
pondeu o presidente: "-4 Suíça mobilizaria, para defesa de 
sei1 território, 100 mil homens". E o Raiser replicou: "Mas 
que valeria isso diante da Alemanha, que mobilizaria um 
milhão?" Kessa hipdtese - reda.rgoiu o presidente - cada 
siliço daria i 0  tiros. 

Assim tarnbbrn eu, Sr. Presidente, na posi~.ão isolada 
ein que aqui estou, se toda a bancada riograndense, unida, 
nie quizer agredir, com a pujança do seu talento, nada me 
resta que dar, consecutivamente, i 3  tiros. que abaterá0 a 
todos. (Risos) . 

O SR. , ISCAS10  TURINO - V. Es. é uma metralliadora.. . 
O SR. MIXUANO DE MOCRA - Muito ao paladar de 

1'. Ex. 
Vou. senhores, tratar, nesta. tribuna, de matéria emi- 

iic!iit.emente ctsnstitucionnl. disse eir . Ao chegar, hoje, nesta 
casa, participei aos colegas, representantes d a  bancada libe- 
ral do meu Estado, que iria abordar 1-60 s6 a questúo d o  
i?sf.ado de sítio, como. a propósito daqueIe artigo, que foi 
c:cilocndo denliBo do projeto talvez mais para gdudio nosso 
do qiie parn obrigaçiio da maioria - o art .  16 - iria 
Iamb6n1 ocup:ir-riie do pdlpitanto caso, que hoje se discute 
n:i imprensi do pais - o da banlia do Rio Grande do Sul, 
I!(. prnnde e capital interhse, masimé, para nós. 

Qiiero, senhores, pedir fi bancada liberal a mesma leal- 
i.!:iiii* (Ir. qiic iispi parn com ela. Híi poucos dias. quando me 
ja ~~ti.iic:ir- I )  nobrc P distinto colcga, Deputado Fanfa Ri- 
lins. qiirisi s:ii dn recinto sem ter a ventura de ouvi-lo, por 
iigo pnbi?r. qiip S. Es. pretendia fazS-10. Avisado. porem, 
por iini tt*i.rr~iro. plantei-me no recinto e com satisfação 
niivi ;L 'i115 p:iln\-ra, como oiivirei :l rlc tmlns 11s mciis con- 
!.i6:triit,or~*s . 

0 SI, ViVi.oit Rr:sso~f...'zo - Aliás. niuito ilo? próprios 
tiiil)iit.:irtos lilri:i.nip n5n sabiam quc o Sr. Fnnfa Ribas ia 
fillilr. 

511. XlISI.?:\XO DE 3IOZiR:i - Voii. Sr. Presiciente. 
;jg,-~i-u, I.rnf;ii. dc. ;issuntn cm que não qiioro. de  modo .algum. 
ter a g16isi:i dc sei. profct:i. 

Repi1.u. até, i ~ m a  .frase que já ouvi da biica do nobre 
Jlcguf-ado Sr. aoroastro Gous-$ia. nesle p1enAric.b : "P.a.f& 
1111ige vá. o agouro". (RÊsok. 1 

Poii versar, assim, o problema do estado de sitio, que 
crnio ser6 medida que, pouco depois de constitucionalizado 
n país, irá se? posfa em prática, para. se verificar se a nova 
Constituição atendeu, ou não. ás reclamayões do povo bra.si- 
ieiro . (HiLag-idade . ) 

Diz o projeto coi?stitucional em debale, no seu art. 72. 
n.  1 4 :  

"Compat,e ~rivativanlente ao Prcòidentí? da Re- 
pública decref.ar o asf.ado - dr çfi io. de accrdo com o 
art. 188." 



O art. 188, a que faz remissão êsse dispositivo, estatue: 
"A Assembléia Nacional, na emerggncia de agres- 

súo estrangeira ou insurreiciia armada, poderá de- 
clarar em estado de sitio qualquer parte do territó- 
rio nacional, observando o seguinte: 

O estado de sítio não será dec~etado por mais de . 
90 dias, podendo ser prorrogado no máximo por igual 
prazo de caaa'vez." 

É:. antes de tudo, no meu modesto pensar, uma dila- 
tac5o iiliiito arnpla para a decretação dsssa medida. No- 
venta dias (; prazo por drmais  extenso. 

Se seguisseinos os passos cle outras constituições, como 
a esptiriliola, qi!e se funda :i:::.;! esse fim numa lei antiquis- 
sima, de 1570, veriamos qiie cla não admite a decretação 
do sítio por periodo superior a trinta dias. 

O sítio, senhores, no nosso pafs, sabemos precisamente 
o que já foi, é. e só desejamos náo venha mais a ser. 

O SR. V ~ Y ) R  RUSSO?\IANO - K5o será. 
O SR. MI'ZL:t.XO DE 310URA - S5o sei onde eslará o 

i \ ~ : \ 1  da ~ a l a v r a  de V. Es. 
O SR. V~TOR R u s s o ~ ~ ~ u o  - Está na profecia de V. Ex. 

Tem o inesmo valor. 
O Pfl. MIIXU-4x0 DE MOURA - Minha profecia não 

qiicru q11c YC realize, tanto que já mandei para longe o 
uglilll'o. 

O SR. Yi'wii HUSSO~IAXO - Pois e minha quero que se 
rc;ilizc. 

O SR. 3113L'.\RO DE 3iOClZh - Assim. Srs. Consti-: 
liii1111*s. ~~:ii'ccc-nie Iiur domais dilatado o prazo comtante 
c!o ~ll'ojectl~. 

116, porém, outro ~)aiilri iiiiportanla. a ser considerado. 
Lii!vo dizttr cliir! estas olisi?i.vriçõcs, mais do que dos meus 
t*$l iitio~ i* t l r ~  ijiic u inir~lin bisbilhotice, pi-ov&in da cultura 
III* rini nohra 1? cininciil(* colr*@i. Refiro-me ao ilustre Depu- 
Itiilo r:i)i* I~cniuriibtica. o Sr. hgnmenon Magalhães, que me 
i~is l r~i iu  eu~ii iIs suas ponderações neste sentido, baseado 
tsrii t*~:iirlu..i so.r;uros que realizou. Sesundo S. Ex., o sítio, 
dcn1r.o dn nova Constituiçiio do Brasil, 6 uma das questóes 
mais estudtidas. uma das em que mais se avançou. 

Ilecebi. coin prazer. 'a declaracões de S: Es., mas ve- 
rifico, ao n~csmc, tempo. que tal náo 6 precisamente exato. 
Jii na plataforma do meu partido que se organizou no Con- 
gresso de Rivera, prescrevemos medidas mais adiantadas, 
que nào se achain no projeto. Cifravam-se elas no seguinte: 
em negar, antes do que tudo, ao Poder Executivo, êsse di- 
reito de decretar o sítio, 8ste só deveria se r  decretado 
peio Legislatívo. O projecto, em part.e, atende a êsse ponto, 
porquê, quando dá a atribuição ao Presidente d a  Repúbli- 
ca, remele-o ao art.  188 e este, no seu § SO,.refere e aiir- 
ma que o Presidente s6 poderá decretar o sitio, mediante 
a previa audiencia da comissão permanente- 

O SR.  vim^ R u s s o ~ ~ o  - Uma faculdade restrita, 
portanto. 

O SR. ~ I L I ' U ~ ~ O  DE MOERA - Estou assinaiando a 
que avança o projeto. 

O SR. F ~ R   russo^^.^ - E eu confirmando. 



O SR. NTRCIIXO DE MOURS - Por outro lado, o pro- 
jeto preceitua quais as restrições que o sitio impõe: sao 
aquelas já por demais de  nós conhecidas, importando em 
desterro para outros pontos do território nacional, ou de- 
terminaçio do permanencia em certa localidade: detenção 
em edifício ou local não o destinado aos réus de crime co- 
mum.; censura da correspondência de qualquer natureza e 
da publicação em geral; suspensão de liberdade de reunião 
e de tribuna e, finalmente. busca e apreensão em domicílio. 

Essas restrições estão tarnb6m de melhor modo desen- 
volvidas e por outra face se procuram atenuar todos aque- 
les males que conhecemos pela eficiência dessa medida. 
impondo no projeto que o desterro não se dará de modo 
algum, para qualquer região distanciada mais de 1.000 quilo- 
metros do local onde se efetuar a prisão. Xão terá, igual- 
mente, lugar para qualquer terra inhóspita ou insalubre, 
assim como ninguem poderá ser mantido em priszo, se1150 
por necessidade da defesa nacioiial em caso de agressiío es- 
trangeira, por autoria ou ciimplicidade em insurrei~ão ou 
por fundado motivo de \-ir nesta participar. 

Essa prisão que o projeto reconhece pclo estado dc sí- 
t io 15, na lei que será dentro cm breve promulgada. bas- 
tante atenuada pela obriga~5o dos coatorcs. isto é, do Ese- 
cutivo fazer apresenlar os I?rcsos ricntro dc 5 dias ao juiz 
que for designado pela aiiloridadc compctenla: o Presi- 
dente da República. 

Não compreendo. Srs- Cnn~f iliiinl ~ s .  porqiii: sc criii iio 
projeto uma autoi-irlndc judicial clc cnicrg6ncia; n5o cnni- 
preendo nem. riclici i n o t i ~ o  para q i i ~  n .juiz. rIiie vai ponho- 
cer da mcdide F- tonini. a s  prrivid6ncias. sejn comissinnado 
ou designado pclo Esccutivo. qiio E o p o d ~ r  rnnlor. Tiiavia 
ser  entregue á j u s t i ~ a  nrdinlirin. a uni magistrado que jli 
estivesse no csercicio c trato ~ C ~ P S C  mister. 

O ponto capital. enti8elanto. a que quero c l i c ~ a r  E ( i  qiic. 
dentro do prograina do Partido Libcrtnrloi*, presci'cvr qiin 
o sitio não-deve nunca caber ao Esccut.ivo. mos scrnprc no 
Legislativo: está vislnmbrado. embora n5o ndotndo. na.: dis- 
cussões desta Casa. 

É o dignfssimo Deputado D~nrlalo Ilfain. nobrc lc<rrL;rr da 
bancada de Sergipe, quem, ao rclalar n parlc correspondcntc 
a Bsse capitulo. diz o seguinte: 

"hfelhor seria que  cssn medida dc exccção não 
fosse admitida em um regime cnnstitucional, porqii6 
facilmente sc  transforma em um mau instrumento. 
posto ao servigo de um poder que, em lugar de exer- 
cé-10 no sentido da  segurança, da ordem pública - 
que é, como sabeis, a suprema aspiracão da sociedade 
organizada - assim não procede. 

É claro que medida de tanto rigor reclama as 
precauçifins contra o arbftrio, a prepotencia, os aten- 
tados, vexanes e injusticas nos atos de repressZo. Daí 
a necessidade que não.ultrapasse. no seu exercício, o 
que seja justo e razoável e o que SP circiinscreva ao 
absolutamente imprescindivel para que a ordem se 
restab.eleça. 

N5o se ofendem os altos intcrêsscs da comunhão 
sem, todavia, esquecer o respeito c a consideraçfio que 
os próprios culpados merecem. 



..4ssim, ao mesmo tempo que, no estado de sítio, 
tem lugar a sanção, também nZo se desprese a defesa. 
Se se tolhe a liberdade momentaneamente, impõe-se 
por igual a obrigaçáo de restitui-la a breve instante, 
afim de que niio periclitem direitos invioláveis que a 
lei prometeu formalmente proteger e constituem o 
alicerce massiço em que repousam a segurança e o 
bem estar da Federação Brasileira. " 

De outro modo, ainda para sustentar o nosso ponto pro- 
gramatico, nesse sentido, e de acordo com a plataforma do 
Partido Libertador, afirmando qile o Poder Judiciário, no 
estado de sítio. devia decidir. deliberar e inquerir mesmo, 
da procedência legal da medida. podemos fundar-nos na opi- 
nião de Harold Lasky, aqui citado, num. brilhantfssimo tra- 
balho, de uma outra grande cultura. que tanto ilustra o nosso 
seio - o professor Marques dos Reis. nobre representante 
da Baía. Diz ele: 

"Cada Estado se conhece pelos direitos que afir- 
ma. Julga-se a sua natureza pela contribuição que êle 
leva á felicidade humana. Consequentemente. o Estado 
não é, ao menos para a filosofia política, uma sim- 
ples organizaâiio soberana dotada do poder de se fazer 
obedecida. Xiio pode senão em um sentido estrita- 
mente legal esigir a fidelidade de seus silbditos em 
razão da sua utilidade. O cidadão. pois, pelo ser ci- 
dadão, tem o dever de examinar o motivo e o caráter 
dos atos governamentais. Náo serão justos pelo s6 fato 
da autoridade de que crnanam. É preciso apreci8-10s 
por uma'pedra de toque. Devem responder a um certo 
desfgnio. A bem dizer. o Estado não cria direitos; re- 
conhece-os. E seu cartiter aparecerá no direito que 
êle reconhecer, em uma certa época." 

Mas, Srs., essa é a parte quc loca ao programa do Par- 
tido Libertador, Em legenda da frente única do Rio Gran- 
de do Sul. vamos, entUo. repetir o que ,i& afirmou. na sua 
recente e grande obra: "O poder moderador", o eminente 
Dr. Borges de Medeiros. 

S. Es. avancou mais do que @aos, pnrqub o que plei- 
teia 6 que. o estado de sitio não conste da nossa Constituicão. 

E diz. com o seli grande saber. c com n. sua não ilsenos 
experiencia : 

"Ninguém desconhece quáo incom.patíve1 com ct 
Estado livre. de organizaçao política libera!. 6 8ste 
instituto, decisivament,e condenado pela hisl.Gri2 e pela 
esperiência politica do nosso pais. " 

Suspe~:der as garantias c~nstit~i~cionais importa 
suspender a prbpria Constituição e instalsr a ditadura 
legal. "Sem aquelas garantias que vale a Consti- 
taiçáo"? 

O que havia na Inglaterra e se transnlitiu aos Es- 
dados Unidos, era, em casos escepeionais. a suspensão 
do habens-cnrpus. (Carloç Maximiliano "ComentBriosn. 
pág. 368) . Inspirou-se o Brasil na Argent,inn. ciúo mo- 
dela o estado da rcftin fni sd-lladci nn Cons!itni- 
v20 de 2% de Fevercirn. 
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O estado de sitio "não garante a ordem, e n á ~  obsta 

o crime político. Acima de qua:=c?rer argumentos, es- 
tão aí  os fatos da nossa vida política, rememorando, 
de f a m a  eloquente, longa série (13 conspirações, =o- 
L .  LI~)S, revoltas e revoluções, que :e registraram até 
1932, ano da grande revolução paulista". 

O estado de sítio não prevenia tais pronuncia- 
mentos e servia, ás mais das vezes, para imglantar, em 
parte ou em todo o território nacional, o regime de 
perseguições e vexames de toda a sorte. "Conic. mejo 
repressivo, seria necesstirio em~restar-lhe um cunho 
anomato senão monstruoso, pois que a repressão e 
atributo exolusivo da justiça, que só a exerce mc- 
diante a observancia de normas processuais, estabele- 
cidas em lei anterior. Não foi em vão que o maior dos 
doutos e constitucionalistas, em sua famosa petição de 
haàeas-corpus, de 1892, escreveu : 
- "De todas aç armas confiadas pela necessidade 

aos governos, a suspensáo de garantias, ainda iimihda, 
é a mais tremenda." 

Contra o velho molde sul-americano, do eskidu de 
sítio, surge nota tendencia, cuja revelação se encontra 
nas mais recentes Constituições c o m  verdaciein~ pa- 
driío de cultura den?ocrhtica e ziència politica. dssim, 
a Comtituiçiío Uruguaia. de 1917, em verdade pro: 'cre- 
via formalmente a suspensiio de garantias. Facultava 
ao Presidente dn República tomar rápidas medidas de 
seguranya nos casos graves c imprevistos: - ataque 
estrangeiro ou agitação interior. Era, porém, obriçnòo 
a dar contas, em 24 horas, ao Conselho e ao Parla- 
mcnt.0. ou. na falla dr? ambos, á Cornissüo Permanente. 

Entretanto, n5o podia o presidente prívar a ne- 
nhum indivíduo, de sua liberdade pessoal; e, qunrido o 
interesse público o exigisse, cum.pria-lhe fazer deipr a 
pessoa, passando-a. no prazo de 34 horas, 5 disposir.50 
do juiz competente". Também lhe segue as pegadas li- 
berais a Repfibtica do Chile. 

Entre nOs, a forma tiranica: suspençio de garan- 
tias. c'eten~ões arbitrdriaç, desterro: tal é a jurispril- 
rlencia pasmosa do sítio. nas miios da ditadura prcsi- 
dencial . 

No Ectado modcrno, com a sua vasta c poderosa 
armadura militar, bastam suas fOrgas armadas para dc- 
belar a insurreioao, que não scja nacional. 9 ação poli- 
cial c a judicial lião de csercitar-se contra os indiví- 
duas que conspiram, ou tramam, sem necessidadc de 
~ . e d i d a s  extraordiwdrias. Se houver principio de ese- 
cução, e se desencadear a luta armada, óbvio é que, em 
tal emergemia, só a ação militar 6 que haverá de in- 
intervir para resolver a situação. "E até aquí, que in- 
fIu&ncia viria a exercer o estado de sítio? Tão so- 
mente a de &rir a possibilidade de abusos sem conta, 
de violèncias e persegui~ões, a que não poderiam por 
cobro os tribunais. 

Agora. se n rebelião n5o se circunscrever a um tre- 
cho do território nacional. e não consistir apeaas nu- 
ma explosáo facciosa ou de indisoiplina militar, mas, 
ao inverso, assumir o car&ter de movimento extenso e 
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profundo, apoiado pela opinião pública e pela maioria 
das classes armadas, então a resistência da autoridade 
passaria a ser  criminosa, procrastinando o d ~ f e c h o  le- 
gitimo .de um confIito patriótico. Porquê nenhum go- 
verno poderá sustentar-se sem o consentimento ss- 
presso ou tácito, da nação, e, quando esta formular o 
seu protesto armado, é forçoso que aquele renuncie 
ao poder, sem relutancia". 

Basta, para prevenir a guerra civil e repelir a 
agresszo estrangeira, que. seja forte moral e material- 
mente o govêrno, atuando com energia, presteza e li- 
berdade. Porque, em verdade, o estado de sítio nada 
previne, nem debela revoluções. " 

&, Senhores. com gaudio, com a maior alegria possível, 
que venho sustentar aqui, de ac6rdo com os princípios legí- 
timos inscritos no programa que representagos, qu-e o es- 
tado de sitio não deve, de modo algum, figurar na futura 
Carta Constitucional; e se fosse incluído, deveria vir  com 
aquela reserva, com aquela restrição que não dá ao Poder 
Executivo atribuições tamanhas como êle vai ter. Confor- 
me os princípios do Partido Libertador, ao Judiciário devia 
ser dada a competência de investigar =esmo a legitimidade 
ou a procedCncia da medida, e ao Executivo, por outro lado, 
devia ser sempre vedada a sua decretação. 

'Desejo acentuar, tamb&rn, que a Frente Única apresen- 
tou emendas ligeiras, de simpls correçáo, sugerindo a subs- 
tituiçáo das palavras "AssemblBia Nacional" por "Camara" 
ou "Poder Legislativon, dando-llies, assim, maior amplitude. 

Há outro ponto, relativo ainda ao estado. dc .sítio, em 
que a medida. evoluiu, tornando-se, sob Cste aspeto, bem 
interessante: foram estendidas as imunidades a uma sdrie de 
pessoas que desempenham mandatos legislalivos e funções 
judiciais. 

Essa parte, bem como 3 que da ao Poder Judicibrio o 
direito de conhecer da inobservancia das prescrições gu das 
medidas mio cumpridas, de. acordo com o dispositivo consti- 
tucional, merece os nossos aplausos. 

Infelizmente, para mim, mas felizmente para todos os 
Senhores Constituintes, a hora yai nos oprimindo, e eu tenho 
aue me apressar em torno dos assuntos que me trouxeram rS 
Gibuna . 

Vou tratar do artigo I4 das disposições transitórias, 
para repetir, a respeito do mesmo. o quanto B necessario, 
isto é, que ele s e j a  riscado do projeto. afim de que possa- 
mos tomar contas á Ditadura e examinar todos os gtoç das 
autoridades que detiveram o poder por quatro anos conse- 
cutivos, masime em face de casos escandalosos como êsse, 
do cambio negro. 

Ponho de lado o seu indigitado autor; náo venho dis- 
cutir casos policiais. O Governo do Rio Grande do Sul. por 
meio de seus representantes, já disse que se trata de um 
scroc, do qual a polícia deve tomar conta. 

Desejo encarar o caso pelo lado administrativo, partin- 
do do que sobre êle manifestou a palwra autorizada do Mi- 
nistro da Fazenda, Sr. Osvaldo Aranha. 

Disse S. Es. - a f ú m a m ~ o  os jornais - que a medida 
de liberalidade havia sido concedida apenas em benefIc10 do 
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Estado do Rio Grande do Sul, não devendo, portanto, passar 
a mãos de terceiros, ou tornar o privilegio alcançável por 
quem quer que fosse. 

O que me sugeriu apreciá-lo desta tribuna foram as  
notícias ontem publicad- e divulgadas pelos jornais. Três 
autoridades do meu-Xstado sõbre êle se  manifestaram: o 
Prefeito -4lberto Bins, o Dr. Carlos Heitor de Azevedo, Se- 
cretário da Fazenda, e o General Flores da Cunha, Inter- 
ventor Estadual. 

Ficamos boquiabertos por tudo quanto se disse. O Ge- 
neral Flores d a  Cunha declpa antes do mais que se tratava 
da aquisição de títulw que valiam mil dólares, ou de titulas 
que, se fossem resgatadw-sa época em que se realizou a 
transação, deviam cust-5-ã~ Estado quinze contos de ré is .  

-4firma o Prefeito -4lberto Bins que os tíiulos foram 
adquiridos em situação muito vantajosa, isto é, por trEs ou 
quatro vezes menos que o seu valor. Diz a p a l a ~ r a  autori- 
zada e serena do distinto e honrado Secretárjo da Fazenda 
dc n e u  Estado, Dr. Carlos Heitor de Szevedo, que as tran- 
sações custaram ao Estado trinta e três mil contos, "dis- 
pendidos ate agora". Gste "até agora", niio se bem o que 
possa dizer. Káo sei se significa que ainda restam algi?mis 
obrigações para completar o pagamento dos sete mil titulos, 
ou seja, dos sete milhões de dólares, porque, aceitando como 
exato o que diz o Secretririo da  Faze?da, cada título foi aù- 
quirido por cinco contos de réi:, e entáo, êsses mil tí- 
tulos importariam precisamente em trinta e cinco mil contos. 
Nã;o sei se o "at6 agora' quer se referir a êssq dois mil 
contos que faltnriani para completar o total. 

&Ias, para  argumenta^., quero dizer n0ste recinto. que 
aceito cctmo real, como verdadeira essa parcela dos trinta e 
trés mil contos, para liquidaçiio completa dos sete mil tf- 
tulos. E assim o gov6rno do Rio Grande do Sul se apresenta 
t io  benemérito e ladino nas suas transaçóes que resgah por 
33 mil contos aquilo que tinha de pagar co:n 105 mil, o u  
seja, obtendo uni l u c o  para o T e s o ~ r o  do meu Estado de  
72 mil contos de r é b .  

Ec essa fosse a verdade, não regatearia aplausos dc mo- 
do algum ao gov6rno do meu Estado, a que, sempre, fsrci 
devida justiça. Foi, entretanto, justamente o contrário o que 
ocorreu. -5 transação i150 importou e q  lucro e sim em pre- 
juizo gara o Estado, que perdeu dinheiro, e muito dinheiro, 
e este dinbeixo que ele perdeu 6 o ponto político-administra? 
tivo da questuo. É o que quero saber, com a minha aulo- 
ridade .de mandatario do povo: se essa banha sei-virá para 
frigir as comidas- da nova República, se é que elas existem- 

Sr. Presidente, vou descsr aos detalhes e desenvolver 
minha a r ~ m e n t a ç ã o  com dados forpecidos pelas autoridades 
do meu Estado. Eram 7,000 títulos, que custaram ao Rio 
Grande 33 mil contosi E necessário, porém, que se diga - 
o o próprio Interventor gaúcho já o disse tambbm, por in- 
termédio da imprensa - ter sido o Sr. Ministro da Pa- 
zenda, Dr. Osvaldo Aranha, quem lembrou a transação- E 
lembrou-a com intuitos patridtic~s. S6 cabem, por isso elo- 
gios 5 S. Ex. 

O SR. &IINISTRO OSVALDO ARANEL4 - Efetivamente, re- 
cebi c e r h  vez solicitaç50 para concessáo do retorno- para 
a cxportagiío & banha. Escrevi uma carta, da qual nao te- 



nho cópia, mas que já pedi ao ilustre Dr. Flores da Cunha, 
o qual me disse que a mandará pelo avião de quarta-feira. 
Darei então publicidade a essa carta, como a todos os do- 
cumentos que quiserem conhecer, relativamente a èse ,  como 
a quaisquer assuntos de minha pasta. 

Lembro-me ter recomendad_o então que, ao envez _ d e  
se favorecer a exportação atravjs de determinadas firmas, 
esta se fizesse pelo Estado. Quer dizer, o Estado compraria 
a banha, de que havia superprodução; mandaria essa ba- 
nha para a Inglaterra, pelo preço de  800$000 a s  quatro cai- 
xas, que produziriam £ S. (Não sei se  o cálculo está exato; 
exemplifico-o apenas) . Com 6ss.e produto se adquiriria um 
título do Ro Grande do Sul, do valor de 1.300 dólares, ou 
sejam 15:000$000, segundo os dados daquêle tempo. Não po- 
deria haver transação mais favorável. Ali&, o Estado de  
Sáo Paulo, em época melhor e com resultados mais favortveis, 
fez operações idhticas, diretamente, sem intermediários. 
Autorizei aquela transação, como autqrizaria qualquer outra 
nêsse sentido. 

Hoje em dia não-autorizo mais. Neguei novo pedido 
para a banha do Rio Grande do Sul e um de São Paulos por- 
que as vantagens proporcionadas pelo esquema das nossas 
dividas são maiores que as dessa operaçáo. 

O SR. MINUAKO DE MOURA - Agradecido p e l ~  apar- 
te  e colaboração dc V. Ex. no assunto. Quero. precisamen- 
te, descer a esse pormenor a que X. Es. se referc das pan-  
des vantagens que adviriam para  o Estadc com e trama- 
çUo uma vez, ngo onerada ela, cor. a$ intermedi~óes.  

-4 banha, Senhores Constituintes, da qual havia suger- 
produção, não podia ser vendida dentro do pnfs; estava, mes- 
mo, entorpecendo o comércio que se fazia no Estado. Que 
resultou enfio? O Sindicato da Banha, organizado no Rio 
Grande do Sul, pediu o auxilio do governo. porque s6 6 s b  
poderia fazer face a um prpjuiiio eventual. 

ti caiss de banha, com 5G libras cada uma, tipo de es- 
portnçiio, cliegava i Inglaterra ocasionando para o CXTOI- 
tador brasileiro a pcrdn dc LOS000 em cssn. Ven(líc10 $Se 
produto na .Inglaterra, lxlSSavam as cambiais rcsulhntcs d a  
Lransaçúo para os Estados Unidos, onde se adquiriram os 
titulos. 

A Cste ponto. esatamentc. é que desejo chegar, afim de  
declarar quc o Esttido perdeu dinheiro e pcrdcu pclns rn- 
zões scgiiinlcs. 0 s  titulos do Rio Grande do Sul estavam 
completamcntc desvalorizados no mercndo de Sova York- 
Basta assinalar que Osses titulos, assim adquiridos, eram 
já acompanhados de cinco cupons ~encidos? cupons que 
importavam cada em 80 dolares; isto é, a clepreciaçZo -do 
título era tal que o sex credor o entregava pelo simples JU- 
ros, desprezando todo o seu capital. 

O SR. NINISTRO OSVALDO ARASHA - Depreciaçiio, aliás, 
que se observava em todos os títulos. 

O SR. 3fIhciLkXO DE 1lOER-i - Mas o Rio Grande do 
Sul canta glórias neste recinto sobre as suas finanças. 

O SR. V~TOR RUSSOI\IMO - E V. E+. canta nênias. 
O SR. &fINGmO DE MOURA - Núo canto n6nia.s. Vou 

responder a V. Es. com os palavras do Sr. Ministro 0s- 



valdo Aranha, mostrando de que modo devem ser tratadas 
essas coisas. 

É o Ninistro Osvaldo Aranha que, no seu relatório, re- 
ferindo-se ao grande Murtinho, ensina como os administ~a- 
dores devem agir em situa~.ões idênticas a essa: 

"O que deve ser seguido é a política da iralique- 
za e lealdade, que não esconde as verdades duras e 
amargas que o país precisa conhecer; é a política 
que, tendo fé na vitalidade da República, náo tem re- 
ceio de provocar de sua parte um movimento enérgi- 
co de reação salutar." 

Os títulos estavam, pois, nessa depreciaqáo . . . 
O SR. .~SCANIO TUBINO - Valorizaram-se, porém, pela 

procura. 
O SR. MIKU-4x0 DE MOUR-4 - Valorizaram-se muito 

depois. 
O 'SR. V~TOR RUSSOMAKO - É natural. 
O SR. DE;~MÉTRIO XAVIER - O orador deve provar que o 

Rio Grande do Sul perdeu com a transação. 

O SR. M1NG:INO DE MOUR-4 - Não vou contrarior os 
fen8menos econdmicos. Posso, porém, afirmar desde já que 
nenhum desses títulos foi adquirido por quantia maior de 
que 3 :200$000. 

Sabem VV. EExas. que nas bolsas organizadas e aas 
quais a de Nova Tork deve ser um exemplo, existem os 
pregões, os livros de fé  publica dos corretores, o manual, o 
protocolo das transações. Se verificarem esses elementos, 
lião de os Senhores Constituintes saber que nenhum dos tf- 
tulos custou mais de 3:200$000. Ao contrário, Clsses títu- 
los chegaram a tal ponto de deprcciaç.50. que, cm Porto 
Alegre, os corretores os andaram oferecendo a 2:600$000. 
Época houve, mesmo, que a sua cotay.50 andou divulgada 
nas seccCes respectivas da imprensa, variando, enlUo, en- 
tre 60 e 80 dólares. 

S6 eram majorados pela açUo dos intermediários. 
De modo que para argumentar, recebo como real 3 me- 

nor parcela do pagamento total: 33 mil contos; e adoto 
como exala a maior oferta, 3:200$000 por titulo. Se o Es- 
tado adquirisse, portanto, esses tftulos, a transay.50 impor- 
taria em 22.400:000$, isto 6, tal seria o custo preciso dos 
litulos. 

E .se o Estado dispendeu 33 mil conios, quanto perdeu 
o respectivo Tesouro? Perdeu 10.600 contos de reis! 

O SR. DWzETR~o XAVIER - V. Ek.  disse que o Estado 
devia pagar êsses títulos com 130 mil contos e, deppis, re- 
conhece que os comprou por 35 mil contos. Como é, pois, 
que o Estado perdeu dinheiro? 

O SR. VÍTOR RUSSOMANO - 33 uma impropriedade de 
expressão do orador. O Estado teria. dekado de ganhar. 

O SR. NINlL4NO DE IIOURA - Perdeu, porque ad- 
quiriu por mais o que valia menos. 

,%sim, a transação que importaria em 22.400 contos, 
cusiou 33 mil conlos, havendo, pois, uma diferença de 10.600 
contos dc rBis. Agora, como afirmei, a exporta~ão da banha 

- 



importava em um prejuizo de 20$000 por caixa. -4 expor- 
tação correspondia, precisamente, a 200 mil caisas, o que 
daria um prejuízo, Para o exportador no caso o Estado, 
de quatro mil contos, que devem ser deduzidos dessa im- 
portancia . 

De maneira que ficava o prejuízo do Estado não em 
10.600 contos, mas exatamente em 6.600 contos. Agora, é 
a esse ponto preciso que desejo chegar, pois não venho a 
tribuna acusar quem quer que seja. Sou fiel A Revoluçáo 
e, mais do que todos, amigo dos revolucion8rios, os quais 
sempre me tiveram em suas fileiras. 

Náo venho levantar dúvidas sabre a honorabilidade de 
ningu6m . Digo, porem, como Constituinte, como represep- 
tante do povo: Por que tirar essa oportunidade aos homens 
da nova República, aqueles que, acaso, acusados de qual- 
quer mácula, impedindo-os, que venham, de cabeça ergui- 
da, explicar e dizer de onde tiraram a sorte grande da vida 
que Ihes permite um trem luxuoso e nababesco, em com- 
pleto desacdrdo com o que ganham? 

O SR. V~TOR RUSSOMANO - Quais são 6sses Qomelis? 
0  SR. MINISTRO OSVALDO -~RANHA - Já declarei a AS- 

semblkia e ao país que sou pela prestação a mais ampla, 
a indagação a mais larga, pela curiosidade a mais irres- 
trita a respeito dos atos do Governo Provisbrio. (Muito 
bem. ) 

O SR. MIPU'UANO DE MOURA - Perfeitamente. 
O SR. MINISTRO O s v m o  ARANHA - E O SOU por vg- 

tender que os culpados, se os houver, devem ser aponta- 
dos perante a Nario. 13 bsse o nosso dever, porque a Revo- 
luçiio se fez para melhorar o Brasil e não para degradá-lo. 
(Yuito bem. Palmas. ) 

O SR. SIMÓES LOPES - Iguais declarações fez o Sr. P!ò- 
res da Cunha em relação ao caso da banha. 

O SR. C ~ P O S  AMAIML - Que a maioria pense üùnio 
o Sr. Ministro da Fazenda! 

O SR. V~TOR RUSSOMANO - O nobre orador disse Wc há 
homens que se locupletam com os dinheiros publicas. 

O SR. M!NUANO DE MOiJRA - -4bsolutamente! 
O Sn VITOR RUSSOMANO - Logo, deve apontá-los aos 

Srs. Deputados. 
O SR. ,~.MARAL PEIXOTO - As declarações do orador 

atingem a todos os homens do Governo e aos revolucio- 
nsrios . 

O SR. MiNUANO DE MOURA - E os atingidos que se 
venham defender. VV. EEx. é que devem saber quais cão 
êles. N5o digo que haja algum acusado. 

O SR. DW~TRIO %VIER - Registre-se que o nobre ora- 
dor não diz que haja revolucionários de vida folgada. 

O SR. V ~ T ~ R  R U S S O ~ O  - Lusuosa e nababesci. 
O SR. MINIJANO DE MOURA - Digo, justamente, que. 

r O re- se há acusados, que êles venham se  defender, porqué n? 
ceio fazer acusações a quem quer que seja. Se eu  tivesse 
dados, não vacilaria em levantar essas acusações da tribu- 
na, Ajo nobre e altivamente para esclarecer- 
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O SR. DF,MÉTRIO XAVIER - V. Ex. tem dados?
O SR. MINUANO DE MOURA - Não tenho, absoluta

mente, mesmo, porquê n~o estou fazendo acusações.
O SR. DE;MÉ'TlUO XAVIER - Então, perde o seu tempo.
O SR. PEDRO VERGARA - V. Ex. precisa dizer quais são

êsses nababos. .
O SR. MINUANO DE MOURA - Não o faço porquê

não Os conheço. A imprensa é que faz alusões expressas,
a respeito.

O SR. ViTOR RUSSOMANO - É então uma acusação no
vácuo.

O SR. PEDRO VERGARA - Insinuação capciosa.
O SR. MINUANO DE MOURA - De nenhum modo. Não

uso tais recursos.
O SR. GASPAh SALDANHA - V. Ex. fez a acusação e não

citou nomes. Diz, agora, que os não conhece.
O SR. MINUANO DE MOURA. - A Revolução, pela pa

lavra que acabamos de ouvir, do ilustre ministro da Fazen
da, Sr. Osvaldo Aranha, patrocina que se vasculhem todos
os atos do Govêrno • .outro d.esejo não manifestou, nesta tri
buna, êsse também nobre e digno auxiliar da ditadura que
é o Sr. Ministro Juarez Távora. Por que nós, então, que
somos os representantes do povo brasileiro, vamos impedir
se discutam êsses atos?

O SR. DF,MÉTRIO XAVIER - Quem o está impedindo'!
O SR. MINUANO DE MOURA - É o que está no pro

jeto constitucional, -cujo artigo 14 não permite Se os dis
cuta, estabelecendo que ficam todos aprovados e impedindo,·
até que o Judiciário sôbre êles Se manifeste•.

O SR. BIAS FORTES - ~ste artigo não tem paternidade
certa.

O SR. MINUANO DE MOURA - Quero, Senhores, chegar
a êste ponto capital, formal.

O SR. D&.'l:ÉTRIO XAVIER - Quem é que não quer isso?
O I3R. MINUANO DE MOURA. - Faço justiça, e não in-_

justiça. Jamais acusei. Pelo contrário; posso dizer que ·s~m-

pre fui defensor de todos os homens que têm passado p~la

administração do ineu Estado, contra qualquer imputação
que lhes tenha sido feita.

Já me referi, até, á vida do Ministro Osvaldo Aranha,
que, na sua Vila da Tristeza, num arrabalde de Porto Ale
gre. contando-me, com sinceridade e orgulho, a sua pobreza,
me 'habilitava a dizer que S. Ex. é um exemplo de probida
de para a administração pública do País.

Sinceramente o digo e o faço hoje, quando S. Ex. jã não
é o grande poderoso da Revolução. (Não apoiados.)

O SR. DE:r.rÉTRIo XAVIEn - O Sr. Osvaldo Aranha é o
"leader" autorizado da Revolução. É a própria Revolução, da
qual V. Ex. nem soldado é.

0- SR. MINUANO DE MOURA - V. Ex. é mais realis
ta do que o rei.

O SR. PRESIDENTE - Communico a nobre orador que fal
tam apenas cinco minutos para terminar a sessão:
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O SR. MINUANO DE MOURA - Falo, Sr. Presidente, 

com o intuito de contribuir para melhorar a nossa situação; 
e não para peorar. Quero ler um trecho, que escapou pelas 
frestas da censura, no qual a Revolução que fizemos em 30 
sofre um terrível paralelo, onde se descobrem os indícios 
da pena brilhante e varonil do Sr. Edmundo Bittencourt. 

O Sr. Getúlio Vargas, que no Rio Grande do Sul nunca 
teve posta em dúvida a sua honradez.. . 

O SR. DEBIÉTRIO &VIER - Ncm no Brasil inteiro. Não 
é s6 no Rio Grande do Sul. 

O SR. VITOR RUSSOMANO - h'em agora. 
O SR. RITPI'UANO DE MOURA - Estou afirmando, e r i o  

negarido. 
O SR. Gu~n4cf SILVEIRA - O orador ainda não chegou 

ao termo da frase. 
O Si\. V~TOR RUSSOMAXO - O orador referiu-se ao Rio 

Grande do Sul c, com os nossos apartes, estamos ampliando 
a afirmuçCo. 

O SR. MINUANO DE MOURA - Muito obrigado pela 
rimplioçiío. . . e acentuo que o seu govêrno vê-se a volta com 
parnlelos assim expressos : 

"Na Argentina, não h á  muito, explodiu um es- 
candalo de c8mbio negro, que teve propprções id8n- 
ticas. Que foi que se viu? A Jlustiça criminal de Bue- 
nos Aires e de Mar de1 Plata, com auxilio decidido e 
enérgico tias autoridades administrativas, imediata- 
mente se poz em campo.. ." 

O SR. GASPAR SALDANEIA - ISSO está acontecendo agora. 
O SR. MIIL'UANO DE MOURA -. . . 

"Varejou bancos, escritórios de corretores, agar- 
rou os implicados, alguns de prestígio no mercado do 
dinheiro e no mercado da politiaa, e os empurrou su- 
mariamente para a .  prisão. . ." 

O SR. V~TOR RUSSOMANO - V. Ex. elogia essa atitude? 
O SR. MINUAPI'O DE MOURA - Elogio. Acho, até, que 

pode ser um modelo. Quero se faça o mesmo aquí. (Lendo). 

"Só não foi recolhido á enxovia quem pòde eva- 
dir-se a tempo. E centenas de milhares de pesos 
eram apreendidos nos cofres dos delinquentes para que 
o Estado não tivesse prejuizo total." 

O SR. G A S P . ~  SALDANHA - O Govêrno faz questão fe- 
chada de que sejam apuradas todas as responsabilidades. A 
atitude aquí 6 a mesma. 

O SR. RIINUANO DE MOURA - (Lendo) : 

"Ali, onde -também hmve 'uma revoluy.ão triun- 
fante, o govêrno  mostro^ que tinha, além da fdrça 
material, autoridade moral para punir ladrões". 

B este o mod6lo que desejo que os meus colegas da ban- 
cada liberal demonstrem existir no momento. 



O SR. VITOR RUSSO;).IAKO - .A sua vontade está sendo 
atendida. Espere V. Es .  um pouco. 

O SR. MIKUAR'O DE MOURA - Só me vanglorio com 
isso. 

O SR. V~TOR RUSSOMANO - E nós também. 
O SR. RIIEUA4N0 DE NOUR.4 - De maneira, Sr. Presi- 

dente, que, escassa como se acha a minha palavra pela exi- 
guiàade do tempo, queria pedir licença para mais uma lei- 
tura. 

O Sr. Cristiano Machado (.Pela orde?n) - Sr. Presiden- 
te, o pedido que vou fazer tem justificativa em precedentes 
já estabelecidos nesla Casa. Requeiro a V. Es .  se digne 
consultar á Assembléia sobre se consente na prorrogação da 
sessáo por meia hora, afim de que o orador possa concluir 
as suas considerações . 

(Consultada á Casa, é concedida a prorrogação). 

O SR. MINUANO DE MOURA - Vou, Senhores, apro- 
veitar os minutos que a bondade dos nobres colegas me con- 
cedeu par abordar outro ponto culminante da vida eco- 
ndmica do meu Estado e demonstrar que ele eslá em desca- 
labro e não pode, de modo algum, entrar em transações des- 
sa ordem. Vou, Sr. Presidente, mostrar, precisamente, que o 
Estado do Rio Grande do Sul vive num regime completa- 
mente deficitário e não se justifica, portanto, que se venha 
aqui alardear uma situação econ0mica que não existe. , 

O SR. VITOR RUSSOX~NO - Desde quando? 
O SR. MINU,91\í0 DE ?&OURA - Desde 1932. 
O SR. DEMÉTFLIO XAVIER - Antes náo estava'? V. Ex. 

dizia, na Assembléia Estadual, que estava. 
O SR. MIKUAXO DE MOUR.4 - O que estou contestando 

é que o Estado viva folgado e tenha dinheiro para tudo. O 
que 15. se observa, é um puro delirio de grandeza. (Não apoia- 
dos .) 

O SR. V~TOR RUSSOX~NO - Ninguém pode pensar, nesta 
Bpoca, em delírio de grandezas. 

0 SR. MINUANO DE MOURA - Fala-se em construir 
estradas, em realizar grandes obras, mas o Estado do Rio 
Grande n5o dispõe de dinheiro para coisa alguma e muito 
principalmente de 33.000:000$000, de saldos ou economias, 
para entrar no mercado da banha, ou no de titulos de Nova 
York. 

Tenho em mãos o orçamento do Estado do Rio Grande, 
onde aparecem a sua receita e a sua despeza, pela publica- 
ção oficial, exatamente equilibradas, 

Em 1933, ano em que se operou e realizou essa transa- 
ção no mercado de títulos de Nova York, para uma e outra 
das alluclidas parcelas, dava-se a importancia de réis 
229.050 :000$000. Pois bem; nesse orçamento, todas as ver- 
bas estão em decréscimo, nenhuma ascendeu, até a referen- 
te á Viação Férrea, que é eqlorada pelo Estado, em virtude 

. de arrendamento, baixou cerca de 4.000:000S000, pois, de 
65.000 foi a 61 -000; as tasas de espediente, de 14.140:000$ 
passaram a 10.000:000$; o imposto de consumo de 13.000 



a 11.000. O territorial é, porém, das poucas parcelas con- 
servadas na mesma quantia : 10 :500:000$000. 

O SR. V~TOR RUSSOMANO - É O que se chama sinceri- 
dade orçament8ria. , 

O SR. MINUANO DE MOURA - Vou mostrar a V. Ex. 
a sinceridade orçament5ria. Vejaoms como o Estado con- 
segue eqnilibrar o orçamento: "Produto de vendas de terras 
em 1932 - 200:000$; em 1933, - 1.300:000$0001" 

O SR. V~TOR RUSSO-MANO - A intensificação da coloni- 
zação de terras devolutas é um fato. 

O SR. MINUANO DE MOURA - Não é real, porque aqui 
está a mensagem do Presidente Getúlio Vargas, trazida á As- 
sembléia, acentuando a diminuição de todos os negócios e 
transações. 

O SR. V~TOR R U S S O ~ ~ - ~ - O  - V. Ex. sabe que no Rio 
Grande do Sul h5 grande procura de terras devolutas pelas 
colbnias atuais. 

O SR. RfINUANO DE MOURA - Não há. O que h.&, pelo 
contrário, é o exddo da população colonial, que está fugindo 
para as terras mais baratas do ParanS e de Santa Catarina. 
É isso. 

Outra parcela é a seguinte, que está na receita do Es- 
tado: o produto provável da liquidação do Banco Pelotense, 
em que, em i932, se apuraram apenas 12 mil contos, passou, 
em 1933, para 27 mil contos. 

A seguir, vem, justamente, a peor coisa: o Estado do 
Rio Grande do Sul vive de pensões da Uniáo, vive pensiona- 
do, afim de equilibrar o orçamento. 

Aqui está, no ano de 1933, justamente o seguinte: 
Contribuições e aux- ilios de convênios com o Governo 

Federal - que, em 1932, eram de 375 contos - 36.7i7 
contos. 

O SR. V~TOR RUSSOBIANO - V. Ex. sabe os motivos dBs- 
se acréscimo. 

O SR. MIXUANO DE MOKJR-4 - São sei. 
O SR. DEMETRIO X:VIER - Se ignora, por que discute? 
O SR. MINUAPU'O DE MOERA - S6 quero esclaretcr; 

não estou acusando, Se TV. EEx. vem esclarecer, s6 agra- 
deço. 

Quero mostrar que é com essa verba fictícia que se equi- 
libra o orçamento do Estado. Isso quanto á, receita. 

Agora, vou demonstrar que a despesa náo está certa, 
Porque nela constam os serviços da dívida externa, com a 
parcela de 26.237 contos - e colho êsses dados na maior au- 
toridade citada pelo Sr. Getúlio Vargas, por seus Ministros: 
o trabalho da Commissão de Estudos Financeiros e EconBmi- 
cos dos Estados e Municipios. 

Pois bem: esta verba para os serviços d a  divida exter- 
na B ficticia. 

Aquí está a prova de que não é real: nos algarismos 
que se seguem confrontam-se as dotações do orçamento para 
33 e as que deviam figurar, de acordo com as cláusclas 
contratuais. Computam-se ambas. O Rio Grande do Sul 
aparece com 26.237 contos, qua~ido devia vir  com 31.432. 

E ainda náo é tudo. O t6cnico que fez êsse trabalho, 
senhor Valentim Bouças, diz que essa verba, que devia fi- 



gurar, mas não figura, e que seria, não de 26, mas de 31 
mil contos, não corresponde a realidade da  obrigação, por- 
quê isso não passa de depósito no Banco do Brasil, feito 
ao  cambio de G d., mando, na verdade, se fosse para a épo- 
ca da operação a realizar, ela estaria, no mínimo, majora- 
da de 50 %. 

Assim, essa verba, em vez de 26 mil contos, é de 3.1 
mil contos, acrescida de 15.56010~ sejam 46 -500 contos. 

Verifica-se, pois, que o orçamento do Rio Grande do Sul 
não está certo nas parcelas da receita, como não o esta 
também, de modo algum, nas parcelas da despesa. 

O SR. V~TOR RUSSOMANO - E O Estado progride.. . 
O SR. MINUANO DE MOURS - Progride sempre, a des- 

peito dos governadores. . . 
Não quero entrar na analise dos fatos, porquê o Sr. Ge- 

tillio Vargas, em sua mensagem, já disse o que isso repre- 
senta. 

Foi o Chefe do Governo que disse, na mensagem diri- 
gida a esta Casa: 

"Com a preocupação de encobrir a verdade, che- 
gou-se, na administração passada, a majorar as recei- 
tas com parcelas provenientes de fontes impróprias, 
deixando-se, ao mesmo tempo, de consignar gastos 
realmente efetiiados . O expediente produzia o efei- 
to desejado, isto é, equilibrava aparentemente os or- 
çamentos. " 

O SR. V~TOR RUSSOMANO - ISSO é pret6rit0, passado. 
O SR. MINU-4x0 DE MOURA - Não conjugo esse tempo. 
O SR. V~TOR R U S S O X ~ O  - Seria bom que conjugasse 

tamb6m o passado. 
6 SR. MINUANO DE MOURA - -41iás, de acbrdo com 

as realidades do presente. . . 
De maneira que o Rio Grande do Sul, nas vésperas da 

constitucionalização, de entrar no regime da legalidade, apre- 
senta uma situação excepcional, conforme se verifica pelo 
que ontem publicou A Nação, o grande órgão do jornalismo 
carioca. dssim, 6 o Rio Grande do Sul o iinico Estado que, 
depois de quatro anos de revolução, vai chegar 5s portas da 
constitucionalização do pais, como verdadeiro portador de 
moeda falsa não legal ou de curso legitimo. (Não apoiados. ) 

O SR. SIMÕES LOPES - O Gov4rno mandará ~ecolher os 
bonus que estão em circulação. 

O SR. MINU-LVO DE MOUR4 - Os que estão em cir- 
culação vão ser substituidos por outros. 

O SR. SLZÕES LOPES - Diminuindo-se os juros. 
O SR. D&VETRIO X%VIER - O orador faz campanha sis- 

temática contra o Rio Grande do Sul. É um riograndense 
degenerado. 

O SR. NEVTOANO DE MOURA - O que nZo admito 6 
que se diga que a minha terra vive num estado de pros- 
peridade, quando não 6 isso o que se verifica. 

O SR. D~M@T~IO X~VIER - V. Ex. acha que está peor. 
O SR. MINUAXO DE MOURA - Vive num delírio de 

grandeza. . . 



O SR. ~ ~ S C I N I G  TL~BINO - R60 vive em delírio de gran- 
deza. 0s seus orçamentos estão equilibrados. O seu pro- 
gresso é admirável. O general Flores da Cunha está reali- 
zando obras que há quarenta anos vinham sendo prometi- 
das e nunca foram efetuadas. Um exemplo, é a estrada 
de ferro para a minha tqrra; outro, é o pòrto de Pelotas. 

O SR. SIIXUANO DE ?.,.IIOUR-4 - Venho aquí diier da 
realidade do que se passa no Rio Grande do Sul. 

O SR. ASCANIO TUBINO - V. Ex. não diz da realidade. 
taxando o Govêrno do Estado de fabricante de moeda falsa. 
A economia riograndense tem prosperado á sombra de or- 
camentos equilibrados. 

O SR. MINUANO DE MOURA - Trago livros, e, nãc há 
de ser com apartes, que TV. EEx. destruirão a verdade. 

O SR. D~IÉTRIO %VIER - Não com apartes, mas com 
fitos. 

O SR. MIXUANO DE MOURS - Enquanto os fatos não 
vierem, náo me renderei. 

O Sr. Presidente - Atenção! Lembro aos Srs. Depu- 
tados que o debate deve ser conduzido com serenidade. 

O SR. A S C ~ ~ I O  TUBINO - Stendo á observação de V. Ex., 
Sr. Presidente. Mas não posso admitir que ninguém avilte 
a minha terra. 

O SR. MINUANO DE MOERA - Não admito o insulto, 
porquC não avilto a quem quer que seja. 

0 SR. V~TOR RusSOX~XO - V. Ex. 8CUSa O G o v ~ ~ ~ o  do 
Rio Grande de fabricante de moeda falsa. 

O SR. MIXUANO DE MOUR4 - Falo a uma Assembléia 
de homens ilustrados. E sabem perfeitamente os represen- 
tantes liberais de minha terra que náo há, quer na lei orça- 
mentária, quer nas ordinárias, que nos regem, dispositivo 
que autorize emissões contíriuas, como estão sendo feitas 
no Estado. O próprio Estado de Sio Paulo, que se viu a 
braços com 3 Revolução de 32, emitiu uma quantidade enor- 
me de bonus. . . 

O SR. VITOR RUSSOM.~-O - Que foram pagos pela União. 
O SR. MORIIS ,~YDRADE - Resgatados pela União, foram 

pagos a esta pelo Estado. 
O 8n. V~TOR RUSSOMAXO - OS do R ~ O  Grande estão sen- 

do resgatados pelo próprio Rio Grande. Só tem circulação 
na economia do Estado. 

O SR. MINUANO DE hiOTJRh - . . . e Minas tambbm os 
emitiu; mas foram todos retirados da circulação. 

O SR. BLIS FORTES - Minas emitiu s6 na Rcvolucão d e  
30. Em face da Constituição, s6 um governo pode emitir: 6 
o Federal. Toda emissHo, fora disso, é clandestina. (Trocam- 
se outros aparlcs .) 

O SR. i\IINU..4XO DE MOUR-4 - Quero, Sr. Presidente 
e Srs. Constituintes, depois de minha ligeira digressáo pelos 
orçamentos do meu Estado, deixar dito, de pé, que aqui 
estou-para desempenhar G mandato que me outorgou o povo 
de minha terra. Falo, aquí, ciente e conciente do que digo; 
e o que prefiro é que o Rio Grande do Sul se engrandeça 
cada vez mais no seio da  Gnião Nacional. Não deprimo a 



quem quer que seja; mas não admito que se me queira 
deprimir. porquê, afirmo, mais do que tudo, que pela minha 
voz vive e palpita altivo e cheio de brio, o patriotismo do 
povo riograndense. (Nuito bem; nauito bem.  Palmas. O ora- 
dor é cilnap~irnenlado . ) 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Agenor Monte. 

O Sr. Agenor Monte envia 5 Mesa o seguinte discurso: - "Senhor Presidente, pela segunda vez venho á tribuna tra- 
tar de matéria constitucional. Realmente, depois de tantos 
belos discursos pronunciados pelos luminares desta Casa, de- 
fendendo e cxplanando com brilho invulgar todos os assun- 
tos e todas as teses da malt6ria em debate, tornava-se des- 
necessária a minha palavra, já quasi no fim dos nossos traba- 
lhos. Mas, náo quiz fugir aos imperativos da minha concí&n- 
ciu civica e, mesmo assim, sem o pulgor e o mérito de meus 
colegas, quiz também trazer a minha "pedrinha", contribuin- 
do com o meu esforço sincero para a construç50 do nosso 
monuinen to constitucional. 

Afrontc; portanto, mais uma vez, com a incompetência 
ria minha voz a benevolência desta AssembltSia. no dever de 
justificar emendas apresentadas pela minha bancada, e tam- 
bém defender certos princípios cardiais que orientaram os 
legisladores do anteprojeto, infelizmente, s acrificaclos no 
Siibstitutivo que nos trouxe a plenário a douta Comissão dos 
2(i . 

Fazc?r?<lo-se lima analise comparativa entre os dois gran- 
des t~riI~alli0~. logo se conclue que o anteprojeto 6 em seu 
conjunto mais espreãçivo, mais coordenado, mais atual e, 
sobretudo, mais nacional. 

Foram 03 próprios mcinbros da Comiss5o dos 26 que, 
pela palavra brilhante e autorizada do seu preclaro presi- 
dcnlc. Carlos Rlasimiliano, c do seu ilustre companheiro, 
Raul Fcrnandes. nns ~ i c r a m  dizer que a Comissão orientou 
seus lrnbnllios visando aproveitar a média dc opiniões das 
diversas correnles, cspi.cssas no grande número de emendas 
nr>i'csenhdns em plcnlirio. 

.i Sub-comissiio do Ilamarati n5o Ilic teve a embargar os 
n~ovirnen~l.os 3 avainnche de emcndas e nem procurou ~ U S -  
cullar intcrCçses regionais; limitou-se, a estudar serenamen- 
te. os fatos denlro d:i sua realidade, com pequenas exceções, 
sem outro intci-èsrc, n niio ser dar ao Brasil um pacto fun- 
r]nnirnlnl. c:lp3z dc nssl.gurar estabilidade duradoura orier- 
tando-se em principias saIubres e introduzindo conquistas 
feciiiidas no terreno social. 

C&eria a n6s próprios, reconliecendo o valor do ante- 
projeto. depois dc corrigir pequenos erros, suprimindo alguns 
exageros e introduzindo algumas modificayóes, como a do 
Consclho Nacional, pyeconizado e dcfendido pelo ilustre 3Ii- 
nistro da ~igricultura, Major Juarez Tavora, homologar com 
o nosso voto a maioria dos seus artigos, e náo, por sentimen- 
tos outrdõ, queremos produzir obra inteiramente nossa. 



- 174 - 
-knalisemos o titulo "Da ordem econdmica e social" do 

anteprojeto, e vejamos quantas conquistas salutares foram 
nele introdiizidas, principalmente, nos artigos e parágrafos, 
que tomo a liberdade de os Iêr, para sUbre 81es mais uma 
vez medilarem os meu6 nobres colegas. 

"Art. 114.  ll garantido o direito de propriedade, com .o 
conteúdo e os limites que a lei determinar. 

S 1.O A propriedadc tem, antes de  tudo, uma funçáo so- 
cial e não poder5 ser exercida contra o interêsse coletivo. . 

S 2O.. .'$ 

"Art. 120. 1; permitida a socialização.. . 
S 1.0 A ríniiio e os Estados, poderáo, por lei federal, in- 

tervir na adn~inistraçáo das empresas econijm,icas, inclusive, 
para coordená-las, quando assim exija o interesse público. " 

"Art. 121. A lei federal determinará o modo e os meios 
pelos quais o Govhno intervirá em todas as empresas ou so- 
ciedades que desempenliern serviços públicos, no sentido de 
limitar-llies o lucro i justa retribuir.áo do capital, perten- 
cendo o exceso, em clois terpos, 5 Uniáo, aos Es.tados, ou aos 
municípios. " 

"Art . 122. Será reconliecida a 1ierany.a cxclusivam'ente 
na linha direta ou cnlre conjuges. 'As heranças até dez contos 
de réis ser50 livres de qualquer imposto, que dai por diante 
será progressivo. Os legados pagarão imposio progressivo. " 

'-Art. 124. A lei estabelecerá as  condições dú trabalhc na 
oidadc c nos campos, e inlcrvirá nas rclaçóes entre o capital 
e o traùall~o para os colocar no mesmo pB de igualdade, tendo 
Cm vista a prolcl;5o social do trabalhador e os interêsses eco- 
n6micos do pais. 

1.O Ka icgisla~áo sUbrc o traballio serão observados os 
seguinles prcceilos, dr?sdc j i  em vigor, além de outras me- 
didas Úteis áquclc duplo objetivo. 

1.O..  . 
.. .. .. .. .. .. .. .. . .  .. .. .. .- - -  .. .. .. .. - .  
5.0 'i'odii cniprcsu coriiercial ou induslrial conslituirá, 

pnrolclunicritc corn o fundo de reserva do capital, e desde que 
Cslc logrc urna rcmuiicraç50 .iusla, nos termos do art. 121 
um fundo clc rcscrva do traballio, capaz de assegurar aos ope- 
rários ou crn1)rcgn~loò o ordcriado ou salhrio de u m  ano, se 
por qualquci. nlo!.ivo a cnlprcsa dusapnrcccr." 

"Art. 107. h \7nlorizap50 resultante do ser\-iços públicos 
ou do progrcsço social, sem. que o pr6pricrario do in~úvel para 
isso tcnlia concorrido, pertcricerá, pelo menos em metade, á 
Fazenda 13Ública. 

S 1.O O produto d e s h  valorizw,5o, como o d o  imposto 
cmua morlis e dos bem que passarem ao Estado por f a l b  de 
lierdeiros, ser50 aplicados exclusivamente nos servigos de ins- 
trução prim8ria e assist6ncia social. " 

Quasi tudo, senhores, foi suprimido ou mutilado no Sub- 
stitutivo. 

Senhor Prcsidentc, o Estado deve ser Fonsiderado uma 
consequeiloia natural das sociedades organizadas, no desejo 
imensurável 60 bem estar coletivo. E não, uma estrutura 
rigida e rotineira que assegure direitos, onde não há direitq. 
que ga-ta. li-erdade, onde não há liberdade .e que distribua 
justiça, onde não há justiça; &se -Estado ültra individua- 
lista, criado e mantido por uma mentalidade interesseira, está 
quasi moribundo e prestes a desaparecer. 



Tudo que 6 humano é instavel; e, assim, as instituições 
de govêrno forçosamente. tem de acompanhar a evolução, 
adaptando-se ás necessidades da época, reclamadas pelos an- 
seios das coletividaaes. 

O clássico Estado individualista não passa no conjunto 
das suas institui~ões, de um instrumento de f0rça e de  do- 
minio político de um grupo. em benefício do próprio grupo. 
Permite e assegura, sob um falso conceito do direito. as  maio- 
res injustic.as sociais, provocadas pelo jogo sem Iimite das 

. - - . - - . 

de necessidades e i m  um sistema de meias para s a5 i s f az~ i  
lasn. 

Os i1usli.e~ membros da subcomissáo do Jtamarati. in- 
terpretando bem ê+se conceito, consubstanciaram nos artigos 
e parugrafoç lidos, princípios renovadores. capazes de satis- 
fazerem as necessiõades da vida social hodierna, e que, infe- 
lizmente, não foram mantidos no  Projeto Suùstitutivo. 

Kiío agiram levados pelos impulsos mimelistas de "dou- 
trinas esoticas". como Ihes acusa certo conservador impeni- 
tente. que os criticando diz: "3 febre dc novas estrutiiras 
sociais. que ora Iavra pelo mundo. não deisou de contami- 
nar  a alguns de seus feitores (referindo-se ao anteprojeto), 
que ao calor da mocidade ainda não associara mas adverth-  
cias da  prud&rlcia, que só dfi a madureza dos anosn. 

Guiuou-os. ao contrário, a verdadeira compreensão cla 
grande responsabilidade que Ihes Yoi confiada, em hora feliz, 
peln digno Chefe do GovBrno Provi66rio. O seu trabalho re- 
sultou do csludo abalisado das realidades nacionais. conjuga- 
das com o influxo natural d a  quc vai pelo mundo afora. 

-i50 olvidaram 6sses abalos: cu.ios efeitos todos nós sen- 
timos, e que é inutil mistificar ou cscondcr o dcterminis- 
mo de suas causas. Fizeram muito bem. não esquecendo a 
infcrdcpcndSncia das nar,ócs. quc já tanto sc cvidcnciava no  
séciilo passado, o Iioje, ainda muito mais pclo intcrcambia 
dos povos no desejo imperioso dc 6uas c~pansõcs. 

As idéas. ia\-orecidas pelo csLraordinfirio cnciirta- 
mcntn das distancias. quasi que se confundem. c certos pro- 
blemas sociais s5o Iiojc comiins n todos os pafses. 

Assistimos por toda parlc iinia nnsia cresccnle de rcno- 
vaç5o. hlesmo os pcvos: mais cstAvcis, naufilci: cm aiic cuas 
instituiqócs Ihes pareciam assegurar paz duradoura. dcbalcm- 
sc em pnvnrosas crises. Os alicerces do vcllio Estado indivi- 
dualista sc qcham fortemcnro abalnãos, coma se um fen0mi3- 
no sismico-ns houvcsse sacudido, e o arc3D@uç@ social, dcs- 
nivelado por essas comogõcs. ruiria aFasLando-nôs para um 
primitivismo decadcnle, se nào fosse Asse irtstinto de conser- 
v a ~ % ~  das massa&, tllo bem definido por Ratzenhofcr. 

As coleti\-idades náo se suicidar. ,. Quando percebe= qua 
as suas ir~stitiiições c50 mau  garanteni a estabilidade nvres- 
&ia e indispensável 6 manuten~50 da exiõtêncin coletiva. 
pelos seus pioneiros, então cnamados avançados, l a ~ ç a m  a s  
idéias renovaclom. e, ai aas naç6es que não escutam o grito 
de desespero das massas convulsionadas: 

A humanidade n5o para. h intelig&mia não retrcage. 
Desloca-se o exito das civilizações; mas, a id6ia. no  sentido 
da perfeir.50, prossegue palpitante na  sua estrada luminosa. . 

Sendo as instituições meras criações da sociedade, d6s- 



de que não mais mantenham o equilíbrio social, terão de 
ser modificadas. E e muito preferível que o sejam pela 
sabedoria dos homens, do que pela vio!ência desordenada e 
destruidora das massas, no desabrochar intempestivo de suas 
reivindicncõés. 

Essa ansiedade crescente das massas, provocada pelo 
prúprio instinto de conservação, deve levar o nosso ideal 
político para uma construçáo realista, capaz de satisfazer 
os seus justos reclamos. E nlo conservarmos instituições 
anacrònicas. forcados sómente por èsse fetichismo individua- 
lista, que não mais satisfaz as necessidades atuais. 

Os princípios comagrados nos artigos e parágrafos ci- 
tados do anteprojeto mereciam mais atenção dos ilustres 
membros da Comissão dos 26.  

O S i0 .do art. 120, concedendo 5 União e aos Estados 
poderes para intervir nas organizações economicas, coor- 
denando-as e controlando-as, quando assim esija o interês- 
se público, B sem dúvida uma medida que se impõe na Bpo- 
ca atual. 

De que serviria uma justiça do Trabalho com sanções 
unilaterais? Viria apenas exacerbar cada vez mais as clas- 
ses obreiras. Não podendo o Estado intervir nas organizações 
econdmicas de carbter privado, ficaria sem elementos efici- 
ênles para impor aos patrões as penalidades dos tribunais do 
Trabalho . 

A finalidade essencial da sindicalizaçáo moderna, com 
feição nitidamente bilateral, é disciplinar harmonicamente 
as classes trabalhadoras, coordenando-as com uma justica 
do Trabalho, de modo a permitir que os conflitos suscitados 
entre elas, sejam resolvidos pacificamente, sem o instru- 
mento violento das- greves, sempre perturbadoras do dcsen- 
volvimento econ6mico. 

Se não mantivermos o direito de interferencia do Esta- 
do nas organizayõcs privadas, sómente aos opcr6rios é que 
se poderá, praticamente, aplicar as sanyões dos tribunais ar- 
bitrais. Caso se declarem em greve. opondo-sc a cumprir 
determinada decisão da justica do Trabalho, facilmente se 
ráo vcncidos pela fome c clissolviclos pcln fcirca. .\o contrg- 
rio, se forem os patr6es que se declarem em grbvc. o GovOr- 
no. cm Wcc da atual lcgiçlnc50. nada poclc14 fazer. para 
impedir que milliares de trabrillíadores fiquem ao clcsnm- 
paro, e ainda ser5 obrigado a garantir com polici:~ cmbala- 
da os estaùelccimcntos fechados. contra a justa revolta dos 
trabalhadores em desespero. 

0iit1.0 lario importante ria medida em aprcco ú fornc- 
cer ao Estntlo meios legais de coibir alentados contra o pa- 
trimSnio nacional. por parle dc cnpitalistus inescrupulosos. 

Qiiantas rn~prCsas florcsccntes. que enriquecem o EE- 
tado e beneficiam milhares de operdrios, são aniquiladas por 
manejos de capitalistas gananciosos. 

Temos um exemplo frisante com a indústria da linha na 
cidade de Pedra do Estado de Alag6as. 

Delmiro Gou\-eia, aquele pernambucano dinqmico., lc- 
vantou 5s margens do S5o Francisco uma verdadeira cidade 
proletária. e introduziu a indústria da linha do nosso Pais. 
em concorr8ncia vantajosa com as similares estrangeiras- 

Enquanto viveu, lutou desassombradamente contra os 
capilalistas estrangeiros qae, por todos os m ~ i o s  e modos, 
procuravam aniquilar aquele competidor nacional. Morto 
o grande industrial sertanejo, recrudesceram as manobras, 



at4 clue eonsegui~ain seu cleside~nl~zcnz, desmonlando a grandc 
fibricr, alagoana que lhes privava esplorar o nosso mer- 
cado. 

Que fez o Govèrno p a r i  impedir tamanho atentado? Xa- 
da. Bfesmo se O quizesse, seria impedido pelas leis em vigor, 
que garantem um individualismo exagerado. 'iaturalmen te, 
os defensores do EsLado atual diriam: "O Govèrno poderia 
t.ámbCm concorrer com os demais capitalistas. adquirindo 3 
fãbrica, para evitar que fosse destri~ida". Raciocínio muito 
16gico para aqueles que consideram a propriedade como 
um simples usufruto pessoal. e o Est.ado Tini instrumento da 
furça que a gartirite. Seria absurda tal con~orrència~ neccç- 
sariamente, iria aumentar as despesas do Estado que, piira 
as cobrir. tcria cje gravar com maiores tributos toda ;i colc- 
t ividade. 

-4quela fáb1-ica já se incorporara ao patrimcnio coleti- 
vo. e se o Govèrno t.ivesse meios legais, certamente. obriga- 
ria os herdeiros ou a queni a adquirisse, conservb-la, sob 
pena de ser. dirigiaa por agentes seus. 

Serli de certo modo o regime da "economia dirigida": 
mast pela coagso do Est.ado sc evitar5 m5os capil;alistas des- 
t.ruam um patrimdnio da coletividade, atentando contra os 
Próprios interêsses nacionais. 

Xáo combalo o ctipital, coilsidero-o t.50 iirceszli~.io qiinn- 
!,o o trabalho. hinbos coordenados eiii sincera cooperaq50. 
cào os maiores fal.ores de desenvolvimento humano c da fc- 
licidade coletiva. Mas, sem as peias necessárias ao seu de- 
~ienvol\rimenlo, teremos. de um lado, a usura esmagando comi 
seus odiosos "Lihuts" F? poderosos "cartéis". as massas desfa- 
vor.ccidas. c. c10 outro, estas, abandonadas pela legalidade. 
Procurando rcngir violentamente contra a tirania que as ani- 
qiiiln e as sufoca. E viveremos assim nilm eterno deseqiii-. 
librio social. 

Os i>n\-os niarcham para um estadismo cada vez maior. 
320 acrc?dilo no socialismo universal. no entanto. estou 

convencido que a maioria dos seus princípios poderão ser 
postos em pr2tica dentro das nagões, sem perder esse cunho 
nacionalista que tanto as incentiva engrandecer ns siias ins- 
titiiiciícs. Considero mesmo o socialismo universal em ha- 
ses marxistas. Também, não aceito a concepção materialista 
rrtalizfivel . Também, nr?o aceito a concepc50 nlateriali.;fa . 
(10 grande pensador alemão, que considera o; homens 0s- 
rlusivamente dominados pelos interesses materiais. e a 1111- 
Iória uma simples consequ8ncia de lutas pro~ocadas por  
èsses inter6sses. 

Onde ,está0 0s sentimentos do coraçáo, a moral. o amole. 
i: fraternidade. o espírito religioso, que o homem sempre 
teve e terá em face do além? Muitos movimentos que n 
história registra, partiram dêsse misticismo natural que 
se alberga no coração dos homens e os arrasta a desprezar 
seus bens e suas .comodidades. para sc lançar em lutas, 
muitas vezes improffcuas, perdendo a tranquilidade e a 
própria vida. 

Em 1914, vimos quanto era fragil a idéia do socialismo 
universal. Bastou o grito de guerra das naqões, para que o 
sentimento patriótico das massas sufocas.se os devaneios -ideo- 
lógicos, alimentados por teóricos sonhadores e. pela ilusão 
de uma paz. consolidada no amplero internacional do opera- 
riado de todas as nar.ões. 

T70r-usr~ S'OI 12 



Jaiir6s. o grande Icnrler iiiLernacionalista, nos primeiioç 
dias do cataclisma 'ai varado por balas de um compatribta 
operario. na mesma cidsdc que lantas vezes empolgára com 
sua palavra inflamada. E. aqueles mesmos proletários que 
enloavnn~ a Internaciona! co::d!izindo a bandeira vermelha 
da plitria comum, ~narchararrl para os campos do Tser e do 
RZosa ca-ntando os hinos de s:ias patrias. 

rl solidariedade do proletariado universalt caiu por ter- 
ra. COMO um castéio cle zsria que as vagas destruiram. 

Mas. os princípios posiíi-eis de serem praticados tèn? 
sido introduzidos com intcligdncia, em certas nações, por 
estadislas patriótas c de altn vis50 administrativa. 

-4 "Carta do TI-aballio" mussoiinica, por esemplo, é uma 
conquista social que vem mantendo a harmonia enlre cn- 
pita1 e trabalho. Aquele granc?e discípulo do fundador d 3  
sindica!ianio. Jorge Sorcl. 11em cedo compreendeu, que s6 
com a coopera-50 sincera de t,odas as classes, alimenladas 
pelo mais sadio nacionalismo. 15 que podia er i tar  a derro- 
cada da s~.ia Pulria: e assi~ll, organizou todas as classes, esta- 
belece:;r!o i i o r r ; ~ ~ s  seguras que-orient.arsem o trabalho e % 
produl:no. de modo satisfazer a s  necessidades i~acionais. 

O seu código sintético d e  trabalho considera a proprie- 
ri:idr: tini fator social e um meio benefico do Estado diluir 
suas responsabilidades7 em dar a todos que o constituem vi- 
da condigna. 

Afastado das utopias marxistas e dos exageros soviCti- 
cos, é o Estado mussolinico uma instituiçáo qiie se sobre- 
põe lis orpaiiiza-óes privadas, para incent.ivã-13s. corrigir 
seus riefeitos c reparar su3.s injustiças. E nâo, um sinples 
inslriinienl p clc fGrr,a. p r a  .garantir exagerados privil6gio; 
de un-in iiisiznificante minoria contra auasi a totalidade da 
nação. 

:\<iictlt '  grsndc estadista. violando o sagrado tabú do in- 
dividualismo. salvou sua Patria. e deu um grande exemplo 5 
humanidade. 

i:rittnao no  nosso .País 4 Jusli-a do Trabalho, se n5o 
quiscrmns que fique letra morta, como tantas outras leis 
em vcspera dc  cleiçsn. se forn?os sinc~ros. terenios de accei- 
l a r  os pi'iiicípios consagrados no titulo "Da econonlia so- 
cial" J q >  antc~projjcto. ou pelo menos. o $ i0 do art.  114 e o 
art. i %  os seus parlígrafos. S6 assim, impediremos o 
malbarato d o  patrimònio -nacional e harmonisaremos as 
ceivindic3q3cs das classes obreiras. dentro da lei. 

"A prer-$50 é uma alta manifestação do principio de 
colahora~ão - 

Convém antes prever. do que procurar repara;. males 
cauaaàos pela niiopia e a incúria dos legisladores que. le- 
v ados por arcáicos preconceitos e outros int.erêsses, se es- 
quecem o11 n-do querem auscultar as  necessidades coletivas. 

Bem sei que a ideologia revolucionária de 92. com os 
seus precursores. Rousseau, Montesquieu. Voltaire e 0ut.ros 
pensadores, ainda perdura como uma carapuça na  rnen- 
lidade daqueles que tèm olhos, mas 160 querem ver  
e tem ouvidos. mas não querem escutar; 1-180 ouvem ou fin- 
gem náo ouvir 0 marulhar da tempestade que se forma, 
e que fatalmente tragará as nacões imp~evidentes. 

Sr. Presidente. outra parte que n Sub-Comissio encn- 
rou com patriot.ismo. foi a organização da .&semDl6ia Na- 
cional. 



O 5 10 do ar-t. 23 do anteprojeto diz: "O número dos 
Deputados será proporcional á população de cada Estado. 
náo podendo todavia nenhum eleger mais de  20 e menos de 
qiirrtro representantes. O quociente será calculado, dividin- 
do-se por 20 o número de habitantes do Estado mais po- 
ouIos0." 

Sr .  Presidente, o equil í~rio político da Federação 13. 
sem dúvida. um dos mais sérios problemas que temos de  
enfrentar com destemor e renúncia. sob pena do nosso país 
rc r  retalhado num conjunto d e  patrias inexpressivas. 

Infelizmente, a Revoluçáo não teve a coragem de re- 
solvC-10. com uma melhor e mais equitativa divisiio terri- 
torial e administrativa. O impasse con t i~ua .  O mal é de 
origem. Vem dos primeiros tempos da nossa formação po- 
lítica e administrativa, agravado com o esagerado federa- 
!imo dos republicanos comtistas d e  91. E hoje, assistimos 
desolados, principalmente, aqueles que põem a Pátria uni- 
da  acima de quaisquer conveniencias, ao afrouxamento dos 
l a ~ o s  nacionais. Mas, se o quizermos ainda, está em tempo 
de  evitar a derrocada que se aproxima a passos largos. É s6 
termos a coragem e o desap6go de nos emancipar de certos 
preconceitos regionalistac. e organizar u m  Governo profun- 
damente nacional, capaz de manter o equilibrio entre as  di- 
versas regiões do país. 

O projeto substitutivo em vez de procurar diminuir ês- 
se mal, agravou. O parágrafo único do seu artigo 37. é 
um verdadeiro atentado ao equilíbrio político da Federa- 
cão. i mais uma mordaya ao desenvolvimento político dos 
atuais pequenos Estados. 

Limita em 300 o máximo de Deputados que terá a fu- 
t u ra  Camara dos Representantes. Dentro da  proporcionali- 
dade estabelecida no art. 37, as grandes bancadas ser50 au- 
mentadas. e cm pouco tempo, a Camara atingirá esse má- 

zirno. 
Ninguém desconhece que a populaçáo cresce na razlio 

direta do número de habitantes. Dois estados, uin coni oito 
milliões de habitantes e o outro com 800.000. quando o pri- 
meiro atingir 13 millióes, o outro terá, apenas 1.200.000. 
Hipótese ~cr i f icá \~e l  se ambos se deserivolverem harmoni- 
can~ente. Desçc modo, os nossos Estados pop~iloaos c qiie 
já possuem grandes bancadas. as aumenta60 num quocien- 
t e  muito maior. do que os pequenos, e em poucci tempo a 
Cumara estará com 300 Deputados. 

Daí erii diante, as bancadas ficar50 estacioniirias. c as- 
sim, miiitos dos pequenos Estados, cujas condições nos le- 
vam a crer que amanhá serão grandes. continuar*'i O com a 
sua  reprecentaçáo política sacrificada. dando lugar a rei- 
vindicayões perigosas. 

A minha bancadá:apresentou nesse sentido urna emen- 
da  aue. mais oii menos, conciliando os interesses das gran- 
d e s  -bancadas. permitirá no futuro estabelecer um equilí- 
.b r io  polit.ico mais acentuado. É menos radical do que o 

estabelecido no anleprojeto, Bste fixa e m  20 o máximo dos 
deputados por Estados, enquanto a nossa emenda limita em 
37, que é o m5simo da  m i o r  bancada de hoje. Também-con- 
serva- o período decenál estipulado no anteprojeto, para alte- 
rar as bancadas que Snda nZo atingiram o limite fixado. 



Sr. Pr~sideiile, custe o que custar devemos ext.irpar esse 
i.cgionnlismo dissolvente que, dia a dia, mais se acentúa, di- 
niiiiuindo os lnqos da unidade nacional. I3 preciso que todos 
se coinpenetrem qae o Brasil é um sb, que não deve haver 
l:.sLaclos vassalos e Estados soberanos, e que temos o sagrado 
tlevcr de transinitii aos nossos .pósteros esta Pátria, cada vez 
m:iis engrandecida pela união absoluta rios seus filhos. 

Uivcrsas enlendas foram apresentadas por ilustres Cole- 
gas! no sentido de corrigir esca desproporçáo polit,ica. Den- 
1 . 1 ~  elas. dcstncri-sc a do digno ~epresentante do Distrito Fc- 
deral. Sr. -4niit~al Pcisoto. que alem de argumentagáo co1.i- 
~incei l lc .  .juntoii uma tabela estabelecendo a proporcionalidti- 
de  det.el.mina1iva do número dos deputados por Estados. Xas, 
todas r e d ~ i z ~ m  o núniero atual dc certas bancadas que, na- 
turaln1ente, sr  opor50 a ser reduzidas. 

A noseti cixcnda 1150 tem este incon\-eniente, pois limita 
o i~lrísimo c?ni 37 Deoutados, que é o da niaior bancada atual- 
nienlc na Rs.i.embléia. 

550 dcsconlie(10 que a Caniara dos Representantes, sendo: 
em Lése, :i representaç50 política do povo, qualquer l imitaçá~~.  
de certo ii~odo, C alcntalória aos chamados princípios demo- 
cráticos. 3,las, acima de todos os princípios e de t,odas as 
con\reiiiC!nciris~ deve liairar a unidade da Pátria, seriamente 
~imençada com n despropor~áo de certos Estados que' dia ;L 

dia, vão coiiquisiando prerrogativas e direitos de nações 
soberanas. 

Já assisti121os com pezar a insidiosa propaganda de cer- 
tos brasileiros que aspiram transformar o ~ioçso Pais em 
unia Gonfedcrartio de Estados. 

8stes cornpntriotas desconhecem inteiramente o nosss 
passado Iiislbrico c, por isso mesmo, n ú ~  ouvem o fragor das 
lutas heroicas, daqueles que oferecem a sua vida para. nos. 
legar êss- colosso unida e integrado ria conciência civica 
dos seus fillios. C:csLarnci?te. sáo brasileiros de cincoenrn 
anos de Brasil, sem ti.adiq6cs e sem raioes na  nossa terra; 
vivendo em cent~os  cosmopolitas, dcscoiiliecem os nossos 
homens cio sci.tZo. da ccisillin e do cxlremo-q0rt.e. que. en:- 
bora formarios pelo cn!donmento de li.& raqas diferer1tc.c. 
já se acliam irman:irlo$ iii:imn cons:igainidade LioniogGnea o 
jti refletem, em t.nr1a.s S I I : ! ~  mni~ifcstn~ries. 9s mesmos seli- 
lirnentos r l ~  br.rizilidad~. 

:i divcrçidadc 190 nosso incio gcogriifico, aliada ;i ri)! 
distribuifio da:: corr.ente+ iniigratbrias, já. constitue. por si 
s6, poderoso cleriiento desassocialivn, pois, conici bcm cnsi- 
nam Fren~an. Ratzel. Beleaus. hIoiit,esauieu e outros. os ~ 1 1 . -  

mentoç sociais-gcográfjcos determinam a economia. u~ 
ocupaçoes. o caráter e, consequentemente. as tendências po- 
líticas dos grupos. 

Tudo, portanto, nos indica que devemos procurar COJ- 
rigir essas tend6ncias. fortalecendo a unidade da Pátria, 
para evitar que amanha se transforme e m  um agrupan~enln 
de pequenos povos. dominado.; pelas na~6es  economicamente 
organizadas. 

Sr. Presidente, reconheço que a Sub-Comissáo do I t n -  
marati deixou de  preencher uma grande lacuna quando or- 
ganizou o Poder Legislativo, náo incluindo a representaçãci 
profissional. Neste particular, a douta Comissáo dos 26 foi 
 USO mais esclarecida. 



A representação profissional se i i i ~ ~ ~ õ e  no Estado mo- 
derno. não s3 como um meio de coordenar os interesses de 
iodas as clasçes. colahorandc colil sua csperiència na ieituz.3 
das leis. como tamù(tm virá climiniiir o prestígio do parasi- 
tismo golit.fco. 

1 po1ít.ica do nosso País, sem partidos nacionais, fica 3 
mercè cIe um pequeno grupo que se reyezn no poder, em 
'benefício pr6prío. com raras exceções. 

0 s  nossos  político^, raramente, dão satisfa~5o dos seus 
atos ao seu eleitorado. Procedam bem ou mal. satisfaçam 
oii n5o as belas promessas feitas em vésperas dos pleitos, 
rc! contarem com o apGio rle alguns clicfcs, estar50 seguros 
rle continuar nos postos ,rletivos. 

30 entanto. duvido i n ~ i t o  que um Deputado clussistir 
seja reeleitn. se durante o primeiro mandato n5o satisfez as 
.esperancas das associaçóes quc o elegeram. 

O prcfissionaiisn~o político. no scntjdo científico da pa- 
I a ~ r a :  é Ú t i i  e necessário ás na~ões .  

Para çe governar. precisa-sc de grandes conIieciment.os 
gerais e 6s longo tirocínio político-administrati~o, que s6 
se adquire pelo exercício continuado dos cargos públicos. 
Nas, o profissionalismo parasitário, sem còr. sem forma, 
sem id6ias e especializado na int.riga dos bastidores, é no- 
civissimo a todos os países. 

-4 representarão profissional náo alcnda corilra os ver- 
dadeiros principioa democráticos. conforme alegam alguns 
opositoreç: ncredilo. sim: qrie atcnte contra a falsa demo- 
cracia clcsse parasitismo políticot que sempre prüciira en- 
godar a opiniáo pública com palavras bonitas e Ucas. 

O que tem sido a nossa (50 fala&\ democracia nestes 
anos de República senão a mentira. a hipocrisia e a coi- 
rnp~Uo política! Os allos inlerdsses iiacionriis SUO poslos (li: 
lado e esqiiecidos os vitais problemas da Naçúo, aqrièles que 
 iriam justamente ao enconlro dos reciamos das classes que 
prodiizem e traballiam . 

-4 rcpresenta~úo profissional será uma ducha fria no 
p a r n i f  ísmo político. 

Sr. Presicicnle. a esiguidade do tempo n5o me permite 
analisar. como era do meu desejo, mais alguns Pontos do 
pro.ieto su'urlituti~o, e aqui termino as minhas consideragões. 

O Sr. Presidente - Findo o discurso que motivou 3 
prorrogaçjo,  ou levantar a Sessão, designando para a d e  
.qiiarta-fixa. 2 de Maio. n mesma 

ORDEhI DO DIA 

Trabalhos de Comissão (Policia) . 
1,e~anta-se a Sessáo 5s 18 horas C 20 minutos. 





PresiEiência dos Srs. Antônio Carloc. Presidente: Tonaz Lôbo, 
1" Secretário, e Crist6vão 2arce!os, 2' Fice-Presidente 

A's 14 horas, comparecem o; Ers. : 

-4ntònio Car!os, Cristóvão Barce!us. Tomaz LUbo. Fer- 
nandes Tá~ora ,  Clementino LisbOa, Valdemar Nota, .ílvaro 
Maia, Luiz Tirelli. -*e1 Chermont, Nario Chermont. Veiga 
Cabra:. Mours Carvalho, Joaquim ALagalliães. Lino Machado, 
Sfa,~alháeç de -%lmeida. Rodrigues Moreira, Costa Fernandes, 
Carlos Reis, Adolfo Soares. Godofredo Viana, Freire de An- 
drede. Vaiaemar Falcáo. José Borba, Pontes Vieira, Silva 
T,eal. Savier de Oliveira, Kerginaldo Cavalcanti, Ferreira de 
Sousa. Alberto Roselli, Odon Bezerra. Irenèo Joffily, Here- 
ctiano Zenaide, Pereira Lira, Souto Filho, Arruda Falcão, 
Arruda Camarn. -4rnaldo Bastos, Simóes Barbosa, Osório Bor- 
ba. Góes Nonteiro, Valente de Lima, Sampaio Costa, Lean- 
dro Maciel, Rodrigues D6ria, Deodato Maia, J. J. Seabra, 
Marques dos Reis, Prisco Paraíso, Magalháes Neto, Medeiros 
Xeto, Alfredo Mascarenhas, Homero Pires, Negreiros Falcão, 
Lauro Passos, Godofredo Nenezes, Lauro Santos, Henrique 
Dodsworth, Rui Santiagcj, Amara1 Peixoto, Sampaio Correia, 
Pereira Carneiro, Leitão da Cunha, Olegário Mariano, AcÚr- 
cio Tòrres, Fernando Magalhães, Cardoso de Melo, Bias For- 
tes. Ribeiro Junqueira. Martins Soares, Pedro Aleixo, Ga- 
briel Passos, Augusto Viegas, Mata Machado, Delfim Moreira, 
José Allímim, Odi io~ Braga, Vieira Marques, Simão da Cunha, 
João Beraldo, Furtado de Menezes, Cristiano .Machado, Le- 
vindo Coelho, Aleiso Paraguassú. Valdomiro Magalhães, Bel- 
miro de  Medeiros, Celso Machado, Campos do Amaral, Car- 
neiro de Rezende, Sntero Botelho, Alcantara Machado. Teot6- 
T I ~ O  Monteiro de Barros, Barros Penteado, -4lmeida Camargo, 
Guaraci Silveira, José Ulpiano, -4breu Sodré, Lacerda Wer- 
rieck, Antonio Cov~llo. Cardoso de Me10 Neto, JOSI? Honora- 
to, JoZo Vilasbòas, Alfredo Pacheco, Lacerda Pinto, Adolfo 
Konder, Carlos Gomes, Simóes Lopes, AIauricio Cardoso, Anes 
Dias, Frederico Wolfenbutell. João Simplicio, Renato Bar- 
bosa, Demétrio Savier. Pedro Vergara, Panfa Ribas, Raul 
Bitencourt, Adroaldo Costa. Gaspar Saldanha. Rlinuano de 
]\loura, Alberto Diciz. Cunhx Vasconcelos, Acir Nedeiros, 
Ferreira Ketù, AnlCnio Rndrigucs, Valdemar Reikdal, Martins 
c Silva. Franci+cn Ilourn, AntAnio Pcnnnfort. SebnsLi5o de 
Oliveira. Alberto Surek. Guilherme Plbstcr. Eu~Bnio .Mon- 
t ~ i r n  cic Barros. Edmar Carvalho. !%rio Nanhiíes. Ricardo 
-1Iachad0, Valter Goslin. Pcdro Rache. Gastão dc Brito, Tei- 
xeira 1-eite, Pinheirc Lima, BIorais Psiva, ( 1 4 0 ) .  



O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o comyare- 
cimento de 140 Srs. Deputados. 

Xsttí aberta a sessão. 

O Sr. Valdemar Mota (4" Secretário, servindo de 2") pro- 
cede ií leitura da I t a  da sesrr?o antecedente. ti qual é, sein 
observac6es, aprovada. 

Compa~ece o Sr. Ministro Juarez Távora. 

O Sr. Presidente - Passa-se 5 leitura do Expediente. 

O Sr. Clementino Lisboa (3" Secretário, servindo de i") 
procede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofício : 
Do Clube dos Advogados, de 18 do mGs findo, remetendo 

tima cópia da conferência do Dr. Arnoldo de Xedeiros, çObre 
o projeto de Constituiç50. - Inteirada. 

Telegramas : 
De Baurú - SUO Paulo - Dos ferro~iários da Noroéçte. 

solidários com os das demais estradas; do Presidente da 
Associaçiío do Fisco Municipal, de Belém; do Sindicato dos 
Traballiadores do Limo e do Jornal, de Belém; do Sindicato 
Opeitírio da F5bric.a Santa Maria, de Fortaleza; do Sindi- 
cato dos Calafates Navais, de Fortaleza; da Associação dos 
Funcion5rios Federais, no Pari; do Sindicato dos Trabalha- 
dores cia Limpcza, da Cidade de Belem; e do Sindicato dos 
Motoristas. de Recife, solicitando a aprovagão dos artigos 
3s e 30 do Suùstitutivo Conetilucionai. 
- Inteirada. 

Vem á AIcsa 3s seguintes 

Sib. Presidente - Tendo sido publicado, com incorre- 
çóes: um aparte ao Sr. Depiltado Osbrio Borba quanilo, da 
tribuna' S. Ex. tecia comenl5rios s6bre as emendas religio- 
sas, peço a V. Es. que ordene sua retificação de maneira 
que fique redigido como segue: 

"O Sr. Correia de Oliveira - Trata-se, natural- 
mente, de catõlicos que não falaram com autoridade 
de católicos, nessa circunstancia; de católicos que cos- 
tumam afirmar suas crenças em seus discursos, pre- 
cisameilte no momento em que as apunhalam em seus 
atos." - Corrêa de Oliveira. 

SI-. Presidente - A emenda n. 72, que tive a honra de 
ofcrcccr ao prSojcto siibstitiitivo. elaborado pela douta Co- 
rnissJci Constitucional, foi publicada com uma incorrecão 
na sua última palavra e merece ser reproduzrda, embóra a 
altcraq5o llie não haja deturpado a suùstancia: 



;-%o n. 5 do art .  4G: 

Redija-se da seguinte forma: 
5! aprovar as deliberacUcs das Assembléias legisla ti^^ 

sobre incorporaçáo, subdivisão ou desmenibramento de 
Estadoa e qualquer ac0rdo realizado entre êstes. 

Jicstif icação 
- ---- 

?I bem da clareza do dispositivo. 
Saia ílaa Se+sóer-. 17 de liarco de 1934. - ArnoL(1 

Silva. " 
Aqui está o dispositivo emendado : 
"9rt. 46. Compete privativamente ao Poder LegisIa- 

tivo, com a sanç50 do Presidente da República: 
.-...........-..-......-*..-.-.--.-.....--*.....-.- 

5 j  aprovar as deliberagóes das Assembléias Legislati- 
vas sùSre incorporacáo, subdivisáo 0x1 desmembramento de 
Estados, qualqcer ac6rdo realizado entre êstes." 

emenda obleve? entretanto, da ilustre comissiio que u 
estudou, o parecer est,anipado ontem no Diário d a  Assem- 
úLé!a dYacionaL : 

"Rejeitada. Xão 115 obscuridade no testo emendado. " 
.Xão fòra eu somente quem assinalara, todavia, essa 

obscuridade. O nobre e culto Deputado +mero Pires no- 
tando que, no art .  46, 5, do substitutivo, o pensamento se 
parle e descontinua de tal maneira que se náo atina com o 
sentido do testo em si mesmo'. siibscreveu a emenda nú- 
niero 1.555, pela qual, onde esta "subdivisáo ou desmem- 
bramento de Estados, qualquer ac0rdo realizado entre êstes", 
manda dize? "subdivisão e desmembramento de Estados ou 
qualquer acurdo realizado entre êstes" . 

Pois bem. -1 mesma douta comissio emitiu o parecer 
que transcrevo : 

"Prejiidicada pela aceitaçiío da emenda n. 1.948, que 
modifica o testo indicado." 

Ai está- Quando julga a emenda n. 72 afirma a comis- 
siio qcc "na0 h& obscuridade no tcsto emendado". Quando, 
porhin, con~iclera a emenda n. 1.545 reconhece a escureza. 
Reconhece e procura remedia-Ia . Como? "Pela aceitarão da 
eme~ida n. 1.948, que modifica o testo indicado. 

Eis, agora, a modificaçtio tracada pela emenda n. 1.948: 
"5j aprovar as deliberaçoes das Assembléias Legislati- 

vas sbbre incorpora~áo, subdi\-isáo ou desmembramento de 
Estados e qualquer ac0rdo. . . " 

Tal como na emenda n. 72. 
É o que desejo registar, Sr. Presidente, requerendo a 

V. Ex. a inserpUo destas observações qo  Diário tia Assem- 
blCin Xacional, para rctificayiio tamb6m do engano em que 
cvidentcnicnte incorreu o pl-imciro dos pareceres trans- 
critos. 

%ia d;i?i. Fcssiic*~, 2 ( l i a  >!:tio dc 193.5:- .41.noW SiLca. 

O SI. Presidente - EsL5 finda a leitura do Expediente. 
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o Sr. Presidente - Está presente á Casa, e acaba de pedir
a palavra, o Sr. Ministro da Agricultura que, pelo Regí
mentu. tem preferência sôbre quaisquer outros oradores.
Vou dar a palavra a S. Ex.

Tem a palavra o Sr. Ministr'o da Agricultura.

o Sr. Ministro Juárez Távora - Sr. Presidente. 81'5. Cons
t.ituintes: conforme afirmei á últ.ima 'vez que tive '0. honra de
dirigir-me a esta Assembléia, não pretendia mais voltar a
ocupar uS preciosos momentos de sua atencão para defender:
lJontos de vista menos pessoa;:: do que, propriamente. con
gr'egadores de uma parte apl'eeiàvel da corrente que fez o mo
vimento revolucionário de 1930. Como dever funcional, na
qualidade de :Ministro da Agricultura e tendo, pelo decreto
de convocação desta Assembléia e por fôrça do SI'U Regi
mento, direito a falar neste recinto, não me sentiria, entre
tanto, bem se d€ixasse de usar ainda uma vez, agora, dessa
faculdade, ma.-.:imé quando aquí se tem tratado de questões
afetas á competêncIa admmistrativa daquele Minist.éric., e
que reputo da mais alta relevancia para os inter&sses na
cionais.

Por isso, Sr. Presiúenle, sou forçado, mais uma vez, a.
vir a e~ta tribuna, bem contra os impulsos do meu egoísmo
- porque a atividade administrativa a que me t.enhp dedi
cado bastaria, por SI só, para esgotar todas as minha'5 ener
gias físicas - mas, impelido pelo dever de não deixar.
diante das primeiras dificuldades, diante dos prim,;iros tro
pêços sérios. abandonada a causa que, voluntária c concien
temente, abracei neste l'ecinto. Vou referir-me especial
mente á maneira por que está conduzida, no último parecer
da Comissão dos 26, a questão das riquezas do subsolo e d<~

.mergia hidráulica em face da futura ConstHuiçflo. Sôpre
êste assunto o .Ante-projeto governamental, apenas na alínea
ti do arl. 19, que define O~ b~ns do domínio da União, fri
sava perlenceram a êsse dominio as riqnezus do subsolo e a~

quedas dágua, se ~stas ou aql.lclas ainda inexploradas.
Penso, Sr. Presidente, QIH\ do ponto de vistª da compe

tên<~ia legislativa. o Ante-pl·oj~lo enquadrava a questão den
tro do mesmo espírit.o da Con$tituicão de 1891. atribuindo-o,
em primeiro lagar, á competência federal. O substitutivo
apresentado, mais tarde, pela Comissão dos 26. houve por bem
- e penso que o fez muito acertadamente - especificar no
art. 7°, item lO, alínea n, a competência privativa da. União
para legislal' sôbre riquezas do subs.olo, mineração, siderur
gia, água~, energia elétrica. florestas, caça e pesca e sua ex:
ploracão. Dando á União Federal competência privativa para
legislar sõbre estas importantes fontes de riqueza, não esque
ceu da que somos uma Federação composta de numerosos
Estados, cada um pretendendo poderes, dentro de sua esfera
~special de compêtencia, para legislar, não no sentido de con
troverter, de turbar o direito pacífico da União a traçar
normas gerais, mas no sentido de adaptar esta legislação
geral ás sua", pecuJiaridades.

E, por isso, estabeleceu, ainda, o substitutivo, no parâ
s-rafo 40

, do art. 70
:

..As .leis federais sobre a matéria referida no nú
mero W, não excluem a legislação estadual subsidiá-



r ia ou complementar, pertinente a peculiaridades d a s  
condicões locais e. em qualquer caso, não impedem 
maiores exigências, aperfeiçoamentos ou determina- 
cóes secundárias, estabeleciclas nas leis estaduais". 

Penso, Sr. Presidente, que andou muito bem a Gomissão~ 
dos 26 no seu substitutivo, quando deu competência priva- 
tiva ã Uniáo Federal para legislar sobre todas as fontes de 

, riquezas naturais do Pais, permitiildo . . . 
O SR. PEDRO - 4 ~ ~ 1 x 0  - Estou de pleno acurdo com 

V. Es. 
O SR. MINISTRO JUAREZ TATORA - Agradeço ao. 

nobre Deputado por Minas Gerais o apoio que me dá com o 
seu aparte, e continúo: 

. . . permitindo, repito. que, rium Pais con~gosto de  
várias unidades autonomas do ponto de vista politico-admi- 
nistrativo. a TJniáo piidesse estabelecer de maneira ampla 
as normas gerais, capazes de dirigir e coordenar racional- 
mente a atividade de cada uma dessas partes, para que, 
usando da legitima atribuiçao que lhes cabe como unidades 
autdnomas. não se contradissessem. não dispersassem es- 
forços ou energias em sentidos diferentes. mas, ao contrario, 
normadas por lcgisla~ão de natureza geral, adaptando-a, 
sempre que necessário, Qs peculiaridades próprias, pudessem 
todas as unidades federadas, eserceiido legitima atividade 
dentro de seus territbrios, bitolar de maneira razoavelmente 
uniforme, verdadeiramente eficiente, a sua funcáo adminis- 
trativa. 

Impedir a Uniáo de traçar essas normas - isso, sim, 
Sr. Presidente, é que viria atentar contra o regime federa- 
tivo - dando origem a constantes inter\rencões indebitas do 
poder central na vida dos Estados. 

Efetivamente, se a União Federal n5o traçar normas 
prkvias afim de orientarem, a esecuçáo por parte dos Es- 
tados, de umas tantas atribuições administrativas, náo de- 
vemos nos iludir: estes, na impossibilidade de fixarem um 
plano iiniforme de ação, praticarão muitas veze? atos que 
n Governo central poderá considerar atentatónos ás -suas 
prerrogativas e, então - (r natural e reiteradas vezes ja o 
temos presenciado - Csse mesmo gov6rno central inter- 
vir& para impor 5s unidades federadas o que considerar o 
l~rincipio mais esato r? conveniente S. satisfaçãp dos inte- 
rcsses coletivos. 

Fa-10-6. porem, Sr. Presidente, de maneira arbitrária, e 
os Estados não terão em que se escudar para protestar 
contra essa interferência indebita, porquê nada marca pre- 
cisamente, o limite dela. Ao contrário, se esta Constituinte, 
meditando bem nas consequências do excesso de autonomia 
que se quer atribuir agora aos Estados, estabelecer na Cons- 
tituiçáo, as normas, segundo as quais os Estados dev?m 
exercitar o direito de legislação complementar e o drreito 
executivo s6bre explorações de riquesas do subsolo e s6bre- 
energia hidrhlica, muito melhor ficarão êles acobertados de 
violências vexatórias. Assim acontecerá porquê a cada mo- 
mento terão perfeitamente delineada a sua órbita de ação: 
terão constantemente coordenados os seus esforços pela ler 
federal, e essa mesma lei servir-lhes-i de garantia plena e 
eficiente contra o arbitrio e a prepotència do poder central. 

Nestas condições. o Ministério da Agricultura. que só mo- 
tivo de aplausos tinha ás normas assentadas pela Comissãoi 



dos 215. em seu primeiro parecer no subslituli;~~, ;-em. se- 
nhor Presidente. n.20 erm tristesa. não sem abatimento, dizer 
a esta .\sçembléia, que não enxerga como justificar o retro-. 
.cesso feito no iiltimo parecer da referida Comissão. transfor- 
mando as disposições claras do art. 'i0, item 10 e alínea n. 
conforme passo a ler: 

":\ri.. 'i." Con-ipetc privritivan-iente :i União : 
.................................................. 
"Item 19 - Legislar sobre : 
.................................................. 
"-4linea 1~ - Bens do domínio federal; caça e 

pesca; e defesa florestal". 

Houve, como veremos, urr,a decomposição de alíneas. 
sendo substituída a zlinea n, do item 10, por duas outras, no 
item 19. 

LC-se. adiante, na alínea li: 
"normas gerais, s0bre mineração, siderurgia e 

aproveitamento das águas, sempre que estas, ou o 
transporte de energia por ela produzida, interessem 
diretamente a mais de um Estado ou a serviços da 
Gniáo". 

Sr. Presidente, a cláusula que estabelece a restriçáo 
"senqre que interessem, as águas ou a energia hidrklica 
por elas produzida, a mais de um Estado ou a serviço da 
Uniuo", parece-me contraproducente, perigosa, injustifi- 
cáse!. do ponto de visla político e do ponto de vista técnico. 

Do ponto de vista político, Sr. Presidente, porque não 
impedira á Uniáo, eni determinadas circunstancias, de, até 
nlovlda por sentimentos menos nobres. dizer que lhe inte- 
ressa qualquer fonte dc energis Iiidr8ulica. Neste século e 
num pais pobre de combusli~~eis, como o nosso, talvez ela 
pudesse dizC-10. legitimamente, em 90 % dos casos. E teria, 
em cada caso. de ferir suscetibilidades e provocar protestos 
prejiidiciaIissin-ios 5 unidade pcitria. Do ponto de vista tkcni- 
co. a restrir.20 imposta 5.competBncia legislativa da União 
iniporla c n ~  privi-la rlo direi10 legítimo e necessário de con- 
trole sVbre gerario. transmissão e utilizaçCio da energia lii- 
droelétrica - capaz dc racionalizar a sua eãploragão. 

Dado o nosso atrazo cm todos os sentidos, Sr. Presi- 
dente, 6 misiér, que o poder superior não se descuide, não 
deixe orriissõcs escusadas, gor timidez ou pusilanimidade, 
mas tenha a coragem de, para evitar um verdadeiro atentado 
contra a economia nacional. que é, em suma, a integrarão da 
economia de todos os Estados, impedir que, pelos Estados 
afora continue reinando a 1egislaç.ão caótica, confusa e im- 
patriótica, através de cujas malhas a ganancia do capitalismo. 
nacional ou estrangeiro - pouco interessa - tem sempre 
encontrado porias para penetrar, auferindo para si resulta- 
dos s u e  variam nk razáo inversa do respeito aos interesses 
coletivos. e contra os quais. nem o poder discricionário teve 
onortunidade de reagir de maneira radical e uniforme. es- 
tirpando os abusos, reduzindo aos limites justos o rendi- 
Smento dos respectivos capitais e proporcionando á massa dos 
consumidores, por pegos razoáveis: o gozo dos servi~os pelos 
-mesmos explorados. 



E Csse regime. Sr. Presiiieiiie, terá de subsistir, quem 
sabe até quando, dentro da vigència da futura Constitui~ão, 
porque nenhum dos contratos? vamos dizer leoninos para 
n5o dizer coisa mais dura, até hoje celebrados. compreende,, 
diretamente, interesses de mais ùe uin Estado. Kenhuma. 
das empresas, nacionais ou estrangeiras. i:ue exploram, entre 
nós, a energia hidráulica, ainda pediu concess5o para forne- 
ce-la a v8rios Estados, ao rnesmo tempo. e os seus contratos 
1150 s5o uniformes de  um para outro Estado. As tentativas 
se multiplicam e as concessoes v20 sendo dadas por cada Es- 
tado, sem um critério preestabelecido. obtendo cada em- 
1.iresa tanto quanto o permita a transigG~icia dos go\-ernan-s, 
srm se ter em contaT que a colet,ivida.de nacional 6 uma a» e. 
tem direitot ao inenos nestas coisas, qiic são- ou seruo n brise. 
da nossa riqueza eeon6mica. ao seu gozo mais oc inenos iliii- 
forme cm todris as parcelas do LerrilSrio nacional. 

Xo meu Último discurso. Sr. Presidente. aludi apenas - 
1150 a lendo para n5o enfastiar os ouvidos dtt -4szeml~léia - 
s uma fzrli, docunienta-ãot provando o que tem sido até 
lioje' entre 116s. o regime da exploraç50 das riquezas do siib- 
solo e da energi~ hidráulica. Emùora nUo nie animando :t 
ier aqueles docun~eiitos. cuja puùlica~50 já solicitei á Casa e 
trago comigo. com o últinlo dfscurso, cuja revis50. por es- 
cesso de ahzeres, s6 hoje pude concluir. para serem publi- 
cados no Diário da risse,)ióléiu XacionoL. vou rnc permitir. 
c~ntretanto,: ler um resumo dos mesmos: feito pela Diretorilt 
Geral do Departamento Xacional da Producao RIinernl. p::rti 
que â Asseii~bléia, talvez na impos~ibilidad~ da publicaca=i 
rleles em tempo' possa ter iinia iioçalo ligeira. 30 menos, dos 
motivos que, reiteradamente, tem t~azido a esta Casa o NI- 
nistro da Sgricult.iira, com sacrifício pessoal, mas conte1il.e 
com a sua concicncia, por estar cumprindo estrito &\-r 
funcional : 

"O documento i). 1 contem um resumo IiisLóricc. 
da e\~olução do Direito rias Minas, no pais. sob os ri:- 
gimes colonial, moriirqiiico c republicano. 

"ilostra de muncir~ irisofisinávcl qae o sistema de 
aceesáo que ainda Iiojc prevalece, e que se inaugu- 
rou coin o advento (.i:\ Repiiblíca, foi uma conquiçta 
negativa, do ponio cle vista do surto das indústrias 
que se fundam na esploray.ão desses recursos natiirais. 
Cerca de qiiatso décadas.de vigèilcia desse regime, niio 
bastaram para destruir a tradicáo. quasi quatro vezes 
secular. de aue as utilidades e valores contidos no 
subsoló p&t rh  constituem patrimônio inalienável e im- 
~rescritível da Nação. revertendo Dor seus proventos ao 
Soberano, em que- ela se encarnava e sob-cuja prote- 
c50 se colocava, ou i í  con?un:~ão social, representada 
por seus poderes político-administrativos. Em um e 
outro caso, interessando indireta ou diretamerite rí co- 
letividade e repartindo-se equilativamente por todos 
brasileiros, onde quer se encontrassem estes, onde 
auer se constatassem suas ocorr6ncias. Denota a 
Siirnula da iegislação mineira contida nesse documento 
aue o conceito individualista da propriedade orientou 
com infelicidade os Constituintes d e  -91, e que as as- 
sembléias le~islativaç subsequentes não souberam utí- 
lizar-se dos-recursos, que prudentemente lhes forne- 
cera o texto constitucional, instituindo limitações s 
restrições á propriedade das minas, a bem da- expio- 



rayáo dessa iadústria. Mais de cinco lustros da pro- 
clnrnayáo da República haviam decorrido, quando o 
Congresso Kacional cogitou de dotar o Pais de uma 
primeira lei, regulando a indústria da mineração, isto 
6. quando, anarquicamente e invadindo atribuições 
privativas da União, já os Estados, quasi todos, haviam 
iegislado sbbre a matéria. 

"Ao dfsinterèsse inequívoco da primeira Repúbli- 
ca pelas riquezas do subsolo, consequência lógica do 
principio da acessáo, que ao senhor da terra entregava 
a p~op~iedade  do que nas profundezas desta se conti- 
verse, deve-se a estagnac.ão, quasi completa da ativida- 
de mineira, ou mais lamentavelmente, o esgotamento 
rápido e improdutivo de dep6silas de minérios valio- 
sos, essenciais ao de~envol\~imento industrial do País, 
ri50 raras vezes com onus real para o erkrio público, 
como sucedeu a muitas das jazidas de rnanganês do Es- 
tado de Minas. 

"Alguns inconvenientes do atual regime jurídico 
das minas f o ~ a m  compendiados no anexo n. 2, con- 
juntamente com opiniões sôbre o mesmo e ~ i t i d a s  por 
eminentes homens públicos que colaboraram ou não 
na Constituisão de 24 de fevereiro. Alguns como Rui 
BarBosa, Quintino Bocayuva, José Higíno, ressalvaranl 
disde logo sua responsabilidade com declarações for- 
mais que denotam a compreensão e s a k  que possuiam 
da relevancia do assunto. Outros, penitentes, ante as 
nefa-tas consequências de seu erro de aprcciaçáo, n5o 
kepidaram em reconh~ce-10 mais tarde, procui.ar?do 
esplicar-lhe as causas. Fato indiscutível é que com a 
República cessou a atividade mineira do País. A Es- 
cola cle Minas, monumento científico de reconhecido 
valUr. destinada pelo seguro descortico de nosso se- 
gundo imperante a guiar. onforme os .princípios da 
ci6ncii-t e da tkcnica, a atividade mineira. teria su- 
cumbido á mingtia de campo propíoio ao labor de 
seus p~ofissionais, não se amoldasse á fatalidade da 
situa~Uo. ampliando a esfera do ensino i inistrado, 
ainrla que parcialn~ente falhando aos obj A o s  que 
ditavam sua fundarão'. 

E 1'. Ex., Sr. Presidente, sabe kua a Escola de Minas de 
Ouro Preto teve de conceder o título de engenheiro civil aos 
seus cliplomndos, porquê, do contrário, os engenheiros ex- 
-~lusivan~entc. de minas teriam talvez de permanecer ociosos 
:Dum país com as  nossas possíbilidades minerais. 

"Inipotentes para enfrentar por si a s  dificuldaães 
financeiras e técnicas .da indústria, p~lvados dos au- 
xílios d a  administraçáo local e desiludidos de sua efi- 
ciente intervenção, ainda foi para a União. que coa- 
vergiram os insistentes apelos de quantos pretenderani, 
n6sse regime, dedicar-se ao aproveitamento das rí- 
quezas do subsolo nacional. E não apelaram em v5o. 
Favores diretos e indiretos de toda a sorte nunca lhes 
foram regateados : isenção de impostos e k ? s  adu_a- 
neiras, de onus fiscais de v8rias espécies, orientam0 

' t6cníca e científica, aparelhamento material, fretes re- 
duzidos e mesmo deficitibios. e at6 capitais sob a forma 
à c  em~~LSstimos, obti~eram dos poderes federais. 



"E enquanto assim se desvelava o poder central 
pelo aproveitamento das riquezas minerais, desvelavam- 
se em sentido oposto os govêrnos estaduais em Opor- 
lhe ao surto incipiente. a barreira de uma taxa-50 por 
vezes pfoibitiva. 

"Em proveito da mineração, privava-se a Naq50 
das rendas alfandegárias e de outras fontes, que de- 
veriam provir da importação da maquiaária e maié- 
rias primas indispensáveis B indústria; o Estado, tri- 
butando o produto da lavra, sem outro ob.ietivo ,ienZ,, 
criar unia fonte de receita e sem o u ? ~ o  critério a náo 
ser o másimo de toierancia da ativiJride industrial, 
compatível ou muitas vezes f i o ,  com a sua subsisten- 
cia, como que icdiretamente tributava á prdpria 
União, absorvendo com os onus que impunha os fa- 
vores que aquele concedia. 

"Cobrava o Estado de Minas o imposlo de 4 elc sG- 
bre o ouro estraído das minas de seu tcrritUrio: a 
União a estas concedia isençáo de imposlos e taxas 
aduaneiras. Dêsse mesmo auxílio federal gozavam as 
empresas exploradoras das .jazidas dc niangsnês, além 
da regaiia especial de transportarem pela E. I?. Cen- 
tral do Brasil. por tarifas t i o  ùaisas que se tornavam 
deficitárias, o minério destinado íí csportaçáo: o Es- 
tado de Minas tasava o produto que se escoava de seu 
território. assim criando importante fonte de sua re- 
ceita. 

"Tanta disparidailr: no tratamc~iilo dispciiscido 5 
mesma indústria 6 simlilesmcnte edificante. 

"Quc fizeram, porlanto, os Estados pelo a~rovp.tz-  
mento das riquezas de seu sub-solo? 

"Como ancso n. 3, coligiram-sc rlispositivos cons- 
titucionais de vUrios paises refercntcs a minas c que- 
das dbgua, em que ao poder central súo atribuidas sòbre 
a matgria compct0ncins legi~lativas e esccutivas. Em 
napões de regimc federativo, como o AI6sic0, a ?ius!rizi, 
a Repifblica Socialista Sovicticn Russa, a Argentina. 
a Espanha, bem conio, nas do regime unitirio, cume 
a Irlanda. a Rumania, etc., a con1pct0ncia para legis- 
lar sGbic o aproveitamento d&sseç recursos naturais 
6 atribuída privativamente ao poder central. Çáo cons- 
tituicües de promulgaçúo recente. niuitas delas ins- 
piradas, sem dúvida, na tendência moderna de trans- 
formar-se a propriedade em uma fiinçáo social do de- 
tentor da riqueza, com as obrigações que dela lhe 
advêm. i\ carta política da República dos Estados 
'linidos do Mesico é um documento merecedor da ca- 
rinhosa reflexão de nossos homens públicos. Ein rela- 
qáo á legislação das águas, das energias hidraulicas 
e elétricas e das riquezas do subsolo, foi ditada me- 
nos por motivos de ordem econamica do que pela im- 
periosa necessidade de promover a defesa da própria 
soberania nacional. 

"Ko anexo n. 4, o Sr. Diretor do Servifo de 
Águas justifica a orientaçáo adotada por este Minis- 
terio. relativamente tio aproveit3mento das fontes de 
eneq ia  hidráulica e sua regulamentaçuo, inclusive a 
da indústria da energia el6trica. Em esposiçáo sucin- 
ta sáo apresentadas as razões pelas quais deve caber 



~ Liiiiici a cci~ilpetfinciti l~rivaliva para reguiar o iiso da 
v::i.igia hid~o-elétrica. 

-'.A utilizar,ão da energia liidráulica. transiornia- 
ila t!ioi energia elétrica, dadas as facilidades atuais de 
seu Lransportc a grandes dislaiicias, perdeu o carater 
yurarilcnte local de que se revestia, para interessar. 
loda unia região abrangendo vários municípios de um 
mesino Estado ou mesmo Estados diversos. O ma- 
siino de i.(:ndiillento e de eiicikncia das ,instalaçóes 
5ei.d obtido  ela inierconesão de varias usinas, consti- 
Luindo-se iil.xJa hrga rede que permita, mau grado as 
flutuaçóes individuais de consuino, alcançar-se para 0 
sistema. uni elevado coeficiente de utilizaçáo. A inter- 
ciependencia qiic assini se estabelece só poderá ser obti- 
tia rlescie que a indústria da energia elétrica. adminis- 
ti~ltiva, financeira e lécnicaniente esteja subordinada a 
uma legislaçáo única e a Unia só espécie de rey la -  
i~icnlagáo. 

-'O ap:.ovciLamento racional das quedas d.;igua 
tcrido em visla esse coiijunto dc circunstancias w e  
iieveni ser harmonicamcnte sal.isfei1.a~. esigirá que o 
15rgCo adininislrativo que o supeiintenda esteja cen- 
tralizado cin um sú poder pÚblic,o, a que caiba a ori- 
entac;t?o técnica, o co~itiole c 3 fisc~lizaç50 dos ç e r ~ l -  
qos que se csecuttircni. Essa cciit.mlizacrío tem sido 
recoiiliecida iinprcscindívcl iiiesmo nos países de regi- 
me confcdctrativo como a Alenianhn e :L Suii:a. Exist,e 
no Cliilc. nos Estados Unidos, rio México c em outros 
uaises sulamericanos. 

"Atribuir aos Eslados ou nicsmo aos Xlunicipios 
i~oderes iura  re~ul:~mcntnr livrcinenic unia indústria . ~ - -  ~~ 

ile iil.ipoi*1ancia->ilal para o dcscnvoluiinento econo- 
niico do país o dcisar-lhes ri. liberdade dc promover 
isolaci:i.r?ir!ii lc  os s].irovei t.:~n!cn 19s que o.; interessas- 
sim, scisi:i rojcitar a prlorr a ut.ilizagYo cconCimica 
dGsscs rcc:iirsos (: abrir mCo das imeiisn.; vanlagens 
que poderinrii advir dc sua racionaliza~51~. 

"A cril.ica 1.iisLóricn dos regimes mineiros no 
Brasil, anaso n. 5, dc nul.oria do Sr. Diretor do Sor- I 

vico (lo Fiinir!iil.o da I>rorlii~ãci Mineral contem ad- 
niirtivcl rlociimaiiLn~50 dos d:inos causados 6 esplora- 
150 das niinns pelo regime da acessiio implantado na. 
fase repub1ic:tn:i. Cerceou-se a a@o do governo fe- 
dcral. único aparelhado para fomentar, orientar .e 
proteger a indústria mineral. Nem mesmo os mais 
rudiment.ares preceitos da técnica poderiam ser im- 
nostos aos wronrietários das minas.. abroauelados no 
&to de uma constituição, sem diikda mênos nocivo. 
do aue a falsa internretacão aue lhe atribuiram sub- 
sequentemente os le-gisladõres: Nem siquer a fiscali- 
zação dessa atividade, do ponto de msta da higiene e 
da segurança, poude ser imposta pela União. Érros 
técnicos. imperdoáveis, conduziram a inevitáveis de- 
sastres financeiros e a indústria pouco a pouco. foi- 
se desmoralizando e definhando.. Tmpressiona, na lei- 
tura dêsse documento. a falta de orientacão e de boa 
f.écnica com que tèmehavido os industriais da m i n e  
i-acão e a imwot6ncia dos woderes ~úbl icos  desarmados. 
doi recursos-legais @ara ianar os -males consequentes. 

"Criticando o remme da acessão. dizia ~itoresca- 
- mente Orville ~ e r b y  "o proprieurió da mina 3 como, 



o cão atado á mrtngedoura; aio come o capim porquè 
.não o póde fazer, mas náo permite que dela se apro- 
xime o cavalon. 

"Acrescenta o Diretor de hlinas: "pouco vale es- 
tudar e pesqiiisar uma regiáo. Pesquisada e prospe- 
clada uma jazida em terreno paibticular, constatado o 
seu valor real pela reserva de minério e seu teor 
eçonômico, quem poderá compelir o proprietário a 
lavr8-Ia se ele estii garantido em sua inércia ou na 
sua ganaricia pelo texto constitucional?" 

"O Governo Provisório na Legitima defesa dos 
interesses coletivos e no uso dos poderes excepcionais 
de que se achava investido, tentou sem ofensa aos di- 
reilos adquiridos, fiscalizar e controlár os neg6cios 
da indúslria estrativa mineral. Expediu o decreto 
n. 20.799, de 16 de dezembro de 1931, condicionando 
á sua pr6via autoiizagáo a alienação ou oneração por 
ato ou promessa das terras que contivessem jazidas 
minerais. Foi então possivel organizar-se um serviço 
de estatística e controle. aue permitisse o tracado de 
normas orientadoras do'd~sen<olvimento da indústria 
est.rativa mineral. O anexo n. G contém a relacão dos 
atos autorizando a pesquisa e lavra de jazidas, no 
período de 10 de janeiro de i932 a i 3  de março de 
1936. Observa-se por essa cstatistica o aumento notá- 
vel da atividade mineira, demonstrado pelo número 
de autorizacões concedidas. Ao mesmo t c m ~ o ,  remode- 
lava-se o Ginistério da Agricultura, organizava-se o 
De~artamento iVacione1 da Produciio Mineral e criava- 
se,-como órgão autônomo, espec'ialmente incumbido 
do estudo c da vdorizacão dos recursos minerais. o 
Servico de Fomento da ~roducão Mine~k~l. ~ r&ar&-  
se planos gerais de trabalhos de prospecção e de pes- 
quisas e. dentro das limitaeões orcament4ria.s. nrocu- 
roii-se dotá-lo do aparelhamento -material i~idispen- 
sável. Sentiu-se. 'como conseaut5ncia. o renascimento 
da confiança no' amparo oficiàl e por todos os pontos 
do pafs comec;ou a manifestar-se a iniciativa privn- 
da. Todas as solicita~ões viáveis, técnica a economica- 
mente, tiveram imediata e favorável soliiçiio. Evitou- 
se, ao mesmo tempo, desperdfcio do capitais e de es- 
forços, sempre quc as solicittições nUo ofercccssem 
garantias suficientes de ésito. A experi&ncia jA bas- 
tante animadora levou o Governo s expedir o deçreto 
n. 23.936, de L7 de fevereiro do corrente ano, regu- 
lamentando o ato de emergencia inicial, no sentido de 
melhor acautelar os interesses que, incentivados pela 
intromissão oficial nos negócios das minas. por toda 
a parte e sob modalidades várias se manifestavam- 

"A conclusão a retirar dos dados contidos no do- 
cumento em apreço A que a intervenção federal, longe. 
de ser um entrave ao surto da indástria, veio trazer- 
lhe novo s6pro vital e abrir-lhe nova fase de con- 
fiante atividade". 

Sr. Presidente, posso resumir, de cabeça, o que dizem as 
estatísticas. Feita a interven~ão federal, o número d0 con- 
cessões quo o Ministério da Agricultura autorizou em 1933 
foi cerca do dobro das de 1932. e, no primeiro trimestre de 
1934, as aulorizacões dadas excederam já ás concedidas du- 
rante todo o ano de 1933. 
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seria, i:ortanlo, irrisório e aberraria a própria sfirma- 
cáo das cifras que viesse dizer nesse recinto que a iniciativa 
federal de regulamentar, de  moralizar, de racionalizar a ex- 
plorapáo das riquezas minerais do País, constitue entrave 
ao  seu desenvolvimento. O que as estatísticas demonstram 
6 ,  precís:imente, que em 40 anos de acessão, a indústria mi- 
neral, ent1;e nós, morreu e isso pela incapacidade de  seus 
proprictar~os~ pelo despotismo fiscal dos Estados. Enquanto 
a União fomentava essa mesma exploração de riquezas, con- 
cedendo isençáo rie.direitos .de todas as naturesas, os Es- 
tados, numa obra inconciente, destruíam-na, gaulatina- 
mente ou de uma vez, com tributaçóes verdadeiramente 
onerosas, que n indúslria n5o dava margem a suportar. 

"A liberdade de qiie sempre gozaram os Estados 
e Municípios de promover o aproveitamento da ener- 
gia hidr6ulica para os serviços de interesse público, 
convertida ein energia elétrica. manifesta-se por 
sciis desastrosos efeitos nos contratos firmados com 
empresas, geralmente estrangeiras, coligidos e co- 
mentados no anexo n .  'i". 

Permito-me, Sr.  Presidente, chamar a atencáo dos se- 
nhores Congressistas para o que se conlém nesse anexo - 
embora riso consiitiia a sua  leitura um deleite, mas apenas 
um dever. de palriotjsmo - porqu6 é preciso que essas 
coisas scjiim aqui dissecadas - n5o para que se esponham. 
aos olhos nlonitos das multidGes, os crimes de governos 
incagnzcs ou inconcienl.e$, mas para que possamos, nós que 
son-ios uma geraçáo s0bre cujos ombros pesa uma enorme 
reçpons:ibilidade, corrigir, em tempo tais erros. dOa a quem 
doer. lcn-ihrando-nos, aciin;i de tudo. de que somos e deve- 
mos rlc srer um Pais soberano na sua expressáo mais ampla. 
Doa a qliem doer, é um dever de patriotismo que se corri- 
jam - c esta r! a Iiora singular de tais reivindicapões - 
lodos os abusos, todas as  injustiças. todas as espoliações 
que, contra o bern da coletivirlarle. alguns afortun:idos con- 
cessionfirios rie energia liidr:itilicn, no Brasil. tem consri- 
mado I: sei que ainda cslleram continuar praticando con- 
vencidor dr? que somos uma Lcrra de governantes iiicptos. 
co\~;irdeç. ou irrespons6\reis! (~Tltrito Bem) . 

"Se almima dúvida nudesse subsistir sobre a in- 
capacidade-tócnica e administrativa desses poderes pú- 
blicos, vara se ~ronunciarem sobre a matéria. a 
simples-leitura dos documentos compendiados basta- 
ria Dara desfaze-Ia. Am~arados  Dor ariviléaioc e 
monbpólias inadmissíveis; senhores de Contratis al- 
tamente nreiudiciais á economia ~úb l i ca .  os felizes 
concessio~&r~os de b i s  s e rv i ç .~~ ,  t6ipudiaram sempre 
sr3bre a ignorrincia dos administradores e o impo- 
tente sentimento de revolta dos administrados. 

"O documento n. 8 "é uma prova cabal do que 
era possíl-e1 fazer e fez um Gov6rno Estadual, n a  
vig&ncia de um regime de minas que M o  permitia Q 
Uni50 controle a lmm eficiente d b r e  a aro~r iedade  das 
mesmas". É um des episódios tristes dá nossa história 
mineira. Mediante a reduzida caucão de cem contos ~~ - - -  

de rhis, o Estado ~ d o  h & o n & ,  reklhado em partes. : 

abrangendo. a totalidade do seu terriurio. entregava 
a ires companhins estrangeiras, mas na realidade 



uma entidade única, a pesquisa e a lavra de  jazidas 
de petróleo, de carvão. e outros recursos minerais. 
nas áreas em que tais jazidas pudessem existir. 

De nada serviram os protestos dos tecnicos. O 
atentado consumou-se e ainda espera talvez o corre- 
tivo que requer. Fatos análogos ocorreram no Pa- 
raná, em Mato Grosso, em Goiaz e, em menor es- 
cala, mesmo nos Estados que se reputam mais ze- 
losos na defesa dos seus interesses. 

A análise serena e imparcial dos elementos de 
julgamento coligidos por Bste Departamento, não po- 
derá levar a outra conclusáo senáo á convenitsncia, 
ou melhor, á necessidade de se incorporarem ii fii- 
tura Constituiçáo os preceitos defexididos pelo &li- 
iiistério e que consubstanciam seu ponto de vista 
sObre o aproveitamento das riqiiezas naturais e da 
energia hidráulica. 

Kálo atentam contra o direito de quem quer que 
seja. R'S0 contrariam a autonomia dos Estados, pri- 
vilégio que lhes foi outorgado para maior facilidade 
de seu progresso e desenvolvimento e, jámais, para 
que ma1baratassem um patrimonio cuja propriedade 
cabe primacialmente 6 comunliáo nacional, conquan- 
to localizado dentro das lindes de cada unidade da 
Federapio". 

Sr. Presidente, quanto ao relatirio Último da Comiss-20 
dos 26, perlincnte á coxnpel3ncia legislativa s8bre o apro- 
veitamento das riquezas do subsolo e das quedas dágua, vou 
ler, ainda, outro docurriciito foi.nccido pela rcparliçuo tEc- 
nicn do Ministdrio da Agricullunl, pnrga que, na falta de 
dados mais amplos, possn cstu Constituinte, desde jB, aqui- 
latar r13 relevancin rlo nssuiito.qiie cslou sx~bmctcndo Ci sua 
consideriiyZo, c que cspcro sejz ton~iido no dovido apreco. 
mais pela sua importnncin intrinsecn do que em atençiío ao 
pedido, ;i qunsi siiplicn de 11m honicm que tem, repetidas 
vezes, dado - c aqui rncsntu - prova cabal, superior 5s 
suas próprias fSr~.iis. d o  seu espírito de  colaboragão, com- 
penetrado, oiifrossjm. ile que r150 passar8 impune, perante5 
coevoa e vi~ido~i~.os, o crime que aqui por acaso se  cometer 
ã lnargeni desse assurito, por falta de coragem. por falta 
de cliacernimento, ou por falta de espírito público. Nesta 
oportunidade em que se encerra o ciclo do movimento re- 
volucion-ário, culminado por uma ditadura, os representan- 
tes do Povo brasileiro devem atentar sòbre a matdria, hon- 
rando de maneira peremptória o seu mandato, o que talvez 
valha, por si só, pela redenção de três anos de ação dis- 
cricionária mais do que moderada - vacílante - porcruê 
tem sido, a cada instante, argamassada na preocug&io-de 
não ferir direitos adquiridos, cruando a minha conciência. 
incapaz de levantar contra quem quer que seja um falso 
testemunho, convencida está de que, na maioria dos casos, 
êsses direitos foram adquiridos contra os interesses cole- 
tivos. E seria imperdoiivel que, apbs tantos anos de sacri- 
fícios de bens materiais e de vidas preciosas - o GovBrno 
da Revoluç5o ou a Assembléia Constituinte. dele conse- 
quente, n5.o tivessem -coragem de se despir dos preconceitas 
part~cularistas, das injungões de ordem partidairia, daa im- 
posições de ordem regional para salvar, dignificando-se, o 
patrimdnio coletivo da nossa nacionalidade. 



Passo s ler, Sr. Presidente, as considerações escritas 
pelo Departamento Kacional de Produção Mineral do Minis- 
1,erin ds Agricultura, sobre O assunto: 

"As alteraçóes introduzidas no substitutivo ado- 
tado pela ComissZo Revisora do Ante-projeto Consti- 
lucionai, no capítulo relativo b Disposições Preli- 
minares, vir50 afetar táo funda e prejudicialmente, o 
surto da indústria mineira e o racional aproveita- 
mento das fontes de energia hidráulica, que me sinto 
no dever de solicitar vossa esclarecida atenção para 
a situaçiio em que se encontrarão esses fatores da 
fortuna pública. em face do futuro testo coustitu- 
cional, se t i s  preceitos lograrem a aprovação da 
Assembl6ia Constituinte. 

Relativnm.ente ás jazidas minerais e demais ri- 
quezas do subsolo. a proposta apresentada pelos re- 
latores virá restringir a ação da União, apenas á ela- 
boragáo das aornzas gerats que regularao a indústria 
extrativa mineral. Prevalecerão os direitos adqui- 
ridos ? os dispositivos não esplicitamente revogados 
da Constituição de 91, equivalendo semelhante di- 
retiva, á mais ampla consagração do regime de aces- 
sáo, com todos seus inconvenientes sobejamente 
demonstrados por mais de quarenta anos de esperi- 
éncia. e mais grave ainda, intensificados nela su- 
pressko das liniitações e restrições que lhe impunham 
as cartas ~olíticas de 91 e 2G "a bem. da exdoracão 
dêsse ramÕ da indústria". 

Ora, eram precisamenle essas iimita~õcs ao di- 
reito de propriedade, que haviam dado á União a 
competJncia privativa para legislar sGbrc as minas. 
por se tratar de matisria de direito privado e com- 
petir privalivamente ao Congresso Nacional legislar 
sObre o Direito Civil da República. -aolidas essas 
limitações ao direito de propriedade do subsolo, res- 
tará á União legislar táo sómente sabre as normas 
gerais que regular50 o aproveitamento ílessaç riquc- 
zas, conforme resa o parecer dos relatares. sem que 
para a orgxiiizriç50 de tais normas tenham sido pre- 
vistas quaisquer finalidades. 

Garantida a propricdadr: em toda sua plenituclc, 
cssas normas náo poderão importar em quaisquer 
restrições a Osse direito e a intcrvenç50 da União na 
indúsl.ria mineira. que com tantos tropegos sc proces- 
sava na vigencia do passado regime, scrá doravanle 
ilegítima, sc não quizer contentar-se com o ser intei- 
ramente anódina. Ao proprietário do solo 6 assim 
assegyrada a plena liberdade de usar. gozar e disp6r 
das mquczas que o subsolo acaso encerre, nas mesmas 
condicões em aue usará, gozarã e d i s~ora  de outro 

bem qualquer &e lhe p'edença.. Nenhuma conveni- 
Gncia pública, nenhum interésse ̂ finance@o e social, 
nenhuma serventia para a defesa econõmica ou militar 
da Nacáo oferecem os minérios. as matdrias mimas 
minerãis, os combustíveis sólidós ou líquidos, etc., 
ctc. É isso que decretaram os relaiores do aludido ca- 
pítulo. 

E niio se argumente com o possivel corretivo da 
intomençiio legislativa estadual. O direito de proprie- 
dade continuar8 a ser um ramo do Direito Civil e a@ 



Legislativo Federal náo Soi retirada :I eoupetènçia 
priví.+iva de elaborar o C6digo Civil. 

E forçoso convir que nessa matéria muito re- 
greciimos. 

A aprovaçãlo pelos Constituintes de 34 dos pre- 
ceitos, em aprec:.o, equivaleria a repelirem, in toPu?n, a 
intervenção federal siibre ti atividade mineira, pois, 
a faculdade de "legislar s6òf.e izormas gerais", que 

' lhe foi reservada, não lhe permitirá ir além d&s rrie- 
didas ccmuns que regulam a esplora~ão das dernais 
inùústrias. Representaria o desconhecimento dos inií- 
meros favorcs que esse ramo da indústria pleiteoii e 
obteve da primeira República, ao mesmo tempo que 
denotaria a ignorancia da incapacidade técnica e fi- 
nanceira dos Éstadcs e dos particulares para suprí-la. 
Traduziria essa atitude uma condenaçáo t&cita, mas 
nem por isso mcnos espressiva, conquanto impiedosa- 
mente. iniusta. da atuaçúco da União relativamente 5 
indústria "mineral a fuiminaria, por sua desaprova- 
çúo, a orientaçáo -tf.a~ada pelo Governo Provisório no 
propósito de ausiliar. e promover o aproveitamento 
dessas fontes de riqueza pública. 

-4 repcrcussUo que sobre os serviços afetos a 
este Departamento teria . a  nova ordem de cousas 
seria a mais desastrosa. Praticamente importaria na 
sua estinçso. Como poderia justificar-se a conserva- 
ção dos servirios federais de fomento da produção mi- 
neral e o de Sguas, recentemente criados pelo Govêr- 
no Pro~isório, se em face da lei fundamental mais 
nada Ihes restaria a fazer? 

Pcsquisar c, prospectar jazidas minerais quando 
o consentissem seus proprietários, para serem lavra- 
das quando e da fórma pela qual aprouvesse? Deixar- 
lhes a liùcrdade de retê-las inexploradas, transferí-las 
a estrangeiros. inutilizá-las economicamente pelos 
erros técnicos' 3 que sua ignorancia os conduzisse? 

Inverter somas considerdveis. desviadas do erã- 
rio piihlico, na descoberta de campos oleiferos, para 
deisti-10s ao canricho dos interesses comerciais das 
po~lcrosas orÕanizacíies estranjeirris que detem o mo- 
nopdlio desse combustivel?" 

O Sr. Presidente - O tempo de que dispunha V. Es. estái 
esgotado. Vou ouvir a Asembléia sObre se concede prorro- 
gação de meia hora para contínuaçáo de seu discurso. 

Os senhores deputados que aprovam a prorrogação, 
por meia hora, do prazo de que dispõe o Sr. Ministro da 
Agricultura, para que continue seu discurso, queiram le- 
vantar-se. (Pausa.) 

Foi aprovado. 
O SR. NIXISTRO JtrAREZ TAVORA. - Sr. Presidente, 

agradecendo mais esta prova de gentileza com que me dis- 
tingue a-Asembldia Xacional Constituinte, peço licença para 
continuar, sem mais delongas, a leitura a que estou proce- 
dendo. 

"Avaliar o potencial hidráulico do território 
nacional para deixar que emprdsas estrangeiras 
ou brasileiras continuem a explorar, sem o 
menor contróle, a iinica fonte de energia barata de 



qiie foi 6!e dotado, com manifesto prejuizo d ; ~  inte- 
résse coletivo? 

Como conservar e para que, 1an:o e111 um tomo 
em a:iti.o serviço, secções organizat!us de "legislacóo, 
fiscalização e concessóes"? Para aplicar as tais nor- 
nans g ~ i w i s  e verificar sua esc:c.ilçáo? 

Com qne oh,jet,ivo se manteria um TJa50irtt::rio 
de Produciio 3fincral se ertn Crc~pa ao contrúlo nfi- 
cial? E, nfistc I,al~oratí,i.io iirn:i s e c ~ a o  es:~e~. ln! i?ad~ 
rii. hidroquímica. se as cs!zncia.-, mineisaij pazsaram 
ao domínio pril-nrlo e pcl:.l!?in si'r esplorndas livre- 
mente por ECIIS p;.i?p~ict5l*ios scn1 a fiscaliza~5-o se- 
quer dos poderes públicos? 

Xe!iratlr?. da Iynilo a. con-ipe!.hcia executiva. 56 
lhe caber5 conservar os Oigzos de finaliadede espe- 
culativa. Que se reduza o Dcl~artumento ás propor- 
~ ó r s  do antigo Serviço Geolúgico e prossiga-sc n s  
va.;t.a tarefa dn orçanizaçáo da Carta Gcoliigicn do 
Pais. Essa inciimhkicia, pode!+-se-ia ainda inquirir, 
se Icgit.in~ament:: nán seria da  atribuiçso cs!.ndiial. 

Será Csse o objetivo dos autores de tão sin- 
gula:. ~n id ida?  

A indfiqtria minerul clcsnjudada rios gorl~rcs  
piiblico.;; scni reciii.:nç financeiros e tecnicos, nHo 
pnrlcndo contar para fu!i.iro scnao com o mesmo ir,- 
riifcr~ntisnio qrie Ihc votoii a Constituinte de 9%. te~.á 
iieceirnriamcntc qiic! suciimùir. Os recursos ii.'l.u- 
rais do Pais ~ ~ 1 5 9 0  malb~?~al.adnn. e a ccnncinin na- 
cional sofrerá n s  consequCncias do patri6tico desin- 

. t.erCssc com que o nlfo c?escorli?to rios relai.orcs. em 
nornc da Xq;To. IIOUYP I,nrs Iicm dispci~sar-llic. 

i? o reduzido grupo de t,i:c.nicos oficiais dr  !.reei- 
rilir.:irtn ~a!01. quc sr  consliliiiii por- csf0rçn pi.6:)isio 
r! n5o pcquczns s::c:;ifícion pnsn n Na;.50. iyi rlislj~n- 
snr-.:c (.:i csliolar-s~ 'na inatividade a q:ic o conclc - 
i:n:-:i :! i!npozcil?iliilnrlc d r  ~'rcic?i.  eficiciit.emei~tr a i  
f i in~5n !mr3 que foi criado. 

Em u:il país em que os elcnlcntos dessa orc!em 
sãct 150 raros, a perda dSssc . contingcnl.~ liiimaiio, 
que sc não improvisa. náo d c ~ c  passar despcrcchit-fa 
One meditcm s6br.c Cssc a ~ p ~ c t o  da qucstác, aqii-1c-s 
a quem. no ~nomcnto. incumùe dcicndcr os inl.crCsscs 
nacionais. scm deixar dc  zc:ar pilos das i.egióci qiic 
representam". 

Não posso crer, Sr. Presidente, que o motivo deter- 
mjcante .ia rcsoluçiio :tdotr?da pelos ilustres Consi,ituintes 
que integra? a Comissáo dos 26 tenha sido o desejo deli- 
berado de aniquilar o serviço. que náo sabem quanto sa- 
crificio tem c.ustado, náo a um hox-m, mas a toda a pleiade 
de srr\ridores públicos e' tuinb6m. ao crlírio riaciocal. que, 

&Bperanc.ado e confiante na sua probidade c efici6iicia tScni- 
ca, niio lhe tem reg-ateado apoio. 

Não acredito, Sr. Presidente que houvesse a í  interfe- 
renciâ de egoísmos pessoais, porquê isto atingirá ás raias 
do uni verdadeiro crime. S6 posso atribuir essa .delibevação 

+ nos- a uma falta de  conhecimento profundo e meditado da- 
s~ desgraçadas realidades, em que. se  por um lado a TJniiio 
tem pecado por des id ia  por desorganizny.iio, e ate.;por Ca- 
pricho pessonl, manda a verdade confessar que Qses rnes- 



m ~ s  crimes, cometidn: c3rit.r.a a corsa ger:i;.Zo, se tem :.e- 
produzido em maior ou rrii menor escala, ein cada uma das -... ..ian!ies ou pnqcenas widacles quc i::tcgrnn? :I !iossa Fe- 
deração. 

O SR. B-UETO C-MPELLO -- Se V. Ex. permite, eu digo 
que isso foi prdticado em muito maio? escala pelos .Es!ados. 
Aí estáo, por esei-iiplnt as concessóes de água, de norte a sul. 

O SR. 311Ki'Lçí"R0 JUAREZ TAVOR-4 - Agradeço o apar- 
te COJII qi!c mo a ~ o i a  o nobre deputado por Parnambuco e, 
continuando, iini;i-io-m2 3 dizer que, verdadeira embora a 
priineira tese, ist,o é, reconhecido que a Uni50 fi~nse um mo- 
delo G'P desorganização e de in8pcia. compa:*5\~el. s e r i o  
peor. As deficièncias dos órgáos tkcnicos e adn.iinisti.aLivos 
dos vários Estados, seria mais lógico e mais patriólizo, seria 
mais eficiente e mais prático que Lodos nCs, Sr .  !'r.csidcnte 
- uns coin a autoridade de -iIinistro. que andaram disse- 

- cando todas as mazelas d a  nossa adninisLraç.50, e vós oiitros 
com a auioridade de clclegados dù p~:~o;  seria prclerível 
que todos 116s. Fem atirar peclras, sem amaldi~oar os erros 
òos outros, mas tendo a coragem de reconhece-10s e pro- 
elamá-los, nos atirassemos, com todo o patriotismo, á obra 
d a  organização de uma Carta skbia, levantada, como por mi- 
lagre, s6bre os escombros, as mazelas e as deficiências do 
regime passado. 

Eu apelaria nesse sentido para todos vós, Srs. Consii- 
tuintes, o estaria disposto a dar  aqui a minha colaboração 
e o meu testemunho sincero de desassombrado, dissecando 
&se amontoado incrfvel de rotinas, preconceitos, erros e 
omissões que 6; em síntese, a administraçiio federal, e mos- 
trando. também, para quebrar a pressunçáo de muitos que 
entendem que s6 o poder central 6 desorganizado, o que 
tem sido a obra plagibria dos Estados - servís copiadores 
dessa mesma vergonha, dêsse mesmo inescrúpulo, dessas 
mesmas provas reiteradas da incapacidade de que se deve 
~enil.rbnciar o GovCrno Fcdernl. 

EII vos a.jiid;iria, :i.pcgado Ií l irio de todos hsses 1.i~l0- 
I'CR negati-<OS ila acliniiiislrac.ão passada. a derrubar, pedra 
por pcdi.a. S5sc crclificio carcomido e malsinado, para que, 
depois. puil~sseis c*iyiic:-lo cbm lirilias m:~.icstosns. nrqui- 
I.c:l.ura ~:o!ii icrr-yimiiiisl.rnt i \ a  piirn. capaz de mais tarde, 
por simplc. c6pia. rcrluzidn :is nc?ccssAr;ns proporgõcs, mo- 
delar a cirganiz:tc;lo uiiifornlc? c sihin dos Estados. 

i:: bste. SI'. Pre::irlcn!c. o papc.1 m:islmo que se in~pUc a' 
esta ~\ss~mL16in, e 1150 yelirar 1 1 3  TjniZn as atribuic:Gcs qiie 
legiliiii::n:cr.tc Ilic r:cvcm caber, argiiru,?ritciitlo sofis1ic:i- 
menle com a aircunstrinci:~ dc Ler ela dado. n6stc.s nii:lrcilta 
anos de Rcnúbiica as ~ r o v a s  mais inconl.estiveis de inca- 
pacidade. 

Cumpre-lhr! esaminar com sinceridade e desassombro 
todos esses erros ,juntos, da  Uniáo e dos Estados, e. ao inv6s 
de pretender remediá-los, começando da periferia para o 
c.entro, realizando.. primeiro. vinte nlilagres, para. c m  se- 
guida. sintetjc~ilos num s6, melhor fora trabalhardes todos 
juntos, di?scTe .ia, vós que sois filhos de t,odns os Estados do 
Brasil. para instituir uma adrninistrac.áo digna d a  nossa 
PBtria. Depois, entáo. sem hiiniilhaçáo mas, ao contrário. 
com orgulho. cada un-ia das unidades federadas modelaria 
na imrigem dessa perfeiráo o seu regime administrativo. 

2 esse. Si-- ?residefite, o apelo q~:?, em zomc d3 T3rasil. 
dirijo á Coristiluinte. 



E, depois de quasi exhausto por este esforce que su- 
pera as  minhas energias físlcas, ainda me animo a roubar 
algiins minutos da vossa atenção, pedindo, não já pelo 
amor. de Deus, núo j(d pelo amor da nossa Pátria, mas pelo 
amor ao decbro e aos fóros de altivez que devem ser apa- 
ndgio desta Assemblé~a, e, ainda, em nome c?a minha digni- 
dade pessoa1 e da dignidade do Governo que represento, 
que náo aproveis em globo, sem exame conciencioso, os 
aots praticados pelo poder discricionái,io, ( Apoiados ge- 
rais). 

O SR. CRISTJATTO ~ ~ - ~ C I U D O  - Essa declaraç2o muito ra- 
comenda a V. Xs., que é um autentico revolucionário. 

O SR. MIi\;ISTRO JU-4REZ SAVORA - Digo-o, senhor 
Presidente, e repito-o bem claramente, porquS. conheço, até 
á sâtiiragão, a minha gente e o meu Pais, e tendo aqui 
pleiteado duas vezes que esta A4ssemb16ia, usando da atri- 
buição que lhe foi privativamente conferidn pelo próprio 
decreto da  sua convocaçio, esaminasse. um a um, se assim 
entendesse, os atos do Govêrno Provisório.. . 

O SR. LEMGRUBBR FILHO - i3 atitude muito nobre d e  
V. Es. 

O SR. 3IINISTRO JUAREZ TAVORA - ,. . dentro das 
circunsttzncias legais em que Bsse govêrno agiu, - mas não 
deixasse. por isso, ao poder judiciário o direito de tornar 
a aprecig-10s - não tem faltado quem me atribua intuitos 
de pleitear impunidade para Bsses atos. 

Na verdade apenas entendo - e tenho razões de ordem 
patridlica para isso - que depois de aprová-los, depois de, 
em sua soberania, verificar que foram justos, dentro d o  
espfrito, não da Constituição de 91, mas da Lei Organioa 
que nornlou a atividade do Governo Provisório. seria im- 
p e r d ~ & ~ c l  que esta AssemblBia deixasse a outrem o direito 
dc ainda vir apreciar êsse julgamento. 

E assim me manifesto, Sr. Presidente, repito, não por- 
que desconhera no Judiciário capacidade para julgar com 
.segurany.n, mas porque bsse poder nTio viveu o ambiente 
d6ssos ntos,.não t.eve oportunidade de se pbr em contato 
direto com os monstruosos atentados aos direitos coletivos 
e 5 mornlidade administrativa, praticados em pleno regime 
constitucional, durante cerca de meio s6culo de nossa pri- 
meira administraçiiio republicana. (Muito bem; muito bem. 
Palmas prolongadas. O oradoz é cumprimentado e abra- 
çado). 

Durante o discurso do Sr. Ministro Junrez 
Tíívora, o Sr. Antdnio Carlos, Presidente, deixa 
a cadeira da presidencia, que é ocupada pelo se- 
nhor Tomaz Lobo, io Secretário e novam-te 
pelo Sr. -9nt6nio Carlos, Presidente. 

4 
O Sr. Presidente - Acha-se sobre a mesa, e vou submeter 

a votos, o seguinte 
REQUERIMENTO 

Exrno. Sr. Presidente da Asse+léia Nacional Consti- 
tuinte : 

Requeremos seja consignado na Ata da sessão de hoje, 
um ~ o t o  de pezar pelo passamento do conspicuo magistrado, 



Dr. AnlVnio Borges Castelo Branco, um dos mais lídimos 
cultor-cs do Direito, na nossa Pátria. - - - 

Sala das Sessões, 2. de Maio de 1934. - ~ a r l o s  Reis. - 
Rodrigues illoreira. - Fernando d iqa l l~ães  . - OLega?-io 
3lat.ianno. - CI~ristia?zo 3Iachaclo. - Carlos LiizdenBerg . - 
José Feri-eira de Souza. - L e a w i ~ o  Jlncicl. - Sntonio Co- 
oello. - drruáa Fulcúo . - Sua~pnio Corrtn. - Roguei~u 
Peniclo . 

O Sr. Cailos Xeis - Peco a palavra. 

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

O Sr. Carlos Reis (Pela ordem) - Sr. Presidente? Srs. 
Consti tuinles : ~renho, como representante do Marãnhào, 
render a minha homenagem ao ilustre brasileiro, consoante 
o requerimento enviado á Mesa e subscrito por mim e por 
diver-os Ers . Deputados. 

Desapareceu ontem, dentre os vivos, uma dãs figuras mais 
proenlinenles e mais conceituadas no seio das letras juriclicas 
c patrícias, o Dr. Antonio Borges Leal CasteUo Branco, advo- 
gado dos que mais tém sabido honrar os nossos auditórios e 
magistrado dos que mais belos exemplos t6m registrado nos 
anáis da nossa vida for6nse. 

Pertencente a família privilegiada pela inteligencia c 
pelo c:ir.riter, o Dr. Antonio Borgcs 'Leal Caslello Branco man- 
tem, durante toda a sua vida, o traço carActeristico dessa 
dinastia de intelectuais, constituida pelos seus maiores. 

O iI?ltimo posto quc ocupou foi o de juis federal dõ 
Eshdo do RfaranhUo. No desempenho desse elevado e árduo 
cargo tão bem se houve que soube gravar, indelevelmente. o 
seu nome na perpetuidade :cios tempos. 

A sua -vida, posso-a resumir nesta cs~rcssiio : foi o 
Dr. .-intonio Borges Leal Castel'lo Bramo verdadeiro npóst,olr~ 
da lei, servindo ao magno sacerdQcio da Justiça. (dltcito 
bem; nsttito bem. O orador c' cionprinteittodo) . 

Em seguida,? 6 aprovado o referido requeri- 
mento Ido Sr. Qrlos Reis e outros. 

, 5 

O Sr. Presidente - Tenho, também, sobre a mesa, e vou 
submeter ao voto da'1.4ssemb19ia o seguinte 

REQUERIMENTO 

Sr. ]?residente da Assembléia Nacional Constituinte. 
Os abaixo assinados requerem a V. Ex. seja inserto, na 

ata dos trabalhos dessa Assembléia, um voto de saudade pelo 
passamento do sábio brasileiro, Professor Juliano Moreira, 
bem como a nomeação de uma comissão de Deputados para 
representá-la nas comemorações do 1 O  aniversário de sua 
morte, que hoje passa. 

Sala das Sessões,:2 de Maio de ?934. -  avier-de 012- 
reira. - -Migziel Couto. - Somes Fdho. 

Aprovado. 

Nomeio para a comissiio, que representar& a -bsembléia 
nas comemorriçóes em homenagem ao professor Juliano Mo- 



reira, os Srs. Deputados Pacheco e Silva, Magalhães Neto e 
Xavjer de Oliveira, 

6 

O Sr. Fresiciente - Enconlra-se ainda sòbre a mesa, e VOU 
submcler. a votos, o seguinte 

Esmo. Sr .  Presidente da -4ssembléia Nacional Cons- 
tituinte. 

Rcqucremos seja consultsda a Casa sobre se consente que 
seja inserto? na Ato. da Sessáo de hoje, um voto de pesar pelo 
falecimento, ocorrido ontem, em Fortaleza (Ceará), do ci- 
dadáo Joaquim 3Iagall-iáes. Vice-presidente do Conselho Con- 
sullivo e antigo Secretário da Fazenda daquele Estado, va- 
ráo de aprimoradas virtudes cívicas e privada. cuja perso- 
nalidade resumia uin perfeito paradigrnn de honradez e de 
patriotismo. ligada que foi ás mais nobres inic.iativas a aos 
mais alevantados movimentos sociais do Ceará republicano. 

Sala das Sessões~ 30 de abril de 1934. - Waldemar 
I;-lcúo. - Xavier de Oliveira. - Luis Sucupira. - Hum- 
6&to iiloura. - Leão Sampaio. - Pontes Vieira. - Fi- 
g?reiredo Rodrigues. - Sbelardo 2lfarinito. - José de Borba. 

Aprovado. 

O Sr. Presideiite - Está findo o tempo destinado ao Es- 
yec'ienie. 

Vai-sc passar á Ordem do dia. (Pausa.) 

Cn~nparccem mais os Srs. : 

Pacheco de Oliveira, MBrio Caigo, Cunha Melo. -4lfre- 
rlo da Mata, Leandro Pinheiro, Agenor Monte, Pires Gayoso, 
Luiz  Su~upira.  Lego Sampaio, Figueiredo Rodriyes. Nar- 
Lins Veras. Velciso Borges, Barrefo Campelo. .To50 Alberto, 
-4gamenon Magalhúcs, Luiz Cedru. Solano da Cunha, Mário 

:Domingues. AugusLo Cavalcanti. JOSE Sli, -41de Sampaio, 
Numberb Mourn. Izidro Vasconcùlos. Guedes Nogueira, An- 
tdnio Machado. Augusto Leite. Arlindo Leoni, Arthur Nei- 
va, Edgard Snnches, Lei~ncio Galrão. Atilíl Amaral, Manuel 
Xovnis. Gilciio =irnado, Francisco Rocha, Paulo Filho, Arnold 
.Silva. Fernando de Abreu. Carlos Lindenberg, Jones Rocha, 
i\iiguel Coi1t.o. Kilo de Alvarenga, João GiiimnrRes, Prado 
Kc l l~ .  Raul Fernandes. CBsar TinBco. Alipio Costallat, Oscar 
Weinschenck, Jose Eduardo, Fábio Sodré, Soares Filho: 
Buaique Naznretllc Lemgruber Filho. Me10 Franco, Jose 
Uraz, -4délio Maciel. Negrão dc Lima. Clemente Medrado, 
Raiil Sá, Jo5ù Penido. Polycarpo Viotti, Daniel de Carvalho. 
T,>-curgo Leite. Bueno Brandão, Jacques Nontandon, Plinio 
Co?.rcia de Oliveira, .José Carlos, Rodrigues. Alves. Morais 
-4ndrade, Xário L\-hately, Veryei ro  César, Hip6lito do Règo, 
Zoroastro Gouveia, Cincinato B-ga, Carlota ~Queiroz, Hen- 
riqiie - Bagma, Nero de Macedo, Francisco Vilanova, Piínio 
~oliriniiu. ;kntt;liü ùcrgr. Id5lio Cardprnherg. Ncreu Ramos, 
Aar;?o Rebèlo, Carlos 3fa~imiYinn0, Vítor Russomano, Asca- 
nio TuLino, Vasto dc Toledo, Edxmld Possolo9 Milton Car- 



valho. Bugusto Corsino. João Pinheiro. Alexandre Sicillnno, 
Euvaldo Lodi, Mário Ramos, Pacheco e Silva, Roalin Y~lrio, 
Koberto Simonsen. Oliveira Passos, Ilavid Meinicke. Lcvl 
Car~eiro, Abelardo Yarmho, Nogueirs Penido (101) . 

Deixam de comparece? os Srs. : 
Hugo -íapoleâo, Jeovii ,?Vota, Clemente Nariani, Aloinio 

I?'ilho, Gnyer de Azevedo, ?dorais Leme, Domingos Volasco, 
tieneroso Ponce, Gilbert Gaheira, João Vilaca, Artliaudo 
Laydner, Boraeio Lafer. (13j . 

TI-abrillios de Comissão (Dviicia) . 
'i 

8 Sr. Presiác-rir - Coasla~ido a Or.cicfi1 ( jo  l j ju  i i~ ,~ , , l l l , i  
qUc in!iepende de Òclibern~Go do pleriáiiol 1, ,\;,lii, lQir, 
IJa:?. uma explict?~&o ~essoãl ,  ao Sr. Leví Cai.nejro. 

O Sr. Levi C=nciro (Para ezplicncüo pe.s.~c,~rl) . SI,, 
Presidente, venço sein constrangi.mento o ternolv corti c l i t t r  
sempre venho a esta tribuna, pela cogvicc:.ão, que ;,cr~!dilo 
partilhada par muitw Srs. Deputados, de  que dcsr?r*lrrriiuri 
agora, na iminencia da iínica votação que a-'Asacmbltila vitl 
realizar, iniciar os debates siibre questões que tcrcino* d« sii- 
frentar em breves dias. 

Realmente, são numerosas as questões que. do[iciii do 
tanto discutir. não aprofund5n1os, como me:-ecct*iriiii, C O I I I ~ J  
seria preciso para segura orientagão- da Assembléia e r~t?rft*ltu 
justificação das deliberações que vão ser tornadas. 

Deveriamos, Sr. Presidente, numa fase dc : i ~ , i ! r f r 4 ~ ~ ~ t -  
mento, d e  aprimorõment.~, de correção do projeto (LU#? IL Cn- 
missiío dos 26 por sua Subcomissáo redigiu. 

Foi com essa orjepkçáo que eu mesmo o emendci Inrm- 
mente; foi cgm essa orientação que alguns cios mais iluslren 
Deputados! e notadamente os Srs. Mauricic? Csi.doso. Linn 
Lenle e Fábio Sodré, dentre os que mais numerosas c?riii'ridas 
ap~esentaram, o procuraram corrigir. Entretanto. o f:itu no- 
torío C que a coligação das grandes bancadas desta Ciwa f~rp- 
feriu por, inteiramente, de. lado o projeto elaborado, orgrini. 
zando verdadeiros substitutivos. em que alguns xnalicioscsi. jli 
esláo revendo as famosas al.rn0ndegas da reforma conslilii- 
cionzl de 1926. SObre & S S ~  sub~titutivo-s: em que aparcdcm, 
sorrateiramente, questões da maior relevancia, e diiicilnieii- 
t.e se pode apreender o alcance das nlodifica~.ões introdu- 
zidas .sobre esses suhstitutivoj. vai versar n votação da -e 
sembléia, que n.20 se discutirá nem os pochrb discutir. 

A gravidade da  s i t ua~ão  obriga-me a ponderações rápi- 
das ,neste iiliimo termo dos debates, em que desejo fazer, ao 
rnesrr.0 tempo, apê10.- solene e concieqoioso aos diretores 
ds ban&dis princip-ais desta Casa, Para que meç.am bem Q 

sli.,ance, das s'uas deliberações e da sua atitude. - . . 

2 esperjpirr.mte çâbrc e capif.u.ulo primeiro, "Da OrCPni- 
z a ~ ã o  Pederal", gue desejo deter a minha atencão neste 
momento, pa ra  ele c h a ~ a r  a atencão esc1,arecida da AS- 
sembl6ia. 



- 204 - 
Si sc encontram questóes da maior iisportancia; af esta 

o assento da nova organizagao política do Brasil, e, no en- 
tanto, a Assembléia vai ver a inopinada reviravolta dada á 
orientaçào traçada pelo projeto. Vai vê-la, não só na emen- 
da n. 1.912, prcstigiada pela honrada bancada do Rio Grande 
do Sol, como ainda mais, e melhor, na emenda n. 1.945, as- 
sinada por muitos dos 2eaàe7a e dos membros mais proemi- 
nentes das bancadas de Minas. São Paulo, Pernambuco, Rio 
de Janeiro, e, em primeiro lugar, pelo eminente leader da 
maioria desta Casa, assinatura esta cilja significaoão decisiva 
Jnda  ontem s e  acentuava no parecer & Comissii~ incunibida 
do estudo da parte referente 30 Poder Legislativo, e que le- 
vava a mesma ComissZo s aceitar a orientação tratada na- 
quela emenda, como a expressão òecisit-a da vontade da 
maioria da Assembl6ia. 

Na emenda n. 1.945. conseagrada neste ponto pelo subs- 
titulivo que a Comissáo Coistitucional acab3 de apresentar, 
se altera tudo. Altera-se a disposição dos artigos, modifica-se 
o encadeiamento da matéria, mistura-se a discrimipagáo da 
competência legislativa com a competG~cia tributária, mo- 
difica-se a redaçáo dos artigos e, o que 6 rnais grave, ás 
vezes, não se altera para melhor. 

Pela estreiteza do tempo e multi~licidade dos assuntos 
que desejo versar, náo me poderei deter sobre todos hses  
pont.os. Quero, porém, cúamor a atençáo da Assembléia para 
um exemplo significativo, que é o próprio ar t .  i0 do projeto, 
ruja redação U. emenda mpdificou em termos que acabam 
dc ser consagrados pelo parecer da Comissão Constitucional, 
pcoiando consideravelmente a fórmula adotada no projeto e 
formando lamentável intróito á. futura Constituigáo. 

Neste artigo revive, assim, a mesma redação que os re- 
latores dessa parte do projeto haviam adotado, e que a ex- 
tinta Com_issáo dos 26, numa de suas raras deliberações, tinha 
repelido, caracterizada pela repetição infeliz das palavras. 
Lá. está dito, logo depois da epígrafe: "ConstituiçZ~ da Re- 
pública dos Estados Unidos do Brasil", "-4 N ~ ç ã o  Brasileira, 
constituída" - amitidos os adjetivos - "a N a ~ ã o  Brasileira, 
constituída em Estados Unidos do Brasil, pela cnião dos Es- 
tados. . . " 

O SR. B-~RRE*~o C-WELO - Parece que &se pensamento 
seria melhor expresso com estas palavras: A Nação Brasi- 
leira, desmembraga em Estados Unidos do Brasil.. . 

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Essa é a tendência. 
O SR. LEVI CARNEIRO - Estou falando da infeliei- 

dade dessa redação, em que se volta á forma condenada an- 
teriormente, numa das suas raras deliberações, pela extinta 
Comissão dos 26, que só poude estudar e rever os quatro 
primeiros artigos do projeto, um dos quais foi, exatamente, 
*mo era natural, o a ~ t .  10, 

Pois bem: a redação condenada pela Comissão dos 26, é 
agora restabelecida pela pequena Comissão de 3, e pela emen- 
da das grandes bancadas, o que d mais significativo e talvez 
decisivo. 

'Não 6, porém, a questáo de  redação que me vai preo- 
cupar. Quero, em primeiro lugar, aponkr o que lamento 
saltar neste capitulo do projeto, nas emendas como no subs- 
titutivo . 



O que sinto e lamento, 8 que tenhamos fugido á decisáo 
de algumas das grandes questões que 3s apresentavam. 

tima delas 6 a CIiiestá0 dos sirnbolos e hinos estaduais. 
Tinhamos tido disposiliv~, no anteprojeto, proibindo-os de 
modo rrbsoluLo, o que era impratic&vel e inconvcnientc. Che- 
gimos ao sil6ncio com o dispositivo anódino sobre o uso da 
bandeira nacionJ . 

Havia eu sugerido fórmula contra a qual na0 vi a~1.e- 
senlada qualquer objeçio ponderável, e era a determinaçáo 
de que os símholos e hinos estaduais seriam usados em atos 
oficiais sempre acompanhados dos símbolos correspondentes 
da prõprla nacionalidade. Quer dizer que -&im se permitia. 
se legitimava o que é irrecusá~el. uso dêsses hinos e sím- 
bolos locais, m e  se obrigasa, ao mesmo tempo, nos atos 
oficiais, como uma recordação preciosa da própria naciona- 
lidade, ao uso daqueles símbolos e hinos quo a ela corres- 
pondem . 

São se adotou essa fórmula. 

Por igual, outra qualão aí suscitada era o fa~ioso caso 
dos limites interestaduais, para o qual me animei a propor 
unia f6rmula calcada no projeto do Sr. Borges de Medeiros, 
O projeto, como emendas das grandes bancadas, previa- 
mente triunfantes, preferiram deixar de pB essa Iristíssi,ma 
e vergonhosa quetão a adotar a solução racional e lógica, a 
solução coerente com a fórmula que levou o Brasil ao triunfo 
em todos os Iiligios internacionais, que B a consagração do 
principio do uti possidetis. 

Wada tan2bém se fez sobre a divisiio territorial. E se nSio 
e r a p o s s í ~ e l  a revisão que tanto alpiejáramos, e que tão boa 
opurtunidade se perdeu d e  realizar - a revisão profunda e 
unidamente estudada, nem ao m-enno se fez qualguer coisa 
como o que eu havia sugerido numa dzw emendas, para li- 
mitar a área mínima e a área máxima dos futuros Estados, 
ou para consagrar o p1ebiscit.o nas divisões territoriais, ou 
ainda, o feliz alvitre do eminente Sr. Juarez Ttivora, no sen- 
tido de se  facilitar o desmembramento das porções territo- 
riais que atinjam a certo desenvolvimento de populardo e a 
certa renda gública. 

A todas essas questões fugiu, prudentement- o projeto 
deixando as dificuldades. para n5o resolvklas. 

No capítulo I\ porém, desejo considerar, especialmcirte 
a distribuição de compet6ncia.s que, num dos seus aspectos 
mais melindrosos, acaba de ser versada, nesta mesma tri- 
buna, com brilho. clareza e sinceridade, pelo honrado Ninis- 
tro da Agricultura. Essa qu~,stáo 6 a mais delicada e difícil 
do federalismo, náo o problema teórico do federalismo aquele 
problema meramente político que. h& 50 anos, B r n e  apro- 
fundou e que, depois disso, na  literatura jurídica contem- 
poranea, tantos conhecidos escritores têm apreCi$o, como 
Charles Dura*& ùlonskheli. Llorens, e, ainda ~1tlmam9ntev 
em dois formiaveis e massiços volumes, uma díçcf~uIa .de 
Laski. o indiano, Sokei Nogi. ~ ã o  é nesse problema doutri- 
nário, que a \ ~ l t a  pelo advento e èxito da doutrina de Gierke- 
&bre as .corporaçíjeç, e da doufxina do pluralismo ~olitico, 
e que hoje tendo o maior rciêvo nos estados 

contemporaneos; não é nesse aspecto que a questão 
do federalismo merece ser considerada, porqus 8st.e vai sendo 



hoje visto antes como um.a fórn~ula de o rgan iza~ã~ .  prática, 
incpcis um sistema do que um ghtodo, nma distribuiçso de 
c0inp::tSncias visando o me1h:)r iproveitamento da at.ivi.daùe 
de cada ramo d a  adminislrric50 e se aplicando, mais do q u e .  
aos territórios, como observoii I-Iarold Laski. 5s funcões. Não 
foranl. aliás, razões doutrinhrias que me fixeram federalista. 
Creio que tive ocasião de dizê-lo nesta tribuna, most.rando 
qUe ioi o estudo da  nossa história, principalmente numa 
memória que organizei para o Congressg de História Nacio- 
nal de 1914. há bem longos vinte anos, que rne induziu á pro- 
funda convicção de que o federalismo é uma necessidade 
histórica no Brasil. Yo entanto, essa minha predileçáo, essa 
minha sedução pe1.a forma federativa, levou-me- a sofrer ate 
uma increpacno. quando ici ditc: que por ela eu batia frus- 
trado a Re\7oluç50 de 30, porque de mim partira a inserção. 
na  própria Lei Organica do Govêrno Provisório, do dispo- 
sitivo sobre a observanciiz do princípio da República Federn- 
tiva. Xáo me arrependo de haver sugerido essa determinação, 
constante do art. 7", se me não engano, da Lei Organica do 
Governo Provisdrio . 

Assim continúo a pensar agora. depois que o antepro- 
jet,o esl.abe1ece.u um regime de centralização tão exagerado 
qiie o nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul, Sr. João 
Simplicio, pode apontar aqui nada menos de 16 nnrmas que 
transgrediam a autonomia dos Estados. 

Xa e1abora~;áo do projeto conseguimos sup~irnir  muitas 
dess:ls detcrminti~ões: elimin5mos a proibicá0 dos símbolos 
e dos hinos locais: a coordena~30 dos orçamcriios dos Esta- 
dos pe!o Conselho Supremo; a f i x a ~ ã o  dos vencimentos dos 
juizes dos Estados pela Sssembléia; a exigência da autori- 
zaçao federal para qualquer ope ra~áo  comercial na zona das 
ir.o~~lcir.a: e regulámos os casos de intervenráo federal nos 
Eslados . 

ri'ir~.ccnshvel, no entanto, que em todos os países se tem 
noI.ai.10 - e nos Estados Unidos essa tend&nci:i se vem acen- 
tuando 114 hasi,ant,es anos - uma forte tendència centrali- 
zadoi5n. Essa tciidCncia resulta dr? múltiplas circunstancias. 
Xnf.re n6s mesmos. ela se tem feito sentir. Uma de tais cir- 
cunsta!icias, de n~nioi. relevancia que sGbre ela tem agido. e 
h5 cio agir iinperiosamente, .C a da facilita~áo das comunica- 
qóes interestaduzis. O Brnsi!, tiio grande é, náo se 
acha hoje di$tanciado nas suas vririas purteç, dada a facili- 
cladc? a mulliplicidade de vias de con1unicay.50, que permitem 
apr.osima~5o maior e mais intensa. 

Oiitra circiinslancia que tnmbdm influiii, e que náo é túo 
reconhecida vcm 2 ser  a própria modificaçáo do aspecto da 
vida internacional do mundo, porquê se opera, presente- 
menlc, a aproximnç50 dos países* se  processa a coordenação 
de etforcos das vfirias nacionalidades pa? a solugáo de 
múltiplos problemas que não poderiam ser enfrentados pelo 
esfOrço isoIado de uma ou de outra nação. De tal sorte, no 
campo da atividade; da cooperai..ão internacional se esta pro- 
curando resolver, por  esemplo, a :questão da infancia nas fá- 
bricas. do trabalho em geral, da aplicação das leis sociais, do 
mo aos tbsicos, etc. 

Vamos vhr, daquí a pouco, que excluindo da competên- 
cia federal essas rnatdrias, quando SG o Govêrno Federal pode 
agir no circulo das relações internacionaes, a emenda das 
grandes bancadas, desconheceu, lamentavelmente, tal preocu- 



paçáo. -kredou do campo fed,eral. todos &ses assuntos para 
aband0n.j-10s 5s legizlaçóes esladuais, que não podem, abso- 
lutamenl,e, resolve-10s con1 a precisa autoridade, nos aspe- 
ctos ciue assumem atualmente, na vida internacional. 

G nobx Depuiado pelo Rio Grande do Sul. meu emi- 
nente colega, Sr. Pedro 'i'ergara, ocupando. h á  dins. esta 
trii~una, chegou a afirmar que no projeto prevalecera a cor- 
rente unitarist.a. Reconlieccu, aliás, ao rnesrilo Lenipo, que 
quanto A distribuiç50 d e  atribui~óes, não h o u ~ e  aumento do 
poder da Cniúo; e apresentou um quadro onde mostrava que 
qiiasi todas as  atribuigóes conferidas á Uni50 jrí se achavam 
na Consliluição de 91. O próprio Sr. Pedi.o Vergara liavia 
assinatlo, com seus conipanlieiros de bancarln do Rio C;?l?nde 
do Sul. a emenda n .  1.912, que aceitou qiwsi todos os dis- 
positivos do nrt. Y0 do projecto, inclusive o que dá compet6n- 
tia.: Tjniáo para as normas fundamentais da processo jii- 
diciurio. do regime penitcnciri-io, etc . , cluo S. 331. censura. 

Fui  o autor desta fúrmula dando ti União comr~ctència 
para estabelecer tais normas fundamentais. J5 a justiiiquej 
desta tribuna, e foi com prazer que U; vi co:isagrada. não so 
nas emendas do Rio Grande do Sul. como nas emendas na. 
grandes bancadas e, ainda, no próprio scbslilutivo da pe- 
quena Coniissão Constitucional. 

X5o se  limito^. ent.retanto, .o nobre L'egutudo. Sr .  I'(!- 
dro Vergara. 5 qiiestão d a  competencia c apontou oulsos exa- 
geros do que S. Es. chamou o imperialismo unitarista do 
projelo, no tocante a impostos, dizendo que -a capacidade fis- 
cal s0br.e .o comércio, fator de autonomia, 6 quasi loda trans- 
ferida 5 Tlnilio. 

Há, porem, Iamentá\~el equhoco da pnr1.c de S. Ex. O 
projeto, ao conirSriat contém nessa matéria umri inovaçáo. 
qu,e prcsiigiarli altnmentc os Estados. qual a de conferir- 
Ihes o importo, n5o apenas sbbre as  vendas mercantis, como 
at t~aln~ente a União o estti cobrando ]nas sobre Locins as 
vendas : do produlor, do industrial, do comerciante. Assim, 
aqucle contacto com o com4rci0, que S .Es. disse bem ser 
um fator d.e autonomia. vai competir, mais do que riunca. 
ao: Estados. 

Oulro ponto, que S. Es. salientou como clemonsl:'ativo 
da tendbncia uriitaristâ do projeto, referc-se li aurii011cia tio 
Conselfia Federal. A verdade, ,todavia. 8 cfiie a projelo 
n5o cogitou do Conselho Federal, mas do Conselho Sacional, 
r: n5o exige absolutamente a audiència dêste, qiianto aos .im- 
postos estaduais; a a&o do Conselho Nacional exerce-se 
unicamente quanto 5 matéria federal. 

-linda outro ponto versado pelo ilustre representante 
do Rio Grnndc do Sul prende-se ao registo federal das di- 
vidas - sugestUo do nobre colega Sr. Solano da Cunha, á 
qual apresentei algumas emendas tendentes a acentuar a 
índole informativa do instituto. Trata-se de um precioso 
aparelho de informagão, sem qualquer ação coativa sdbre 
os Estados. e que supre a deficiència, a lacuna que todos 
sentimos não há  muito, quando o Governo Provis6rio teire 
as maiores dificuldades d e  conhecer, com exat.idão, as  di- 
vidas dos Estados e Município;. Tal crgao, que aplaudo, só 
tem f u ~ ç ã o  coordenadora das estntisticas organizadas pelos 
vários Estados. Foi com a mesma preocupação que, em 
emenda referente á Camara dos Estados, -propus que essa 
Camara acompanhasse a vida administrativa das unidades 
federapas, os seus membros fizessem relatórios s6b;br-e as 



nt,ivid;lded adininistrativas dos Estados e os governadores 
eomuniosssern suas mensagens, tudo visando criar a l p m a  
cuida que ncjs falta. 

Como sabemos, hoje, na vida internacional, a formula 
assente definitivamente, cor110 única suscetível de assegu- 
rar a paz desejada e sonhada por todos os homens de res- 
ponsabilidade política no mundo, ;i iinica fórmula capaz de 
chegar a èsse resultado, é a formação de uma opinião pxi- 
blica internacional que controle os movimentos e as ativi- 
dades polfticas dos governantes. Assim também, entre 116s. 
precisaríuinos forma? uma opiniao pública nacional. escIa- 
recida sBbre as atividades dos Estados, que acompanhasse 
seus movimentos, que observasse - não por um controle 
estreito, ferrenho. aclministrativo, e burocl-dtico, mas pelo 
contròle de uma crítica larga, serem e construtiva - tudo 
que nos Estados se passa e proiundan~ente ignoramos. 

Minha sugestáo, relativa 5 Camara dos Estados, foi en- 
trelanto, fulminada. como um atentado á autonomia dos Es- 
tados, pelo parecer da Coniissâo incumbida da parte do Po- 
der Legislativo . 

O nobre Degutado Sr. Pedro Vergara apontou, também, 
i:omo restriçilo da com.pet&ncia dos ' Estados. a isençiio da 
penhora conferida eni favor do trabalhador rural, isenção 
que n2o B mais do que uma.. ampliagáo, talvez, aliás, não 
aceitável, de regras que n o s s t  legislacáo desde muito con- 
sagra, porque temos casos e111 que a penhora é excluida. 
lieferiu-se, goi- fim, ;i 01-ganização c representaçáo de clas- 
ses que, no entanto, não vejo conio colida com a autonomia 
dos Estados. 

A concluçUo do brilliaiite Deputado pelo Hio Grande do 
Sul, é em suma, que pouco importa que o Brasil adote o 
regime unitarista uu o federalista. 

Ora. eiii nialikia de dist,riihuiçã de c~mpcL&ncias - 
pouí,~ capil.al do cal>itulo 7. ponto nevrzifgico da Eutui-d or- 
ganizaçào do Brasil - devcrnos oonsiderar a situaeiio cria- 
da pelas mais recentes Constituições europfiias. Embora 
havendo perdido eficiència propriamente legislativa, ainda 
valem contudo, essas . Consti Luicóes. como docunientos de 
sabedoria política poderii propOi.cionar-no valiosas ins- 

: pira~óes . 
Pois bcni. nessas Coiisl.it.uiq.ões. que ~criios? 3 a  da Ai@- 

maiiha, de ti111 lado o Kaich, l.cndo oompcl6ncia exclusiva 
para Ic~isiação, c esi?cuc)iio; cuinr~et8ncia legislativa, cabendo 
aos 1~Llçes - 1unde.s como chamam - a execuç'io, e. fi- 
nalm%nLc, c.ompetiincia- legislativa meramente normativa. 
Quanto aos 13stador, i>ai.ws. ou hcrufer, cabe-lhes a compe- 
Gncia para csecukir as leis gerais; para legislar debciixo 
tias no:*nixj cio Reich: pura a 1egislagiL1 provis6ria - a que 
vigora enouauto o p1'6~rjo Reich na0 legislar: e, iinalmen- 
le: a compet2ncia pa r i  legislaqllo e exacu(;ão esclusi\-a. 

h coiii~et(lncia nara legislac?iio c execucão csclusivas (I 
a parte mais res t r i6  e que -cadávez mais se restringe. - 

Na Áustria, pela Constituição de 1920, modificada em 
1925. em 1929 e ainda agora, segundo as noticias de hoje, 
o Estado, isto é, a TJnião, possue, - como na  Allemanha, a 
competGncia exclusiva para legislar e executar, a compe- 
tèncía legislativa, cabendo a execução aos países - e a com- 
petência meramente normativa. As provfmias tem a legis- 
l a ~ á o  complementar e a execuçáo, além da competência re- 
siduá~iri, que lhes dá  o artigo $5. número i. 



Xa Espanhna, ao poder central cabem poderes como 
na Alemanha; mas. as regiões, que alitis, náo sáo as pro- 
víncias, como todos sabem tem a coinpet&ncia eventual da 
legislaçáo es~ lus i \~a  r: da execução djrela, e a competencia 
legislatira sfbre as bases da lei geral. 

-4 verdade, porém. é que, em Última análise. na Espanha 
- país unitário - todos os casos de competência legisla- 
tiva das regiões sáo eventuais. facultativos, e o Estado 
geral tem poderes ilimitados para restringi-los e excluir 
a competência da Regiiio. 

Ora, confrontando com qualquer dèsses trCs modelos 
- e poderíamos mesmo confrontá-los com o pr6pr.io esem- 
PIO americano, náo no testo da Constitui~áo. mas na pratica 
da vida política - os dispositivos do anteprojeto, hk-de 
se ver quanto êle acautelou. garantiu e protegeu a autono- 
mia dos Estados. Pelo projeto, a Uni20 tem a competèn- 
cia federal exclusiva para legislar e a competência nor- 
mativa em certos casos; mas o Estado tem: em primeiro 
lugar, s compet2ncia privativa da esecução em determina- 
dos casos, depois, a competèneia legislativa complementar, 
quer dizer, sobre as normas gerais da lei nacional; a com- 
petencia legislativa subsidiária para adaptar ás peculiari- 
dades da legislaçáo local J, lei federal; e, finalincnte, a com- 
petência resídukria. isto é, a competbncia de todos os ca- 
sos implicitos . 

'Dentro deste quadro, não sei como se possa aizer que 
os Estados ficaram mal aquinhoados, ou que o projeto é uni- 
tarista. E, por isso mesmo. é com ale-a surpreza que 
eu, que me apaixonei pelo ideal federalista, mc vejo tra- 
zido á tribuna para reclamar, como o fazia Uùaldino do 
-4mara1, - com autoridade inescedivel, que não posso pre- 
tender - perante a Constituinte de 91, um curador para 
a Uniao Federal, desamparada e espoliada nas atribuições 
e nos deveres mais carateristicos da unidade nacional. 

-k cornpeténciri. atribuída aos Es@dos pelo projéto apre- 
senta-se com a n-iaior amplitude, porque, como acabo d e  
dizer, sempre Ihes pode caber a execucáo, sempre se lhes 
assegura a prefercncís para a execução dos serviços pú- 
blicos, sempre se admite o desempenho dos serviços fede- 
rais por funcion~rios estaduais. Minha emenda, sob n. 796, 
atribuía aos Estados, em iodos os casos, o fiscalizar a exe- 
cuyão=das leis federais. Outra, tamb6m de minha autorza, 
sob n. 797. Ihes dava autoridade para fazer concessões re- 
rativas á esploração das riquezas do sub-sólo, quando n5o 
estiveçsem aparelhados dos 6rgZos tecnicos competentes. 

:lcima. de tudo isso. Sr. Presidente, cabe ainda aos Es- 
:ados a matéria dos poderes implicitos, que, só ela, consti- 
túe um mundo de atribuígões. 

Aliás, a tendência mais moderna -da organizayão do re- 
gime federativo é no sentido de negar aos Estados tal com- 
petencia. 

Charles Durand, que versou profundamente o proble- 
ma da organização dos Estados federais, mostrou que a 
competència residuária, o chamado "resíduo jurisdicional\ 
deve pela lógica do si&ema, caber aos prõprios Estados. 
..4ssim, entretanto, não era na Constituição do Canadá, nem 
na da &rica Austral, como não o 6 nas Constituições mo- 
dernas, acetuada a da áustria, em seu art. 15, n. i, ta1ve;c. 
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ainda em vigor. mas seguramente muito restringido em suas 
aplicafóes práticas. 

O S,. S . m ~ ~ ~ ~ o  COSTA - Em discursu que proferi aquf. 
apresentei emenda no sentido de ser essa coinpetência con- 
ferida á Gniso e náo aos Estados, por achar que, cabendo 
a csles, Ihes daria margem muito grande e de certa maneira 
afetaria a unidade nacional. 

O SR. LET7f CARhTTRO - Ka Constituinte espanhola. 
o próp~io atual Presidente da República. Sr. Alcalá Zamora, 
formulou um critério l6gico. pelo qual entendia dever a 
questuo ser decidida. Dizia ele. que os poderes residuais, ou 
poderes restantes. sáo os que sobrdm, e. por consequência. 
devem f2zer parte do minuendo. Quando por consequência 
- actesceatava - se trata de país unitário. que se despoja 
de alguns poderes para a forma~áo de Estados aut0nomos, 
os poderes residuais devem caber iíquele orgão que se des- 
pojou origináriamente, quer dizer, ao órgão central. Quan- 
cio, porém. se trata de Estados que se confederam, se unem 
entre si para formar uma União, nesses casos - diz ainda 
Zamora - a competência deve caber aos Estados, porque 
esLcs demitem de si aquêles poderes que, expressamente, 
transferiram ao órgão central. 

O SR. SAMPAIO COSTA - A nossa formaçãu é essa. 
O SR. LEVf CARKEIRO - Perfeitamente. O argumcn- 

io é a favor de 17. Es. Estou querendo mostrar, exatamente, 
como o projeto foi contra tudo isso, para favorecer. garan- 
{.ir, proteger os Estados. 

Ainda mais, era o prbprio AlcaIá Zaniora, que dizia não 
serem e.ses poderes residuais hoje - como se afirmava an- 
tigamente para justificar a sua concessão aos Estados - os 
poderes mínimos, despercebidos, com que se não contou e 
que se náo preve. Na vida contemporanea, esse imprevisto é 
uma surpreza incalculivel. e, por isso mesmo. não se deve 
confiar aos próprios Estados, mas ao poder central. 

Pois o projeto, que se taxa, que se acusa, que se increpa 
de unitarista. venceu todas essas objeções, mantendo a Com- 
litiiic,5o dc 91, e conferindo aos Estados os poderes impli- 
ci tos, chamados resjduais. 

Vamos ver, no entanlo. que. por outro lado, ainda cabe 
aos Estados maior amplitude na organização politica; de 
.sorte que, aliás. por emenda do cobre Deputado fluminense. 
6r. Fábio Sodré, niío se esigirá deles senão a adog.50 da 
forma republicana. 

Eu mesmo, Sr. Presidente. sugeri emenda permitindo 
aos Estados a adoçEo das formas de democracia direta, de 
tal sorte que. quer no campo estritamente politíco, quer no 
administrativo, Ihes fica uma larga esfera de  ação. 

No entanto, as emendas das grandes bancadas, quer a 
de a 1.912. quer. mais do que ela, a de n. 1.945, de que 6 
primeiro signatário, o eminente leader da maioria desta 
Casa, se insurgem, absolutamente, contra a distribuição fei- 
ta no projeto e se empenham em despojar a União Federal 
das atribuicoes que mais iadiscutivelmente lhe  devem caber- 

A emenda n. 1.945 escliie tudo que a emenda n. 1.912 
manda excluir e muito mais; mas a emenda n. 1.912, do 
Rio Grande do Sul, exclúe alguma coisa que a emenda 



n. 1.945 rdo mandou escluir! e vem a ser a competència 
fsderal para regular a capacidade para o eserclcio de, pro- 
f issões liberais. 

É, todavia. precisamente a esperibncia do Rio Grande 
do Sul que n;ost.sa a necessidade de caber Uni50 Federal 
regular essa matéria delicadíssima, porque foi precisamen- 
te  alí quet subvertendo-se o espírito da Constituição de gi, 
se desenvolveu uma prática absolutamente condenável, que 
o Govêrno Provisório com dificuldade conseguiu coibi. 
transigindo, aliás, com ela. 

1nt.eressante. é que o ~ubstitutivo apresentado ontem 
pela pequena Comissão Constitucional, n5o \-ai tão longe 
quanto a emenda das grandes bancadas. e teve o animo, 
.que faltou á Comissão incumbida da parte relativa ao Po- 
der Legis!aLivo, de sobrepor-se ás determinacões da emen- 
a a  n. 1.965. Assim, restabeleceu a competCncia federal em 
muitos casos: mas o substitutivo fez alguma coisa de  sur- 
preendente! porqut: omitiu, lamentável e inesplicauelmente, 
.o dispositivo que atribue aos Estados a competência resi- 
duária. 

O <isposilivo, que é para alguns um carat.eristico do 
regime federativo? o dispositivo que o projeto conçagr0.u 
dando aos Estados a competência d a s  mat~kias náo conferi- 
das á União, não figura no substitutivo, que a pequena 
Comissáo Constitucional acaba de apresentar: de tal sorte 
subverte-se todo o sistema, porq.u&, sem isso. enfio, n5o 
há discrimina~50 de competbncia que valha. Se se niío de- 
termina n quem cabem os poderes residuários, não há dis- 
criminaçiío de competênciz ulgurnii 3 fazer, o que se fez nada 
vale. 

O SR. PWEIRA LIRA - Não tive oportunidade de estar 
aqui no iiiício da oraqão de V. Es., nem por ocasi50 do dia- 
curso anterior. V. Es. argúe que no s~ibstitutivo da pe- 
quena Comissão foi escluido complctnrncnte Sste assunto? 

O SR. LEVf C.4RXETRO - Renlmcnte nHo vejo ai os 
poderes residuiirios. 

O Srr. l>rsnr.:rn~ LIRA - Devo declarar a V. Es., preli- 
minarmenle. c fica dito de uma vez por todas, que os 
esemp1a:-ca que cnt5o tendo curso na -1ssembl8ia não con- 
fereni com os originais da ComissZo. 

O SR. LEI-f CtlRhTIRO - Guio-me pelo órgão oficial., 
O SR. J?ERE~R.\ LIFU - Notadamente no art. 70, há muita 

matéria a emendar; mas, ainda assim tenho absoluta certega 
de que dSsae ~issunto se cogitou - nem podia deixar de 
çer assim - e foi o mesmo incluído no trabalho do pe- 
queno Comite. 

O SR. SAMPAIO CORREIA - Chamo a at-enção do ilustre 
orador para o parecer da  Comissáo a respeito. Conforme 
se vê á pagina S do avulso, a Comissão propõe a adoção 
do çeguint.e testo : "-krt. Compete privativamente aos Es- 
tados: 1 - Elaborar a Constituiçáo e as  leis por  w-e de- 
vem reger-se. respeitados os seguintes princípios9 c u ~ a  es- 
pecificac;Io não esclúe a observancia de qunquer oiitro, ex-' 
plícito ou implícito nesta Constituição, etc, 

O SR. L E V ~  C ~ N E I R O  - T- ELx. tem razão; houve 
.deslocamento do dispositivo- 



Há: c?nli.et.anto um ponf.0 em que a emenda das grandes 
haiicucIas fortaleceu o poder federal, ao contrário do que se 
deii em tocios os outros casos; fortaleceu-o em certos senti- 
30s' f a1x.e~ debilitando-o em outros. 

-1 emenda n. f.911 procurou definir a competència 
federal na matéria de educa~ão, restringido-a a estes ter- 
mos: "legislar sobre a ,  educaçáo em geral". A emenda nú- 
mero 1 .945  substituiu a espressáo do projeto - -'plano na- 
cional da educaçáo" - que é significativa, por esta outra: 
"diretrizes gerais da cducaçáo riacional". Parece-me, pois,. 
que ai  116 retraímenio da competencia federal. 

%Ias. ainda hoje ouvi o 11ri.lhante Deputado pelo Distrito 
Federal, Sr .  Henriquc Dodsn-ort.11, assinalar que as emendas 
negam competência á União Federal para orgaiiizar institu- 
tos de ensino secundário; lhe atribuem essa competência. 

O SR. SAI~PAIO CORREM - Porqub a matéria náo devia 
caber ai, uma vez que existe o 'capitulo s0bre educaçã.:, 
nacicnal . 

O SR. LEVÍ CARNEIRO - 'l'csse capitulo. segundo a 
orientaçzo das grandes bancadas, a emenda n. 1.952 vai da r  
competência ri Uni50 para estimular e coordenar a obra edu- 
cacional em todo o pais por meio de um Conselho Xacional 
de Educação. 

O SR. S~BIPATO CORREIA - V. Es. t:stá analisando o subs- 
titutivo das graiiiles bancadas. . . 

O SR. LEVL CtlRXEIRO - Esactamentcl. 
O Sir. SA>IPAIO C O I ~ I ~ E I A  - . . . C 116s esta~nos dcfenden- 

do o parccc?r da comissno. h cii:.cnda das grarides bancadas, 
i.enleteu para v capitulo da "Ediica~5o" O que citava Por- 
inenorizacio nclc . 

O SR. LEVf CARXEIIIO - Mas nesse capitulo. o que as 
grandes bancarias prct~ndiiiin fazer. era isto: ritril~uii ao 
Conselho Xacional dn EGuciic50 conlpelCncia para estimular 
c coordeiiar n obra c*~l~icacioiilil cri1 lodo a país. Quer dizer, 
tcrcmos uma orgrinirar:iío liurocrilica.':dc competencia incal- 
cul~ível. por csla csprcai51) airiplissiina. "para coordenar e 
estimular oiii lodo u pais :I oùiSa educacioiial", o que pode 
l~crmitir 5 Ijiiifio Fccicral sufncar' toda r? qualquer iiiiciati~a 
dos Estados. 

&ste é o ponto das emendas.. . 
O SR. PEREIRA L r u  - SObrc c?ste ponto a Co1ilirs50 n5o 

deu parecer. 
O SR. LEVÍ CARNEIRO - A enenda ai  se afastou da 

orientaçZo costumada. No entanto, restringiu-se a interven- 
ção federal nos serviços de águas e florestas, na energia elé- 
trica, na energia Iiidráulica, nas desapropriações, lia caça e 
pesca, em numerosissimas matérias. 

O SR.. PEREIRA LIRA - Quanto á caça e pesca. li5 en- 
gano de V. Ex. - 

O SR. ~;EvÍ CARNEIRO - Náo me refiro ao projeto, 
porqut3 neste como iio novo projeto da Pequena Comissão, se 
melhorou a emenda das grandes bancadas. 

Organizei iim quadro demonstrativo em que figurari- 
estas mat6rias excluidas da competência federal nas emen-. 

. -. 



das das grandes bancadas e no substiLuti\-o da Con?.issão qire 
incorporarei ao meu discurso para não fatigar ainda maia 
a preciosa atencão dos meus nobres colegas. 

O SR. PEREIRA LIRA - TT. Ex. nunca fatiga. 
O SR. LETTÍ CARXEIRO - Quero focalizar outra ques- 

tão delicaúa e melindrosa. sobre a qual, infelizmente, as 
emendas ns. 1.912 e 1.945 e o siibslilutivo da pequena Co- 
missão Constitucional estão de inteiro accrdo. 2 a qu~s tao  
das polícias estaduais. 

Devo dizer que núo faco, agora. senão r e ~ e t i r  velha 
opiniuo minha, de  nove anos atrás. Sesse tempo. quando se 
votou a reforma constituciunal. tive ocasiao de. em confe- 
rência no Instituto dos -4f:vogados. dizer (18) : '-Creio mes- 
mo que em dois pontos da prática constitucional cor- 
rente, desejaria restringida a ação do; Sstados. O pri- 
meiro é relatil-o aos empréstimos externos que se tem pra- 
ticado á sombra do art .  5 O  da Constituição. O segundo re- 
fere-se aos verdadeiros esércitos estaduais, que se estãc 
formando, contra o art.  14 da Constituiçáo." 

Nesses dois pontos em que há demasia dos poderes es- 
taduais, aconselhava eu até a ação do Presidente da RepH- 
blica no esercício do seu poder de policia politica. 

Ora, neste ponto, o projeto havia aciotado uma f6rrr.uia 
mais atenuada que a do anteprojeto. porquê o projeto não. 
dera ao Governo Federal competência para limilar o efetivo 
das poIicias estaduais, mas dava ao Govêrno competência 
para regular a natureza da instrução militar. a organizagão e 
discriminação qualitativa e quantitativa rios respectivos ar-. 
namentos e municões. 

O snbstitutivo da pequena Comissão constitucionril. sil- 
primiu o dispositi\-o. cu.ja justificativa eu mesmo havia fciio 
desta tribuna.vedando aos Estados fazerem guerra entre si 
e usar de represálias. sGbre o qual supús que Iinvia recaído 
a critica implacável do Sr. João Mangabeira. Em verdade. 
a critica recaira s0bre outro dispositivo do projeto. no qual 
se veda â União, como aos Estados. criar impostos contra a 
Constituicáo, dispositivo este que a pequena Comissão cons- 
titucional conscievoi1 no seu suhst~itiiti\~n. enquaiitn c-1im:- 
nava nquelc outro, c enquanto excluia da compeLSncia fe- 
deral a restricão do armamentisn?~ estadual. Fico verda- 
deiramente apreensivo s0bre o alcance dessa determinarao, 
sòbre as consequ&ncias que dai possam advir. 

O SR. PEREIRA LIRA - No tocante ás polícias militares. 
o que ficou resolvido no comité que tratou da parte geral 
foi dispositi~o que conciliou, felizmente, o ponto de vista dos 
Estados com o ponto de 'ista do nfinist6rio da Guerra, que 
foi levado 2 essa Comissao pelo nosso colega Sr. G6is Xon- 
teiro . 

O SR. LEVZ C-th'EIRO - Peco licença para dizer que 
estou .expondo meu ponto de vista pessoal, meu velho ponto 
de vista de 9 anos, ao qual me quero manter fiel, porquè 
não conheço pais do mundo em que haja essa organização 
armamentiata de policias. e por saber que no Brasil esta 
se gastando mais de 15 70 das previsões orçament.árias com 
as polícias, e. no entanto.' o crime grassa em todos os Es- 
tados com a maior impunidade. 



O SR. F ~ B I O  SODRÉ - Parece que a questão não está 
bem posta. Xenhiim Estado iria gastar dinheiro, como diz 
V. Ex-, em excesso, pelo simples prazer de ter exército. Se 
êsse exército surgiu, é porquê tinba uma missão qualquer. 
Essa xiekessidade decorreu das intervençces indébitas do go-- 
vêrno federal. 

O SR. LETrf CARNEIRO - Estou de acordo com V. Es., 
mas quero que se proveja a essa necessidade por outros 
meios mais adequados e mais constitucionais que êsse. 

Quero que copiemos agora, já que o não fizemos eni 91, 
ao menos o dispositivo da Constituiçfio argentina. 

O SR. SAXP.\IO COR REI,^ - O ar:. 7 O  da pequena Co- 
missáo. n .  5, permite regular a matéria, porquanto deter- 
mina que 12 da competencia privativa da Uniáo fiscalizar. as 
operacões de bancos e de seguros. a produção e o conidroio 
de armas, de substancias tósicas ou bélicas e de todo nlats- 
ria1 de guerra, náo sendo licito importar ou produzir sem 
prévia permissáo das autoridades federais competentes. 

13 SR.  LEVÍ C-RIVEIRO - Isto já esta\-a no projeto. . . 
O SR. Q-LWPAIO CORREIA - Logo, está resolvida a questão, 
O SR.  LeVÍ CARNEIRO - . . . e náo me pareceu sufi- 

ciente. 
V. Es. sabe que, na Constituição argentina. que pucle- 

riamos ter copiado em 91, já se atribuia ao governo federal 
3 competência para regular a organiza~áo, armamento e dis- 
ciplina das milícias das provincias. 

Não entro em minúcias, porquê,. como disse, organizei 
quadro em que analiso cada uma destas questüzs e mostro 
Que sobre cada uma delas, especialmente na emenda nií- 
mero 1.9&5, se sacrifica lan?.entavelmente a competência 
federal. 

Quero ainda acentuar outra questão. 13 a relativa ao 
com6rcio interno, cuja regulamentaçáo foi exduída da com- 
petência federal no art .  7O do projcto, mantida essa mesma 
exclusão nas emendas a que nle refiro e no substitutivo da 
pequena Comissão. 

Ao passo que, entretanto, no projeto se disse: ". . . po- 
dendo estabelecer as restriâões necessárias para evitar gra- 
ves prejuízos á coletividade, quando a acão particular ou a 
livre concorrência se mostrar nociva ao bem piSblico ou insu- 
ficiente" - as emendas e 'o substitutivo excluiram essa 
formula, que 6 tendente a acentuar bem o caráter alta- 
mente excepcional das restrições jmpostas á livre concor- 
rência, á livre atividade comercial: excluiram essa fórmula 
e preferiram reviver a da reforma constitucional de 1926. 
dando ao Govêrno Federal competência para regular o tra- 
balho, a produção e o comércio, estabelecendo as restrições 
que o bem pública exígir. . 

Contra essa fórmula me insurgi em 1936, e ainda agora 
me insurjo, porquê vejo nela grande ameaça - essa sim - 
ao regime federativo, pois se entreganlos á União Federal, 
COE. esse arbitrio, com essa amplitude. com essa só e vacuis- 
sima restrição, o c&?.WoZe de todo o com6rcio interno, na0 
podemos prever o que será da autonomia dos Estados, o q!e 
será da propriedade privada, o que será da liberdade indi- 
vidual. 



O projete, assini, t i o  lamentavelriiente subvertido em 
seus lineamentos mais característicos, iilostra-se aquí, por 
consequgncia, ainda uma vez. . . 

O SR. PEREI- LLRA - Peço permissão para trazer um 
esclarecimento. serri_ prejuizo do mar te  para o qual estou 
inscrito h& bastante tempo. O substitiitivo que foi aquí ho- 
mologado, pelo voto do plenirio. em 1' discussáo, falava, 
realmente, em prevenir graves prejuízos á ~o1etividad.e~ quan- 
do a ação particular ou a livre concorr~ncia se mostrem 
nocivas ao bem público ou iilsuficiente. Essa fórmula nos 
pareceu mais longa do que a que V. Ex. acaba de referir-se. 

O SR. LEVf CARNEIRO - E mais restritix-a. 
O SR. PEREIRA LIRA - Pe~mita  que conclua o meu apar- 

te. Contra ela houve argumentaçáo partida de várias emen- 
das. Uma impressionou profundamente a Coinissáo: a de 
que se os prejuízos á coletividade sáo grayeç, pode haver 
ação da Uniiio; se, porém: nUo suo graves. a Uni50 fica im- 
pedida de intervir. Ora, sabe Tr. Es. quão lato 6 o conceito 
de graves prejuizos. Onde o arbítrio para sc rncdir da gra- 
vidade ou não? 

O SR. LEVÍ CARKETRO - 'i!iis a i  se carateriz~i. o 
bem público. V. Es. quer cousri inais oinpla? 

O SR. PEREIELL L I R ~  - 2 de uma latitude muito grande 
a ação do poder federal e nessa conformidade tivemos o cui- 
dado de ficar dentro de uma formula que nos pareceu s6- 
bria e perfèita. 

O SR. LEVf CARMEIRO - Surpreende-me que V. Ex. 
considere a fórmula do projeto mais ampliativa que a fór- 
mula elastica, indefinida, do substantivo, referindo-se ape- 
nas ao "bem público", que é onde se podem acoitar todos os 
excessos. 

Extranho esatamente isso. -40 passo que o substitutivo 
nega á União compet&ncia para resolver aquelas questões 
de mais evidente interesse nacional, como a que h6 pouco 
focalizou o Sr. Ministro Juarez Thvora, a relativa ti energia 
el6trica, problema que o Brasil precisa resolver quanto an- 
tes com a maior amplitude, deixa á União essa faculdade in- 
comensurável de restringir, sob a só inspiraçáo d-o bem pií- 
blico. ocom6rçio interestaduzJ, quer dizer, a própria vida 
de relacáo dos Estados. 

Isso ma parece uma incoer6ncia7 prenhe das mais ter- 
riveis ameaças. 

O SR BARRETO CAMPELO - A tecnocracia j5 press.up6e 
que o lastro metilico seja substituido pela energia elétrica, 
tanto a questão é importante. 

O SR. LEVÍ CARNEIRO - A União deveria cuidar do 
aproveitamento de toda a energia hidro-elétrica, que está 
abandonada no território nacional; talvez nenhum país do 
mundo possua tamanho potencial de energia ~iidro-el6trica, 
desaproveitada. 

.O SR. PEREIR~ Lm4 - N&te particular, estamos de 
ac0rdo. 

O SR. LEVf CARNEIRO - ';o entanto, o projeto não da 
infcjativa a l g m a  ao govkno federal, no sentido de Propor- 
cionar, a preço vil, AS .populações do interior do pais, a e n e r  



gia elétrica de que elas tanto precisam para todas a: - suas 
atividades. 

Sr.  Presidente. ainda desejo acentuar que, neste -como 
em outros pontos. o projeto soube assegurar aquele meio 
termo a que o eminente Sr. João Mangabeira filiou, alias,. 
com algum paradoxo, o anteprojeto. Se é verdade que o 
Sr. Joáo Mangabeira poude dizer que o anteprojeto se inspi- 
rara na democracia e no liberalismo, a paz de uma certa 
tendencia humana. social ou socialista, creio que para o pro- 
jeto se pode reivindicar, mais legitimamente, a  pord de nação 
dêsses postulados. 

13 de notar, aliás, que os dois atributos que o Sr. João 
Mangabeira aponta no anteprojeto governamental - a de- 
mocracia e o liberalismo - são, por feliz coincidência, as 
mesmas características da yelha. aùolida e condenada de- 
mocracia liberal a que se vem fiiiando o projeto elaborado 
no seio desta -4ssembl6ia. 

Devo ainda dizer, aflorando apenas uma questão na qual, 
infelizmente, náo posso entrar, que nessa níatéria de eco- 
nomia social. ris preocupay.ões llumanas e socialistas da 
hora presente não fui  estranho, nem insensível. Entre as 
minhas emendas f i g u ~ a  uma, na qual procurei determinar 
a redução á metade dos impostos que gravem a pequena 
propriedade rural. constitufd_a em bem de familia e, ao 
mesnlo tempo. a equiparação, dos impostos de transmissão de 
propriedade que oneram a heranâa dos filhos naturais aos 
da herança dos filhos legítimos. 

'i'êste pa~ticuIar da firiagão ilegftima. 1.5 muito interes- 
sante assinalar que o anteprojeto consignava um dispositivo 
de  feicão aItamente simpátic. assegurando aos filhos ile- 
gítimos a mesma proteção e o mesmo tratamento espiritual 
que se  désse aos filhos legítimos. O projeto, elaborado pela 
subcomissão constitucional, omitiu êsse dispositivo. E foi 
esse u n  dos muitos motivos de se lhe censurar o alheia- 
mento das necessidades humanas da hgra atual. 

Pois bem, depois disso, tive ocasião de ver que uir, dos 
mais eminentes próceres revolucionários. cujo nome declino 
com viva simpatia pessoal e com a espressão do meu pro- 
fundo reconhecimento de fluminense, CI Sr. Arí Parreiras. 
precisamente um dos que haviam censurado no anteprojeto 
o alheiamento a êsses reclamos humanitários do momnto - 
o Sr. Arí Pa-iras promulgou um novo regulamento do 
imposto de transmissão de propriedade, no qual a herança 
dos filhos naturais náo reconhecidos é equiparada a dos es- 
tranhos, isto 6, taxada em 30 %. Dir-se-á que se trata de 
filhos naturais não reconhecidos; mas filhoç naturais não 
reconhecidos não herdam. Os filhos naturais que herdam 
são os reconhecidos por ato do pai, na forma da lei civil ou 
pela ação de investigaç.50 de paternidade, ou. ainda, por 
algum outro ato judicial. Se os filhos naturais não reconhe- 
cidos não herdam a êles não se p6de aplicar o dispositivo. 
A lei não pbde considerar filhos naturais aqueles que nGo 
sejam reconhecidos, 

Por &se moti\-o. Sr. Presidente. sugeri emenda deter- 
minando que a herança de todos e quaisquer fiilloS n3tuI'ai~ 
seja considerada igual á dos filhos legítimos, qualquer que 
seja sua condir.5~: qualquer que scjn ciia situa~ão, qualquer 



qye seja a atitude mais ou menos injusta gos pai5 d&nte 
deles. 

Por essa forma se proporciona aos filhos ilegftimos 
rantia maior e muito mais irrecusá~el, que aquela gipressiio 
anodina. sem alcance prático, contida no anteprojeto. 

Assim tambem em relação ao dispositiyo que assegura 
o usucapiáo extraordinário de cinco anos para a pequena 
propriedade ruraI. Diante d a s  observações formuladas nesta 
Casa, notadamente pelo brilhante e ilustre Deputado Senhor 
Edgard Teiseira Leite, quanto aos inconvenientes d6sse dis- 
positivo. capaz de acarretar maiores dificuldades ao trabd- 
Ihador rural. sobretudo pelo retraimento das transayões que  
com èles s e  fizessem transações quasi sempre destituidas 
de documentaçZo, sugsrí outra emenda no sentido de faci- 
litar a instítuiçáo do bem de família. estirnillando o pequ3no 
proprietário rural a assegurar a sua familia um lar perma- 
nente, a coberto de todas as execuções. 

Kão advogo n fOrnlula. j5 comagrada. da ic;en~Gct di. 

qualquer €C~~CUÇ~O,  a náo ser. o eseculivo hipotec5rio. por- 
quê ele importaria numa provoca.ção á esigê-ia da hipoté- 
oa. Iria dar lugar a que os credores mais eqer tos ,  ou des- 
confiados. começassem por exigir do proprigtário rural a 
realização da hipotéca. pois esta seria a única esecuçáo per- 
mitida. Parece-me que seria muito mais acertado, e fecundo, 
favorecer, premiar a instituição do bem de familia. 

Esta era a brevíssima poiideraçao. que queria fazer eni 
relação ao capítulo da 0-em Econ6mica e Social, com o 
intuito de mostrar a orientação seguida pelo projeto e a ori- 
entação que eu próprio procurei adotar. Faço, ao q s m c  
tempo, um apelo caloroso e instante aos representantes das 
grandes bancadas nesta Casa para que não defraudem a 
Uniao Federal da oompetctnciá que lhe é própría, da  q l l n l  
depende a solur,áo de alguns dos grandes problemas naclo- 
nais. Ésse apelo o fac,o- também para que cansígamos a ga- 
rantia da unidade nacional. pela autoridade dá Ucião nas 
materias em que s6 ela pode exercer a-ão eficiente c larga- 
mente orientada, aom a autonomia plena dos Estados no me 
interessa ás suas peculiaridades regionais. 

Sobreponhamos. porém. a tudo isto a prec>cupn~ão da 
nossa grande e alta tradiqUo Iiberal. 

Sessa maleria de 1iberdtii.ir. Si.. l~iesitlcrite. :rnl141 t i I~ i i l ?  

a ~e1l.ia filosofia do c50 dti S5:ábula de L3  Foiitrii'iie, qli? 
tudo sacrificava 5 isenqáo de seu pescor,o, de coleirn ciijo. 
vestígios observava no pescoqo do companheiro, nédio e bem 
tratado. Por isso mesmo, com emoção, li, ainda h& pouco. a 
pagina impressionante que uma das maiores figuras do mun- 
do cientifioo contemporaneo - nada menos que Albert Eins- 
tein - traçou em fator da liberdade, pregando a neces- 
sidade'de salvá-la, e mostrando que só ela pemitiu O apogeu 
que a civilização aicangou e s6 ela tornou a vida humana 
realmente dioqa de ser vivida. (8Iuit0 muito bem. 
Pazmas. O oradoí. e czcrnprimentado.> 

Durant,e o discurso do Sr. Levi Carneipo, o 
Sr. Antdnio Cai.los, Presidente, deixa a cadeira 
da presidénci.?. que é ocupada pelo Sr. Cristóvso 
nnrcclos, 20 Tice-Z>res:dente. 



O Sr. Prrsidente - Tem a palavra o Sr. Lacerda Wer- 
necl;. 

O Sr. Lâcerda Werneck envia á Mesa o seguinte discurso: 
- "Sr. Presidente, concedeu o General Waldomiro de 
Lima, no redator do "O Jornaln - Dr. Caio Cesar Júlio Vieira 
- uma entrevista que foi publicada nos "Diários Associa- 
doso', no dia 17 60 m6s findo. 

Vulto dos mais destacados do atual cenário político- 
revolucionário do pais, é o General \\Taldomiro Castilho de 
Lima' inegavelmente, uma figura de relevo, não s6 pela sua 
~nteligèilc.ia e cult.ura, como pelo aspecto generoso e nobre 
do seu cora~Wo de soldado. 

Em qualquer Esército do mundo êle seria uma figura 
destacada; os seus maiores adversários não lhe negam nem 
a inteligência, nem a vasta cultura, nem a competência téc- 
nica, nem o temperamento generoso. 

Sua carreira militar é de todos conhecida: iniciou-a na. 
sua terra natal, Rio Grande' do Sul, aos: 16 anos d r  idade, 
tendo sido pouco tempo depois comissionado no pôsto de 
alferes, por ato de bravura. Fez o curso técnico de 1898; 
foi lsureado em Estado-Maior pela Missão Militar F r a n c e s ~ . .  
ein 1920. Antes, havia se formado em Engenharia Civii pela 
Escola Poiitécnica, de Porto Alegre. Cursou as Escolas de- 
3perfeiçoamento e Informações para Oficiais Superiores e 
Generais de Vald'Yaon, Versailles e Mally, na França  Na 
Revolução de 1930 comandou a Coluna do NordBste (Sul), e, 
tendo sido nomeado Interventor em Santa Catarina, náo 
aceitou a honraria dksse cargo. 

Deflagrado o movimento revolucionário de 1932 tocou 
ao General \Vaidomiro Castilho de Lima o comando geral. 
dos Exércitos do Sul. ,Es t& na histbria do presente qual 
foi sua incisiva atuação e o heroismo do seu comando, sem- 
pre =a vanguarda da tropa. 

Subjugado o movimento recebeu ordens para ocupar 
militarmente S. Paulo. Ao contrário do que se esperava. e 
do que seria. natural, Bsse valente cabo de guerra chegou 6 
capital paulista sósinho, acompanhado apenas do seu aju- 
dante de ordens. Iniciou assim a pacificação dos espiritos 
riaquela época tão exaltados. 

Sua perman8ncia no govèrno militar de S. Paulo. serena 
e elevada, a pena do grande jornalista Assis Chateaubriand 
j5 comparou e consagrou como "a ~esurreição de u m  novo 
Duque de Caxias". 

Durante o seu governo S. Paulo foi o refúgio de todos 
os que anciavam cor qualquer liberdade. 

O tempo, Sr. Presidente, h& de fazer justiça a Asse 
grande homem, quando a sua figura f6r realçada pela his- 
tória. 

Em 27 de Julhc de 1933 o General Waldomiro Cast.ilho 
de  Lima deixou a Interventoria Federal de S. Paulo; como 
um centauro, partiu dos Campos Eliseos, após anunciar com 
antecedència, pe!os jornais, a hora da sua partida. 

Ninguém ficou. na sua retaguarda, entregue ás afli- 
ções de iníquas e injustas ciemissões por molivos polfticos. 

E agora. Sr. Presidente, do afastamento das lu-tas par- 
tidárias da hora presente, fala o General Waldomiro cas-, 
tilho de Lima ao jornalista que o procura. E a sua lingua- 



gem 6 como sempre elevada e nobre. As desilusões não lhe- 
puseram na palavra o travo amargo das objurgatórias vio- 
lentas. Fala como um pensador que 4, como -um homem 
que, antes de se deter nas lutas individualistas, encara, pri- 
meiro, os problemas do país sob o aspecto científico. 

Por isto, Sr. Presidente, venho requerer seja inserta 
nos -4nais da AssemblBia Kacional Constituinte a entrevista 
si~bre a qual me refiro. 

O Sr. Henriqne Dodsworth - Peco a palavra, pela ordem. 

O Sr. Presidente - Tcn-i a palavra, pela O~I-lem. Q iiobre 
Deputado. 

O Sr. Henriqne Dodsworth (Pela ordemj - Sr. Presi- 
dente, no avulso, que contém as emendas de números 1.945 
em diante, esta publicada a emenda n. 1.932, que cogita do 
ensino público. 

Essa emenda esta redigida em condições de retirar á 
União a competencia, no Distrito' Federal, para organizar e 
superintender o ensino secundhrio . 

Tal como estã. expressa, ela já tem provocado nos meios 
do ensino reparos de toda natureza e, dêsse modo, procurei 
informar-me, com os autores da eqienda, sobre se a redação 
estava certa ou se havia ocorrido alguma omisGo na sua 
publicidade. 

Acabo de ver confirmada a notícia de que h& uma omis- 
sáo na publicaçáo da emenda. Assim, tratando-se de assunto 
de magna importancia, solicitaria de V. Ex. a gentileza de 
provrdenciar para que a mesma fosse repulilicada, tal como 
se encontra no original apresentado pelos seus autores. 

Era o que pediria 5 Mesa, com a urgência que o caso 
requer. (dluito bem; muito bem.) 

O Sr. Presidente - O nobre Deputado serS. atendido. 
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Tem a palavra o Sr. Pedro Vergara. 
O Sr. Pedro Vergara (Para explicação p~ssout j  - Sr. 

Presidente, Srs. Deputados, devo declarar, de  inicio, que 
me coloco em um ponto d e  vista exclusivamente pessoal em 
relaçáo á matgria de que vou tratar no meu discurso. 

Ponho de lado, pois, toda e qualquer responsabilidade 
que porventura se queira atribuir á minha bancada pelas 
idéias que espenderei . 

Logo depois da Revolução de Outubro, reuniu-se o Cop- 
gresso dos+prelados catblicos e formulou os seguintes postu-' 
lados pelos quais se bateria a Iweja: 

a1 a aromulgacúo da nova constituipão em nome da - - 
mnio6n caiólica; 

b )  que seja facultado o ensino religioso e a assisten- 
cia religiosa hs fdrr,as armadas, aos presídios, aos hospi- 
l ais e outros eslabelecimentos; 

C ) ,  que o casamento religioso de nubento cat6licos, 
seja oficialmente reconhecido, sem oulra formalidade que o 
rcgiçto obrigatório; 



d) que seja facultado o ensiilo religioso nas escolas e 
-estabelecimentos de ensino oficiais. 

Todas essas reivindicações já foram estudadas, nesta 
kibuna. de modo esaustivo e concludente, pelos nobres depu- 
tados, meus colegas de representaçáo, Srs. Wolfenbuttel e 
9nes Dias. 

Xiio me cabe, porhnto, retomar Cste assunto,paxa-.estu- 
...- dá-lo. outra vez analiticamente. 

Desejo. entretanto, encará-lo de um ponto de vista ge- 
ral: ou melhor: não quero espòr os argumentos que su- 
pedilam e justificam as reivindicações católicas, mas pre- 
tendo combater as  premissas, espressas ou pressupostas, que 
as repelem. 

1 meu Ter, Sr. Presidente, e .Srs. Deputados: toda a 
repulsa que se opõe aos postulados religiosos se origina de 
trCs foiites: o laicismo; a prevençáo contra supostas resis- 
tèncias do catolicismo ao proFzesso, em geral; e a cam- 
panha dos outros cultos e religioes. 

Aliás, a segunda razáo nada mais é do que o desdobra- 
mento da pi.inic,irn: o laicismo 6 fortalecido pelo sofisma 
.de qiie a Igr.ejn é inimiga da liberdade e do progresso. 

Ora. - nenhum destes motivos tem a força de desau- 
toiar ou irlipedir a conquista e ri aplic.acUo dos postulados 
reli=,. ulosos. 

Em p~irneiro logar, - o laicisnlo é planta esótica, no 
,Brasil; náo (i um produto da nossa evolução historica; não 
corresponde 5s necessidades e tendências morais do nosso 
povo. 

Somos, 4 ccrto, uma nacio de tradições liberais, - 
inas o nosso libernlisn~o, nrio foi jiímais a.luta e a vitória do 
poder temporul contra o poder espiritual: foi antes e sem- 
-gre. a Intr: e a ~itGrin da liberdade política, individual 
ou co1e:iva' coi?tlVti h opressáo do poder constituída, no 
'Estado. 

Alias. o laicisnlo náo é, na sua origem, ou nas suas 
fonles hist6ricas. .- um antepodismo de tendhcias entre a 
Igreja e o povo. ou mesmo, entre a Igreja e o Estado. 
Pelo contrario, o laicismo. estudado historicamente, 6 um 
novo -:~jiistanlento (10 temporal e d o  espiritual. 

Como a Igreja Cism5tica e como o Protestantismo, ele 
foi, nas suas ii:iscenLes, uma atitude politico-religiosa, an- 
fagfinicii, gerada no seio da Igreja Católica. 

Asrinl como a Igreja anglicana corresponde a uma di- 
vis50 da Igreja Católica, na Inglaterra, - do mesmo modo, 
o lai~isrnr>~ historjcamente. e guardadas as proporções, cor- 
responde n unia divergência .da Igreja Católica, em França. 

Foi' L-.o%) èsse aspecto, iim produto natural, espontaneo, 
liistlrico da vida. social' que sobreveio numa época deter- 
minada, como ilrii acontecimento, sem fórmulas prévias, sem 
o!:~.jetivo certo. sem pregoeiros ou precursores. 

O ~jonto de parbicla d o  movimento laicista foi a Consti- 
Li!iq;?c, papal dt: Unigenitus que, de ccrta maneira, se opunha 
2s ci~to~-gas da igrej:l anglicaua, proclaiiiadris na Declcnra~üo 
de IUSZ. redigida pelo pr6prio Bossuet.. 

Para compreender esta divergencia Gnlre a Igreja Ro- 
nianti. e a Francesa, 6 preciso atender, -antes de tudo, para 
urna i!ivisáo legal ou canònica do catolicismo. 

As funções do clero são classificadas. segundo a sua  na- 
.tureza, em funções do poder de ordem e funçóes do poder 
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de jurisdição; são funções de ordem - as que servem par~
ajudar a obter a -salvação; são funções de jurisdição - as
que tendem á conservação do organismo da Igreja e as que·
Leem por objeto regê-la. (V. proL E. Sehling, De1'echo·
Canonico, pago 40.)

Houve, entretanto, no decurso dos tempos, a mais fun
da divergência, entre os católicos, sôbre o poder de juris-
dição. .

A regra que hoje Se observa, sem <liscrepancia, é esta:
os bispos teem nas suas dioceses, o govêrno das {lousas da.
Igreja, - mas o primado de jurisdição, em toda a Igreja,
incumbe ao Papa.

Esta norma que hoje é pacífica, suscitou, porém, de
fato, no passado, nlravéz ne :::éculos, a mais acesa contro
versia.

Dois sistemas se disputavam a prevalência: o episcopai
e o papal.

Pelo primeiro, o poder dos bispos se funde no direito
divino da habilitação divina, e se atribue a plenitude do po
der ao Concílio ecuménico; as decisões dêsse concílio. se
gundo aquele sistema, teem a fôrça de obrigar também ao·
8umo Pontífice: pelo segundo, isto é. pelo sistema papal,
que é o dogma e.atólieo-romano, - ocorre o contrário: O
Papa é o representante de Christo, Bispo ecuménico e uni
versal; os demais bispos nada mais são, portanto, do que
mandatários .do Papa.

"Este sistema, escre.....e o professor :3ehling, da Univer
sidade de Erlangen, alcançou a sua maior importancia nos
concílios de Pisa (1408) Coslanza (1414-1418) e Basiléa
(1431-14.43); mas teve a sua culminancia na França, pela
tendência do Estado f['ancês a fazet' a Franca independente
Je Roma. tanto no político, como no eclesiástico".

Assim, - á unidade da Igreja se opunha o multitudi
nismo, const.iLuido pelas diversas igreja-s divergentes; 
Pio IX, criando o dogma da Imaculada Concepção de Santa.
l\laria, Virgem, sem audiência ou concurso do Concilio
Ecuménico, liquidou, definitivamente, aquele conflito.

Pois bem: foi esta lula entre Os católicos, a respeito
-<io poder de jurisdição. - o que levou a Fl'ança ao laicis
mo, e ás suas consequências.

É que embora os bi5pos se tivessem opostos, dêsde o
começo, ti Con5titl.licão de [Jnigenihls que extinguiu, por as
sim dizer, a igreja galicana, terminaram, entretanto, por
aderir aos seus parágrafos.

Aconteceu, comtudo, - que o povo francês eslava es
treitamente identifica.do com a igreja nacional; e como o pe
queno clero, - composto de milhares de párocos das al
deias e cidades do interior, - estava em constante contãto
com o povo, acabou por esposar também as suas preferen
das: assim, o conflito que anles, existia entre os bispos e
ri' Papa, í:oi substituído pelo conflito que passou a l~vrar en
tre os bispos e o pequeno clero, e logo, entre os bISPOS e o
povo.' '.

As perseguições se -!'ucedel'am e se exasperaram; embo
ra os párocos nacionalistas tenham sido substituídos por
delegados de confiança dos bispos, a discordia continuou a
lavrar, .

: Foi então que se recorreu a uma solução: o pequeno··
clero e depois o próprio povo, adotaram o expediente de'



apelar para o Parlamento do rei, contra todas as decisões 
episcopais; e como o Estado queria também uma igreja na- 
cional, - as suas decisões eram a favor do pequeno clero e 
contra os bispos. 

Nas, veja-se bem: nessa atitude do pequeno contra- o 
grande clero, e do povo contra a Igreja romana, não se via, 
de modo algum, uma negação da religião, - e muito menos 
o desejo de separar a Igreja d'o poder temporal do Estado. 

Era precisamente o contrario o que se dava. 
Para fugir ao controle do Sumo Pontifice e dos Bis- 

pos, - o povo e o pequeno clero recorriam á força coer- 
citiva do Estado, e o laicismo nada mais era, no fundo, que 
um deslocamento do poder espiritual da Igreja, que pas- 
sava a ser, também, um ramo do poder temporal. 

O abuso se convertera em licidez. 
"O direito de apelar, por abuso, ao parlamento, diz 

Henri de Jouvenel, não parecia mais duvidoso. A tradição 
o consagrára. Esercendo-se todas as manhães, crescia, ver- 
tiginoso, slrvava os magistrados acima das párocos e os em- 
gia em jzrize.? da tloutrina. Assim, o parlamento reabria, 
por decreto, o paraizo a todos os infelizes, expulsos pelo 
episcopado. Com o assentimento do público, os civís deci- 
diam na ordem espiritual. A confusão da Igreja e do Esta- 
do  que, durante tanto tempo, servira para clericalisar o 
reino de França, graças a um retorno imprevisto. acabava 
Dor laicizar a religião. (V. Huit Cents ans de Revolution 
Françaiçe, pag. 149) .  

Eis. ai está. Sr. Presidente e Srs. Deputados, - o que 
foi o laiscismo, quando nasceu, na  França: não era uma luta 
do poder espiritual contra o poder temporal; n5o era uma 
luta contra a igreja em si; não era uma negação da reli- 
gião católica; era, antes. de modo inequívoco, um desloca- 
mento do poder; era, de maneira evidente, a inversão do 
poder: - a16 aquele momento. no pais, não obstante a his- 
tdria, j5 longa, da igreja gaiicana, - o poder espiritual 
pertencia ao Papa c o poder tempo-ral permanecia na sua 
dependhcia, visto que a realiza e os parlamentos se com- 
punham de homem, e estes homens eram súditos da Igreja. 

O laicismo subverteu este. statu-qzco ante, e o poder 
temporal p_assou a exycer, também, o poder espiritual: a 
interpretacao das doutrinas da igreja, o exame e a formula- 
cão dos seus dogmas, se transferiram do Sumo Pontifice 
para o parlamento e para os decretos do rei. 

Quando o episcopado frâncès se ligou de novo ao Papa, 
os párocos se puzeram á frente do movimento; quando os 
párocos foram substituidos nas suas paróquias, e quando, 
po: consequência, recusaram os sacramentos as paroquia- 
nos, os fieis, sem esperança e os cura6 sem paroquia, se vol- 
taram para o parlamento, depositário das ordenanças do 
reino. (V. Jouvenel, op. cit. pag. 151). 

P o r  tudo isso, é um erro supor que o laicismo tenha 
sido um producto da Enciclopédia. 

YRocquain nos informa, cabalmente a &ste respeito. 
b i z  êle que, quando se operou o movimento a que te- 

nho aludido, - Voltaire estava n a  Priisia, trabalhando na 
sua obra Siecle de LouZs XiV; Diderot não tinha feito aPa- 
recer, ainda. o primeiro tomo aa Enciclopédia; Helvetius 

.acabava de demitir-se de femzáro geral, para dedicar-se 6s 
letras e 56 anos mais tarde deveria publicar o seu De I%s- 
,przt; Rousseau não era conhecido. senão pelo discurso que 



conquist8ra o premio da' Academia de Dijon; o Abade Ray- 
-na1 começava, apena6, a sair drr obscuridade; Grimm não 
havia ainda iniciado a sua Correspondência Literaria; 
d'Holbach cada havia produzido; e enfim, Buffon não tinha 
publicado mais do que os tr6ç ou quatro primeiros tGmos 
da sua HistOrin Natural. 

Isso prova, de modo evidente, que o la ic ism~,  cal coma 
se denominoii, depois, o movimento relígoso francês, - 
não foi, Ce fato, na sua origem, o resultado de uma ação 
do espirito e da  investigação cientifica; não foi o s p i r i t o  
crítico que i n ~ a d i u  a religiáo, para separar o temporal do es- 
piritual: foi. antes, .já então. o ~rincínio das naciocalida- 
aes, que absorvendo-e dominandô o eipiriio religoso, sem 
destruí-:o. imi>rimiu ao catolicismo um cunho naciond. 

O SR. ZO~OASTR~)  GOUVEIA - Blas Jellinek, em seu livro 
"-~llgemeíne Staatslebre", estudando a noção de soberanía, 
jB deixo= bem ciaro que esta noção representa um residuo 
da luta entre os reis, de França sobretudo, e o poder tem- 
poral do Papa; de  modo que não negamos ter sido, em 
grande parte. a necessidade dos reis de França se verem 
livres da influhcia do Papa, que çe julgava ate com di- 
reito sVbrr os soberanos e s8br.e os reinos, uma das origens 
do moviixento "laico* em França. 

O SR. I'EDRO VERGARA - Não discuto essa situaqão. 
Mais tarde. sim. e jA agora sob a açáo dos filosofo% da 
Enciclopédia. o laicismo havia de adotar este nome e havia 
de tomar um aspéto novo, para significar a separação com- 
pleta do Estado e da Igreja. 

Xão seria, por isso mesmo, e a partir dessa hora, a re- 
sultante das le1id6ncias e aspirações populares; seria, antes, 
uma real50 da filosofia francesa contra o espirito religioso; 
o laicisrno francês, estilizado pelos filósofos, vem a ser. 
portantc, - muito menos uma criaçáo espontanea do povo, - do que uma imposição da elite 9s massas. 

O Sr. Salvador de- Madariaga, num  TO notavel, pela 
sua profunda e minuciosa capacidade de anAlise. e a que 
deu o titulo "Ityleses-Franceses-Espanoles. Ensayo de psi- 
cologia con~.parada". - observa, com sutil argúcia, que 
existe entre a mentalidade ingllesa e a francesa, - uma di- 
f e r e n ~ a  análoga a que vemos entre os organismos e os me- 
canismos. 

Enquanto na vida coletiva iog l sa  se resolvem os'pr0- 
bIemas, no momento mesmo em que surgem, e por virtude 
do próprio instinto vital que os faz surgir, - na França o 
conjunto dos problemas, possiveis, está regulamentado, de 
ante-mão. e todos os casos estão previstos- 

Este rclogio, - diz Madariaga, - naturalmente pres- 
suppOe iin? relojoeiro; o Estado é em França um relojoeiro 
em cliefe do mecanismo ~ocial .  

Assim zparece a tendência francèsa 9 centralizac,Zo do 
Estado. como uma conseqilCiicia natural do intelectualismo 
f rances. 

"Recordemos de passagem, diz aquèle axcor, que os in- 
telectuais franceses 6 que iniciam e determinam a centra- 
lização da autoridade: 

Aquê!ec a quem a história francêsa chamou legistas, 
eram os intelectuais da vida coletiva. os definidores do te 

- droit, . . 
0 s  legistas são tarnbem os precursores e até os cria- 

. dores d3 burocracia". 
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Por isso. - conclúi o grande sociólogo espanhol, - s e  

~o;tasmos 3 tendència suprema do francès, á imposi~ão de 
iiina ordem intelectual, poderemos observar, também, que, . 
poi. influência de outra tendência francesa para a limitação, 
esta ordem intelectual aparece estritamente limitada ao in- 
ciisgcnsnvel. De que se trata, em suma? De viver em co- 
mum. Pois bem; para tal fim, hasta-nos reduzir a regras 
wtrítas as relaçóes política entre os cidadãos. 

Tudo o qu.e no ?zo??zc não é cidndüc-, cái. pois. fora da 
esP8rti do Estado. 

"Esta, salienta, por fim, Madiariaga, é a origem da for te  
tc!iiiSncia francesa para a lnicidarle". (V. op. citada, pa- 
giiias 59-60) " . 

Assim, o espirito franc8s não recebe de baixo, isto é, do 
povot conto o espirito inglês, o material de  sugestões que- 
ILÜO de deter?tiinar os seus .juizos. 

O francks é unl povo dedutivo por excelencia, visto que 
é um  ovo vioceralmente intelectual. 

"Deante da açáo, o inteletual dá  de lado. instintivamen- 
:e, a tudo o que não se enquadre na sua teòria da situagão 
presente". 

Segundo afirma um pensador tanlbem francès, - au- 
toridade deve vir de cima e a confiança d e  baixo. 

Por isso mesmo, pode dizer o citado Nadariaga, - 
quc a vida coletiva, cuja estrutura é social, na Inglaterra,- 
adquire, na França, uma estrutura politica, e. em logar da 
disciplina interna e espontanea, que vemos circular, livre- 
incnte, na Inglaterra, como próprio sangue do corpo social, 
- observánlos, na França, uma disciplina externa, esta- 
belccida, que tende a cristalizar-se em fórmulas. 

i%ste. intelectualismo francês havia d e  adulterar, por  
cornl~leto, ao sabor das suas predile~ões filosóficas, o feno- 
mc!ilo social. que a constituiçao de Z7nigen.ilz~s produzi0 na 
Franca. 

Em verdade. - o sentimento que predominou então no 
espírito do povo, isto é - na vida social. não era, de modo 
algum. o da separa~ão da igreja z do Estado, do rompi- 
niento do vínculo que prendia o espiritual e o temporal; 
pois o citado movimento religoso, retirando a igreja fran- 
cesa do poder temporal do Papa, s entregou ao poder tem- 
poral do Estado. 

Pois, de fato, o sentimento profundo, que animou o 
povo franzes, - convém repeti-lo, se processou no sentido 
de um nacionalisino religioso: era, como já sublinhei, O 
principio das nacionalidades, que se manifestava, sob uma 
fo~rna de reliçi5o nacional. 

O SR. ZOHO;\STRO GOLWEIA - V. Ex. ha de permitir, o 
intelectualismo que atribúe ao povo francês.. . 

O SR. PEDRO VERGARA - ,4tribÚo ás elites francesas. 
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Pois bem : -.as elites não são 

mais que a expressão superior da6 qualidades de um povo. 
É êste mesmo intelectualismo que faz que Faguet. no seu 
livro "L'Anti-c16ricalismen, afirme que o povo fran&s é- 
anti-clerical por excelência, por gosto racionalista. . . 

O SR. PEDRO VERG-.iR,4 - V. Ex, está totalmente - 
enganado. Vou demonstrar, com as próprias palavras d e .  
Faguet, por V, Ex. citado em falso. Daqui a pouco verá - 
V. Ex., como toda a Assembléia- 



O SR. ZOROAS~O GOWEIA - Tenho o livro ás ordens de  
V. Ex. Não costumo citar em falso. 

O SR. PEDRO VERGARA - Foi isto o que os filósofos 
não quiseram conlpreender. 

Ali&, era o mesmo fenomeno que se verifidra nos ou- 
tros países, - e especialmente naqueles que adotaram a 
Reforma. 

A F r a n ~ a  não acompanhou o movimento de Lutero e 
de  Caivino; continuou com a igreja romana, até que obteve 
a s  conccções de 1682; gracas a essa constituição, se formou 
a igreja galicana; o nacionalismo religioso francês, pade 
firmar-se, desde então, para explodir com mais violência, 
por ocasião da citada bula de Unigenitus. 

Mas, o protestantismo, sendo um verdadeiro cisma, ha- 
via de explodir com uma violência, ainda maior. 

Não quero deter-me, aqui, no exame de cada uma das 
novas forrnaeões religiosas que resultaram da Reforma. 

Desejo, apenas, repisar que o laioismo, estritam~r't.- 
ligado ao nacíonalismo~ come religião. não é uma . -, 
taute do espirlto critico do Povo, - como se tem. ta1- . 
yezes afirmado. 

Se isto fosse verdade, - então deveriamos ter encol 
trado o laicisrno, em todos aqueles paises, que,. por força ds 
Reforma, se desligafam da  Igreja Romana; o laicismo, nesses 
paises, devia ter sido, então, muito mais forte do que na 
Franca, - pois tanto n a  Sujça, .como na Inglaterra e na 
Alemanha, e como na Escandinávia, - a luta religiosa não 
girou, como na Pnnça, em tbrno de uma simples questão 
administrativa. - mas sòbre a essbncia mesma de certos 
dómas .  

A Alemanha, que foi o berço da Reforma, não teve, a 
bem dizer, uma laicidade, como cristalização de tendenoia 
política. 

O SR. ZOROASTRO GOUI'EM - Na Inglaterra, como V. Ex. 
nZo ignora, foi a questão política, a intervenção desbragada 
do Vaticano, que determinou a separação decisiva. 

O SR. PEDRO VZRG:1R% - Vou citar a própria In- 
glaterra. 

At.6 Benry de Jouvenel, que se mostrou tão exaltado e 
~ a r c i a l  com a revolucão laica, na França, reconhece, ex- 
pressamente, &se fato-. 

Tambem, não se pode falar de laicismo, na Ialia;-por- 
quê o grito de Cavour - ".4 Igreja h r e  no Estado livre" - 
nada mais era do que a represália ao Sumo Pontífice, quan- 
do repetindo S. Pedro e S. João, se opunha á unidade Ita- 
liana, com a absorção das províncias romanas, pela Sarde- 
nha, e exclamava: - "Non possumusl" 

A mesma cousa pode-se d!zer da Inglatera e de todos 
os paises protestantes: nunca tiveram laicismo. 

Assim, pode-se dizer, tarnb6m, que houve, com re!ação 
a todos 6sse5 paises, no que respeita ao su r~~gac iona l i s t a  
da sua religião, - a aplicação espontanea da ~ e i  sooiolbgica, 
chamada "Principio dos lintites de variqáo". 

$ste postulado nos explica a razão pela qual o processo 
da evolução das sociedades humanas foi o mesmo em toda 
parte; todas as sociedades; e9ando colocadas nas mesmas 
condiqóes gerais de desenvolvimento, evoluira;m no mesmo 
sentido, ou mais ou menos, rapidamente, segundo as cir- 
zunstanciss . 
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O regime feudal, por exemplo, - é comum, não só aos 
Germanos, mas também, aos Eslavos, Búlgaros, Turcos, Ir- 
landeses, Chiiieses, Japoneses, Egípcios e Rlenicanos; a pres- 
crição aquisitiva aparece em todas as sociedades, quando 
surge a propriedade privada; e esta mesma propriedade é 
coletiva em todas as sociedades, no início da sua história; 
o regime representativo aparece, do mesmo modo, em todos 
os povos, num momento determinado da sua evolução. (V. 
Coulet, Élc'ments de socidogie,  pags. 259 e 260). 

0 SR. ZOROASTRO GOUT~EIA - 2 por isso, justamente, 
que se explica o aparecimento do protestantismo como pro- 
jeç50, no terreno religioso, do livre exame que a civilizaçiio 
vinha elaborando há muito tempo. 

O SR. PEDRO TTERGARA - Espere V. Ex. a minha 
srgumen tayáo . 

&ssc princípio deve ser aplicado, sem reserva, ao pro- 
blema religioso dos povos. 

O SR. ZOROASTRO GOWEIA - Perfeitamente. 
O SR. PEDRO VERGARA - Em todos os países do 

Ocidente, dadas as mesmas circunstancias normais da sua 
evolução respectiva, a religião católica se converteu na re- 
ligiao nacional; a critica e os cismas nada mais foram do 
que elementos que facilitaram esta nacionalizaçáo da reli- 
gião, em certas nações; mas, se 6 verdade que o mesmo fe- 
n6meno de cissiparidade religiosa se operou, simultanea- 
mente, por evolução normal, em diversos países ocidentais, 
- a mesma cousa não se pode dizer do laicisqo, no sentido 
que lhe e m p r ~ t a  a filosofia enciclopedista. 

Tendo nascido na França, com a Enciclopédia, e pros- 
perado com a revolução francesa, - que lhe deu chancela 
legal, - náo o vemos reproduzir-se em nenhum pais da 
Europa, - oiide a Reforma havia produzido um verdadeiro 
abalo cismico nos d4gmas católicos. 

Nem na Inglaterra, nem na Alemanha, nem na Holan- 
da, nem na Dinamarca, nem na Suécia, se saia dn religiiio 
para o laicismo filosófico, onde sa estabelecia a separacao 
-tanque, abismal, entre o Estado e a Igreja. 

O SR. ZOROASTRO GOWEIA - Ilavia uma raziio polftica 
para isso. Essa razão foi dada por Lutero e outros criado- 
res do protestantismq. Era necessirio apoiar o protestan- 
tismo no poder polftico de certos Estados, para combater 
o poder politico de outros Estados católicos. Aliás. hoje 6 
franca, na Inglaterra, a tendência para a separa950 entre 
a Igreja e o Estado. 

O SR. PEDRO VARGARA - Mas, por qur, êsse laicis- 
mo que surgia na França, não se reproduzia, por exemplo, 
na Inglaterra, onde sempre existiu, na idade moderna pelo 
menos, um despotismo esclarecido? 

Só encontro uma explicação para =isto: 6 que o 1aici.s- 
mo, entendido como indiferença, como alheiamentu do Es- 
tado em face da religião, - não 6 u m  fenômeno normal, 
espontaneo da evolução dos povos: não 6 a planta que brota 
da conciência anônima do povo; não est8 dentro numa lei 
social; não obedece ao principio de causação. 

É. sim, o produto do espirito abstrato, concebido por 
uma elite e imposto ao povo, com a valência arbitrária das 
leis jurídicas. 



O SR. ZOROASTRO GOLVEIA - É uma necessidade, como 
se demonstra nos Estados Unidos, onde, h& pouco tempo, 
s6 os protestantes podiam ter capela nos quarteis do Eser- 
cito e. hoje, os católicos tambbm o podem. 

O SR. PEDRO VERG-4RB - Darei a explicação disso 
a V. Es. 

Eis, a í  esta por que, Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
- nunca reconheci foros de cidade ao laicismo no Brasil. 

Em primeiro lug~i.. èste laicismo foi mercancia de im- 
portac,ão; r io  resultou da nwsa .evoluc,ão normal, com6 
povo; infiltrou-se em nosso liberalismo, através de leitu- 
ras, por sedimentações mentais, sucessivas, e nunca desceu 
A massa do povo; nunca foi sentido e esigido pelo povo, 
como solução de um problema angustioso de conciència. 

Foi uma tirania das elites; foi uma decisáo do alto. 
O SR. ARRUDA C-LVAR* - Planta exótica que, trans- 

plantada para o Brasil, não conseguiu medrar. 
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Deu os melhores resul- 

tados, tanto assim que, na República, náo vemos Bispc's 
presos, como no Império, quando a Igreja estava unida ao 
Estado. 

O SR. PEDRO VERGARA - Em segundo lugar, - não 
o importamos dos Estados Unidos, nem da Inglaterra, onde 
parecia que se abeberava o nosso liberalismo constitucional. 

Nna Xnglatwa, segundo deaonstrei nunca exitstiu cr 
laicismo, como tendbncia popular, ou siquer aspiração das 
elites. 

Nos Estados Unidos, por outro lado, nunca foi um pos- 
tulado constitucional; nunca vigorou no direito americano 
a liberdade religiosa. 

Crbse, geralmente, escreve Siegfried, - que a partir 
da primeira revisUo da Constituiçáo, de 1791, - foi asse- 
gurada a todw os americanos uma liberdade religiosa com- 
pleta, de modo que pudessem adorar a Deus, a Jeová qu 
a Buda, ou msmo que pudessem afirmar a nPo exist&ncia 
de Deus. 

Isso náo 6 verdade, - proclama o eminente escritor. 
Se é certo, acrescenta, que não existe uma Igreja !o 

Estado, - fica, entretanto, bem entendido, que a naçao 
americana é uma nação cristã, c que ela tem uma religião 
nacional - que B o protestantismo. 

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Exatamente. . 
O SR. PEDRO VERGARA - NO SBCUIO mIIr, - B 

ainda Siegfried que informa, nos diversos Estados da União, 
a religião protestante era estabelecida pela lei; um Estado 
sem religião parecia uma anomalia; por isso, os judeus, os 
ateus, os próprios cat6licos não gozavam de todos os direitos 
de cidadão. 

O SR. ZOROISTJIO GOUVEIA - Mas ningu6m nega isso. 
0 s  proprios católicos lá protestaram - e tinham o direito 
de protestar - e cada dia estão obtendo concessões maior eu... 

O SR. PEDRO VERGARA - Estou estudando a gênese 
do laicismo no Brasil e tenho de fazer referência ás fontes 
a que se atribuem as origens dêsse laicismo. 

O SR. BARREM C-LMPELO - V, Ex. está fazendo um 
estudo pessoal brilhantíssimo . 

O SR. PEDRO VERGARA - A primeira emenda da 
Constítui~ão não visava, pois a laicização do Estado, - mas 



se preoccupava em manter a balança igual entre as inúme- 
ras seitas protestantes. 

"O que quis, nessa época c desdc entúo, o liberalismo 
americano, e assegurar o divórcio das Igrejas e do Esmo,  - mas nunca separar o Estado da religião cristã e do pro- 
testantismo em particular. " 

"A indiferença oficial em matéria rerigiosa, que carac- 
teriza o nosso laicismo, isto é, o laic~ismo francês, - diz, 
por fim Siegfried, - pareceria kdje, ainda, qumi escanda- 
loso á maioria dos americanos." (Vide Les Etats Unis, 
p. 5 1 ) .  

Assim, - se 6 certo que copiBmos quasi todos os ins- 
titutos da Constitliição Americana: - comtudo, não copizí- 
mos o laicismo, que inscrevemos na carta política de 91; 
e não copiámos da America o laicismo, porquê o Estado 
Americano esta longe de ser um Estado agn6stico. 

. A religião E táo essencial para as autoridades ameri- 
canas que, em 1917, o presidente Wilson podia dizer, entre- 
gando o Velho Testamento a um soldado: "A Biblia 6 a 
palsva  de Deus; eii vos exijo a sua leituran. 

Portanto, o laicismo, foi implantado entre nós, - não 
para obedecer á lógica dos princípios, - mas pelo espírito 
de imitarão, de um lado, - e de outro, pela necessidade 
transitória de destruir todas as fòrças que amparavam a 
monarquia, incorporando-se a ela. 

-i religizo do  Esl;ido, corno o unihrismo, e como a es- 
cravatura, estavam na base do imptrrio; e por Isso, sempre 
sc combateu a monarquia, combatendo-se a escravatura, a 
religiiio do Estado, o unihrismo. 13 que as forças que am- 
param o poder adquirem a sua fisionomia e esposam os 
seus principios; assim, o catolicismo do Brasil, que ampa- 
rava a monarquia, se afigurava aos republicanos como mo- 
narquista. Dai em grande parte, a reação anti-católica, 
de 89. 

riliBs, em todos os países latinos, onde a república su- 
cede á monarquia, ocorre, sempre a mesma õolução; a 
Franca se fez republicana, desferindo um golpe de morte na 
Igreja legal; a' mesma coisa aconteceu com a Espanha,- 

É que, lambem, cm cada um desses paises, a religiao 
era a fbrça do Estado, e não seria possivel destruir o re- 
gime, sem de6truir a sua força. 

Observe-se que, tambem, na Rfissia, o bolchevismo usou 
do mesmo processo de separação e destruição. 

O SR. ZOROASTRO GOUVEL~ - Aliás, na Riissia 6 per- 
mitido pregar qualquer religião. Só 6 proibido vender sa- 
cramento. . . (Riso. ) 

O SR. PEDRO VEKG-4FiA - A concomitancia -histó- 
rica dêstes acontecimentos, Sr. Presidente, e Srs. Depu- 
tados, - tem uma importancia que a nin,gu6m 6 dado des- 
conhecer: se, de fato, a república não se pMe instauras, 
nessss paises, sem a separação da Igreja e do Estado, - 
então podemos afirmar que a Igreja 6, de fato, uma força 
capaz de garantir a estabilidade do Estado, quando a 61e 
se liga. 

Mas, que vem= nestes dias de  inquietqão, de  tor- 
menta social? 

Vemos, exatamente, a instabilidade do Estado, a fra- 
queza do poder, a vacilação e a oscilação dos governos. 

Logo, o Estado precisa de fbrças que o amparem, que 
o defendam contra a anarquia, que lhe garantam a esta- 



bilidade; ora, j& vimos que a Igreja o u  que a religião d e  
Estado sempre foi, em toda parte, uma fbrça de estabilidade, 
para o Estado. 

Consequentemente, seria absurdo que, nesta Bpoca de  
desordem, de poderes fracos, de instabilidade do Estado, se 
combatesse a Igreja e se impedisse toda e qualquer aliança 
do Estado com ela. 

Observe-se, por outro lado, - e como contra-prova do 
que afirmo. - que na hora atual, - á parte a França e a 
Alemanha, - os países que apresentam maior astabilidade 
política. - são precisamente aqueles onde a religião e o 
Estado estão unidos e interdependem. embora a religião 
se subordine As leis do Estado. 

Assim, na Bélgica, na Inglaterra. no!; PaDes Baixos, nos 
países ntrdicos. na Itália, nos Estados %Unidos, existe a re- 
ligião de  Eetado, - e êsses países v6m; a ser, precisamente, 
aqueles que teem resistido depois da Gúerrn. a todos os sur- 
tos da desordem social. 

O SR. ZOROASTRO GOWEIA - E nesses paises os católi- 
cos protestam e pedem a liberdade e o laicismo para o Es- 
tado. 

O SR. PEDHO VERGAit-4 - É que, na maior parte d&s- 
ses paises, â religião não está separada da naçáo; não é 
por isso, uina oligarquia minoritária que esplora, acoroçoa- 
da pelo Estado, - as vantagens materiais da crenca pii- 
blica. 

A religião, C ali, a maioria, senão a qiiasi tnklirlndc do 
povo. 

O que é mais: cm quasi todos Osses paises, a religiáo 6, 
de filo. vivida. compreendida e obscrvada pclo povo, pclo 
clero r? pelos governos. 

SI70 existe. alí, senil0 cm escala reduzida, aquela divar- 
g6ncia do senso religioso e do senso moral, de que nos fala 
Teódulo Ribot, no seu Ensaio sdbre as paixões. 

Kãc? se pode dizcr de todos &ser povos. como diz Cou- 
dcnhove-Kalergi, de oulras nac0cs, - que a maior porte 
dos crirjtUos vivem contrariamente 6 moral crisüi, - por- 
quG a ri130 Iiuniana 6 conduzida pelo instinto o nüo pela 
lbgicn. pelo inconciente e n io  pelo conciente. (V. 1IBros 
oii Snint. pag. 101). 

O Estado, pois, encontrou uma fbrça na rcligiüo, e a 
rcligiao tem a sua fdrça na unidade da crença popular. 

2 certo que a França não tem religião de Estado e re- 
siste 5 desordem, - mas 15 preciso notar que, na observação 
recente Veysset. o maior prestígio político da França, su- 
perior a todas as demais agrupações e tendências. - é 
constituído pelos católicos. 

-4 -Alemanha se desorganizou e rolou no entrever0 das 
facçóes, - porquê, em verdade. deixou de possuir uma 
fòrça social organizada e dominadora que orientasse e con- 
trolasse o seu destino. 

-4 religiáci luterana foi a sua religião cte Estado, - mas 
esta seita protestante, 30 contrkrio do calvinismo, - sem- 
pre se opcs ao Estado, no intimo da sua conci6ncia reli- 
giosa. 

O Estado B'para ela um mal, apenas suportável. 
Daí, a susencia, na Alemanha, de uma verdadeira re- 

ligião de  Estado. 



Mas, Hitler compreendeu esta falta, mediu as suas con- 
sequ6ncias, - e, por isso, apesar de certos precedentes do 
nazismo, - jB trata de envolver na sua política as grandes , massas católicas; a s im,  o terceiro Reich vai continuar a 
trariirzo do primeiro e do segundo, por novo caminho. (V. 
René Lausant, Le AracionaZ Socialisme, pags. 178 e se- 
guintes) . 

Resumo. aqui, Sr. Presidente, o meu ponto de vista 
si,hx-e o laicismo; não se ' t rata de um fenomeno normal e 
social; 6 um mero produto da inteligência, da filosofia con- 
tra a religião; por isso mesmo, n5o se vislumbra esta dou- 
trina, em nenhuma outra nacão, que não seja a França, ou 
que n5o sejam aquelas nasões que a importaram da Franca; 
ora, todas as nações que não adotam o laicismo são nações 
organicamente fortes; o Brasil, náo lem raizes histórica6 
nem te~idências e necessidades espirituais que o forcem a 
adotar o Iaicisino; consequentemente, o Brasil náo pode ser 
uma naâão amóstica. politicamente allieia á religião. 

Tsto não qiicr dizer, Sr. Presidente, que eu me bata 
peia fusáo do temporal e do espiyitual, nem pela imposição 
de uma igreja oíicial ao meu pais; o que pretendo ter de- 
monstrado, é que não temos nenhuma razão histbrica e na- 
cional para adotar e impor á nação a indiferença religio- 
sa do Estacio. 

Posso, agora, portanto, referir-me á outra causa que 
tem concorrido, em nosso pais, para aumentar o vozcrio 
anti-católico. 

Faço referencias, Sr. Presidente, á afirmação de que o 
catolicismo sc op6e ao progresso das iddias e das cii:iicins, 
e, sobretudo, ií liberdade de pensar. 

Niio desconlicco que a religiáo católica. durant.2 lar- 
go período de histbria, foi cscessiva na predita e ns  pr4- 
tica dos seus dbgmas c dos seus ritos. Mas, isto niío pode 
ser levado Lr conta de uma condiçco congenita das suas dou- 
trinas, e sim 5s' qwbprias conLing0ncias históricas, den- 
tro nas quais e sob a influ6ncia das qunis, tivcrarr, quc agir 
as suas elites. 

O SR. ZOROAÇTRO GOUYEI.~ - A mais terrivel inimiga 
do progresso intclcctual do inundo e f ~ r m i d a ~ c l  trambolho 
aos conhecimentos sistcniatizados da ci0ncia. 

O SR. ARRUDA CAXI~IR~~ - Na opiniáo de V. Ex. 
O SR. PEDRO VERGARâ - Nenhuma religião, alias, 

pode ser acusada de viol0ncia. com abstração dos dados àis- 
tóricos, necessários; Q próprio protestanlismo, que c r U  O 
livre exame, o criticismo religioso, e portanto, a liberdade - não está isento das mesmas acusações que se fazem á 
Igreja Católica. Z que também a Igreja Protestante não 
pôde fugir, em épocas conhecidas, ao determinismo his- 
tórico. Dá-se, aliás, com as religiões, a mesma cousa w e  
se dá com os govêrnos. Dizer que êles são absolutos, 132s- 
póticos ou tiranicos, não é sequer uma acusação, se não 
se prova que esse absolutismo, esse despotismo ou essa 
tirania exorbitavam das condições do meio e da 6poc.a. 

Em verdade, bem diz o proverbio de direito p a l i c o  
que os póvos tem o governo que merecem- 

A religião que sempre esteve, no passado, codug8da 
com os govbrnos muito mais do que hoje, - agindo 0x1 
como subordinada, ora come gl ia  c tutora dCdsC3 i!ICSrnoS 



govêrnos, - tinha de refletir as suas tendências e reali- 
zar as suas carateristicas políticas. 

Mas. quando o povo, pelo advento da ciência, ?volve 
para um est'ddio superior de cultura, com êle evolvem os 
govêrnos e evolvem as religiões. Hoje, .o catolicismo, We: 
sob o ponto de vista político, e quer sob o ponto de vista 
da cultura, - se apresenta tio distanciado do catolicismo 
de idade m6dia, como o Estado moderno, liberal, se apre- 
senta diferente do Estado absoluto, ou do Estado despó- 
tico; é que .o povo dos nossos dias náo é tambem r, I?'>- , L S I ~ O  
daqueles tempos sombrios .e distantes. Aliás, podc-se di- 
zer, sem sair deste ponto de vista, - que todas as reli- 
giCes foram inteiFamente humanas e piedosas, e sempre 

. oorresponderam á sua destinaçao iniaial, - toda a vez 
que estiveram adequadamente livres do despotismo ou da 
tirania do Estado, - para exercer o seu ministério re- 
dentor e protetor. 

Poucas igrejas terão como a católica um passado de 
lão grande benemerência, neste particular. 

O SR. ZOROASTRO GOWEL~ - AIilhÕes de vilimas; se- 
culos de atrazo. 

A SR. ADROALDO COSTA - Que o digam os trgs ser:iilos 
de perseguição romana e as catacumbas. . . 

O SR. ZOROASTRO GOUÇ'EL~ - OS imperadores nunca per- 
seguiram religiáo alguma; ao contrário, garantiam o de- 
seiivolvimento de todas elas; perseguirani as manobras po- 
líticas dc algumas. 

O SR. PEDRO VERG-RA - No período ù r ~ t a l  do feu- 
dalismo, na fase violenln de adaptação da Reforma, nos paí- 
ses protestantes. e na atualidade, dêsde Leão XIII, s5bre- 
tudo, - o catolicismo foi o logar de asilo para todos OS 
refugiados da violencia material ou moral. 

"-4 afio da Tgreja sobre os iXerovingios, sobre os-Ca- 
rolingios, sbbre os primeiros Capetos, escreve um histo- 
riador leigo, Loisne, na sua Hhtoire politique de lu Frcfn- 
ce, pag. 12, - foi tão incontestada quando bemfaze~a. 
Quando se 1Cm os relatos de Gregorio de Tour, as tru- 
cul5ncias cometidas por Clovis e pelos seus sucessores, por 
Fredegunda e por Brumeilde, - pode-se indagar do destino 
que teriam tomado as provincias cnnquisladas pelos 
barbaros, se êsses não tivessem encontrado diante dc si a 
Igreja, impond_o - aos ferozes. sectkrios de Odino, a lei l e  
Cristo. 

Não s6 os párocos forçaram os reis a fazer "amerule 
ho~zorable" dos seus crimes, exigindo-lhes, muitas vezes 
penitencias públicas, mas multiplicaram e tornaram invio- 
láveis os asilos, onde tantos desgraçados encontraram re- 

- fúgio contra o suplicio e a morte. 
Depois, quando sobreveio o feudâlisda, era ainàa s 

Igreja Católica, segundo famb6m Loisne, que convertia as 
comunas e as aldeias nos logares de proteção e de segu- 
rança contra os . senhores desmandados . Na Inglaterra, f o- 
ram ainda os católicos da Irlanda e as  suas igrejas a re- 
sistencia moral e a cspcranqa de todas as vitimas da in- 
tolerancia realenga o protestante. 

e Na 6poca em quc ostamos vivendo, - foi de um Papa, 
foi do Vnticrino, foi da Igreja Católica, quo partiu a grm- 



de voz que havia de pregar na enciciic? De Rerum No- 
varum, os direitos do trabalhador, contra os abusos e os ex- 
cessos do capital. 

No período brutal do feudalismo.. . 
O SR. ZOROASTRO DE GOUVEIA - Aliás, essa já está pe- 

rempta, a "Rerum novarum". Pio XI reforçou a ponte que 
vai ao socialismo. L'EFgZise marche ... 

O SR. PEDRU YERGARA - Em nossos dias, nos Es- 
tados Unidos, onde, por vezes, se repeh a intolerancia das 
Igrejas reformadas, americanas, - é ainda a Igreja Católica, 
na sua imparcialidade, que se põe ao lado dos fracos, acima 
dos partidos e alheia aos ódios e aos nacionalismos, para 
exprimir e salvaguardar os anelos liberais da humanidade, 
no que èles tenham de justo e necessário. 

"O catolicis~o americano, diz o citado Siegfiried, - 
aperece nos Estados Unidos como um asilo. B que ale não 
se apresenta como palácio altaneiro de uma elite, mas - 
muito mais humanamente, como um regaço aberto a todos- 

O protestantismo, - ainda quando proclama o contrá- 
rio, continiía a ser, na America, a religião dos Anglo-Saxões, 
a religião de uma raça superior; se èle acolhe o estrangeiro, 
não o faz sob um pé de igualdade; a Igreja Catdlica retoma, 
ao contrário, e sem segundas intenções,-o apelo de Cristo: 
T i n d e  a mim v6s todos que sois trabalhados e onerádos". 
{V. op. cit., pág. 47.) 

O SR. ARRUDA C- - Confirmam perfeitamente as 
expressões de V. Ex. o modo pelo qual nos Ecta1io.i Unidos 
são tratados os negros pela civilização protestante. 

O SR. PEDRO VERG.4RA - Nem se diga por%utro lado, - quo a Igreja Católica 6 inimiga das outras igrejas e que, 
num afan de absorção, se opõe aos outros cultos, ainda mes- 
mo nas hipóteses em que eles atentam contra a essência 
mesma de todos os seus domas. Aqui está a este respeito, a 
palavra de um dos nais eminentes lideres do moderno ca- 
tolicismo; é o pensamento de Julio Meinvielle na sua obra, 
recente, La Concepcion Catolica de la PolCtica 

"Si e1 estado no puede ser indiferente, - diz ele, - 
puede sin enbargo ser tolerante. Tolerancia que no brota 
de1 desprecio de Dios, ni se muestra 4ndiferente respecto a 
todas Ias religiones, ni oprime la verdad equiparandola a1 
error, sino que tolera, es, permite e1 ejcrcício de 10s 
falsos cultos, quando existen razones que justifican esa 
tderancia. En la sociedad liberal, donde se ha roto la uni- 
dad de creencia, seria desastroso perseguir 10s cultos falsos. 
Los errores no tienen derecho, pero Ias conciencias que yerran 

-10s tienen. " (V. op. cit., pág. 148. ) 
Este já havia sido, desde o século passado,, o pensamento 

de Leão XIII. A Igreja, - dizia ele, - em siia apreciação 
moral, tem em conta a impiedade humana; não ignora os - 
mavimentos que, em nossa época, arrastam os wpíritos e as 
coisas. Por isso, embora não reconheça direito sinão ao 
verdadeiro e ao bom, não se opõe, contudo, á tolerancia. áa 
qual crê poder e dever usar o poder público. 

O SR. ZOROASTRO GOWELA - Estamos vendo, pelo in- 
terior do Brasil, qual a tolerancia do cl6ro. Ainda h;& pouco, 
em. Jaboticabal, porque um jornalista escreveu artigo contra 



a confissão, queria o vigário, 5 frente dos fieis, i r  expulsar 
da cidade o escritor, no que foi obstado por um grupo de 
livre-pensadores, entre os quais me encontrava eu. 

O SR. PEDRO VERGARA - Por esse critério V. Ex. 
vai longe: negará que existe liberalismo na Inglaterra ;ini- 
plesmente porquê, lá num condado quaquer, -perdido Iias 
costas do Atlantico, algum ~ r e l a d o  ~rotestante usou de vio- 
l&ncia ou intolerancia -com relação -aos seus paroquianos. 

0 SR. ZOROXSTRO GOUI~EIA - OS fatos aná1og0s 80 que 
citei são numerosos e. pois, alarmantes e significativos.. . 

O SR PEDRO VERGARI - Assim, pois, a Igreja Católica 
não só tem sido o asilo e a salvaguarda das liberdades opri- 
midas, como préga, ela mesma, contra s i  mesma, a tolerancia 
para todos os cultos. Aliás, todas essas afirmações se radicam 
nas epístolas de São Paulo, quando dizia, aos Colossenses: 
"Não há  mais nem circuncisos, nem incircuncisos, nem B&r- 
baros, nem Scytas", - e aos Galatas: "Não há mai,s nem 
judeus, nem gregos, nem escravos, nem homens livres" (V. F. 
Mourret, La Papautk, pag. 140) . 

Mas, dir-se-á: a Igreja Católica está fechada nos seus 
domas,  e isto se opõe á liberdade do espirito; isto constitue 
uma séria ameaça á evoluçáo 'da verdade e da ciência. 

i3 outra acusação infundada, repelida pela evidencia. 
Nem a Igreja se opõe á evolução das ciencias, nem os seus 
d o m a s  prejudicam ou contrariam esta evolução. Os pro- 
testantes, neste particular, não podem suportar o mais li- 
geiro confronto com os católicos. 

Siegrefried escreve textualmente: "Ao pásso que Bryan 
acredita em que o mundo foi criado 4.004 anos a n k s  de 
Cristo, - muitos padres católicos se dizem evolucionis- 
tas" (V. Op. cit., pag. 48) . 

É ainda Sigfried quem nos relata que num Estado im- 
portante da America do Norte foi processado criminalrnenta 
um pastor protestante por ter ensinado na escoIa as id6ias 
de Darwin. 

Todavia, ninguem demonstrou com mais brilho nem 
com mais autoridade a perfeita compatibilidade dos do- 
gmas católicos com a ciSncia e a evoluç.ão, do que êsse no- 
ave1 e culto prelado, esse alto dignitário da 1grej.a Roma- 
na, que é o palriarcha de Lisboa, D. Manoel Cerejeira: 

No seu livro -- a Igreja e o pensamento contemporaneo, 
ele demonslra que li6 trbs espécies de conhecimento, que 
não se contradizem, nem se opõem: o conhecimento direto 
das cousaç. oii seja o científico; o conhecimento indireto 
pelos principjos da razão, ou seja o metafísico; o conheci- 
mento histór~co, sobrenaturalmente comunicado e de carfi- 
ter dogmático, ou seja o revelado. 

Em seguida adverte que, em rigor, a ciência, a metafi- 
sica e a religião não se justapõem como três solueões equiva- 
lentes do mesmo problema,-mas se coordenam, co-mo três or- 
dens diferentes de conhecimento, com meios diferentes e 
objetos diferentes. 

É que a própria ciência, dêsde que reconhece que ps ob- 
jetos não teem em si a sua razão de ser, procura emhcá-10s 
pela metafísica e daí se eleva até Deus. A ciência, pois, Por 
forçq da sua definição, não esgota os problemas que Põe a si 
mesmo o espírito humano, É apenas um modo de conheci-- 



mento, ao lado de outros, com objeto diverso. (V. op. cit. 
pag. 2 2 . )  

O SR. ZOROASTRO GOWEIA - O verdadeiro homem de . 
ciência diz como Claude Bernard: - "Quando vou para o la- 
boratório, esqueço o oratórion. 

O SR. ADROALDO COSTA - Que o diga Pasteur.. . 
O SR. ZOROASTRO GOZNEIA - Mas o padre Roberto Bacon 

apodreceu na prisão, porque teve a audLLcia de preluzir certas 
verdades. . . 

O SR. PEDRO VERG-4R.4 (continuando a ler) - Nessas 
condições. nada impede que o homem de ciència seja católi- 
co, ou religi$zo, e que o homem católico ou religioso seja um 
homem de-óicncia. Tal é o espírito da religião católica, - 
tal é seu horizonte mental. Diante dessa largueza de vis- 
tas, - onde pairam as razões do laiscismo? Em que se es- 
teiam aqueles que pleiteiam B total separação do temporal 
e do espiritual? Por que se sustenta que o Estado deve ser 
estranho ou indiferente ao ensino religioso? 

Eu encontro uma única resposta, para essas perguntas: 
a campanha contra a Igreja católica e a favor do laicismo, 
- é uma campanha das outras religiões e dos outros cultos. 

JA quando se separou - a  Igreja do Estado, em 90, - 
ninguem poderá negar a influência decisiva que tiveram 
nessa atitude os positivistas. 

Ninguem ignora, também, o entusiasmo, com que a 
Igreja Protestante aderiu ao movimento laicista, no Brasil: 
ninguem pode ignorar, por outro lado, que essa adesão 
paradoxal ao laicismo é uma oposição subpreticia á incon4 
trastavel expansão da fé católica em nosso País. 

Mas, por singular coinciddncia, - a Igreja protestante, 
que pleiteia no Brasil a indiferença religiosa do Estado. - 
que r i o  quer o ensino religioso nas escolas, - quc.condena 
as reivindicaçóes católicas, que defende o div6rci0, e se 
bate por um Estado agnóstjco- e leigo, - 6 aquela mesma 
igreja, é aquela mesma religiao que se apodera do Estado, 
que domina os pndercs públicos, que reivindica, orga omnes, 
os fóros de igreja nacional, - em todos aqueles pafses onde 
tem maioria. 

Assim, como vimos, o protestantismo d a religico da Es- 
tado na Inglaterra, nos Paizes Baixos, na Escnndinavia, nos 
Estados Unidos, e foi bem pouco na Allemnnha. 

Como se explica, entiio, que o protestantismo não quei- 
ra, no Brasil, uma religiáo do Estado, uma religião nacional? 

Não encontro esplicaç5o condigna para esta curiosa in- , coerencia. 
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - É a mesma dos cat6licos. 
O SR. PEDRO VERG,4RA - É diante deste fato que as 

palavras de Emilio Faguet, s6bre o anticlericalismo frances, 
assumem, no meu espírito, as proporções de uma grande 
verdade. 

Referindo-se ao livro de Anatole Leroy ~eau l i eu ,  sObre 
os "T-S APTI", - o notável crítico obsepa que êste es- 
critor não se coloca, nem do ponto de vista lsraellta, p m  do 
ponto de vista protestante, nem do ponto de vista universi- 
tário. 

Se êie se colocasse numa ou noutra dessas atitudes, díz 
Faguet, reconheceria que h& perfeitamente um perigo cleri- 



cal e um perigo clerical que é imenso. Um israelita vê no 
poder do clero, por mais- reduzido que êle seja, um atentado 
ao seu próprio poder; um protestante vê nêsse mesmo poder, 
um limite á sua própria influência e não se dissimula que 
é por causa dos padres que todos os deputados de França n5o 
são protestantes. Um universitário sabe muito bem que, sem 
o clero haveria mais logares para os professores leigos e 
que, á medida que os logares do clero, no professorado au- 
mentam, - diminuem os logares para os universitários. 
(V. Disc0u1.s politiques, pag. 234 .  ) 

É por todas essas razões, Sr. Presidente - que não 
acredito nos inimigos nacionais do catolicismo e aceito e plei- 
teio os postulados e as reivindicações catdlicas. Entre 0 ca- 
tolicismo, o protestantismo, o espiritismo e a maçonaria, - 
não vacilo, Sr. Presidente:. quero o catolicismo para o nos- 
so povo e quero um catolicismo prestigiado por toda a nação 
e pelo próprio governo. 

O SR. ZOROASTRO GOUVEL~ - ,4í V. erra gravemente. 
O Estado nada tem a ver com as crenças religiosas, segundo 
o conceito do moderno Direito Público. 

O SR. PEDRO VERGAR4 - É que a organização fun- 
damental do Brasil, que é preciso defender, fortalecer e con- 
servar, - é a familia. 

Ora, o protestantismo não conseguiu salvaguardar a 
familia norte-americana. 

O SR. ZOROASTRO GOWEL~ - Só h i  duas nações no muii- 
do, onde, hoje, a mulher é tratada com dignidade: entre as 
nações burguesas, os Estados Unidos: entre as outras nações, 
a Russia Soviética 

O SR. ADROALDO COSTA - Onde h5 o casamcnto de ex- 
periencia, o casamento de camaradagem. 

O SR. ZORO~~STRO G O U ~ I A  - Onde a mulher está em pé 
do igualdade com todos os homcns e tem o seu futuro ga- 
rantido, pelo C6digo da Famflia, que as naçócs católicas des- 
conliecem. 

O SR. PEDRO VERGAR.4 - Devo dizer a V. Ex. que 
nunca estive nos Estados Unidos, c acredito que V. Ex. 
tnmLCin nunca 15 tenha estado. 

O SR. %OROASTRO GOUVEIA - Mas V. Ex. tudo o que'aca- 
ba de dizer ai não aprendeu de esperiencia própria. Foi 
nos  TOS, nessa cibncia brasileira e livresca, conting8ncia 
natural de que náo nos podenios livrar. Para estudar a fa- 
milia nZo é necess!irio irmos a qualquer parte do mundo, 
basta conhecer sociologia. 

O SR. PEDRO VERGARA - Lucien Romier,,,no seu 
livro "Qui sera Ls maitre, Europe ou Andrique. - de- 
monstra que, rcalmente, a familia norte-americana está em 
decadência vertiginosa. "11 faut le reconnaitre: une ~0ciét6 
trop exclusivement économique supporte mal Ia famillen, 
pois Gm ritmo econ8mico muito esigente acaba fatalmente 
nisto: os esposos separados, - o mando sumzené, - a mu- 
lher perdulárian. "Assim não h á  estabilidade n a  vida famí- 
liar americana, escreve ainda Romier; poyC0 a Pouco, 0 
marido e a mulher se separam, quasi no inicio da vida con- 
jugal. Não teem mais eixo de encontro; durante as .h?= 
de laier, um vai ao club outro vai ao dancing ou 6 piscina 



"La fan~ilie est le point sensible, le point le plus menac6 de 
Ia societé americaine*. (V. op. cit. pág. 166-167.) 

O SR. ZOROASTRO GOWEIA - Entretanto, V. Ex, não 
pode negar que o proselitismo católico, nos Estados Unidos, 
ganha terreno a cada passo. 

O SR. PEDRO VERGARA - Em benefício da família 
americana, 

Já se disse, porém, que o catolicismo no Brasil é uma 
religião de família. 

Isto se deve, antes de tudo, á preocupação católica de 
atuar sobre a família, sobre o lar, sobre os pais, sbbre os 
filhos. 

"Toda a solicitude do padre católico, diz "Siegfried, - 
se concentra na família, encarregada, sob a sua direção, da 
educação da juventude; contra o Estado, contra a sociedade, - o padre se converte no campeão de autonomia da fa- 
milia. Toda campanha contra a licença dos oostumes, na me- 
dida em que esta ameaça o lar, é assegurada pelo concurso 
do padre católico" (V. op. cit., pág. 47.) 

O SR. ZOROASTRO GOWEIA - Entretanto, explica-se a 
mais precoce depravação nas socièdades católicas pela pre- 
sença do oonfiçsionário, onde se deposita na alma dos JO- 
vens sugestóes pecaminosas. 

O SR. PEDRO VERG-4RA - Eis ai  as minhas ~ z õ e s ,  
Sr. Presidente, e Srs . Deputados : sou pelas reivindica- 
ções católicas, porque sou pelo catolicismo; sou pelo cato- 
licismo porquê sou pela família; e sou pela familia porquê 
sou pela Pátria1 (Muito bem; muito bem. Palma. O orador 
6 cumprimentado. ) 

- O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Nogueira Pe- 
nido. 

O Sr. Nogueira Penido - Sr. Presidente. valendo-me 
da faculdade conferida pelo Regimento de fazer uso da ga- 
lavra em explicação pessoal, venho 5 tribuna para desempe- 
nhar oompromissos, que considero Indeclinávels. 

O primeiro deles é o de render, de público. homenagens 
de sumo acatamento e admiracão aos eminentes Dcputados, 
DTS. Carlos Masimiliano. Levi Carneiro e Raul Fernandes, 
ante a atuação que tiveram na elaboração do projeto cons- 
titucional. Sem embargo das criticas de que tem sido alvo, 
dentro e fora dêste recinto, o substitutivo que esses notáveis 
jurisconsultos organizaram, em colaboração com os relato- 
res parciais, e aprovado no primeiro turno pela Assembléia, 
6, a par de rimá reafirmação de insigne competencia técnica, 
demonstraçáo eloquente de um estudo meditado de fdas 
questões constitucionais, á luz dos princípios trad!cionais 
do direito brasileiro; mas, com os temperamentos inevltá- 
veis do sentimento do fenfmeno jurídico, através das cogi- 
tações e reivindicações hodiernas. 

O segundo compromisso é, Sr. Presidente, o de agra- 
decer, em meu nome e no do meu digno-e opeoso colega, Sr. 
Mornis Paiva, a boa vontade com que fol acolhida a causa do 
funcionalismo príblico, assim pela imprensa em geral. como 
nosta .issernblbia, - do que 6 prova a \xliosa contribui$o 



das emendas oferecidas, - e, consignar aqui a nossa satis- 
fação pelo .interesse e elevação que a tão justa causa deu, em 
suas brilhantes orações, o ilustre Deputado pelo Rio Grande 
do Sul, Sr. Pedro Vergara. 

O SR. PEDRO VERGAFL~ - Muito agradecido a V. Ex. 
Não foi mais do que justiça á laboriosa classe. 

O SR. NOGUEIRA PENIDO - Há, finalmente, senhor 
Presidente, um terceiro compromisso, resultante da posição 
em que me encontro, como representante da classe dos fun- 
cionários na Comissão Constitucional: 15 o de expressar os 
protestos de meu vivo reconhecimento aos nobres Deputados, 
Srs. WaIdemar Falcão e Generoso Ponce Filho, pela plena 
solidariedade que se dignaram dispensar ao modesto tra- 
balho que apreseatei na Subcomissão, a que pertencemos; e. 
ainda, trazer os meus aplausos 6 profícua tarefa de coorde- 
nação levada a efeito, em torno de princfpios doutrinários, 
nesta 28 discuss50 do projeto, pelo eminente leader, Sr. 
Medeiros Netto, e pelos preclaros Deputados, Srs. Alcantara 
Machado, Clemente hfariani, Odilon Braga, -4gamenon de Ma- 
galhães e Joáo Simplício, conjuntaincnte com o ínclito re- 
lator geral, Sr. Raul Fernandes. 

De aoardo, com a emenda substitutiva desses autoriza- 
dos representantes de numerosas bancadas da Assembléia, 
emenda n. 1.953, a que a 3' Subcomissão, sob minha pro- 
posta, aditou algumas subemendas, ficou resolvido, dentro 
dos preceitos da- equidade e da justiça, o problema do fim- 
cionalismo civil, conciliando-se assim os lesilimos interes- 
ses dos funcionários com as conveni6ncias dã Administrar,ão 
Pública. 

E este um dever, Sr. Presidente, que 60 poderiam 
deixar de cumprir os legitimas mandatários do Povo bra- 
sileiro na eloboraciio da nova Carta Politica. 

É que, aturilmenle, é bastanle precfiria a situação do 
funcionalismo ~\iblico. não tendo assegurado de modo claro 
e positivo o-direito áo empregó, e oÜtras garantias a que 
faz jus. 

Com efeito, o principio geral ora dominante é que o 
funcionário pbblico é demissivel, a arbitrio do gov&rno. 
Dcsk regra escetuam-se apenas: 1 O )  os funcionários vita- 
licios, que s6 por senteripa judiciaria perdem os cargos, e 
são os juizes da Uniáo, do Distrito Federal e do Terriurio 
do -4cre (Constituiç50, art. 57; decretos ns. 9.263, de 1911, . 
art. 72 e n. 9.931, de 1912, art. 185), oficiais de terra e 
mar, (Const. art. TG),  os Ministros do Tribunal de Contas 
(Const. artigo 89),  e os membros do Magistério (decreto 
n. 11.530, de 1915, artigo 41) ;  ZO) os funcion&rios ou em- 
pregados, salvo os em comissão, que contarem 10 ou mais 
anos de serviços públicos, sem terem sofrido penas no exer- 
cício do cargo, dos quak s6 poderão ser destituidos em vir- 
tude de sentença judicial, ou mediante processo adminis- 
trativo. (Lei n. 2.924, de 5 de kneiro de 1915, art. 125.) 

É este o estado atual do nosso direito administrativo. 
Antigamente, outras esceçíies eram admitidas, como, por 
exemplo, a que salvaguardava OS funcionários de concurso 
(que sómente podiam ser demitidos em virtude de sentema 
judicial, nos t ê m o s  do artigo 9O da-lei n. 191-B, de 30 de 
Setembro de 1893 e artigo 4O da lei n. 358, de 26 de De- 
zembro de 1895), e ainda a dos coletores (que, antes mes- 
mo do decurso de 10 anos, não podiam ser dispensados se- 



não em virtude de processo). Essas exceções, porhm, desapa- 
receram com a citada le n .  2.924, de 1915, 

Prescreveu essa lei, no artigo 126, que, fóra da hipóte- 
se dos empregados que têm 10 anos de serviço, todo o fun- 
cionário ou empregado da União é de livre nomeação e de- 
missúo do cargo que exercer. E, no artigo seguinte (127), . 
declarou que as suas disposic,Ões teriam aplicação a todos os 
funcionários e empregados federais, ficando dêsse modo al- 
terado, ou de nenhum efeito, o estatuído nas leis e regula- 
mentos que até enGo regiam a materia. 

Cumpre-nos aquí salientar que, até mesmo para os fun- 
cionários que contem mais 'de 10 anos de serviço, a referida 
lei n. 2.924, náo oferece garantia eficiente, por isso que o 
processo administrativo, como presentemente se pratica, se 
restringe a uma mera sindicancia, em que o funcionário 6 
apenas ouvido, não obedecendo a normas de processo judi- 
cial. "hlesmo quando o cargo é vitalicio ou quando o empre- 
gado não é demissível sem justa causa - acentua o Dr. 
Carlos Maximiliano (Comentários á Constituiçúo Federal, 
IIiimero 3 4 6 )  - exoneram-no legalniente depois de haver êle 
tomado conhecimento da  acusação escrita e tido oportuni- 
dade para se defender perante a pessôa ou corporaçáo com- 
petente para exonerá-lo. " 

Vèem, pois, os Srs, Cons.tituintes que a situação dos 
funcionários públicos é efetivamente bastante precárirí, es- 
tando eles, de fato, sujeitos ao arbítrio do Poder Executivo. 
Como estão longe das "garantias muito superiores aos di- 
reitos da Administraçiáo Pública, aos interêsses do Estadon, 
como supõem alguns. 

Aliás, Sr. Presidente, a Bsse respeito jcE doutrinavã- sob 
o govêrno de Luiz Felipe, em França, o seu ministro Vivier 
(Etudes Administratives, vol. 1, pag. 138) : "O interesse do 
Estado é argumento sempre perigoso, e muitas vezes em- 
pregado para encobrir a injustiça." 

Em seus Princípios de Política (página 154), Holtzen- 
dorf f  mostra que "os partidários da liberdade, Bem como os 
adeptos do despotismo, apelam para a salvação pública ou 
para os interesses do Estado, ora no intuito de defender abu- 
sos cometidos, ora no de abonar melhoramentos ambiciona- 
dos. Não há violaçZo do direito, nem infração da lei, que não 
possa ser preconizada por aquele meio." 

Depois de enumerar muitos dos tremendos crimes que 
a razáo do Estado tem produzido, J. Proudhon (Du Prim5pe 
Fedératif, pagina 213) conclue que a verdadeira Revolução 
seria aquela que, elevando as concièncias acima de toda a con- 
siãeração humana, abolisse na política e em todas as  reali- 
zações da sociedade, esta terrível arma da razão do Estado, e 
que, sob pretexto de ordem, de honra, de salvação pública, 
da moral "tantôt se permet, tantôt inmcente les crimes les 
plus evidents et les miem qualifiés". 

Outro ilustre escritor, Louis Proa1 (Le Crime et  la Peine, 
pap. 669, ed. 2"j. observa que a lista das leis iniquas seria 
longa, se s e  quissse enumerar todas as que têm sido promul- 
gadas em nome da  salvação piíblica. 

Em nosso Pais é muito fácil, Srs. Constituintes, apol- 
t a r  uma s6rie de leis iníquas, a começar pela lei de i~1-  
prensa, com razão qualificada de - lei scelerada. Mas, mes- 
mo exclusivamente no tocante aos servidores do Estado po- 
demos citar, como leis iníquas, a que aboliu a licenga es- 
pecial, de um ano e seis meses, respectivamente, ao funoio- 



nbri0 que contar 20 e 10 anos consecutivos de serviço (De- 
oroto n. i9-333, de 5 de Maio de 1931) e as que siispenderam 
o pagamento das gratificações adicionais (Decretos núme- 
roa 19.565, de 6 de Janeiro de 1931, art.  Z0, e 19.582, de 
JZ do mesmo mês e ano, 3rt. 60). 

Segundo vários pareceres da Cnmissão de Justiça da 
Camara, e da d e  Constituição e Justiça do Senado, acórdes 
na manutençáo da jurisprudência do Supremo Tribunal Fe- 
dera1 e, ainda. na  tradição administrativa, inspirada em pa- 
recer d e  Ruy Barbosa, já assentgra não ser licito ao Estado 
retirar as gratificações adicionais aos funcionários que já 
as estivessem percebendo, por estarem incorporridas ao na- 
trimbnio dos mesmos, constituindo um perfeito direito nd- 
qiiirido, tanto mais quanto corporificam, na maioria dos 
ocrsos, uma poll.icitatio oferecida pelo Estado e aceita pclo 
funoionário, e, pois, uma cláusula do contrato, sui getteria, 
do exercicio da fun~ão  piiblica, insuscetivel de altera~iio uni- 
latorcrl. com prejuizo da parte mais fraca. 

bso, reconhecendo os decretos que suspenderam ns grn- 
tlftcacões adicionais, o fizeram em caráter transitório. Tais 
daoretos, pprém, não podem nem devem permanecer por 
saram iníquos, atentatdrios de direitos defi~itivos. Admitir 
que pudessem permanecer, Sr. Presidente, a consequbcia 
seria o .poder discricionárío do Executivo invalidar direitos 
amegurados pela Constituição. 

Aiberdi afirmava que o direito administrativo não 
clave ser um meio falaz de  eliminar ou escamotear a s  liber- 
dades e garantias constitucionais. (Alcorta - Lnrs Garantias 
Constitucionales) . Entre estas acha-se a da Ê m e t r o a t i v i ~  
das leis, a qual, segundo Merlin (Rev.  de Jurispnldbncia vo- 
lume 5, pag. 536, col. 1') "tem por fim garantir os membros 
da sociedade contra os caprichos do legislador, e impedir 
que Bste viole a segurança individual, quer punindo fatos 
pormitidos, quer atentando contra a pyo~riedaje, ou despo- 
jando os cidadãos de bens ou de direitos adquiridos sob os 
uuspicios de leis preoedentes". 

É manifesto errore - pondera Garba (Retroativitá. vo- 
lumo 1 ,  pag, 204, not.) che u7a Legge di sua natara transi- 
tdn'a possa abrogare una tegge precedente". 

Ora, estando os funcionários no gozo das gratifimçi3es 
adicionais, e se achando estas incorporadas ao patrimbnio 
dos mesmos em virtude d e  uma lei precedente, o decreto 
quo ns suspendeu, mesmo em caráter provisório, 6 uma lei 
fniqi~n, uma aberração jurídica. 

Sr. Preçidente, .a wspens5o das gratificações adicionais, 
o a dispensa sem causa de funcioná~ios de mais de 10 anos 
de sa rv i~o  - alem de manifestas injustiças, encerram vio- 
laggo de direitos adquiridos, cuja reparação se impi5e no 
momento em que a Nação vai volver ao regime coqstitucio- 
na1 . 

xZanda a verdade proclamar que o digno Chefe do Go- 
verno Provisório já tem providenciado 66bre a reintegração . de funcionários demitidos sem observancia da lei regulado- 
ra do caso- É necessarío completar quanto antes esta obm 
de estrita justiça, reintegrando os demais funcionai.ios, em 
idbnticas condiç~ões, a começar pelos funcionários das  seore- 
farias da antiga Camara e do Senado, afastados dos ~ 3 ~ 0 s  



que exerciam, com toda a probidade e exação, por uma sim- 
ples nota de dispensa publicada no Biáno Oficia. 

Para euitar essas injustiças, é que pleiteamos que, na 
futura Constituição, fique formalmente reconhecido o direito 
ao emprêgo. 

H&, porhm, quem apresente a objeção. de que o direito 
ao emprego não deve ser admitido porquê- cria obrigações 
excepcionais para o Estado. A isso j$ rexidou o egrégio Ruy 
Barbosa, decl,ara_ndo : 

"Nüo é razüo, que s e  tenha, como obrigaçüo excepcional 
para o Estado, a de assegurar ao bom funciondr20 a estabi- 
Zidude no cargo onde b e m  seme; com o que, reune a justiça 
de galardoar os serviços prestados ao proveito de utilizar- 
lhe a experiência adquirida". (Vitaliciedade de funcionJrios 
pziblicos, Rev. For. Vol. VII, página 33.) 

De fato, a faculdade conferida ao Govêrno de dispensar 
discricionariamente os funcionarios públicos - como obsev- 
va, com inteira razáo, o Dr. JosB Bernardino, em uma ex- 
celente monografia, sbbre O Direito de  funcionário públi- 
co e conservação no cargo - essa, sim, cria-lhes uma situa- 
~ ú o  subalterna que, enquanto prevalecer, o~s ta rá  sempre 
o levantamento do nível moral e intelectual da deslfortu- 
nada classe. E se o mais interessado na consecuçác dêsse 
melhoramento, é exatamente o Estado; pela conveniência 
aue tem. de a~roveitar-se do Dreaaro e honorabilidade dos 
Eidadãos' recruiados para o desèmpenho de serviços públjcoc-. 
justo é que assegure a estabilidade no emprêgo, para que 
os respectivos titulares possam haurir, com o tempo, de um 

~~a ca- trabalho que lhes absorve toda a atividade, experiên-' 
paz de os aperfeiçoar e especializar nos conhecimentos que 
devam ter, para o melhor cumprimento dos seus deveres. 

Tratando da permanência na função, como caracteristica 
do funcion5rio piíblico, Duguit escreve : 

"On peut dire que l'intérêt du service et celui 
du fonctionnaire sont solidaires. D'une part, si le 
fonctionnaire a une condition sure et stable, i1 slaCu: 
tachera au service et i1 travaillera d'autant mieux et 
d'autant plus que sa situation sera plus solidement 
assurée . 

Et d'autre part, si .la situation du fonctionnaire 
est protégée légalement, le législateur peut légiti- 
mement, en retou. lui imposer une s6rie d'obliga- 
tions tendant á éviter toute interruption dans le ser- 
vice et d'une maniére générale & en assurer le meil- 
leur fonctionnament possible". (Droit Constitution- 
nel, vol. I .  pag. 487). 

Em seus Estudos de  Direito PÚbZico (pig. 681), Vivei- 
ros de Castro, - um convencido de que a legislação brasi- 
leira não garante os direitos dos funcionários - afirma que 
"a própria conveniência do serviço público exige que esse 
direito de demissão não seja arbitrariamente exercido. 
Èsse ilustre escritor, cpe f o i  Ministro do Supremo Tribunal 
Federal, acrescenta, 6aln Jéze que "um dos objetivos do di- 
reito positivo moderno é dar acs funcion5rios de qualquer 
natureza as mais sdlidas garantias, jurisdicionalízando-se o 
exercicio do aludido dirzito, tornando-o dependente de um 
processo administrativo. 



Releva aqui assinalar, Sr. Presidente, que a estabí- 
lidade no cargo está longe de acarretar dificuldades insupe- 
ráveis á administração pública, pois essa garantia consiste 
apenas em ser mantido o funcionário no cargo, enquanto, 
mediante processo regular, se não apurar falta que o in- 
compatibilize com o serviço e motive a demissão, contra a 
qual, nesse caso, nada haverá a reclamar. 

Não pretendemos, por conseguinte, conceder aos funcIo- 
nários públicos garantias excessivas. A demissão do funclo- 
nário poderá ter lugar; mas exigimos para a sua decreta- 
CBO, o preenchimento de formalidades que excluam a possi- 
bilidade de arbítrio. Constituirá a pena de demissão re- 
curso legitimo de Administração, mas tão somente contra 
os abusos, faltas, os delitos que .se hajam de verificar da 
parte do funcionário. 

O que pleiteamos é providencia muito razoãvel e de 
rigorosa justiça: 6 no sentido de que os funcion8rios pos- 
sam ter, sem risco para a boa marcha do serviço público, 
G direito de não serem destituídos dos seus cargos, seniío 
em casos taxativos, 

O SR. MORAIS PAIVA - -4 estabilidade aproveita ao fun- 
cionário e interessa o Estado; aproveita ao funcionário por- 
quê evita as perseguições, libertando-o do favoritismo e 
das influências peliticas e, assim, sentindo-se garantido mais 
se dedica e melhor desenvolve a sua atividade, assegurandc 
eficiência perfeita aos serviços públicos, e, portanto, inte- 
ressando ao Estado. 

O SR. NOGUEIRA PENIDO - O que queremos, e pro- 
pugnamos, é que a futura Constituição circunscreva "o ar- 
bítrio da administração em limites de equidade para o em- 
prêgo e vantagem para o serviço", náo admitindo, como se 
tem praticado, esse processo discricionhrio e cruel, de dis- 
pensar funcionários sem justa causa e sem declaração se- 
quer do motivo, em uma manifestaçáo de despotismo po- 
lítico, de interesse das situações, de sacrifício de uns para 
o aquinhoamento de outros. 

Entendemos, em suma, que niio deve ser adotado, entre 
n6s, o sistema da livre demissão, o qual assenta no falso 
pressuposto de que os cargos pi5blicos são propriedade dos 
governantes. A verdade, - já proclamada pelo Sr. Muniz 
Sodré, na excelente exposição de= motivos de seu projeto de 
Estatuto dos Funciondrios PZLblicos - é que os funcio~á- 
rios não são proprietários de seus cargos, nem tão pouco 
escravos inconcientes do Govêrno: - êles são os servido- 
res leais da Nação. 

Já, em 1876, o Partido Republicano Paulista, dizia em 
manifesto, que os seus correligionários podiam exercer os 
cargos que não fossem de confiança política, porquê não 
pertenciam ao Govêrno, nem eram retribuidos por nenhum 
partido e, sim, m~ados por utiltdade pública, e pagos pela 
renda do Estado, para o qual concorrem todos os.cidadãos. 

É esta a verdadeira doutrina, a que está mais de ac6r- 
do com as necessidades sentidas pela nossa organização ad- 
ministrativa, as tradiçces de nosso Povo, o espírito da  Cons- 
tituição de i89i e a letra dos estatutos constitucionais mo- 
dernos. 

Em parecer exarado, em 1915, sobre a reintegração de 
um conferente da Alfandega da Baía, o Dr. Galeão Carva- 
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lhal, então membro da Comissão de Finanças. da Camara, 
escreveu: "Uma ligeira leitura aos dispositivos constitu- 
cionais condena por completo o arbítrio nas demissões dos 
funcion8rios. A Constituição Republicana oferece as mais 
seguras garantias ao funcionário, uma vez empossado no 
cargo para que foi nomeado. A índole do regime que foi 
adotado não permite interpretação diversa daquela que trans- 
parece, nftida e insofismável, do espírito e da letra dos 
textos constitucionais ou então, os dispositivos constitucio- 
nais são mentirosos". 

Não é, portanto,. demais, Sr. Presidente, pedir se in- 
cluam na futura Constituição o direito ao emprêgo e ou- 
tras garantias, como, por exemplo, a concessão da aposen- 
tadoria, com vencimentos integrais, após 30 anos de efetivo 
serviço. 

Essa iiltima medida constitue atualmente uma questão 
vital para o funcionalismo público, como demonstrou, com 
brilhantismo, desta tribuna, o meu distinto companheiro de 
bancada, o Sr. Morais Paiva. 

Não se compreende, em verdade, que o Estado impo- 
nha a aposentadoria, pelas respectivas caixas,-depois de 30 
anos, aos empregados das emprêsas que possúem obrigato- 
riamente a assist8ncia social (lei n. 5.109, de 20 de De- 
zembro de 1926 e decreto n. 20.465, de 1 de Outubro de 
1931, do atual Governo Provisório); e, ao mesmo tempo, 
somente queira conceder aos' seus servidores aposentadoria, 
depois de 35 anos de serviço. 

Pela Comissão ConstitucionaI foi aceita a medida, a que 
aludimos, apresentada e defendida pela representação da 
classe, tendo em vista que "trinta anos de serviço público 
são, em nosso País, espaço de tempo razohveI para os seus 
servidores receberem o justo prem~o de um trabalho pe- 
noso e, por todos os títulos, merecedor dessa recompensa". 

Foi igualmente aceita, !pela Comissão Constitucional, 
outra providência de rigorosa justiça, proposta pelos Depu- 
tados dos funcionhrios públicos e consistente na redução a 
25 anos do prazo para a concessão de aposentadoria, com to- 
dos os vencimentos, nos casos excepcionais do desempenho 
de funções exercidas tamb61n á noite, em trabalhos prolon- 
gados e de caráter permanente, de encargos sujei* ás i?- - 
tempéries e aos riscos iminentes de vida no pr6prio servr- 
~o ou em vias de comunicação maritima, terrestre, fluvial 
ou  aérea. Trata-se, aliás, apenas de estender a outras cIas- 
ses de servidores da União, como os guardas aduan~ir-, 
os funcionários da Defesa Ganitária Maritima, mnclusive o 
pessoal do Serviço Marítimo de Imigração dos Portos, o 
Pessoal das Patromorias dos Arsenais .de Guerra e de Ma- 
rinha, guardas das Casas de Detenção e Correção, assim 
como o pessoal da Imprensa Nacional e Dián'o Oficial, que 
trabalha á noite, funcionários do Trtlfego Postal e TelegrB- 
fico, os do Tráfego, Locomoção e Movimento da Estrada de 
Perro Central do Brasil .g demais ferrovias federais, um be- 
nefício de m e  atualmente gozam 9- "praças de -pretn do 
Corpo de Bombeiros e da Policia Militar do Distr~to Fede- 
ral. assim como os investigadores, inspetores de vefculos e 
guárda  civís. 

Justificando a medida em questão, em favor desses ab- 
negados servidores, assim se pronunciou o brilhante par- 
lamentar que foi Barbosa Lima, em parecer exarado sobre 



o Projeto 282-A, de 1926, da Camara dos Deputados: "Velar 
noites e noites, com raras horas de descanso, escaga paga 
e frequente ausência do próprio lar, privando-se dos encan- 
tos que só a família sabe dar como estímulo e consolo na 
luta pela vida, rastrear o salteador, surpreender-lhe os ar-. 
dís, impedir o crime ou perseguir o criminoso e, por fim, 
tombar mutilado ou .sucumbir a navalha ou a tiro, resistir, 
combater, devotar-se - tais são os preciosos elementos da 
ação individual obscura qire faz os heróis ignorados e es- 
quecidos nas fileiras da Policia e da Guarda Civil". 

Há, Sr. Presidente, quem impugne a incorporação á 
Constituição dos princípios que advogamos, entendendo que 
êles sómente podem constar da lei ordinária- 

Não tem, porém, procedência semelhante impugnação . - Em primei~o lugar, 6 preciso lembrar que Kis princípios 
são propostos para serem incluídos nas bases do "Estatuto 
dos Funcionários Públicos", de que trata o artigo 88 do 
Projeto. 

Além disso, é forçoso reconhecer ser injusto, iníquo, 
cruel, impugnar a adoção dêsses mesmos princípios no Es- 
tatuto Fundamental da República, no momento em que nes- 
ta Sssembléia se propugna pela conquista de uns tantos di- 
reitos e garantias para todas as classes. 

Sr. Presidente, o ilustre sociólogo Victor Viana, estu- 
dando as Gonçtituições modernas, acentuou a proporção que 
houve nas mesmas de assegurar direitos - claros e positi- 
vos - aos funcion8rios públicos, o que é hoje reconhecido 
como uma das garantias da Democracia. 

Com efeito, a Constituição Espanhola, no artigo 41, tra- 
ta de nomeaçóes, demissões e aposentadorias de funciona- 
rios, assim como da dispensa de serviço, das suspensões e 
transfer&ncias. E a Constituição alemã, no artigo 129, esta- 
belece também garantias especiais aos funcionários públi- 
cos, chegando a prescrever regras atinentes ás pensões, apo- 
sentadorias, e montepio e aos casos de  remoção e suspensão 
do emprego e disponibilidades, 

Apreciando o fato de  particularizar a Constituição ale- 
mã, em matéria de garantias aos funcion8rios públicos e de 
direitos outorgados e outras classes, obedecendo aos princi- 
píos de  um socialismo ~acional e adiantado, observou o es- 
critor Smorim Garcia: 

"Não há que questionar sobre se todos os - assuntos tra- 
tados na Constituição alemã sáo próprios ou impróprios do 
Direito Público Constitucional, como o consignam algumas 
das Constitui~ões e o consideram certos tratadistas e siste- 
matizadores desta disciplina jurfdico-politica, porqu8 é im- 
possível fixar-se um padrão exato em tal materia, uma vez 
que, como bem pondera A. Posada, a humanidade, cnm haver 
iaiciado a tendência daquele Direito, como aspiração para 
uma aplicação refletida do critério juridico para a vlda 
dos governados, deu um passo agigantado no caminho do 
ideal e, assim, não é aventuroso supor, antes é um postu- 
lado da vida racional humana, que o futuro *serva condi- 
ções, cada vez mais favoráveis, á uma tendência que, depois 
de tudo, é a que pede o pleno imperio da  Justiça no 
mundo. " 9 

O SR. PRESIDEN~E - Lembro ao  orador que está finda 
a hora d a  sessão. 



O SR. NOGUEIRA PENIDO - Diante do aviso de V. Ex. 
Sr. Presidente, vou dar término ás minhas considerações. 
Antes, porém, de faz&-10, quero dirigir um apelo aos 
Srs. Constituintes, para que, na obra grandiosa em que esta- 
mos empenhados, nos inspiremos todos nos sentimentos de 
civismo e de verdadeira justiça social, votando uma Consti- 
tuição que corresponda ás exigencias morais, politioas e 
materiais de nossa Pátria; uma Constituição que assegure as 
devidas garantias a classes até agora relegadas ao desam- 
paro, ao arbftrio, ao infortúnio; uma Constituição, enfim, que 
seja um elemento. pmpiilsor de paz, progresso e felicidade 
para o povo brasileiro. (Muito bem; muito bem.  Pdmas .  
O orador é cumprtmentado. ) 

-- 

O Sr. Presidente - Esgotado o tempo, vou levantar a 
Sessão, designando para a de amanhã a mesma 

ORDEM DO DIA 

Trabalhos de Comissão. (Policia). 

Levanta-se a Sessão 'as 18 horas. 



135" Sessão, em 3 de Maio de 1934

Presidência dos Srs. Antônio Carlos, Presidente; Cristóvão
Barcelos, 2° Vice-Presidente, e Fernandes Távora, 2° Se
cretario

I

A's 14 hOI'as compaI'ecem os Srs.:

Antônio Cados, Cristóvão Bareelos, Tomaz Lôbo, Fer
nandes Távora, Clementino Lisboa, ValdemaI' Mota, Abel
Chermont, Moura CaI'Valho, Magalhães de Almeida, Rodriguefl
Moreira, Costa Fernandes, Godofredo Viana. Luiz Sucupira,
José Borba, Leão Sampaio, Ponte.s Vieira, Silva Leal, Pereira
Lira, Agamenon de Magalhães, Arruda Falcão, Arnaldo Bas
tos, Alde Sampaio, Simões Barbosa, Humberto Moura, Góis
Monteiro, Valente de Lima, Izidro Vasconcelos, Guedes No
gueira, Leandro Maciel, Augusto Leite, Rodrigues D6ria, Detl
dato Maia, J. J. Seabra. Clemente l'ifariani, Magalhães Neto,
Artur Neiva, Negreiros Falcão, Aloísio Filho, Lauro Passos,
Fernando de Abreu, Carlos Lindenberg, Godofredo Meneze!l,
Lauro Sant.os, Henrique Dodsworth, Amaral Peixoto, Sampaio
Correia, PereiI'a Carneiro, Leitão da Cunba, Olegário Ma
riano, Nilo de Alvarenga, Prado Kelly, Acúrcio TOrres, Fer
nando Magalhães, Gwyer dl' Azevedo, Lemgruber Filho, Bias
Fortes, Adélio Maciel, Martins Soares, Pedro Aleb:o, Augusto
Viégas, Mata Machado, Delfim Moreira, Odilon Braga, Vieira
Marques, Clemente Medrado, Simões dn Cunha, Furtado de
Menezes, Cristiano Machlldo, Policarpo Viotti, Levindo Coelho,
Campos do Am:lral, Carneiro de Rezende, Alcantara Machado,
Barros Penteado, Almeida Camargo, Guarací Silveira, José
Ulpiano, Lacerda Werneck, Antônio Covelo, Cardoso de
Melo Neto, Morais· Leme, José Honorato, Nero de Macedo, Al
fredo Pacheco, Lacerda Pinto, Carlos Gomes, Anes Dias,
Frederico WolfenbutelI, Pedro Vergara, Adroaldo Costa, Al
berto Diniz, Cunha Vasconcelos, Gilbert Gabeira, Antônio
Rodrigues, Valdemar Reikdal. Francisco Moura, Antônio
Pennafort, Sebastião de OliveIra, Alberto Surek, Armando
Laydner, Guilherme Plâster, Eugênio Monteiro de Barros,
Edmar Carvalho, Mário Manhães, Ricardo Machado, João
Pinheiro, Pedxo Rache, Alexandre Siciliano, Euvaldo Lodi,
Mário Ramos, Teixeira Leite, Pinheiro Lima, M,.orais Paiva
(112.)

o Sr. Presidente - A lista de presença acusa o compare
cimento de 112 Srs.· Deputados.

Está aberta a 6essão.
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O Sr. Fernandes Távora (2" Secretário) procede á leitura 

da Ata da Sessão antecedente, a quai i3 posta em discussãu. 

O Sr. Henrique Dodsworth - Peço a palavra, s6bre a Ata. 

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

O Sr. Henrique Dodsworth (Sôbre a Ata) - Sr. Presi- 
dente, sobre o andamento dos trabalhos da Assembleia 
N~cional Constituinte, tive oportunidade de receber 20s 
professores do Instituto Benjamin Constant., estabelscimcn- 
to de e n s i ~ ~  para cégos, uma lonza re~resen~ação  sugeritl- 
do medidas tendentes a assegurar a êstes ilustres membros 
do magistério público condições de estabilidade e garaoii,is 
que êles hoje não p'ossuem, 

Estas considerações, Sr. Presidezte, estão r esumidas 
no memoriai que me foi dirigido e I-um outr? endereçado ao 
Chefe do Govérno Provisório. Para abreviar m i ~ h a  0 r a ~ 5 ~ .  
farei juntar êsses documentos ao discurso que acabo de pro- 
ferir. (Muito bem; muito bem.)  

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. HENRIQUE 
DOMSWORTH 

"Os Professores e os Auxiliares de primeira clas- 
se, do Instituto Benjamin Constant, tiveram os seus . 
vencimentos mensais reduzidos pelo Dec. n. 21.069, 
de 20 de Fevereiro de 1932, os primeiros de 1 :400$ 
para 1:000$000, e os segundos d e  700$ para 600$0013. 

Como fossem êles os Únicos reduzidos em todo o 
magist6rio federal, recorreram ao Chefe do Gov0rno 
Provisõrio, pedindo o restabelecimento daqueles ven- 
cimentos, não sendo atendidos, não obstante haverem 
alegado, entre outras, a s  razões se y i n t e s  : 

Tendo sido equiparados pelo art. 210 do regu- 
lamento de Benjamin Constant, o qual baixou com o 
Dec. n. 408. de 17 de Naío de 1890, em direitos e 
vantagens de que gozavam ou viessem a gozar os Do- 
cetes do entáo Instituto Nacional do InstruçTio Secun- 
dária, hoje Col6.io Pedro 11, os vencimentos dos pro- 
fessores do Instituto Benjamin Co~qtant acomganha- 
rnm as melhorins daquelcs Docentes. (Leis : 1.299, 
de 19 dr Dezembro de 190.5 e 1.647, de  31 do Dezem- 
bro dr! 1906. tirt. 13j. 

Assim, em 1924, os Professores do Instituto ven- 
ciam 500S000 mensais e os  Repetidores, hoje Auxi- 
liares de primeira classe, 3508000. 

Em virtude do Dec. n. 18.588, de 38. de Janeiro 
de 1929, que majorou de 100% os vencimentos de  
todos os frrncionários fedzrais, chegaram os Docentes 
do Instituto aos voncimentos que percebiam at6 o De- 
creto n, 21.069, de 20 d e  Fevereiro de 1934, que os 
reduziu. 

Além de reduzir os vencimenu dos Professores 
e Auxiliares de primeira classe, &se decreto dobrou- 
Ihes os encargos, incumbidos de disciplinas de cadei- 
ras que êle prõprio extinguiu, pondo em disponibili- 
dade os seus regentes. 

Para o bnm desempenho de suas funções. os pro- 
fessores ccgc,s precisam remunerar auxiliares com 



vista que lhes leiam em voz alta, comprar livros mais 
caro que os ordinSrios, por serem impressos ou ma- 
nuscritos no sistema Braille, cujos caracteres em alto 
relevo exigem papel adequado e ocupam maior es- 
paço que as letras comuns, tornando m i m  mais custo- 
sas as obras e revistas quasi sempre importadas do 
extrangeiro. 

Ésses professores não percebem taxas de exame, 
não têm alunos particulares, nem acumulam empré- 
gos, o que não acoctec~ com professores de outros es- 
tabelecimentos. " 

"Exmo. Sr. Dr. Getúlio Vargas, DD. Chefe do 
Govêrno Provisdrio da República. 

Os professores catedráticos e auxiliares de ensino 
de Ia classe do Instituto BenSami~ Conatant, confian- 
tes nos altos sentimentos de justiça de V. Ex., v b  
muito respeitosamente reiterar o apelo que, em no- 
vembro de 1932, data venia, dirigiram a V. Ex., pe- 
dindo a rcstaiira~áo dos vencimentos que percebiam 
até o Decreto n. 21.069, de 20 de Fzvereiro do mes- 
mo ano, que os reduziu. 

-4-pesar-da3 dificuldades que vem enfrentando 
para condignamente manter, com a parca retribuição 
das funçaes que exercem, as suas famílias e educar 
os seus filhos, d e  modo a tornà-10s aptas a bem ser- 
vir a Nação, os suplicantes não se atreveriam a vir 
novamente tomar os preciosos instantes de V. Ex., 
se não fosse a conciencia que tem na causa que Ihes 
diz respeito e a convicyáo de que ela encoatrarú 
ap0io c proteção no es~f r i to  esclarecido e reto do Che- 
fe do GovGrno Provisório, como j.5 encontrou no seu 
emérito Ministro que dirige a pasta da Educacão e 
Saúde Pbblica. 

Para justificativa de sua pretensão, os suplicantes 
submetem com a devida permissão. ao aito criterio de 
V. Ex., as seguintes considerações. 

De todo o magistbrio civil e militar da Uniao, os 
professores e auxiliares de ensino de ia classe do inb- 
lituto Benjamin Constant foram os únicos reduzidos 
em seus vencimentos, sem que tenham dado motiva 
para isso. Seus vencimentos, estatuidos e confirma- 
dos cm v&rias leis da Rcpfiblica (leis ris. 1.299. de 19 
de Dezembro de 190.6 e 1.617, de 31 de Dezembro do 
1906, art. 13), foram melhorados como os dos demais 
funcion5rios fêderais. Com a supressão de sete ca- 
deiras do magistério do Instituto (decreto citado) 91- 
caram os prof~sores  subsistentes sobrecarregados 
com as disciplinas supress=. E a quantia de 4:600$ - 

mensais, necessaria 5 pleiteada restauração de venci- 
mentos, ao passo que virá restabelecer a justiça. mi- 
norando a penuria da situação de 19 professores, dos - 
quais 13 c@gos, chefes de familia, não ir6 prejudicar 
os interêsses do Pafs. 

Certos de que, se essas considerapõe; lograrem a 
honra valiosa da atencZo de V. Ex., magnanimo como 
se tem mostrado para com todaõ as classe sociais, há0 
de influir na decisão que V. Ex., hower por bezn 
proferir - os supliGintes aguardam cheios de fé a 



i 
satisfação de seu justo pedido, e com a mais profun- 
da veneração e respeito se subscrevem. 

Rio de Janeiro. 5 de Abril de 1934. 

O Sr. Pereira Lira-Peço a palavra, sòbre a Ata. 
O Sr. Presidente -Tem a palavra o nobre Deputado. 

O Sr. Pereira Lira (Sôbre a Ata) - Sr. Presidente, no 
avulso -ontem distribuído pela Mesa, há muito a respi- 
gar, estando nele enoartadas emendas que não %m perti- 
nência com a matkria distribuída á 1' Subcomissão Consti- 
tucional, incumbida de dar parecer subre as "Disposições 
Preliminaresn, "Discriminação de Rendasn, "Elaboração òe 
Orçamentos" e "Tribunal de Contasn. 

Por outro lado, faltam no mesmo avulso emendas da 
maior relevancia, como as de número 1.409, 1.946 e 1.949 
e ainda as de números 223, 432, 606 e 1.881. Há ainda de- 
sencontro da numeração constante das emendas publicadas 
no Diário da Assembléia Nacionat, em face das emendas, ora 
enfeixadas em avulso. 

Sem querer expor pormenorizadamente os enganos cons- 
tante da publicação ontem distribuída pela Mesa, apresso-me 
contudo a declarar, em nome da 1' Subcomissão de que te- 
nho a honra de fazer parte que, num ponto substancial d2 
um dos textos propostos, figura um verdadeiro paste1 tipo- 
gráfico. 

Quero referir-me ao artigo sòbre intervenção nos E3- 
tados cujo 3 6" é, não como foi publicado, mas o seguinte: 

"5 63 Compete ao Presidente da Repiiblica: 
a) executar a intervenção determinada pelo Po- 

der Legislativo Federal, ou requisitada pelo Poder 3u- 
diciário; 

b)  intervir: para assegurar a eseoução das leis 
federais; nos casos do ns. I e 11; no caso do n. III, 
com pr0via autorizaqão do Conselho Federal; e bem 
assim por solicitação dos poderes legislativo ou exe- 
cutivo locais, no caso do n. TV; sujeitando sempre seu 
ato á aprovai$ão imediata do Poder Legislativo." 

A16m dessa retificação, há duas outras que niio podem 
ser retardadas e são as seguintes : a emenda aproveitada na 
"elaboração dos orçamentos" foi a de n. 1.948, e a apro- 
veitada no "Tribunal de Contasw foi a de n. 1 .949. 

Era o que tinha a retificar em parte essencial da pu- 
blicagão ontem distribuída pela Mesa da AssemblBia, pe- 
dindo finalmente aos que criticaram ou vão criticar o tra- 
balho da i' Subcomissão o favor de relerem cuidadosamente 
o testo proposto. (Muito bem; muito bem.) 

Em seguida, 6 aprovada a Ata da Sessão an- 
tecedente. 

3 

O Sr. Neren Ramos - Peço a palavra, pela ordem- 
O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O Sr. Rerea Ramos (SGbre a Ata) - Pedi a palavra, Sr. 

Presidente, para requerer a V. Ex., a exemplo do que 



se tem feito com outras conferências, se digne consultar 5 
Casa s8bre se consente na transcrição, em nossos Anais, da 
conferencia proferida, no Club dos Advogados, pelo Dr. Ali- 
r6liò Silva, a respeito do projeto constitucional. (Muito bem; 
muito bem.) 

O Sr. Presidente - V. Ex. dever5 mandar i5 Mesa o seu 
requerimento por escrito. 

O Sr. Presidente - Passa-se 5 leitura do Expediente. 

O Sr. Tomaz Lôbo (i' Secretário) procede á leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofício : 
Do Club dos Advogados, de 18 do mês findo, remetenen 

cdpia da conferêccia do Dr. AurBlio Silva, realizada naqueh 
Club, s6bre o projeto constitucional. - Inteirada. 

Do Grêmio Nacional Beneficente Floriano Peixoto, de 2 
do corrente, manifestando o pensar daquele @mio contra 
as emendas religiosas. - Inteirada. 

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

5 

O Sr. Presidente - O suplente do Deputado Pandi5 Ca- 
Iógeras 6 o Sr. João Jose Alves, que foi pela Mesa convocado 
para tomar posse. Achando-se na Casa o referido Sr. J o ã ~  
José Alves, nomeio os Srs. 3" e Q0 Secretários para intro- 
duzi-lo no recinto, afim de prestar o compromisso regi- 
mental. 

Tntroduzido no recinto. o Sr. João Jose Alves 
presta o compromisso regimental e toma assento na 
sua bancada. 

O Sr. Presidente - Acha-se ~ 6 b r e  a mesa, e vou submeter 
a votos o seguinte 

6 

Requeremos que seja inserido na ata dos trapalhos desta 
AssemtlBia um voto de pesar pelo fallecimento do Marechal 
Vicente Osdrio de Paiva, ex-Deputado pelo Ceará e dedicado 
servidor da P5tria. 

Rio de Janeiro, 2 de Maio de 1934. - F m n d e s  Távora - João da Siiva Leal. - Pontes Vieira..- Lego Sampaio. - Figueiredo Rodrigues. - Waiüemar Falcáo. - Lu& Su- 
cupira. 

Aprovado. 



O Sr. Presidente - Tenho, também, sabre a mesa, para 
submeter ao voto do plenário, o seguinte 

REQUERIMENTO 

Exmo . Sr. Presidente da Assembléia Nacional Comti- 
tuinte. 

Requeremos que se lance na ata de nossos trabalhos um 
voto de pezar pelo falecimento do insigne brasileiro Dr, João 
Ribeiro de Oliveira e Sousa, ex-Ministro da Fazenda, ~nvian- 
do a Mesa a comunicação desta homenagem á famfiia do ex- 
tinto. 

Sala das Sessões, 3 de Maio de 1934. - Delfim Moreira. - Polycarpo Viotti. - Carneiro de Rezende. - Levindo 
Coelho. - Furtado de Menezes. - Pedro Aleixo. - Martins 
Soares. - Odilon Braga. - Euvatdo Lodi. - Adelio Maciez. - P .  Matta Machado. - Simão da Cunha. -Alentar Pa- 
raguassú. - Christiano M. Machado. - Bilw Fortes .-Mel20 
Franco. - Belmiro de Medeiros. - Valdomiro Magalhães. - Campos do Amaral. - Vieira Marques. - Ribeiro Jun- 
queira. - João Penido . - Celso Machado. - Raul Sd. 

O Sr. Delfim Moreira - Peco a palavra. 

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

O Sr. Delfim Moreira - Sr. Presidente, o requerimento 
que apresentei á Casa, pedindo se lance na ata dos 
nossos trabalhos um voto de profundo pezar pela morte do 
insígne patricio, o saudoso mineiro, Dr. João- Ribeiro de Oli- 
veira, e comunique a Mesa á família do extmto essa home- 
nagem, 6 um preito de saudade e de gratidão da bancada de 
Minas Gerais a êsse vulto inesquecível, a essa figura extraor- 
dinhria, que foi o controlador, durante muito tempo, das 
nossas relações economicas no cargo de Ministro da Fazenda. 

Bastava que V: Ex., Sr. Presidente, anunciasse o re- 
querimento a esta Casa para que se conseguisse a sua una- 
nimc aprovaçáo. A grandeza da minha admiração e 3 da 
bancada do meu Estado pela personalidade de João Ribeiro não 
pode, entretanto, permitir que eu silencie no momento em 
que a Assembleia vai prestar uma homenagem 5 sua me- 
mória. 

Foi êIe uma dessas figuras inoIvidáveis, elevando-se no 
seu tempo como jornalista, advogado e, sobretudo, como ii- 
nancista . 

Quero, Sr. Presidente, pedir v8nia á Casa para ler s6bre 
essa personalidade um trecho do relatório apresentado pelos 
diretores do Banco Mercantil do Rio de Janeiro aos seus as- 
sociados. os quais o conheceram de perto e souberam aqui- 
latar do valor e da integridade de car8ter de João Ribeiro. 

"Espirito sereno e justo, era energico na ação e 
suave na maneira, conseguindo assim ser obedecido e 
acatado, com respeito e amizade. Guiou-nos em 6pocas 
procelosas para a Nação, com visão clara e segurança 
completa, aliadas a uma dedicação sem par aos inte- 
r6sses que lhe eram confiados, que sobrepunha aos 
prdprios. Prestou á sua pátria, que tanto extremava, 
os mais assinalados serviços, quer no jornalismo, quer 



na carreira bancária, ou sejam nas finanças e no tra- 
to das coisas públicas. Em todos os cargos que exerceu 
deixou traços indelkveis de sua ação inteligente, de sua 
grande competência, junto a uma honestidade sem 
m8cula. 

Iniciou a sua carreira bancária fundando com o 
barão de Santa Helena, Bernardo Mascarenhas, Batista 
de Oliveira, barão de Monte Mário, o Banco de Crédito 
Real de Minas Gerais, Único estabelecimento em Minas 
que resistiu á tremenda crise de 1892, na voragem da 
qual tombou mais de uma dezena de Bancos, só em 
Minas. 

Quando o conselheiro Afonso Pena assumiu a pre- 
sidência da República, convidou-o para presidente do 
Banco do Brasil. Ai traçou novos rumos 5 administra- 
~ á o ,  fundou as primeiras agências, ampliou os sew- 
serviços e a!icerçou, enfim, as bases para o desenvol- 
vimento futuro, afim de poder desempenhar o papel 
de Zeader dos Bancos, que lhe cabe de pleno direito. 
Durante parte dêste período acumulou tambcm o car- 
go de diretor do cambio, onde teve oportunidade rie 
prestar á política. financeira do govêrno servigos de 
real monta. 

Com o falecimento do Presidente Afonso Pena pe- 
diu demissã~ dêstes cargos. a-pesar-dos esforços de 
Kilo Peçanha para que continuasse a prestar o seu 
concurso ao governo que se iniciava. 

Em 2 de Julho de 1910, fundou o Banco Mercan!il 
do Rio de Janeiro e foi o seu prcsidente durante mais 
de vinte e três anos. S6 se ausentou de sua direçáo 
para assumir o cargo de Ministro da Fazenda d ~ r a n t e  
o govêrno Delfim Moreira. níeste posto teve oportu- 
nidade de prestar assinalados serviços á Pátria, to- 
mando medidas acertadas para a boa marcha dos ne- 
gócios públicos, defendendo e fortalecendo por todos 
os modos o crédito nacional, que se achava, então. 
muito abalado, num período de restabelecimerito, pois 
o Brasil se erguia da sua segunda morat6ria. 0 s  re- 
sultados de sua gestão não se fizeram esperar; o cam- 
bio reagiu de uma maneira auspiciosa, o crkdito fir- 
mou-se, a cotação dos títulos da Divida Pública inter- 
na e externa melhorou sensivelmente, sendo que as 
uniformizaòas chegaram a ser negociadas a 9S0$000 
e o funding na  praça de Londres quasi ao par. 

Como disse Décio Cesário -41vim. no seu voto ile 
pesar: "Joáo Ribeiro poderia bem repetir a cada dia 
o conceito de Euripedes: - V.itae quid nomen habet, 
Te ipsa labor est." 

Durante toda sua vida foi um exemplo de dedi- 
cação ao trabalho e a: cumprimento do dever, na sua 
mais alta expressão. 

É esta, Sr. Presidente, a justificativa quê faço do re- 
querimento que a bancada mineira apresentou 5 Casa, home- 
nageando, assim. uma individualidade sem par, cheia de ser- 
viços prestados á Pátria. (Xuito bem; muito bem. O orador 
é cumprimentado.) ' 

Em seguida? 6 aprovado o requerimento do 
. Sr. Delfim Edoreira e outros. 



O Sr. Presidente - Esta sobre a mesa e submeto ao voto 
da Assembléia o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro que seja inserta na ata dos trabalhos um 
voto de pesar pelo falecimento do Dr. Bento Borges da 
Fonseca, antigo Deputado por Pernnambuco. 

:Sala das Sessões da Assembléia Nacional Constituinte, 
em 3 de Maio de 1934. - Souto Filho. 

Aprovado. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Odilon Braga, 
primeiro orador inscrito. 

O Sr. Odilon Braga - Sr. Presidente, absorvido pelos 
trabalhos d a  Comissão Constituoionai ie anwaipanão lar- 
gos descontos sdbre OS textos regimentais primitivos, que me 
garantiam o direito de focalizar, intensa e repetidamente, o 
projeto, através de discursos numerosos e sucessivos. não 
me esforcei por comparecer mais assiduamente a esta tri- 
buna, da qual s6 por isso me conservei arredio. 

Houe, ao ver-me obr~gado a generalizar minhas apre- 
ciações, no estudo global da relev'lntfssima matéria prestes 
a entrar em votação, arrependo-me sinceramente de haver 
dispensado oportunidadeç tão preciosas, das quais tanto ca- 
recia para traduzir perante esta AssemblBia e a Nação os 
sentimentos, convicções e ideais, que me impelem e esti- 
mulam no exercício do dignificante mandato d* que fui in- 
vestido. 

S-e u m  com610 posso ter, Sr. Presidente, ao sentir-me 
privado dêsse privil6gi0, é o qeu me vem da íntima certez:r 
de que, não obstante o sacrifício de  uma projeção pessoal 
de maior rumor e brilho, me foi confrrido, todavia, como 
participe d a  Comissão Constitucional e como delegado de 
Minas nas reuniões de  coordenação, o afortunado ensejo 
de pelejar por eles, ao propiignar .os patrióticos objetivos de 
representação mineira, eràperimentandb o grato contenta- 
mento de os ver muitas vezes triunfantes e, quando não, 
pelo menos parcialmente atendidos. Compensa-me ainda a 
perda confessada, a satisfação que me foi dado fruir de es- 
treitar relações coa os representantes dos demais Estados, 
.de sorte a poder melhormente, atrav6s de uma intimidade, 
que s6 a confiança possibilita, avaliar as inesgotáveis jazidas 
de puro sentimento nacional de que dispomos. e que assegu- 
ram e assegurarão para todo o sempre - espero em l3eus - 
a imponente e intangível unidade do nosso grande e amado 
Brasil. (Muito bem) . 

Com etoito, o cspfrito dominante nas reuniaes, nas con- 
ferdncias, nan prilestrns rlc que tive a honra e o enc-ato de 
partiõipnr, foi somgre o da mais comove do^^ brasilidade, 
empenhando-se todos na daricoberta das fórmulas que fizes- 
sem a economia dru divargdnoirr irredutfveis e dentro das 



quais coubessem todos OS i n t e r é s a  e aspirafies respei- 
tfiveis, quer do Norte, do Centro ou do sul. 

Assim foi na Comissão dos 26; assim foi na  Comissão 
dos 5 ;  assim foi nos entendimentos ditos d e  coordenação, 
erran'%imente denominados, das grandes bancadas, quando o 
certo -6 We, trabalhámos sempre em concordancia imp1icit.a 
e muitas vezes, direta, com as demais correntes de oginíão 
desta Assembléia, em continua inteligencia com o Sr. Me- 
deiros Neto, órgão natural de  articulação de todas a5 suas 
tendências, sendo mesmo conveniente acentuar qu.e n6s, 0s 
representantes dos grandes Estados, não raro transigimos 
em mestões da maior importancia com os dos chamados 
pequenos Estados. 

Bliás, uma simples Ieitura das emendas que formulá- 
mos, basta para evidenciar que foram planejadas por um 
devado pensamento. sempre volvido para o bem do Brasil, 
na zona de interseção das diretivas c-deais de todas as nos- 
sas frentes parlameniares . 

Contrilrios á representação profissional; partidários de 
uma segunda camara com todos os poderes $e revisão do 
antigo Senado; favorAveis 6 sonservxão d a  Delegação Le- 
gislatfva Permanente pela forma com que nos vinha do ante- 
projeto, dentro da qual o que mais nos interessava era a co- 
participapão das minorias, convictos como estamos de que 
s6 as oposições realmente fiscalizam e contêm a ação do go- 
vkrno. . . (Mubto bem) . 

O SR. .~LCL~NT.~RA N Á C m m  - 33 a mola essencial da admi- 
nistração. 

O SR. ODILON BR4GA - . . . cedemos - e o eminente 
Sr. Alcantara Machado sabe tão bem quanto eu - cedemos, 
aêsses pontos essenciais, ás indicações oriundas das demais 
correntes polftieas desta Casa, notadamente, das pequenas 
bancadas, que tamh6rn influfram decisivamente na estru- 
turação do Conselho Federal 

Quanto ás reivindicações do Norte, embora resentidos 
com a hostilidade dos golpes de imerecida reação por $le 
preparada contra nbs, ngo pensamos jámais em contrariá-las. 
Mantivemos os dispositivos que criam em seu favor vulto- 
sos recursos de exceçáo, na sua maior parte desviados da 
justa reversão que nos cumpria reclamar para as popula- 
ções que l ios  elegeram. 

Destarte, Sr.  Presidente, dou-me por satisfeito, embora 
privado, como disse, da oportunidade de externar, através 
de um emme de maior mínúeia. o que penso e sinto sdbre 
os relevantes problemas que entendem com a organizaçzo 
conçtitucional, que, de agora por diante, condicionará a nos- 
sa atividade politim. 

Impossibilitado de estudar o projeto nos seus desdobra- 
mentos e pormenores, estado esse, aliás, desnecessário p o  
ponto em que nos achamos do processo constituinte. restrin- 
gir-me-ei &i considerações de ordem geral, compatfveis com 
a fadiga que me reduz de muito as estímulos e as energias, 
esperando ser perdoado da grave falta de não responder aos 
distintos colegas que me honraram com as suas referências 
pessoais. 

Come~arei, Senhor Presidente, opondo perempt6rioç em- 
bargos ao julgamento: daqueles que procuram deprímír a 
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alta importanci-a desta Assembléia e minguar o grande me
recimento da construção que ela vem erigindo.

De início, ao findar o primeiro mês de sessões, fomos
acusados <ie discutir matéria irelevante, de abordar assun
tos eriranhos ás finalidades que nos cQngregam. Realmen
te, por êsse tempo, estando o -ante-projeto sôbre a Mesa
para receber emendas, empenharam-se os Srs. Constituin
tes nos afans de um esfôrço fecundo, mas silencioso,. que
passava despercebido· áqueles que s6 julgam, Q~ Parlame];l.tos
pelos estrondos qe oratória. (Muito bem) .

Não havendo matéria constitucioIJ:ªI em debate, porquê
o Regimento expressamente impunha que as emendas fossem
justificadas por escrito-; sem qualquer inconveniência usou
se desta tribuna para a consideração de assuntos meramente
políticos. E, por isso ~e disse que não estávamos á altura.
da missão que nos fôra confiada, porquê, ao invés de pre
parar o prqjeto ~onstitucional, preferíamos malbaratar, des
perdiçar o nosso tempo, ventilaIl;do questões de ordem secun
dária, para não dizer subalternas. EIltretanto, encerrado o
prazo para a apresentação de emenda!3, que vimos? Vimos
subir á Comissão Con.stitucional cêrca d~ dois milhares delas,
porquê, das f .200 e tantas, numeradas, muitas eram múl
tiplas e atingiam a diferentes textos do anteprojeto, todas
dignas de apreço, algiunas magistralmente justificadas. Bela
demonstr·ação ºe cultura, de sentido polftico e de patrio
tismo! (Muito bem).

O Sa. ALCANTARA MACHADo - Houve, entretanto, quem
nos acusasse por essa multidão de emendas.

O SR. ODILON BRAGA - Estou ,justamente, me refe
rindo á injustiça dessas acusações.

Seguiu~e, depois, o período de funcionamento da Comis
são dos 26, pelo Regimento investida da. missão delicadíssi
ma de desintegrar e de analizar o anteprojeto ao lume da
vasta e complexa colaboração do plenário e das advertências
do inodérno Direito Constitucional Positivo.

No seio da Comissão, os relatores parciais apresentaram
substitutivos completos, alguns. com ~xcecão d_aquele que
recebeu a minha assinatura, soberbamente justificados.

O Sa. PINHEIRO LIMA - O relatório de V. Ex. foi um
dos mais brilhantes da CQmissão dos 26. (Muito bem).

O SR. TEIXEIRA LEITE - :e a opinião de toda a Assem
bléia. (Apoiados.)

O SR. ODILON BRAGA - Grato a. VV. EE:x:.
Enquanto o projeto transitava na Comissão, deu·se pre'

ferência á matéria c()nstitucional nos discursos do plenário,
ouvindo a Assembléia algumas orações que fariam hQnra 3;oS
mais ilustrados e cultos Parlamentos do mungo. (Mutto
bem) •

Mas porquê, voz }lor outra, um incidente político acalo
rasse os animos e désse 88pereza ás paIav1'a!, voltámos a
ser injusta e acremeute censurados.

Depcis, sobreveio a fase }lropriameJlte de discus~§.o da
matéria constitucional. O que fo~ ela do é necessárIo que
eu diga. O historiador futUfo, fazendo o paralelo das duas
Constituintes republicanas, não poderá negar que esta so
brepuja a primeira, senão ~elo valOr das ~andes peças ora-



WS, sem dúvida pelo elevado número destas e pelo mon- 
tante da  cultura revelada, 

Fornas, entretanto, acusados de confusão de espírito e 
de doutrinas, como se esta Assembléia não existisse preci- 
samente para emulsionar e homogeneizar, pelo debate, os 
sentimentos e as opiniões de tanto2 brasileir- do norte, do 
centro e do sul, de idades, condições e origens diversas, e 
no momento mesmo em que o panorama, que nos apresenta 
o Direito Piíbljco, em todo o mundo, ainda nas regiões super 
civilizadas, é o da mais imponente, inquietante e perturba- 
dora desordem (Muito bem)  que atinge at6 os fundamentos 
da teoria geral do Estado, na rec_onsideração dos gravissimos 
probIemas vincuIados á sua composição e as suas finalidades. 
(Muito bem). 

Mas, Sr. Presidente, quais são os nossos acusadores? São 
aqueles que se opuzeram, a todo o transe, á convocação desta 
-4ssembléia. . . (-%fuito bem; apoiados. ) 

O SR. LMaRIo £UNOS - São OS inimigos contumazes do 
Poder Legislativo . 

O SR. ODILON BRAGA - . . . aqueles que, a todo transe, 
queriam prolongar esse perigoso regime de irrespomabilida- 
de e de arbitrio, no Brasil, caracterizado por uma cadeia su- 
cessiva de crises, provocadas pelos próprios gupos de apoio 
ao Chefe da Nação, que s6 por isso não con-guiu realizar o 
govêrno de que é capaz. 

O SR. CRISTÓVAO BARCELOS - Muito bem. 
O SR. ODILON BRAGA - Não farei, Sr. Presidente, aos 

nossos acusadores o agravo @? supor que êles assim procedam 
por uma imoderada cobiça do poder ou ambição & predo- 
minio, ou por qualquer outro motivo igualmente condenável. 
Não. Creio piamente na sinceridade do seu patriotismo. Ape- 
nas desejo reclamar para nbs o direito de se-os julgados de 
igual modo, porque, ssnhores, o patriotismo não é privilégio, 
não 6 exclusividade dos que vestem farda. (Muito bem; apoi- 
dos], nem dos que vivepi da evocação dos formosos ideais, 
desfraldados em 1922 e 1924. Quero, porém, averbá-10s de 
suspeitos e convidá-los a ponderar que a ditadura, no Brasil, 
não se vem nutrindo da substancia heroica dos aplausos mul- 
titudináríos, aplausos que valem por verdadeiras aclamaçõeç 
plebiscikirias, porque, aqui, ao cogtrário do que sucedeu na 
Ithlia e na Alemanha, ela não veio por fecho a uma fase de 
indísciplina e de inquietação sccial, de inibição de govêrno, 
de dissolução do principio da utoridade, e, si-, de uma outra 
ditadura de quarenta anos ( a p o ~ o s ) ,  mal disfarçada sob as 
aparenoias de uma falsa democracia. 

A Nação, senhores, estava em 30, e ainda o esta agora, 
cansada de passividade, de obediencia imposta. saturada de 
atadura. Inçtau'pe-se a ditadura militar ss0bre os escombros 
da obra que estirmo$ realizando, e ver-se-6 que 3 N ~ Ç ~ o ,  
embora subjugada, lhe opod as resis%ncia merIIOviveis 
de um w d i s m o  que neutralizará as mau generosas espe- 
ranças, 0s maiç patrióticos propbsitos. (Muito 

O SR. ~ R I S T I ~ V ~ ~ O  BARCELOS - Mesmo qorqoA não há no 
mundo pais tão infenso á ditadura como o Bw3. (Apoiados) - 



O SR. ODIZON BRAGA - Registro, com satisfação, o 
aparte de V, Ex., que assume, neste momento, grande auto- 
ridade. 

Passemos, por6m, ao tema principal. Acompanhei de 
perto. Sr. Presidente, as exaustivas atividades da Comissão 
dos 26 e posso dar  testemanho pessoal de que foram sempre 
bafejadas por esse espirito bem brasileir6 d e  tolerancla a de 
concórdia e. su~eriormente iluminadas por uma perfeita com- 
preensão das questões submetidas ao seu exame. 

É de inteira justiça, entretanto, particularizar á obra de 
elevadissimo merecimento executada pela Comisão dos 3, 
composta pelo fulgurante dinamismo que assegura ao vito- 
rioso Sr. Levi Carneiro um lugar de destaque g t r e  os maio- 
res realizadores das nossas atividades jurfdices; pela alta, lu- 
minosa e culta inteligência do Embaixador Raul Feroandes. . . 

O SR. RAUL FERNANDES - Modesto advogado, aliás. (Não 
apoiados. ) 

O SR. ODiLON BRAG-4 - . . . que, não obstante repu- 
diar a preclara estirpe dos Bergeret, possue, t~davia ,  aquele 
fino senso da medida da oportunidade d a  clarezz de que . 
tanto se envaidecem os luminares da ciência francesa (muito 
õem) e, por fim, pela competência catedratica e esclarecida 
do Sr. Carlos Maximiliano, mestre incontestado e aclamado 
do nosso Direito Constitucional. 

Posto que assim chegasse a matéria constitucionai, tãs 
manuseada e temperada, á forma adquirida no substitutivo, 
nem por isso forrou-se ás numerosas declarações de voto com 
que foi acolhida no plenário da Comissão Er-, natural que 
isto acontecesse. Em se tratando de convicções polftico-dou- 
trinárias, o s  homens somente se rendem em face d w  decisões 
de  uma derradeira e irrevogtivel instancia, que, no caso, s6 
poderia ser a desta Assembléia, para a qual todos recorremos. 

A16m das divergências de sistema e de doutrina, muitos 
nos detivdmos nas suas imperfeições de linguagem. Na mi- 
nha declaração de voto, tive oportunidade de dizr que pou- 
cas são as tarefas humanas que sobrelevam em dificuldade 
á de redação das leis. Desejg confirmá-lo, Sy. Presidente, 
com a opinião de Jose Barthelemy, contida nesta obra. Le 
Probleme de lu Compétence dans lu Democratie, que não me 
canso de ler e de admirar, não s6 pelo seu valor de fundo, 
como, por igual, pela fluidez e pela eleganeia, do estilo. 

Diz B-thelemy : 
"As regras pri3ticas da vida social não devem permane- 

cer no estado informe das boas intenções vagamente indica- 
das. Devem ser traduzidas, cientificamente, em formulas bre- 
ves, que sejam como a expressão alg6brica das relações so- 
ciais; mas, sobr_etudo, devem submeter a realidade complexa, 
confusa, movediça, a essa disciplina de 16gica e de clareza, 
que 6 a ciencia do Direito." 

Pois bem, essas fórmulas dg álgebra social, claras e con- 
oisas. nem sempre nos saem de primeiro jacto, não raro nos 
escapam quando mais insistentes as perseguimos, para nos 
acudir de improviso, ao raiar caprichoso de uma feliz asso- 
ciação de id6aís. Reclamaq portfgto, pausa e tempo. 

Ora, não nos foi possvel, naquela C~missão, submeter 
o projeto a um esame tranquilo, nem sujeitá-los a êsse es- 



tudo sómente praticável por um recrío que facilitasse a sua 
visão de conjunto e a percep~áo esata e paralela de seu 
nexo lógico e estético. 

Não houve esquecer o projeto, nem por uma semana, 
Para que s6bre êle de novo sa detivesse a critica repousada 
dos seus fatores. 

O que, entretanto, náo foi possí~~el fazer na Comissão, 
fizemo-lo em grande parte, posteriormenle. Foi-nos possí- 
vel, aos que intentámos a prévia coordenaçáo das corrente; 
deliberantes da -4ssemb16ía7 de par com as modificações de 
fundo, esigidns pelo equilíbrio das forças políticas que a 
compõem, melho~~qr a estrutura do projeto, redistribuiodo as 
suas matérias e retooando o estilo do seus testos. Essa co: 
ordenaçáo era indispenstvel. Se n5.o a rcalizasseii~os, c o ~ o  
se poderiam evitar as atitudes deçcorrelacionadas, senão 
mesmo contraditórias, dos que náo se liaviam posto em po- 
sição de conhecer a matéria a votar, de sorte a assegurar- 
se, durante as vota~6es. aquela unidade organica de que 
náo podem prescindir as leis de táo insigne categoria? E da 
confluência d- correntes políticas do plenário surgirarri as 
emendas que restauram o projeto, aliviando-lhe o pesado 
arcabouqo e pondo-o mais do conformidade com aqueles 
"fatores reais c efetívùs de .podern, que, segundo Lassale. 
sáo os únicos que realmente conformani as Constituições 
verdadeiras, as Constituiqóes rivas, as Constituiqóes diiraa 
douras. 

Ao contrário dos Preuss e dos Kelsen. que partem do 
racionalismo jurídico para as constru~ões polif.ic&s, iustm- 
tava Lassale, "quc os problemas constitucionais não são pri- 
mariamente problemas de direito e, sim. de poder", o que. 
alitis, bem sc comprova pelo iragoroso ~ u i r  d;is Constitui- 
cóes de Weimar e Viena. 

O essencial do projccto - a saber: a subsiancia, o sisk- 
ma institucional. o trago ideológico precscelente - foi, cn- 
Letanto, mantido. embora t iveemos de  ceder no atincrte 
5 representaçso profissional que, cm certa maneira. exceptlía 
os dois princípios fundamentais s6hre os quais êIc se em- 
baza, ou s e j a n ~  os da democracia e da federa~50. n5o t an ta  
poren?, quanto o afirma o nosso brilliantc col~gn; Sr. Prado 
ISelly . 

O SR. P R ~ O  KELLY - Só O afirmei cnl relaráo á ?e- 
mocrclcin. Foi uma contradi~áo que encontrei enlre a. re- 
presentaçáo profissional e o princínio da soberania. Defendo 
a representação profissionalista . 

O SR. PD~ETEIRO LIMA - Contraria o princípio em que 
está estruturada a Constituição que vamos votar. 

O SR. P R ~ D O  K E ~ Y  - EII preferia não ler na Constí- 
tuição a clAusula: "$50 órgãos da soberania nacional.. ." 

O SR. ODILOX BRAG-4 - i-. que V. Ex. estii consi- 
derando a soberania como preexistente ao Estado. Esta - 
realmente - 6 a sobcraiiia que ningukm xrais a$mite; mas 
a que afirmamos, no artigo que V .  E3. impugna, é a so- 
berania instituida pela Constituic;ão. A Constituição é que 
diz : 

"São órgãos da soberania nacional, o Poder Legislatiro, 
o Poder Executivo, e o Poder Judiciário, etc." Ela é quc 
proclama: "Todos os poderes emanam do povo.. . " 
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O SR. PRADO KELLY - Citei o conceito de Ahrens sbbre 
a infelicidade do têrmo "soberania". V. Ex. faz distinção 
sútil. 

O SR. ODILON BRAGA - A distinção não 6 sútil, é 
essencial. O têrmo continua em moda, segundo poderá in- 
formar o culto Sr. Agamenon de Magalhães. La Bigne de 
Villeneuve dedica-lhe, em obra recentissima, páginas inú- 
meras e de consulta preciosa. 

O SR. PRADO KELLY - Foi s6 em tdrno deste conceit.3 
que registei a contradição do projeto. Quanto á Federação, 
acho que a representação de classes reafirma os víncuiùs 
nacionais. 

O SR. PINHEIRO KELLY - Foi só em t6rno deste conceito 
que registei a contradição do projeto. Quanto á Federação, 
acho que a representação de classes reafirma os vínculos 
nacionais. 

O SR. PINHEIRO LIMA - -4 representagão do classes 
contraria o princ'pio do sufrágio, universal direto. 

O SR. ODILON BRAGA - Mas, Sr, Presidente, no to- 
cante á representaçáo profissional, cedemos, mas não nos 
convencemos; transigimos porquê não ignoramos que a po- 
lftica, oomo ciência, é a "de traçar a carta dos possiveis" e, 
como prática, a da apreciação circunstancial dêsses "~ossf- 
veis", segundo o sucinto reparo de Bernard Lavergno. oue 
parece te-10 ouvido dc V. Ex. 

Foi ainda a conciência dêsse relativismo da política que 
nos levou a procurar as fórmulas de concordancia entre as 
duas grandes frentes ideoldgicas que, entre nbs, se vinham 
defrontando. a partir de 1930; a dos partidários intransi- 
gentes do restabelecimento integral da Constituição de 91 e 
a dos que a repeliam liminarmente; trstes, por sua vez, sub- 
divididos em dois grupos: o dos,que se batiam pelo parla- 
mentarismo, forma extrema da deiilocracia libera!, e o dos 
enamorados das modernas soluções antedemocráticas, estes 
oscilantes entre as seduc.6es do nacional socialisil~o dc Hitler 
e as do n6ocesarismo cooperativista ronano, que se confun- 
àem nos extremos do mesmo autoritarismo iir.pcs1.0. 

Mas cumpria-nos ainda, Sr. Presidente, rcaiizar esse 
esforço de concordaccia, sem perder dc vista as graves ano- 
nulias da nossa experiência republicana. 

Ora, o projeto, simplificado e rec?imposto pelas emen- 
das de coordenaçáo, atende de maneira ao parecer ~atisfa- 
tória a êçses objetivos primordiais. Abaridona, em não pe- 
quena partc, o modelo de 91, sem, çSntxdrl, fugir das suas 
sólidas bases. Distingue-se dele porquê, de modo geral, anl- 
 lia e reforça a influência centralizadorà, da União; porque 
ateriun o rigor da separaçzo dos padcres, que :,?ais sabin- 
mente cntroza; porquê rasga novas e profundas perspectivas 
ás miíltiplas moüalidades de socialiraç'io reclamadas pela 
concisncia do homem modrno. 

No ztinente ao  Poder Legislátiv~, que me toca mais de 
perto, as modificações foram consider&veis. 

Além de admitir a representação profissional dentro do 
plenário da AssemblBia, transforma a Camara CIOS Estados, 
em Conselho Federal, 6rgão distinto, dela separado, atri- 
buinòo-lhe iniportantissimas fmç8es que praticamente o 
elevam associado á Justiça Eleitoral, ao Tribunal de Con; 
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tas, ao MinistBrio Público e aos Conselhos Técnicos 5 cate- 
goria de um verdadeiro quarto poder Constitucional, pre- 
posto a. conter, animar e coordenar os demais poderas, para 
entre eles, estabelecer aquelt! nexo de harmonia e continui- 
dade, pedido pela boa economia do regime, que é o de uma. 
democracia moderada, de govêrno unipessoal e forte, temge- 
rado pela descentralização federativa. 

Concomitantemente, revigorou-se a aç5o inspectivs da 
AssemblBia, permittindo-se-lhe a convocação de Mícistros e 
a nomeação de Comissões de Inquerito. 

Quanto aos males que ademais nos ciirnpre evita?, s 
saber, o da política dos Governadores e o dos reùonheainen- 
tos ilicitos, firmissimos mancais, sobre os quais girava a 
turbina vertiginosa que produzia a ditadura ein que vivia- 
mos, males alimentados pelo desvio fraudulant~ das caudais 
da vontade popular, o projeto emendado, atalha-os, efficaz- 
mente, por intermBdío da Justiça Eleitoral, que já. nos ~ i n h a  
armada de consideráveis atribuições, a partir do decreto que 
a instituiu no Brasil, por si s6, Sr, Presidente, justificando 
a Revolução. Sem e ~ b a r g o  disso, o projeto mais a reforga. 
confiando-lhe a divisão eleitoral e a faculdade de marcar as 
datas das eleições, dessarte fazendo com que presida a t.odo 
o processo eleitoral, desde a organização do sufragio, até a 
posse dos eleitos. 

Quanto ao poder legal do Presidente da República, ficou 
sensivelmente contido com a criação dos dispositivos refe- 
rentes ao funcionalismo, .ao estado de sítio e á intervençno 
nos Estados e p w  \tltimo, pela criaçiio da Junta de Investi- 
gações, preposta a -receber as denuncias contra ele ofereci- 
das, apreciar-lhes a plausibilidaúe e coligir as provas que 
possam dar fundamento a grave decretação do Impeach~nent. 

Não contestarei que o projeto, restaurado pelas nossas 
emendas, seja passível de crítica, sobretudo se encarado d e  
um ponto de vista rigorosamente teórico. Isso porén, não 
nos inquieta. d perfeição sistematica, em se trztanùo de 
coastituições, nem sempre 6 condigão òa longevidade. 

A experiencia, nesse particular, depõe em favor das 
constituições de menor apuro 16gico. 

Referindo-se zí do seu maravilhoso pais, jB consagrada 
por século e meio dc aplicação fecunda e proveitosa, Jarnes 
Beck atribue êsse êxito, que poderemos considerar feno- 
menal, na vida das constituições, ao fato de haverem os seus 
artífices posto, quanto possfvel, de margem as preocupaçües 
doutrinárias. 

"Bqueles homens, escreve Beck - não eram em- 
píricos, mas eram pr8ticos. E isto é tanto de nptar-se 
quanto viviam eles em uma época de ardentes fer- 
mentações do pensamento humano. " 

Outra prova concludente do asserto, n&-'la oferece a. 
Franca. 

Nenhuma outra constituição francesa durou mais do 
que esse aranjo provisório da leis organicas, de leis cci~s- 
titucionais, que dão estrutura ao moderno direito público 
franchs , 

Para Barthelemy - Duez, essas leis sáo de uma excea- 
siva sobriedade, de uma absoluta falta de mètodo e de boa 



redaçáo, privadas de todo dogmatismo e x i n ~ a d o s  de cim 
constante espfrito de transigencia. 

Rematam os autores citados a s  esplendidas paginas de 
critica que escrevem sbbre a Constituição de 1575, tom &ste 
expressivo elogio : 

"Os Constituintes de 1875 ná@ tiveram I'oiSpueil 
de I'esprit como os de 1793. Reconhaceram a autori- 
dade soberana dos fatos. E m  logar de surgir ha~rno- 
niosamente, em um dia, do cbrebro de um homem cu 
da teoria de, uma escola, a Constituição saiu lenta- 
mente, laboriosamente, da força das coisas, das ue- 
cessidades histbricas, das entranhas mesmas da rea- 
Iidade". 

A contra prova temo-la no  fracasso, ao qual já me re- 
feri, das constituições de Weimar e de Viena, modelares. em 
sua construção propriamente teórica e doutrinárin. Com 
efeito, o que se deve temer e condenar é o agrupamento 
eclético de sistemas -que se excluem, conformz fizerain, pre- 
ferentemente, os constituintes de Weimar, por demais im- 
buidos de racionalismo. 

"NBsse ponto, lastimo divergir de nosso eminente rolcga, 
Sr. Maurício Cardoso. 

Os sistemas inistos, em direito constitucionaI, são, viti 
de regra, infecundos, como todos os produtos hibridos. 
Prefiro, nêsse particular ficar com o Professo: Hatschek, 
de grande autoridade na  Alemanha, que segundo Ezskiei 
Gordon, condena a Constituir,ão de Weirnzr, por estabelecer 
um regime incoherente de presidencialismo, parlamenta- 
rismo e democracia direta, o qual Joseph Bsrtlielcmy, de seu 
turno, no prefiicio da mesma obra de Gordon, considera "um 
estranho cock-ta21 de aguardente francesa, de vinlio suico. 
de gin americano e cerve.já inglesaw, acrescantando, com um 
chiste bem parisiense: "Nous son-imes vraiment curieiis de 
savoir que1 gout aura ce mblange quand til aura bt6 çuffisam- 
ment agiten. 

h resposta foi dada por Hitler.. . 
O mesmo náo sucede com o nosso projeto. que esta cons- 

truido sobre a associaçáo, jA consagrada, da democracia, da 
f ederacáo e do ~rcsidencialismo. 

O SR. PIXHEIRO LIYA - Escetuado o Parlamento, que o 
Substitutivo estabelece como Parlamento híbrido. 

O SR. ODTLOX BRAGA - 350  me parece que haja hi- 
bridismo, consoante já tive ocasião de declarar. O assunto 
demanda estudo mais longo, que náo me 6 dado fazer no  
momento. 

O SR. L ~ v í  CARNEIRO - V. Es. está se referindo ao pro- 
jeto elaborado pela Comissão dos 26? 

O SR. ODILON BRAGA - Não; ao projeto reestruturado 
pelas nossas emendas. 

O SR. Lm?' C ~ Y E I R O  - Considerando já vencedoras as 
emendas das grandes bancadas? 

O SR. ODILON BR4GA - De maneira alguma; pelo 
contr&.riot defendendo-as. Uso, aiiás. d e  um direita igual ao 
de V. Es, criticando-as. 



O SR. LEPÍ CARXEIRO - Quando V. E& se referiu ao 
projeto, considerava eu que era o aprovado, em primeira 
discussão, pela Assemblba. Mas V. Ex. alude ao projeto, 
incluindo nêle as  emendas das grandes bancadas, com signl- 
ficativo número de  assinaturas. Devo dizer que não conheco 
esdruxularis maior do qUe o Conselho Feòeral, constante do 
projeto, e estimaria que V. Ex., com toda a sua cultura e 
experiência prática, pudesse jusificar a criação estravagante 
e absur- dêsse Conselho. 

O SR. ODILON BR-4GA - Iss im procede T. %S. porquê 
se coloca num ponto de vista rigorosamente teórico. 

O SR. Lm-Í CARNEIRO - Bem teórica, nem praticamente 
se pode conceber monstruosidade maior. Declaro a V. Es. que 
êsse Conselho não durará dois anos. Só permanecerri até que 
o Presidente da República lhe mande fechar as portas. 

- O SR. ODILOS BRAG-4 - O nosso eminente colega, Pro- 
fessor Miguel Cocto, aconselha muita cautela nessas afirma- 
ções de diagnósticos, que eu tenho por mais arriscados ainda 
em se tratando da vida das Constitui~ões. 

O SR. LsvÍ CARSEIRO - Alias, náo B diagnóstico e sim 
prognústico. 

O SR. ODILOX B R I ~ G A -  Perfeitamente; queira descul- 
par .  Aliiis o engailo 6. perfeitamente justificável em quem 
não tem o subconciente eclucado no assunto. 

Mas, essas previsões, repito, em matcria de longevidade 
constitucional, suo mais arriscadas do que as referidas pelo 
Professor hZiguel Coulo. 

Os convencionais de Filadélfia. ao sc relirarcm do re- 
cinto em quc acabavam de aprovar a Constituiçiío de 1787, 
náo oculta\~am seu descontentamento. possuidos. todos. da 
c~n \~ icção  de que aquele pacto era inipyaticávcl. 

O SR. LEV~ CARSEIRO - 313s núo se valha V. E'c. dêsse 
exemp!o para abusar dns criar:õcs sem elementos de ~ i d s .  

O SR. ODILOS BRAGA - Entrelanlo, a obra ai csli, a 
bem dizer, imperecí\-cl, e isso precisamente porqu6 tiveram 
o bom senso de pbr  de parte as preocupações puramente 
teóricas e procuraram sentir c sistematizar as realidades a 
que deviam atender. 

0 SR. BBEL~RDO &I~IARISRO - Quer dizer que náo se im- 
pressionaram com o direito público; fizeram o trabalho de 
acGrdo com os sentimentos e as necessidndes do Pais. 

O SR. L E V ~  C-~RNEIRO - O problema era muito simples 
naquela época. Niás  e um precedente que não autoriza as  
inovações do vulto das d e  que tratam as emendas, como o 
Conselho Federal. V. Es. não aponta pais algum do mundo 
onde haja um órgão, que não faz parte do Poder Legislativo, 
como o Conselho Federal, e que, no entanto, influa decisiva- 
mente na  elaboração das leis. 

O SR. PINHEIRO LIMA - E h5 outras novidades. 
O SR. LEVÍ C-~RXEIRO - Sim; boas e más. 
O SR. ODILON BRAGA - Imagine V. Ex. essa possibi- 

lidade, que também não est8 na plano das Coisas irrealizá- 
veis: a de que, no futuro, êsse esemplo do Brasil venha a 
ser  seguido por outros povos, tal qual sucedeu com o federa- 
lismo norte-americano, criado sob o princípio da dupla so- 
berania, entáo inteiramente desconhecido e racionalmente 
extra\-agante . 
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o SR. LEVf .cARNEIRO - Devo dizer que é muito arris
cado criar extravagancias com essa vaga esperança de êxito
futuro.

O :SR. ODILON BRAGA - Isso porquê V. Ex. - aliás
vou me prevalecer de uma expressão do brilhante Sr. Aga
menon Magalhães - padece de "persistência de cultura':.

O SR. LEvf CARNEIRO - Realmente, não sei se é um mal
ou bem; mas, verdadeiramente, V. Ex. veja que o Conselho
Federal vai ter a iniciativa das leis de intervenção nos Esta
dos. O Presidente da República não terá mais a iniciativa
da lei de intervenção. V. Ex. institue um govêrno colegiado.
Estou aparteando V. Ex. porquê, desgraçadamente, criou-se
esta situação: não há oportunidade de discutir aquí o Con
selho Federal. Vou debatê-la na imprensa, porquê aquí nã()
há ensejo.

O SR. ODILON BRAGA - V. Ex. não logrará modifi
car a atiLude da Assembléia, no tocante a êsse órgão, por
quê ela ...

O SR. LEvf CARNEIRO - Acredito, mas preciso ressalva].'
a minha responsabilidade.

O SR. ODILON BRAGA - •..não tem o fetichismo das
formas jurídicas. A Assembléia é constituída, na sua maio
ria, de homens que estão em contacto constante com as nos
sas realidades e lhes procuram resolver as equações.

O Sn. LEví CARNEIRO - Não se compreende que um ór
gão, que não participa da elaboração legislativa em todos os
casos, seja o órgão incumbido de verificar a observancia das
leis, dos Regulamentos e, mais que isso, de aconselhar, na
hipóLese das leis declaradas inconstitucionais, sejam elas re
vogadas. Essa é a criação das emendas.

O SR. ODILON BRAGA - V. Ex. não tem razão. Dentro
do próprio sistema constitucional de 91, o Presidente parti
cipava dn elaboração legislativa, embora não fazendo parte
do Poder Legislativo.

O SR. LE\'I CAn~ElItO - V. Ex. não percebeu bem a minha
pondel'a~.ão. O Conselho Federal não participa sequer da
elaboração de um grande número de leis. No entanto, é a
ésse Conselho Federal, excluído da elaboração de muitas leis,
que se dá o encargo de velar pela conformidade dos Regula
mentos expedidos pelo Executivo com as leis federais. sus
pendendo-os e, mais do que isso, de propor a revogação das
leis declaradas incol1stituci.onais. '

O SR. ODILON BRAGA - Com êsse argumento V. Ex. ex
clue todos os tribunais do Brasil, que não participam, em
absoluto, da colaboração legislativa, sendo chamados, entre
tanto, a aplicar a lei; a interpretá-la e a declarar-lhe a in
constitucionalidade.

O SR. LEvÍ CARNEIRO - ~le não aplica apenas: êle decide.
O SR. ODILON BR..o\.GA - O ato material de verificar se

o regulamento está de acõrdo com a lei não envolve questões
de alta indagação legislativa. (Trocam-se apartes.)

O SR. LEvÍ CAR."<EIRO - As Assembléias Legislativas esta
duais eram avesadas á submiss:io aos governadores. Estimo
que as futuras não sejam assim. Q\{as as do passado eram.

O SR. ODILON :BRAGA - Mas em que isso se relaciona
com a questão do Conselho Federal?

O SR. LEVí CARNEIRO - Elas elegerão o Conselho Federal.
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O SR. ODILON BRAGA - O ato de eleição é méro ato de 

escolha. 
O SR. L E V ~  C-ARSEIRO - É um ato de escolha, que vão 

fazer; se tiverem a mentalidade do passado, de acordo com 
a vontade dos governadores. 

O SR. ODILON BRAG-4 - Nesse caso, também dentro da 
própria teoria da Constituição de 91, o Senado não poderia 
jamais ser eleito pelas Assemblkias Legislativas. Entretanto, 
nos Estados Unidos, o Senado era de comèço eleito pelas As- 
sembléias Estaduais. Isso não o prejudicava em nada. Pêlo 
contrário, o que dizem os constitucionalistas americanos é 
que a eleição direta do Senado determinou a depressão do 
seu nível intelectual. 

O SR. L ~ v i  CARNEIRO - V. Ex. me perdõe esta inter- 
rupção, motivada pelo fato de ter ouvido de V. Ex., gran- 
de técnico, das maiores responsabilidades nesta Casa, que se 
devia seguir uma orientação teórica e não prática, mixla, 
de vários sistemas heterogêneos. No entanto, o Conselho Pe- 
dera1 é uma coisa híbrida, de  que pão há exemplo em Consti- 
tuição alguma. 

O SR. ODELON BR4G-1 - Não penso do mesmo modo. 
T7. Ex. que me atribue tão grande autoridade, h& d.e ma 
permitir que dela me valha para discordar da sua inter- 
pretação. 

O SR. L E V ~  CARNEIRO - Lamento. 
O 6R. ODTLOP BRAGA - Participei da elaboraçüo do 

capitulo referente ao Poder Legislativo, dei parecer s6bre o 
Conselho Federal, e essa criação não me repugnou ao espi- 
rito de entendido de coisas de Direito. Pelo contfirio, con- 
siderei-a, desde logo, uma f6rmula nova, interessante, que 
modifica sabiamente o sistema de 91. 

Não chego, porem, Aquele ponto indicado pelo nosso qua- 
si colega, dada a assiduidade com que frequenta esta tribu- 
na, o Sr. Ministro Juarez TBvora. De acbrdo com a oriontn- 
ção proposta pelo eminente S .  Ministro da .4griculturn, nm- 
parada, ali& em emenda assinada por numerosos dos nos- 
sos mais distintos colegas, sim, o Conselho Federal, passn- 
r i a  a ser um poder colegiado bnico, investido de tal soma 
de faculdades que acabaria tornando dispensAveis os demais 
órgãos da soberania nacional. Se a adot&semos, teríamos 
realaente estabelecido o regime colegiado, que o Uruguai 
acaba de abandonar. 

O SR. LEVÍ CARNEIRO - 3 O que se vai dar com o Cop- 
selho Federal sugerido pelas emendas. 

O SR. ODILON BRAGA - Espero que á prBtica e a 
experiêacia não confirmem esse vaticinio pessimista de V. 
Ex. 

SObre 3 federação, poucc direi, por ma p'rrezer que r2 
trata de assunto pacifico dentro da ~SSembl6i?. Todos esta- 
mos impregnados da convicção de que o Brasll s6 pode vi- 
ver e prosperar sob regime federativo. Limitar-me-ei, nes- 
sa parte, a reprodvir  a opinião do brilhante publicista, 
Sr. Vitor Viana, contida numa de suas mais preciosas obras 
de divulgação, - a referente 5 Constituição dos Estados 
Unidos. 



Com efeito, escreve ele, rebatendo o falso argumento 
60s que afirmam de m6rd cópia o nosso federalismo: 

"A grande id6ia da Constituiçãe de 24  de F e ~ e -  
reiro, o regime federativo, 6 tão antiga n o  Brasil CO- . 
mo nos Estados Unidos. O paralelismo das realida- 
des é que criou a coincidência de regime entce os dois 
pafses . " 

"O Brasil, pelo próprio processo de seu povùa- 
mento. sempre aspirou a forma federativa. Os "Es- 
tados do Brasil" são uma fórmula dct tempo das co- 
Ibnlas. " 

Continúa o autor, na página seguinte: 

"-4 verdade 6 que a evolução do nosso regiona- 
lismo foi paralela ao desenvolvimento dos Estades 
Unidos, e não houve necessidade de cópia em 1891 
para consagrar o que já vinha sendo progressivarnen- 
te consolidado nc nosso direito constitucional. N a  
Constituinte de 1823, já havia federalistas, e o Ato 
Sdicional de  1834, foi uma vitbria das reivindicações 
das provincias contra o unitarismo da Constituição. 
Desejando a federação, era natural que os nossos 
maiores estudassem o exemplo norte-americano. O 
que quero esclarecer 15 que esse exernplo não apare- 
ceu pela primeira VEZ crn 1889, 90 e 91, e jS era 
apontado e louvado. " 

Com efeilo, Sr. Presidente, segiiindo-se a evoliiçYo de 
nossa ideologia política, atravCs do livro rlc .irn&rico Brasi- 
liense. que reune todos os programas partidurios do tempo 
do ImpBrio, começaremos vendo. dcsdc 1831. logo dopois do 
T de Abril, o Partido Liberal, ao fundar-se, incluir, oomc 
principal idéia, como idCia central de sna campanha, iL mo- 
narquia federativa. Em 1869, o mesmo l'nrlido Libcral, pro- 
gava : 

"A desccntraliza~iio no  verdaciciro sentido do "aelf-go 
vernment", realizando-se o pensamento do a to  adicional 
quanto ;is franquezas provinciais, dando ao elcmcnto mii- 
nicipal a vida e a ação, de quc carece, garantindo o direi10 
e promovendo o exercicio da iniciativa individual, animan- 
do -e fortalecendo o espfrito de associação e restringido o 
mais possivel a interferencia da autoridade". 

Mas a afirmaçáo essencial se cont6m <o famoso Mani- 
festo de 1870, do Partido Republicano. As palavras dêsse 
Manifesto sáo dignas de ser reavivadas em todos os. mo- 
mentos, sobretudo no que estamos vivendo. 

Proclamavam os precursores d a  República: 
"No Brasil, antes ainda da id6ia democrática, en- 

carregou-se a natureza de estabelecer o princípio fe- 
derativo. A topografia do nosso território, as zonas 

' diversas em que 81e se divide, os climas vários e as 
produções diferentes, as cordilheiras e as águas esta- 
vam indicando a necessidade de  modelar a adminis- 
tração e o goviirno local acompanhando e respeitan- 
do as próprias divisões criadas pela natureza física 



e impostas pela imensa superfície do nosso terri- 
tório". 

Logo adiante acrescentavam : 

"Desde 1824 até 1848, desde a Federação do 
Equador até á revolução de Pernambuco, póde-se di- 
zer que a corrente elétrica que perpassou pelas pro- 
vincias, abalando o organismo social, partiu de um 
s6 fóco - o sentimento da independência local, a 
idéia da  federaçzo, o pensamento da autonomia pro- 
vincial". 

Prosseguiam em frases vibrantissimas : 

"A centralizaç5@, tal qual existe, represenla o 
despotismo, dá f6rça ao poder pessoal que avassala, 
estraga e corrompe os caracteres, perverte e anar- 
quiza os espíritos, comprime a liberdade, constrange 
o cidadão, snbordina o direito de todos ao arbítrio 
de um s6 poder, nulifica do falo a soberania na- 
cional, mata o estímulo do progresso loca- suga a ri- 
queza peculiar das províncias, consfituindo os saté- 
lites obrigados do grande asiro da ci>rte - centro 
absorvente e coniprcasor que tudo corrompe e tudo 
concentra em si - na ordem nioral e política, como 
na ordem econijn~ica c administrativa". 

Com veem6ncia crescenbe, conciuinn~ os sepublicanos 
de 1870: 

"h autoliomiti das provincias é, pois, para n6s 
mais do quc um interkse imposto pela solidarieda- 
do dos direitos c das relações provinciais. é um prin- 
cipio cardeal c solene que inscrevemos na nossa ùan- 
deira. 

O regime da federaçiio baseado, portanto, na in- 
dopendSncia reciproca das provincias, elevando-as ir 
categoria .de Eslados próprios, unicamente ligados 
pelo vinculo da mesma nacionalidade e da solidarie- 
dc dos grandes interesses da representação e da  de- 
fesa exlerior, é aquele que adotamos no nosso pro- 
grama, como selido o Único czpaz de manter a co- 
munhYo da familia brasileira. 

Se carecessemos de uma fórmula pa- assinalar 
perante a conciGncia nacional os efeitos de um e ou- 
iro regime, n6s resumíriamos assim : Centralização - 
Desmembramento . Descentralizaçáo - Unidade. " 

Os fatos mais recentes confirmam a fatalidade dêsse im- 
perativo de nossa formação historica. A Revolução de 30 
nutriu-se especialmente do sentimento autonomista ultra- 
jado e, depois dos penosos sucessos mais receptes ainda, 
podemos afirmar que a unidade sentimental da Nação, in- 
dispensável 5 sua integridade politica, sofreu muito mais 
nestes très anos de centralização ditatorial do que nos ma-  
renta anos de suposta desagsegarão federativa. 

No que tange Q democracia e ao presidencialismo, s6 
me resta reproduzir o que tenho escrito desde o ano pas- 
sado. 



Proclama-se que a democracia se acha em s r i s ~ ;  a todo 
o prop6sit0, entre n6s, profliga-se a democracia liberal. Mas 
estará realmente em crise a democracia? Que serS. demo- 
cracia liberal? 

Enorme 6 a confusão reinante em tôrng d6sses temas. 
Muito importa. que distingamos democfacia ç libe-lismo. 

O liberalismo, como t6cnica do Estado, antecedeu á de- 
mocracia. É, no dizer de Heler, "um mon1cnt.o da cvolução 
demo-crAtican . 

Como conceito de Btica social, não se confunde com a 
mocrácia. É no dize de Heller, "um momento da evolução 
atitude de espectação ou de deliberada tolerancia, de inicio 
proveniente de uma persistente concepção filosõfica: da que 
qessupóe a esistência de uma "ordem natural", que repe- 
tindo no mundo social, a fixidez de plano do mundo bio- 
físico, dispensa por inútil, senão por gociva, toda interven- 
ção volitiva do Estado. 

,Mas essa atitude passou em face da imposs?bifidade de 
se subjugar, pdo conhecimento positivo, &se plano eterno 
do mundo social, e, sobretudo, em face das treffiendas r+ 
percussões a ele trazidas pelo capitalismo exacerbado e 
livre. 

Ninguém mais, hoje, peleja pela democracia liberal, por- 
quê o momento que se lhe. seguiu no desdobrar svolutivo, 
R o da democracia social, em que nos encontramos de bom 
ou m8o grado, ora mais á: direita, ora mais 8 esquerda. mas 
sempre dentro das linhas que a diferenciam. 

4 s  liberdades, garantidas pelas constituições modernas, 
nada mais t&m de comum com o liberalismo. SS;> c~nquistas 
definitivamente incorpora&s ao patrimônio civico do ho- 
mem moderno, mais do que-nunca vivificadas pela intsr- 
vençEo superior c tutelar do Estado, que, se aparentemente 
a3 restringe, s6 o faz para dilatar a superficie do ssn campo 
do aplica~iio, na continua pesquiza das fõrmulas que ùCcm 
realidade ao princípio básico de que as de cada um. se iimi- 
tam pelas do prósimo. 

Iludem-se os que imaginam que o individualismo desa- 
pareceu. Xão poderia desaparecey nunca, porque o homem 
6, e sempre há de ser, a medida comum de todos os valores 
sociais. Ao contrário : o individualismo reafirma-se. Ontem 
contentava-se com a "iyaIdade $e todos perante a lei"; hoje, 
imperativamente reclama, senão a igualdade econdmica pelo 
menos s "equiualencia" das oportunidades que deli o apro- 
ximem. 

A4cenlua-o o mesmo Prof. Hemann: "Em oposiçZo á 
democracia liberal, que legitima o govkrno polltico, pela 
melhor parte do povo, a saber, pela inteligência e pela 
propriedade, a democracia social, s6 reconhece o povo, em 
sua totalidade, socialmente solidário, como fundame-nto jus- 
tificativo do governo. A democracia liberal aboliu, nas or- 
ganizações do s6culo XIX, os privilégios jurídicos de classe, 
proclamando a igualdade jurídica, formal. Mas, precisamen- 
te por isso, pela liberdade de acquisiç50 da propriedade, 
perturbada o menos possível pelo Estado, c sbmente osse- 
gurrrda a posteriori pela liberdade de contricto. dc transmis- 
sgo heredia~ia,  originou-se o domínio das clnsses econdmi- 
cas, domínio que, por se nUo achar n a d o  juridicamente, 



nem legitimado idealmente, era opressor. Por esta razãc. a 
ordem natural a que aspira o socialismo, 6, não s6 a do povo 
juridicamente igual e -cializado, não s6 o da iyaldad-c de 
classes. m e  também o da socialização econdmica". 

O "individualism_on que se combate é então o que se 
expande nas solidões da concepção amoralistica de um Nie- 
tzche ou de um Stirner: 6 o "individualismon que se hyper- 
trofia, em face da indiferença e da, passividade do Estrrdo, a 
expensas do "individualismo" do maior número, desarmaòc~ 
para exigir, no campo da concorrência econômica a limita- 
ção imposta pelo principio básico da liberdade jurídica. 

Mas, estará realmente em crise a democracia? Não, res- 
pondem os que prescrutam a marcha das idéias-f6ryas no 
obscuro c6smos em que lenta, mas asmcionalmente, evclhe 
a conoiência da  humanidade. 

A democracia atravessa penas uma fase transitória de 
rege~eraçáo, de reacomodaçáo objetiva. Não 6 a democracia 
Que se acha em crise; 6 a sua técnica estatal. 

A sua substancia animica, a saber - a da legitimação 
do exercício do poder pelo consentimento espresso dos go- 
vernados, essa pão se alterou j8mais, e diante dela não po- 
derão prevalecer as anacronicas doutrinas de autoritarismo 
imposto, exumados do século XVII, pelos que se afligem na 
tentativa de revestir, com o esplendor das idéas morais, o 
imoralismo de sua ambição de poder. 

Eis o punctunz saliens que os pensadores fascistaç cuida- 
dosamente evitam. Leiam-se e releiam- s as obras dos Bor- 
tolotto, dos Chimienti, dos Ranelletti, dos Costamagna, dos 
Giannini. Com que brilho s vigor demonstram a velha tese 
hegeliana da onipot8ncia do Estado e combatem a jb esque- 
cida teoria da soberania nacional, preexistente 5. sua forma- 
ção! Enquanto se fatigam nessa empr8sa de arrombar portas 
abertas, ladinamente se furtam áqueIe tema relativo ao "prin- 
cipio de legitimaçUo do esercicio do poder estataln. 

Repare-se que s ã o  se trata de legitrnidade ria "exis- 
tencia" do poder do Estado, e sim do "esercicio" dc'sse poder, 
por seus necessários titii!ares. 

Por que governa llussolini e nHo Francisco Ritli. ou 
outro qualquer italiano de igual patriotismo e valor? Que 
princípio legitima o esercicio do poder fascista? Ser6 a da 
posse pela vioiencia? Mas,, ser8 admissivel, nos dias que 
correm, considerar-se a méra "ocupação" como legitimo ti- 
tulo jurídico de exercício de uma autoridade que a todos 
obriga, a que niny8m se poder8 furtar sem es-patriar-se? 

A tanto levam os postulados do mórbido objetivismo ju- 
ridico de Duguit. 

Por isso, iífussolini não prescinde do Ret; acosta-se h 
casa de Savoia, para que a mistica da majastade monarqui- 
ca, cohoneste o esbulho que o fascismo praticou, despertan- 
do na conciência sublimável do povo italiano, os abafados 
ecos daquela tradicional veneração. que dantes re:sunbrava 
da crensa popular no direito divino dos Reis. 

Por isso, Hitler busca nas profundezas da ideologia an- 
cestral dos germanos, atrav6s da e-xalta@o racista, elevada a 
culto nacional, o misMrio da ocultas ibrças que justifiquem 
perante a Aiemiinha, o assalto que ble deu ao poder. 



Repita-se: o que s e  acha em crise é a t6cnica parla- 
mentarista da democracia. Os fatos a i  estão na Italia, na 
Alemanha, na Austria, na Espanha, na própria França, a de- 
monstrá-lo. O parlamentarismo não mais satisfaz ás finali- 
dades do Estado moderno. H5 meio século atrás, a função 
do Estado europeu reduzia-se á manutenção da ordem, á 
organizaçáo da defesa nacional e a uma céga proteção das 
liberdades individuais, que redundava em permitir que os 
fortes esmagassem economicari~ente os fracos. A instalação 
da civilização estava em parte feita pelas gerações passadas 
e a parte nova realizava-a a iniciativa particular, recheiada 
dos lucros de um capitalismo de rápido crescimento. Por 
isso tudo seguia de maneira normal, sendo praticamente 
pouco nociva a instabilidade carateristica daquele regime, 
tanto mais quanto, se corrigia pela "fixidez" de uma buro- 
cracia cujo expediente era mfnimo, por ser de simp!es con- 
servação de praxes funcionais. 

Nas, os tempos mudaram. 
A própria emectação do Estado, em face docrescimen- 

to  das indbstrias e das demais atividades econbmicas priva- 
das, determinou' a agravação dos desniveis sociais. Enquanto 
u m a  nova e mais ampla casta privilegiada se estratificava 
na zona do poder político e do poder econamico, sempre mais 
avida e belicosa o subsolo social das massas prolethias tre- 
mia subteraneamente aos abalos de id8ias novas a que a 
fome e desemprego davam alto poder de contágio e de pro- 
pagacão. De outra parte, o dese~volvimento das vias de co- 
municação de todas as esp6ciec e a expansão dos interesses 
economicos cingiam o globo numa rede de interdependncia 
e solidariedade de malhas cada dia mais estreitas. As mas- 
sas proletárias, observando que a liberdade sd aproveitava 
aos privilegiados, porquê, na luta livre podiam êles jogar em 
aondições altamente vantajosas, começaram a desconfiar da 
sinceridade do liberalismo e a apelar eara o Eskdo, tentando 
empolgá-lo. Era preciso intervir.. . Era igualmente preciso 
"dirigir" as atividades sconbmicas, uisciplinando-ris para a 
ooncurrência com o estrangeiro e para assegurar um mais 
sadio metabolismo á economia interna. 

E tudo mudou de figura! . 
Os problemas de governo multiplicaram-se e tornarom- 

se excessivamnete complexos. O parlamentarismo já não 
poderia  tisfa fazer porquc! sua "instabiIiùaden pasaat-a a ser 
altamente prejudicial, uma vez que a estabilidade burocrá- 
tica não mais çe adaptava ao afanoso e complicado labor a 
realizar pelo Estado. Os problemas exigiam menos discussões 
e mais realizações. Menos tribuna e mais eseritorio- Me- 
nos variagão de  figuras e muito mais constancia de exe- 
cucáo . 

Mas, na Europa, o parlamentarismo é que era a demo- 
cracia. Por isso, houve a clamor geral da democracia em 
crise e o apelo 5s ditaduras.. . 

O SR. AGAMENON K . ~ G A ~ Á E s  - Vamos restabelecer a 
verdade. A crise não era do parlamentarismo, era do par- 
lamento. 

O SR. ODILOX BR4GA - Nas, por que do parlamento? 
O SR. AGAXENON MAG-GE-as - A prova B que na Eu- 

ropa, todos que investem contra o parlamentarismo acusam 



o parlamento. De sorte que V. Es., endossando essa crise, 
est8 prejudicando a sua própria tése quanto ao Poder Legis- 
lativo: a critica é a mesma. 

O SR. ODILOR BRAGA - V. Ex. está iludido. E u  não 
estou condenando o parlamenlo, mesmo porquê, em regime 
presidênoial, ele esiste; estou, sim, condenando o govêrno do 
parlamento- 

O SR. AG~UVENON &IAGALH:~S - Aí é que está o êrro ds 
V. Ex. 

O SR. ODILON BRAG-4 - O erro não A meu, é de V. Ex.. 
apegando-se a essa democracia falida, em face das realidades 
coniemporaneas. 

0 SR. - ~ G ~ L M E X O N  MBGALHÁES - Não apoiado. V. Es. 
está se referindo ao parlamentarismo dos países onde do- 
mina a ditadura. Estude o parlamento nas democracias, co- 
mo na França. Por que náo o faz? 

O SR. ODILON BRIGA - V. Ex. acaba de ver o pr6- 
prio Ministro Herriot, que deu o golpe contra o Presidento 
Millerand, quando tentava fortalecer a agão do Poder Exb- 
cutivc na França, propugnar calorosamente, nc seu discur- 
so de Xice, a necessidade de se refundir o sistema francbs. 
para corrigir a açáo perturbadora das oscilações parlamen- 
tares na ação do govêrno, que deve ser firme e contínua. 

O SR. AGAIWENON MAGALHAES - V. Ex. está ainda em 
equivoco. A critica que surgiu na França 6 a referente a 
um dos aspectos do parlamentarismo, isto é, ao da ilissolu- 
ção da Camara com dispensa da aprovação do Senado. 
é que incíde a crilica do  arla lamenta ris mo naquele pais, cri- 
tica de Tardieu e outros iantos. 

O SR. ODILON BRAG-L - -50 estg certo. O Último 
discurso do 3fmistro Herriot 1-60 se limita a esigir apenas 
esta dispensa da coparticipapiio do  Senado, no tocante ao 
parlamento. 

O SR. .~G.UTENOX \I~AG~\LHÃES - Toda a campanha con- 
tra o parlamentarismo se resume nisso. 

O SR. ODILON BRBG-L - Esige muito mais. Que se 
refunda a Constitui~Ho para instituir-se o govêrno forte, 
constante, porquê os problemas que se p~opõem ao *Estado 
moderno são problemas da maior complesidade e relevanela 
e reclamam, sobretudo, continuidade e planificação. 

O SR. AG-OTENON M-~GALH-TES - E a França tem resol- 
vido todos eles dentro do parlamentarismo. 

O SR. ODILON BRAGA - Os nossos parlamentaristas 
estão atrazados 50 anos. 

O SR. ,~G.OIENON M~GALHÃES - Esta crítica teórica não 
resolve o problema. Vamos aos fatos. 

O SR. 0I)ILOX BR9G-4 - H5 cincoenta anos atrás, a 
saber, n a  Constituinte de 1891, ainda seria admissivel dis- 
cutir-se a tese - presidencialisnio ou parlamentarismo, em- 
bora a realidade brasileira estivesse golpeando o debate era 
favor do primeiro; mas, em 1934, quando o último desapa-- 
rece do mundo, porquc3 de  muito excedido pelas imperiosas 
necessidades do Estado Novo, tal abtnde A de espantoso ana- 
cronismo. 
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o SR. AGA..1\1:ENON .MAGALHÃES - V. Ex. por eSS:i série
de ra~iocfnios. vai fazer a apologia das ditaduras, dos gover
nos fortes.

O SR. ODILON BRAGA - Justamente, para me pre
munir contra as ditaduras, é que defendo o presidencia
lismo.

O SR. AGAMENON l\IAG.-\LHÃES - Defende uma forma de
ditadura.

O SR. ODILON BRAGA.- O presiden'Cialismo fica exa-
tamente a meio têrmo... ..

O SR. AGAMENON MAG.-\LH.~ES - Dai a V. Ex. aplaudir
Hitler e Mussolini, é um passo.

O 13R. ODILON BRAGA - '" entre a instabilidade das
fórmulas parlamentares e a rigidez inflexível das fórmula~

ditatoriais.
Em síntese: há calma? Há ordem? Há bem estar? A

civilização está instalada? O povo, ~onsiderado grosso modo,
está satisfeito? Será possível fazer-se só politica? Fazer-se
a "política pela política", como já se fez a "arte pela arte"?
Sejamos parlamentaristas. É mais variado. É mais diver
tido. Teoricamente é mais perfeito.

O SR. AOAJ.'iENON MAG.-\LH.~ES - Teórica e praticamente.
O SR. ODILON BRAGA - Há, porém, inquietação? lido

ameaças de indi<s1:liplina? Há mal estar social? O pais e-ilta
ainda despovoado, sem pontes, sem vias de 'Comunicação,
sem pórtos, sem navegacão, sem melhoramentos urbanos, sem
aparelhagem bancária, sem escolas, sem universidades, sem
organização sanitária? É preciso governar de fato e admi
nistrar intensamente? Nada de política pela política. Nada
de instabilidade. Sejamos presidencialistas e federalistas.

O SR. AaA~tE~O~ MAGALHÃES - Se V. Ex. estudasse o
presidencialismo no Brasil, veria que não há essa estabili
áade. As crises são constantes: não hú regimes específicos
para as crises. E em todo o regime, há crise.

O SR. ODILON BRAGA - Sr. Presidente, a Constitui
ção de 34, espero eu, no sistema do direito público brasilei
ro, assinalar-5e-li POI." uma nolabilfssima singularidade: óti
ma ou sofrível, será obra exclusiva. desta Assembléia. Obra
de colaboração, espontaneo equilíbrio daquelas fôrças morais
e sociais, á revelia das quais, segundo Boulmy, não se sus-'
tentam nunca. as 'Construções de exclusiva ordenação te6rico
jurídica. l3erá a ~xpressão fiel das nossas realidades, das
realidades profundas que mergulham as l'aízes no humus ri
quíssimo de nosso inconciente ancestral e respiram, pela fron
de, nas alturas dos ideais criados por êsse generoso anseio
de renovação e aperfeiçoamento, que nos sugere o difuso
pressentimento <le uma caminhada. geral 'Para a beleza e
para a graça divina. Embasa-se nas nossas tradições para
projetar-se sôbre ,o futuro, em plena conformidade com
aquele con'Ceito lapidar que devemos ã intuitiva clarividên
cia do nosso grande e inditoso Euclides da Cunha:

"'Uma Constituição, sendo uma resultante históri
ca de componentes seculares a(}UIDulados no revol
ver das idéias e dos costumes, é sempre um passo
para o futuro, garantido pela eRergía conservadora do



passado. Tradicional e relativa, despontando de leis 
que s e  não fazem, senão que se descobrem no conci- 
liar novas aspirações e necessidades com os esforços 
das gerações anteriores, 6 urn traço de aliança na so- 
lidariedade dos povos. " 

Sr. Presidente, eis o espIêndido elogio da que estamos 
erigindo. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é cunzr 
primentado , ) 

Duranbe o discurso do Sr. Odilon Braga, o 
Sr. Ant&nio Carlos, Residente, deixa ia cadei- 
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Cristó- 
vão Barcelos, 20 Vice-presidente. 

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

Vai-se passar B Ordem do dia (Pausa.) 

Comparecem mais os Srs. : 

Akaro Maia, Mario Caiado, Cunha Melo, Luiz Tirelli, 
Alfredo da Mata, M6~io Cherinont, Leandro Pinheiro, Joa- 
quim Magalhães, Lino Machado, Adolfo Soares, Agenor Mon- 
te, Hugo Napoleão, Pires Gaioso, Freíre de Andrade, Valde- 
mar Falcão, Figueiredo Rodrigues, Xavier de Oliveira, Mar- 
tins Veras, Kerginaldo Cavalcanti, Ferreira de Sousa, Aberto 
Roselli, Veloso Borges, Odon Bezerra, Iren&o Joffily, Here- 
ctiano Zenaide, Barreto Campelo, Souto Filho, Luiz Cedro, 
Solano da Cunha, MBrio Dominyes, Arruda Camara, Augusto 
Cavalcanti, José Sá, Osõrio Borba, Sampaio Costa, Antônio 
Machado, Deodato Maia, Marques dos Reis, Prisco Paraíso. 
Arlindo Leoni, Medeiros Neto, Alfredo Mascarenhas, LeBncio 
Galrão, dtila Amaral, Pacheco de Oliveira, Homero Pires, 
Manuel Novais, Gileno Amado, Francisco Rocha, Paulo Fi- 
lho, Arnold Silva, Jones Rocha, Rui Santiago, hliguel Couto, 
Joáo Guimarães, Raul Fernandes, César Tinoco, Alipio Costal- 
lat, José Eduardo, Fábio Sodré, Cardoso de Melo, Soares Fi- 
lho, Buarque Nazareth, Me10 Franco, Ribeiro Junqueira, Jo- 
sé Braz, Negrão de Lima, Gabriel Passos, Jos6 Alkmím, Raul 
S5, Joáo Penido, João Beraldo, Daniel de Carvalho, dleixo 
Paraguassú, Valdomiro Magalhães, Belmiro de Medeiros, Li- 
curgo Leite, Celso Machado, Jaques Montandon, Plinio Cor- 
reia de Oliveira, TeotBnio Monteiro de Barros, José Carlos, 
Rodrigues Alves, Moraes Andrade, Nario Whately, Verguei- 
ro CBsar, Hipõlito do Rêgo, Zoroastro Gouveia, Cincinato 
Braga, Carlota de Queiroz, Abreu Sodré, Henrique Bayma, 
Francisco Vilanova, Plinio Tourinho, -4ntdnio Jorge, Idálio 
Sardemberg, Nereu Ramos, Arão Rebêlo, Simões Lopes, 
Carlos Maximiliano, Mauricio Cardoso, João Simglicio, Rena- 
to Barbosa, Demétrio Xavier, Vítor Russomano, Ascanio Tu- 
bino, Raul Bittencourt, Gaspar Saldanha, Minuano de Nloura, 
&ir Medeiros, Ferreira Neto, Vasco Toledo, João Vitaca, Ed- 
wald Possolo, Milton Carvalho, Tálter Gosling, Auguçto Cor- 
sino, HorBcio Lafer, Pacheco e Silva, Rocha Faria, Gastão de 
Brito, Roberto Simonçen, Oliveira Passos. Davi Meinicke, 
Levi Carneiro, -4belardo hlarinho, Nogueira Penido, (1273 



Deixam de comparecer os Srs. : 

Veiga Cabral; CaFlos Reis, Jeová Mota, João Alberto, Cle- 
mente Mariani, Edgard Sanches, Oscar Weinschenck, Bueno 
Branduo, Antero Botelho, Domingos Velasco, Generoso Pon- 
ce, João Vilasboas, Adolfo Konder, Fanfa Ribas, Martins e 
Silva. (15. )  

ORDEM DO DLk 

Trabalhos de Comissão (Polícia). 

O Sr. Presidente - Não havendo na Ordem do dia ris- 
smto  que dependa de deliberação do plenaris, dou a palavra 
para ex~lica$iáo pessoal, ao Sr. Campos do Amaral. 

O Sr. Campos do Amara1 ( P a r a  explicaçúo pessoal) - - Sr. Presidente, a gravidade do momento que passa faz que, 
nos Últimos momentos em que é dado aos Deputados ocupa- 
rem a tribuna, eu vos imponha o sacrifício de ouvir frases 
desalinhavadas, mas que exprimem idéias fortes em t8rno dos 
problemas palpitantes da hora atual. 

Quero, Srs. Deputados, emitir minha opinião franca re- 
lativamente a algumas das emendas apresentadas ao projeto 
de Constituição. Desejo dar meu apoio á. emenda que esta- 
beleceu a inelegibilidade do Chefe do Governo Provisório e 
dos Interventores estaduais para o primeiro quatrienio cons- 
titucional. Venho falar veementemente contra o inominhvel 
artigo 14 das Disposições Transitórias, que impõe 6 Assem- 
bléia Nacional Constituinte julgar de olhos fechados, de con- 
ciência abafada, os atos do Governo Provisório, dos Interven- 
tores nos Estados e dos prefeitos dGsses mesmos Intervento- 
res. Clamarei com todas as f6ry.a~ contra a candidatura do 
Sr. Getúlio Vargas a suceSsor dc si mesmo. 13radarei, se- 
nhor Presidente, para que todas as membrias se avivem, que 
n50 4 pussivel esquecer aqueles que tombaram nas lutas de 
30 e 32, olvidár os principias pelos quais n6s nos batemos 
denodadamente. 

Invoco a atenção da Casa, que h& de ter  visto, pelos seus 
componentes mais ilustres, mais cultos e, portanto, melhor 
aparelhados da visão espirilual, para as várias atitudes desta 
Assembléia, acabando de arrastar o pais ás bordas d e  um pre- 
oipicio, cujo fundo é invisfvel e imprevisível. 

QuiçB náo conseguirei uma ordem irrepreensivel no  de- 
correr dêste discurso de idéias fortes e de expressões aoalo- 
radas. É possível até que no ardor dos debates, a me, ora- 
dor avksso á tribuna, inculto (não apozados), embora smcero, 
escape alguma palavra que, ao de leve, fira suscetibilidades. 
E desde logo, abroquelando-me na boa intenç? que me anima 
de concorrer para a salvação da nossa Pátria, peço Aqueles 
porventura atingidos por algum têrmo menos próprio me 
perdoem, procurando traduzir o intuito com que falo neste 
momento. 

Sr. Presidente, questão que reputo fundamental para o 
nosso regime é a do sistema de eleição do Presidente da 
~epiiblicã - 

Em duas correutes est8 dividida esta bsembl6ia: uma a 
favor da  eleição indireta; outra, talvez a mais numerosa, a 



favor da eleiçtio direta, pelo sufrágio universal, com o voto 
secreto. 

Vindo do seio do DOI-o, quero manifestar o meu ponto de 
vista a êsse respeito; tenho para mim que a eleição direta, 
aquela em que o povo. de modo geral, participa da escolha do 
Chefe do Governo, é a que mais nos convém, porquê, supri- 
mido êsse. processo, substituido por aqueloutro, em que eIei- 
tores selecionados façam a eleição, processo indireto, tirare- 
mos ás massas uma das oportunidades que têm de se inte- 
ressar pelos destinos do país. 

Para combater a candidatura do Sr. Getúlio Vargas não 
6 necesshio colher na complicada -ciência do Direito elemen- 
tos de convicy.50. Basta que as nossas memórias tenham capa- 
cidade para alcançar todo o desenrolar de um perfodo curtís- 
simo de cinco anos. ' 

Em 1929, uma f i a r a  Que eu desejava estivesse ocupando 
neste instante o seu lugar para me ouvir, o Sr. Antônio Car- 
los, Presidente da AssemblBia, levantava, em Minas Gerais. a 
idéia da criacão da Aliança Liberal. para zgir politicamente 
contra os mbtodos postos em prática pelo Goaêrno de então, 
cujo chefe, o Sr. Washington Luiz, queria se fazer suceder 
por um seu amigo, pelo candidato de sua predileção. 

A -4liany.a Liberal, que tinha também outros postulados 
cfvicos, consemiu, desde logo, empolgar Minas quasi em 
peso; logrou alistar nas suas hostes quasi todo o Brasil, pois 
se verdade que apenas três Estados adotaram oficialmente os 
 ost tu lados da nova corrente política, é tambCm certo qile os 
3utros i7 Estados, se não os acolheram oficialmente. pelo 
menos a sua população livre os adotou de modo entusiástico. 

O que o povo queria, naquela ocasião, era um meio efi- 
ciente de derribar a prepotência, de protestar contra o ex- 
cesso, o abuso de poder com que o Presidente da República se 
permitia a liberdade de intervir na escolha do seu sucessor; 
porquê, senhores, não há eleitor por mais ignorante que n5o 
saiba perfeitamente que uma das prerrogativas maiores do 
cidadão 6 a de influir na escolha daquele que vai dispor dos 
destinos da sua pátria. 

Minas Gerais, o Rio Grande do Sul e a Parafba capita- 
nearam a campanha poIffica. Em 20 de Setembro de 1929, 
sob a presidenoia do mesmo politico mineiro, hoje Presidente 
desta Assembl6ia, realizava-se, neste edifício, a grande con- 
venção civica em que se sagrou a Aliança Liberal como orga- 
nizar,%~ política capaz de salvar o Brasil. Depois da  farça que 
foi a cloição de 10 de Marco de 1930. os tres Estados - sem- . 
pre unidos - continuaram a trabalhar pela vitória daqueles 
principias, daquelas idéias. Conspirámos, fizemos a Revolução 
e colocámos na  chefia do Governo Provisório aquele que os 
chefes gaúchos consideravam o Presidente eieito da Repb- 
blica - o Sr. Getalio Vargas. 

Quasi quatro anos são decorridos que o Gov~rno, che- 
fiado Dor &te honrado cidadão, vem lutando com toda a sorte 
de dificuldades, para nada produzir. Muito embora endeosem 
o Sr. Getiilio Vargas, estou sinceramente convencido de que 
o seu governo, a-pesar-dos poderes discricionários de  que 
dispõe, não tem conseguido conquistar a opinião pública.do 
País. - --- - 

Eis senão auando. meus senhores. 'começam a se ouvir. 
a princípio m u i b  surdos, depois mais -audiv&s, rumores que 
nos davam como nossível estar o ~ r ó n r i o  Sr- Getúlio Vax"ga~ 
trarnacdo. arqliit~tando. coml>in?6do 'a eleição par% sucessor 
de si mesmo 1 

VOLUME m i8 



O SR. GABPAR ~ALDANIIA - V. Ex. 6 O primeiro a afir- 
mar isso. 

O SR. CAhfPOS DO AMARAL - Lastimo que, nums 4- 
sembl8ia em qiia hd lnnlos Deputados convencidos dessa ver- 
dade, a mim t~nlin cnbldo a honra de ser o primeiro a pro- 
clamá-la. l? parn quo V. Ex. aão suponha que estou afír- 
mando em v50, domonstrnr que o Sr. Getúlio Vargas é o pr6- 
prio empreiteiro da sua eleição. 

O SR. QARPAR SALDANBA - V .  Ex. não acredita na in- 
dependencia dn Assembl6ia ? 

O SR. CAMPOS DO AMARAL - É: outra questão. 
O SR. GASPAR SALDANHA - Ela age soberanamente; 

lógo, o Sr. G~$iilio Vnrgas não pode pleitear cousa alguma. 
O SR. CAMPOS DO AMARAL - É assunto que V. Ex. 

tem o direito do agilnr desta tribuna. 
O SR. AXIARAT. PEIXOTO - V. Ex. foi quem encami- 

nhou a queslllo pa ta  bato ponto. 
O SR. CMhIPOR DO AMAR& - Não estou cuidando 

da independbncja da Aseombléia, mas, apenas, examinan- 
do. .. 

O SR. .~NAML PIEIXOTO - Se a AssemblBia pode endos- 
sar a candirlat,urn "ampraitada" pelo Sr. Getúlio Vargas, 
V. Ex. cstd atncnndo asta Assembleia. 

O SR. CABiPOS DO AMARAL - Se a AssemblBia pra- 
ticar este crima jnominbvol, eu a atacarei. 

O SR. QARFAI~ SALDANIIA - Já a atacou. 
O SR. CANPOR DO AMARAL - V. Ex. afirma, então, 

qrzo a Assamlildla J6 olageu o Sr. Getúlio Vargas ? 
O Sn. AA~ARAL PEIXOTO - Está na conciência da Nação. 
O SR. CAnlPOS DO AhfARAL - E V. Ex. pode dizer 

onde estb a coiicibncin da Nação ? 
O SR. AMARAL PIEISOTO - Está na Assembl6ia. 

O SR. CMIPOS DO AAlARAL - São coisas muito me- 
tafisicas. Quero provar que. foi o próprio Sr. Getúlio Var- 
gas quem invenfou Rua candidatura e quem tomou as pri- 
meiras providdncins para que ela aparecesse. Vou citar 
fatos. Não qiicro ocupar a tribuna para fazer invectivas a 
quem quer (lua soja. 

NinguBm podo nogar. de boa f6, que a viagem do Se- 
nhor Get~l io  Vargn~ 6 Fazenda da Floresta, perto de Juiz 
de-Fóra, em princfpios do ano próximo passado, tinha por 
objetivo combinaçilos com o Presidente Olegário Maciel e 
com os próceres do Pnrtido Progressista, no sentido dessa 
candidatura. 

O SR. - 4 i a . i ~ ~ ~  PEIXOTO - V. Ex. assistiu B confe- 
rencia ? 

O SR. CAMPOS DO AMARAL - V. Ex. acredita ape- 
nas naquilo que assistiu ?. . . 

O SR. ABL~RAL PEIXOTO - V. =., então, está argu- 
mentando por hipótese. 

- O SR. CAMPOS DO &MAR& - Absolutamente. 



O SR. AMAFUIL PEIXOTO - A mim constam outros mo- 
tivos. 

O SR. CAMPOS DO AMARAL - Podem constar a 
V. Ex. Não estou aqui para provar aquilo que V. Ex. 
queira, mas para afirmar aquilo que eu entenda e que possa 
provar. 

Tanto 6 verdade que o Sr.  Getúlio Vargas foi a Minas 
Gerais, á já celebre Fazenda da Floresta, cortratar sua can- 
didatura que eu tive ciência do fato aqui na bancada do 
Partido Progressista, quando fui  amistosamente censurado 
pelo meu Leader por haver assumido. . . 

O SR. AM.~RAL PEIXOTO - V. Ex. dá licença para um 
nparte ? V. Ex, está ultrajando a m6moria do grande 
OlogBrio Maciel . 

O SR. CAMPOS DO AMnRAL - Seria incapaz de ul- 
trajar a mémoria de OlegArio Maciel. 

Peço nos nobres colegas que não me aparteiem, divi- 
dindo periodos, mas depois de  cada frase completa e com o 
indispenstivel pedido de licença, como 6 do Regimento. 
Darei sempre permissão, mas depois de haver concluido 
meu pensamento. 

O SR. ZOROASTRO GOUVEL~ - Muito bem. 
O SR. AMARAL PEIXOTO - Não me descuidarei, agora ... 
O SR. CAMPOS DO AMARAL - Muito obrigado pela 

atenção de V. Ex. 
Como dizia, quando meu Zeader me interpelou, ariiisto- 

sarnente, sobre o motivo pelo qual eu me insurgia, aberta- 
mente, contra a pretendida inversão da ordem dos traba- 
lhos, para apressar a eleição do Sr. Getúlio Vargas, decla- 
lei a S. Ex.: - "Não 6 possivel disciplina partidária nu- 
ma agremiação em que os chefes tudo resolvem por conta 
própria, sem dar aos seus partidários, aos demais repre- 
sentantes do Est,ado e aos componentes do Partido, uma ex- 
plicação, ciência, ao menos, dessas atitudes de tão -grande 
relevancia." Respondeu-me S. Ex.: "Não lhe f3lel nêsse 
projeto de inversão, porque o nobre colega aqui não se 
achava." Repliquei: "Aceito a desculpa; mas como é que o 
Presidente desta Assembl6ia Sr. Antonio Carlos, já òe- 
clarou. pela imprensa, que c Sr. Getúlio terá os 21 votos 
dos Deputados progressistas, quando n6s ainda não fomos 
ouvidos a respeito, pelo menos quando eu ainda não fui 
ouvido, a-pesar-de de Deputado igual aos outros, a-pesar- 
de chefe político em municipio de grande importancia?" 
Redarguiu-me S. Ex.: '<- Amaral, você não sabia que 
Minas se havia comprometido com o Sr. Getúlio Vargas, 
quando S. Er. esteve na Fazenda da Floresta com os prd- 
ceres do Partido ?" 

Observei então : "Desconfia~~a, apenas, de semelhante 
coisa: agora, neste momento, V. Ex. me dá uma informa- 
ção desoladora; porquê, quando fnndá.mos o Partido Pro- 
gressista, discutimos, com sinceridade, todos os itens do seu 
programa, todas as  disposi~ões dos seur estatutos e fica- 
mos inteiramente convencidos de que iriamos ter, em Minas 
Gerais, uma politica alta, em novos moldes, que cuidasse 
do bem estar da população mineira e preparasse o seu- fu- 
turo, honrando o passado- F o i  por esse passado de sofri- 
mento e de sangue que nós, cumprindo a palavra empenha- 
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da; nos batemos- revolucionária e bravamente- para-vencer,
para remover os obstáculos que se opunham á moraliza{{ão
política do país ..~ . . ','

. "Fiquem assim, VV. EEx. sabendo que a candidatura
GetÚlio Vargas nasceu; na Fazenda da Floresta, .da combi
naeão que clandestinamente alf se fez com o Presidente do
meu Estado, com o Presidente do Partido Progressista e
com meia düzià devrocerespoliticos do Estado de Minas
Gerais. Não podia,de. modo algum,guardar segredo. de
umairiformaçãoque me foi transmitida e que' combati
veeméntemenfe. 'Aponto. pois, o berço dessa' candidatura
anti-democrática, que vem -'esta, sim- tripudiarsôbre
a memória:· dos, que morreram _acreditando que, faziam :a 1'e
volueão para· corrigir os costumes politicos de então. 1:sses,
que estão sepultados, e confiaram' em n6s, os, vivos, que 'os
arrastamos, com a nossa palavra, para a 'revolução; que
os comandámos e os -levámos:áslinhas de 'fogo; que--nos vi
mos morrer e que recebemos.' os 'últimos gemidos dos: agoni
zantes; as viuvaseos ,órfãos,. que .estão na miséria~,por

quê. os seus chefes ·pereceram, dando sua vida em holocaus
to.Velo :bem .da pátria. '-.- todos êsses tên:i' o .direito.' de. exi
gir .que honremos. os .compromissosassumidos,: @a:n.do, ,nas
nossas palavras, nos "meetings"'- em 'toda a parte por onde
pudessemos propagar as nossas idéias, lhes dissémos:
"Acompanhai-nos; . estàmos na crúzada'da' regeneração da
República. Minas ,Gerais, o Rio Grande' do Sul .e a"Paraíba
empenham-se numa luta de vida ou de. morte, não por ho
meris, mas por ;princípios .' Se :nos :, sacrificarmos,: se 'mor
rermos, tudo isto será preferível a ficarmos' a vida inteira
com' ,os pulsos atados pelas algemas da prepotência do Ca-
tete!" " , . . ' , .

Quantos de n6s teriam dito, mais de uma vez.estasbe
las verdades: 'ao, Povo· Brasileiro?, Quantol"; homens .se deixa;..
ram emba'ir •por estasjrromessas,que-mnit.os não se ,pre
ocuparam de cumprir'?: Quanto deram a sua vida por êsse
nobre' ideal? '

. Não soupolltico,na acepção pejorativa qUe o povo dá
ao .'\·ocábulo.' Sou,}jrasileiro; sou cidadão, 'sou patriota. e
não há conveniência. arranjo.int.erêsseque-mn faca deixar
de dizer a>verdade e' dp. profl.igàt O~ desmandos dos diri..:
gentes. ., ,

" Acho; 'meus Srs~,- com licença da maioria que apôia â
candidatura do .Sr: Getúlio Vargas.- que todos os revol11
eionários"sob cujo comando sucUrilbiram' patrícios para' a

•regerieraç,ãodos costumes, e que agOra persistam noêrro
lamentável de periniti!.' se prolongue S.Ex. no p-oder,. não
por um. candidato do peito e das suas preferências, mas por
si mesmo,~ a,cho que os queássim procedam, nãoestal'ão
sa:IdaÍldo q, compromisso· de honrá assumido com,o país., .

Senhores, o assunto é de si mesmo tão excitante que
nos. leva, muitas ....ezes, a desviar o fio de nossa argumen
ta,cão. Queria' dizer. com :toda serenidade, sem me exaltar.
41la1' foi a sequência dos· trabalhos pró-candidatüra Getúlio
Vargas. '. ' . . .' ." ...

, .S. Ex., depóis .de 'ter':'se 'assegurado do apôio deIlUnas
Gerais, esquecido de que- o meu Estado ..lá, vive de oTho~

alerta.e com a: .a~enção voltada para a atuação de seuspoIf
ticose .prânto ,para corrigir seus abusos '-:-:"" tranquilo quanto
a,:Min3.$ Gerais, ,que restava: ,a' S,.. 'Ex.? Tornar ao ,Catete~
apanhar-suas· malas de via~em:e rumar para.:oNorte. S.Ex..



com o pais mobilizado .nas mãos dos- interventores, necessi- 
taria apenas de com êles falar e com êleç fazer suas com- 
binaçóes. . . 

O Brasil, .a-pesar-de tod& .os seus sacrifícios, continiiá 
sendo objeto de simples exploração de , uma sociedade em 
comandita.. . E o Sr. Getiilio Vargas, iniciando a sua tour- 
née pelo- Espírito Santo, .ouve do interventor, delegado, de sua 
confiança, palavras que levantavam aquela candidatura. Le- 
vantavam uma canãidatura que já estava de .pB.. . , , --7==:- 

S. Es. ngo proferiu uma palavra de reprovn~ão. Se ti- 
vesse tidc eisa'atitude, os .jornais, sempre atentos para as 
expressóes dos chefes de govèrno, te-Ias-inm registrario. 

E S. Ex. foi para s Bafa. Ao saltar, viu, mais uma 
vez, levantada a .  sua candidatura pelos próCeres baianos, 
isto é, pelo partido sob a chefia do Sr. Capitão Interventor. 
Prosseguindo, S. Es., . chegou ao Pará,. onde , o Sr. Major 
Irilerventor tamb6m lhe levantori a candidatura. 

O SR. JOAQUIM ~ ~ A G A L H Á E S  - Não apoiado. Devo da- 
clarar. a. V.. Ex. que, quando o Sr. Getúlio Vargas chegou 
ao Pará, a candidatura de S. Ex. já havia sido levantada. 

.O. SR. CAMPOS. DO 9hIAR-4L- - Agradeço muito o 
aparte de V. Ex. Pediria a .V. Ex, que se aproximasse, 
pois tenho ,imenso gosto em ,debater ,com o nobre Deputado. 

0 SR. JOAQUIM MAGALHÁES - Estou ás ordens de V. Ex. 
O SR. CAMPOS .DO AMARAL - V. Ex. disse que 'o in- 

terventor do Pará não levantou a candidatura do Sr. Ge- 
túlio Vargas.. . 

. ' 0 ' SR.. JOAQUIM ~ ~ - ~ G A L H Á E S  - A candidatura do Sr. 
Getúlio Vargas já estava apresentada . pela ' , '  Federação ' rio 
Trabalho. O Interventor em meu Estado não .iez mais do 
que ratificar em discurso .,.uma .candidatura ,que havia, sido 
apresentada pela Federação do Trabalho e pelo' Partido Li- 
beral d o  , Par*. 
, O.$R:'. ~ R I P O S  [DO AM'* - ~ e ~ i s t r o  .ó  ,aliarte de 

V. Ex. com 'muito praz'er e o agradeço,' porquê vem con- 
firmar que, se a Federação do Trabalho e o Partido Ziberal, 
crganizado pelo S r .  Interventor. '.tinham. levantado essa can- 
didatura no, Par$, o.Major . .  Magalhães . . .  Barata . a ra t i f ic .0~~.  . 

O. SR. A B ~ -  CHERMONT - O .:interventor. não orga&zou 
partidos políticos no Pará, ,O Partido Liberal formou-se 
I.ielas'pec.essidades de. defesa dos ',ipter&ses Üo Estado,'. sem 
intervenção, . . .  .governamental. . . . ,  .: . . . : . ' . . . . 

- O SR. CAMPOS DO AMAR4.L -,Tenho,.aquf um livro 
muito' intekkissaxite,. cuja leitura recomendaria a ,W. g ~ .  
-."Sob 'os ,Mosaicos do Inferno" -,. em que' se histeria,, a p o ~  
iiticã' do' 'Pará.. ' . 

. . , . .  . .  , , * .  
..,, . . . , , ' . . : , . .  ' . . _ : ( " . .  '. 

. . O. SR..: J ~ A Q U I ~ , + G A L H Ã I ~  -,a reo i so  que-.V. &.--pro- ' 

c i i ~ è  .ver a procedencia do autor'. . ' ".,::-i . 
' " :,.; ' " 

- . . r . :  . . . c . , :  ,,:, 
. O. SR-. .CAMPOS ,DO..-AIL.vL.& .-: ~ m b o r a  : inter~pmpPe~ds 

a"sè@êncik- fie meu discuiso,~asseguro' a'V. ' Ex. que o as- 
sunto. ,vai-:ser 'objeto- de ~equerimento~com qqne:vou termina: 
minha oraçso;, passando este :livro 'e: outro: :e :.mais -docunien- 
tooç -&o-- Sr-1 Chefe !ao 'Gov&nó. Provis&io,-;Sfim de': .que: : seja : 

- oficia+epta cigntificad?- dos .cdnies. ..e;.ía%sos ........ ..que.,têm: .,, . sido 
praticados, segundo o livro, no Par& !;.,;;,i,-;.!?; i!::! 



O SR. - ~ E L  CHERMONT - É boa a restrição. 
O SR. CAMPOS DO AMARAL - É de obrigação de 

S. Ex. mande fazer as investigações necessárias, inf orman- 
do depois á Assemblkia se p6s na cadeia o caluniador que 
assinou o livro e deu curso ao que nêle se diz. 

O SR. ABEL CRERMONT - Fá-10-ei acompanhar de ou- 
tros documentos, para que V. Ex. veja a idoneidade do 
autor em que se estriba. 

O SR. CAMPOS DO ARiIARAL - Lastimo não poder 
me interessar pelo que informa V. Ex. em seu aparte, por- 
quê ainda tenho muita 'coisa para dizer. 

O SR. ABEL C H ~ M O N T  - Se V. Ex. acusa, deve ouvir 
a defesa. 

O SR. CAMPOS DO AMARAL - Por enquanto o que 
V. Ex. aduz não 6 defesa. Procura apenas retirar idonei- 
dade ao acusador. 

O SR. ABEL CHERMONT - V. Ex. aludiu a êsse livro em 
tom de ameaça, como se ameaça pudesse ser! 

O SR. CAMPOS DO AV-4RAL - Não ameaço. Simples- 
mente, Deputado que, pelo decreto de convocação desta As- 
semblkia, tem o direito de examinar os atos do Govêrnu 
Provisório, faço apreciações sôbre o assunto. 

O SR. JOAQUIM MAGA~HÁES - V, Ex. não pode deixar 
de ouvir os apartes dos que o querem ajudar na procura da 
verdade. 

O SR. CAMPOS DQ AMAFL4L - V. Ex. está, enganado. 
O Regimento prevê, at6, a possibilidads de o orador não 
consentir nos apartes. 

O SR. JO.~QULW MAGALHÁES - Mas V. Ex. já deu a ne- 
cessária licença. 

O SR. M f P O S  DO aMARAL - O nobre Deputado não 
pediu licença para dar os seus apartes. Começou-os de 
longe.. . 

O SR. J o ~ u m  MAWHÃES -- E V. Ex. os consentiu. 
O SR. CAMPOS DO AMAR& - Teria dado licença 

para um aparte; não para discurso paralelo ao meu. 
O SR. JOAQUIM MAGALHÁES - V. Ex. pediu, até, que 

eu me proximasse. Se não quer, porém, qze eu esteja aqui 
para contestar, quando necessário afirmaçoes, retiro-me. 

O SR. -OS DO A W  - P6de apartear-me. 
Aliás, toquei no caso do Pará incidentemente. Digo, porém, 
a V. Ex. que, no fim, vou referir fatos ocorridos n6sse Es- 
tado, segundo o livro que aqui tenho. 

O SR AREL Cnmnrom - Estamos antecipadamente 
convidados para ouvi-lo. 

O SR CAMPOS DO AMARAL - Disse, meus senhores, 
que o Sr. Getúlio Vargas, depois de haver conchavado em 
Minas a sua candidatura, fez uma toumée pelo Brasil 
entabolando as negociações, as combinações necessárias. 

O SR. NERO DE MACEDO - Dá-me V- Ex. licença para 
um aparte? 
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O SR. CAMPOS DO AMARrll, - Pois não. 
O SR. NERO DE &IACEDO - O conchavo, a que V. Ex. 

alude, foi feito com o Partido que o elegeu? 
O SR. CAMPOS DO AMARAI, - Segundo disse o meu 

Zeader foi; e eu, coerente com as minhas idéias e princi- 
pios, sou dissidente, no meu Partido, com a bancada. 

O SR. NERO DE WCEDO - É dissidente com o Partido 
ou com a bancada? 

O SR. CAMPOS DO AMAR4.L - Com a bancada. 
O SR P !  PEIXOTO - Então é incoerente. 
O SR. NERO DE MACEDO - Não compreendo o procedi- 

mento do orador. 
O SR. AWARAL PEIXOTO - Também eu, não. 
O SR. CAMPOS DO MIAR&, - É que W. EEx. tal- 

vez ainda não estejam convencidos de que um Partido, 
num Estado, não 6 a sua Comissão Executiva, não é o Pre- 
sidente da Comissão Executiva, não é a bancada. Um Par- 
tido bem organizado tem 6rgãos especiais para determina- 
dos casos. 

O SR. ?imo DE MACEDO - V. EL, a não cumprir, aqui 
o mandato dêsse Partido, deve renunciar. 

O SR. CAMPOS DO AHARAL - Fui  eleito pelo povc. 
V. E x  poded ter uma opinião, mas essa não é a minha. 

O SR. MERO DE MACEDO - 12 a opinião sensata da maio- 
ria. V. Es. não está cumprindo o mandato do seu Partido. 

O SR. CAMPOS DO AMARAL - É engano de V. Ex., 
que não conhece a organização do meu Partido. 

Se o Partido situacionista do Estado de V. Ex tem 
organização que não permite aos Deputados atitudes de 
independ8ncia.. . 

O SR. NERO DE M.4cm0 - Não 4 questão de indepen- 
dencia. 

O SR. CAMPOS DO AML4RAL - . . . devo dizer que o 
Partido Progressista de Minas Gerais foi organizado depois 
de  discutir e rebater as idéias que iriam constituir o seu 
programa. e de fixados em seus estatutos, os dispositivos 
que nos ampliariam ou restringiriam a liberdade. - 

O SR. POLICARFO Viom - Houve essa discussão no 
seio do Partido. Eu a assisti. 

O SR. CAMPOS DO AMARAL - Soldado acostumado 
a arriscar a minha vida-.no cumprimento do dever, nunca 
me filiaria a um Partidoque exigisse pescoço d6cil para a 
canga dos prepotentes. (3iuito bem. Palmas). 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Revido essa ofensa que V. 
Ex. faz. 

O SR. LalPOS DO AMARAL - Eu não disse nada 
ainda.. . 

O SR. P m x m  - V. Ex, ao fazer sua afirma- 
ção. apontou para mim. V. Ex. sabe que sou independente. 

O SR. CAMPOS DO AMARAT, - Não proferi ofensa 
alguma 



O SR. AIRAL P E ~ T O  - Mas apontou para aqui. 
O SR. CAMPOS D O  AMARAT; - Atraz e na frente de 

V. Ex. estáo muitos Deputados.. , (Riso), 
O SR AMAR% PEIXOTO - O momento não é para fazer' 

humorismo; 6 muito serio. 
. . (Trocam-se outros apartes). 

O S r .  Presidente (fazendo soar os timpanos) - Aten- 
cão! Peço aos Srs. Deputados que náo continuem com o 
debate neste terreno. 

O SR. Ck3IPOS DO AMARAL - Sr. Presidente, não 
gosto de praticar injustiça; compreendi que o Sr. Depu- 
tado Amara1 Peixoto apoiava a afirmativa do meu nobre 
colega e amigo, Sr. Deputado ' Nero de Macedo; quando 
dizia que eu deveria abandonar o meu Partido, uma vez 
que divergia dêle. 

O SR. AMAR& PEIXOTO - V. Ex.. se engana. Eu disse 
que, dentro de seu partido, V. Ex. tem o direito de opinar, 
de discutir, de exigir que O mesmo tenha determinado 
orientação; mas, uma vez vencido, deve, ou se submeter 6 
orientação da maioria, ou honestamente, afastar-se da 
partido. . . 

Uia SR. DEPUTADO - .Esta a boa doutrina. 
O SR. CANPOS DO AMAR& - Estou de pleno ac13rdo 

com V. Ex. Acho que o mau humor que surgiu entre n6s 
é consequente apenas de um desentendimento. Quero ape- 
nas que V. Ex. me ouça com vontade de me compreender, 
para ver que eu s6 teria tido essa atitude de me submeter 
á maioria, se essa maioria do meu partido tivesse resolução 
nesse sentido. O gue quero levar ao conhecimento dos Srs. 
Deputados,. que não conhecem a organizapão estatutfiria do 
Partido Progressista de Minas Gerais, 6 que eu não me des- 
ligando daquele partido não estou praticando incoerdncia, 
OU qualquer deselegancia política. O nosso partido, com o 
seu estatuto amplo e altamente discutido, tem um drglo 
especial para deliberar no caso de candidaturas. Ésse drgiío 
especial 6 o Congresso dos Delegados Municipais. Quando o 
partido tem de cogitar da soluçáo dhsses problemas, unpõem- 
lhe os Estatutos, aqui, em seu nrt. 24, se me nilo engano, 
"Ao Congresso dos Delegados Municipais compete fixar os 
princípios e diretrizes do partido, revendo o programa q u q -  
do exigirem os interesses superiores da coletividade; ind!- 
car os candidatos do partido á Presidènpia e 8 Vioepresi- 
dencia do Estado e da Repiiblica." 

'Eu, que assentei praça, submefendo-me, gostosamente, 
á obedi&ncia, dentro dos Regulamentos, - obediencia regu- 
lamentar, porque sempre -achei .aviltante . alguem sentir-se 
obrigado ao arbítrio - ingressei nesse partido porqu8 se 
tratava de entidade politica que nascia. com, um regula- 
mento, estatuindo as obrigações tanto do fdtimo eleitor 
como do primeiro. dos chefes.. Não entraria - jamais, . pasa 
miia organizacão partidtiría;. a'oujo chefe ui~miíbisse o 
papel de cacique. 
-. O SR., - ODFON 'BFL&A ---V. .=.: da - l icenb para um 
aparte? Quero apenas, esclarecer d seguinte: - em se tratando 
da - primeiraleleiç20 para presidente,.. após - &: investidura no 
mandato que aqui exercemos, estamos com delegação ,para 



esse fim. Podemos, portanto, adotar. uma decisão em dis- 
cordancia com o testo a que V. Ex. aludiu, que é para as 
condições. normais. A atitude de V. Ex., não há dúvida, é 
respeitável, mas não podem as suas palavras implicar em 
censura á ação perfeitamente digna e coerente da bancada 
mineira. 

O SR. CAMPOS DO AMARAL - Estou de pleno acordo 
com V. Es.  Se quero que minha atitude seja respeitada, 
respeito as. convicções alieias. 

O Partido, é meu modo de pensar, deveria ter previs- 
to esta hipótese. Estamos com o mandato do povo para ele- 
ger o Presidente da República, mas não nos custaria obe- 
decer aos estatutos, promovendo o Congresso dos represen- 
tantes municipais, principalmente, neste momento, em que 
devemos dar ao povo conhecimento de tudo que se passa, 
desde que exigimos dele a máxima cooperaçáo. Em todos 
êsses casos, o ~ G V O  é O maior sacrificado. 

O SR. ODILON BRAGA - Ésses diretórios, êsses órgãos 
municipais náo precisavam manifestar-se no caso presente. 
JQ tínhamos a manifestaçiio de muito maior importancia, 
que 6 .a  do eleitorado que dá força a 6sses mesmos órg5os. 
Se fomos eleitos parz, entre as nossas atribuições, eleger- 
mos o Presidente da República, e não recebemos, porque 
não poderíamos receber, mandato imperativo, estamos no 
pleno uso dêsse mandato quando deliberamos a respeito do 
assunto. 

O SR. CL~MPOS DO ARIARAL - Continuo dissentindo 
de V. Ex. 

O SR. PEDRO ALEISO - Em ' fevereiro, votámos' 'Bsses 
estatutos. O decreto de convocação do eleitorado,. fixando 
o fim para o qual se deveria reunir a Assembléia Consti- 
tuinte, estipulava que os. eleitos deveriam elaborar a Cons- 
tituição, julgar as contas- do Governo Provisório e elege? 'c; 
Presidente d a  República. De forma que o 'eleitorado' ,da 
uosso partido que a 3 de Maio compareceu ás urnas e votou 
em tais e quais nomes, realmente, em virtude de um de- 
creto que deve ter muito maior força que um dispositivo 
estatutArio.. . 

O BR. C.4iiPOS DO AMAFbAL - Não apoiado. . 

O SR. PICDRO ATZIXO- . :. nos deu o poder de ele-ger o 
Presidente da Repiíblica . . . 

. O SR CA&I?OS. DO 'AMAR& - Mas não. nos deu .o 
direito' de escolher, queg f,osse esse Presidente da Rspb- 
blica . 
- - .. .O SR., PDRO . ALEIXO - A quést5o 6 -do decreto .. ti. Ex. 
veja :a data dos .Estatutos e .  o da  Convocação e verificara. a 
mzBo do seu equí~roco - . . , .. : . . . . . . . ,  

-, 
' ' - 

, . :o .sR:' ~ M P O S  DO: L: Res&i '.a. ipinião de 
V. Ex., mas co,ntinuo , dissentindo., . .  . . 

. .  . ... . . .  . : . .  
. . . -. , ,O- Sk,, o~$oN::BRÁGA'~-:. ~ á o ~ c o ~ ~ ~ ~ b ~ . .  a '\lif;eidade 
qúe 'o orador tem de admitir -este^.ou'-aqyele :ponto ,de +st& 
que,,i_o ..pel.os ..qes,?os:, f ~ d a m e n t o s .  do' :meu. ,voto,i: Quero 
pòr6m salientàr .que, não .,incorremos ,em. infração . . .  ..dos,.;Esta- 
tutos" ao' fomar ' a atitude -:q* . ,. :tom . j o s ,  ., , : ,:- .i : :] : : .., . . . , 
*: : .: :;Oi-.SE p a p o s I  .DO-.- , . -?. Eu, co~t inno a:.: afir- . 
 mar.;^ : contrário, .-El, como..-o: tempo.: vai fugindo;: 'ped.iria' ãm 



ilustres e dignos colegas da  minha bancada que sõbre o as- 
sunto venham, depois, a ocupar a tribuna, se assim o de- 
sejarem. 

O SR. PEDRO ALEIXO - V. Ex. não nos nega o direito ' dos apartes, tanto mais quanto para os dar pedimos a per- 
missão ao orador, que a concedeu. 

O SR. CAMPO13 D O  AMARAL - Muito bem. Os apar- 
tes jB estão dados e ouvidos. Peço, licença para prosseguir. 
W. EEx. consentem? 

'Eu dizia que me sínto bem com a minha conciência, 
tendo dissentido não do meu partido, mas da  sua direção e 
da sua bancada, no caso da escolha do Presidente da RepiL- 
blica . 

Cada vez que procuro a minha terra e me ponho em 
contacto com sua gente, mais me convenço de que andei 
bem e de que posso e devo prosseguir na minha atitude. 

Quero por isso continuar a dar as razões pelas quais 
não  osso, em nenhuma hipótese, votar, no Sr. Getúlio Var- 
gas. Mesmo que me convencesse de que o mandato que nos 
foi conferido implicitamente envolvia a liberdade dessa es- 
colha, não escolhereria o. Sr. Getúlio Vargas para Presiden- 
te do primcfr6 quatriênio constitucional. 

E não escolheria por muitos motivos. O primeiro 6 
que não h& argumento que convença ao povo de que esta 
substituição por si mesmo niío 6 muito peor do 'que a 
substituição que se teria feito em Novembro de 1930. 

Outras razões: o esfdrco de mantermos no poder, aquf 
e nos Estados, os delegados da revolução que exerceram po- 
der discricionário durante quasi quatro anos da a todos a 
impressão - a nds do povo, a nós que não participamos 
das confabulaçi3es, a n6s que não. vamos ouvlr essas assom- 
brações de salvaçno piiblica - a n6s todos do povo dá a 
impressão de que esses delegados da revolução estão enter- 
rados no ergrio público, compromet;idas por crimes e par 
atos que 96 quatro anos de poder constitucional poderiam 
Ihes consentir acertar a escrita e apagar dá mem6ria do 
povo a id6ia desses crimes. 

NHo endosso de forma alguma &te conceito. E a im- 
pressão geral, mas devemos ainda acreditar que num pais, 
em cujo cenário politioo aparecem figuras como as de 9ri 
Parreiras, Carneiro de Mendonça e tantos outros governan- 
tes honestos e patriótas, estejam todos tão profundamente 
comprometidos que não possam praticar o ato de elegan- 
cia politica de passar o governo a seus sucessores. 

E que, meus Senhores, h5 forte empenho pam que ês- 
tes homens continiiem no poder, ningukrn duvide: pensa-se 
até no emprego de fõrça para tornar vitoriosa a candida- 
tura do Sr. Getiilio Vargas. Tudo isso nos leva a mudar de 
direção. 

Eu pediria que, e& +em da pstria, que nos merece tudo, 
todos refletissem ainda um momento, Está nas nossas mãos 
salvarmos a patria. 

Não falarei com a eloqukncia de um orador consumado, 
mas posso garantir que vos falo com a sinceridade de um 
patri6ta que sabe amar a sua terra, 

E u  pediria a todos que concorressem nc movimento 
uniforme, unanime, para que essa questão da  candidatura 



fosse posta num outro terreno, em que todos tivessem a li- 
berdade de opinar, de escolher. 

Lembraria a todos os colegas a conveniência de fazer: 
mos sentir ao Chefe do Govêrno Provisório que a sua hon- 
r a  corre risco de ficar mareada se insistir no propósito de 
ser o primeiro Presidente da segunda República. E isso 
seria fácil. Se fosse decretaàa a anistia ampla; se fosse le- 
vantada a censura' da  imprensa, de modo que cada um de 
n6s, eleitores do futuro Presidente da República, pudesse 
ouvir a voz do povo através da imprensa e manifestar-se 
com liberdade, o que at6 este momento não acontece, chega- 
riamos talvez a urna solução muito mais proveitosa para 
os interêsses da Nação. 

E eu tenho a coragem necessária para dizer a W. EEx. 
que, em nenhuma hipótese, daria o meu voto ao Sr. Getú- 
lio Vargas, ao qual não nego diversas qualidades notáveis, 
mns que condeno como chefe de govêrno, porquê todo o mun- 
do sente que lhe faltam algumas virtudes que se fazem es- 
senciais, indispensáveis, a quem tenha de governar ym 
país como o nosso. Faltam-lhe, meus Senhores, - e nin- 
q é m  o poderá contestar com argumentos razoAveis - deci- 
sdo e fortaleza de animo. O Sr. Getúlio Vargas a todo o 
momento nos dir a impressão de que 6 um chefe de governo 
tutelado; um chefe de govêrno incapaz de, por si, no instan- 
te preciso, decidir as  questões submetidas á sua autorida- 
de. E as consequências dessas vacilações, dessas hesita- 
ções a i  estáo gritando nas sepulturas dos que morreram, nos 
carceres daquêles que se acham privados da sua liberdade, 
por causa dos celebres e celebrados equfvocos; na saudade que 
amarguram aqu&les que estão exilados att! hoje. E ainda 
por causa da fraquesa do chefe do govSrno, um grande Es- 
tado foi levado a tomar as armas para combater a Dlta- 
dura. 

O SR. k i r - u  PEIXOTO - Que V. Ex. defendeu. 

O SR. CAAfPOS DO AMAR4.L - Exatamente. Defendi 
a Ditadura. O aparte de V. Ex. 6 por mim confirmado. 

O SR. AMAIUL PEIXOTO - Entíío estS confessando que 
naquela Bpoca se achava equivocado. 

O SR. CAMPOS DO AMAR.4.L - Equivocrido?! Desejo 
que o nobre colega de o aparte bem claro afim de que, 
depois, não me chame 16 para a rua.. . (Riso) .  

O SR. AS~ARAT. PEIXOTO - Digo. que V. Ex. lamenta 
que o chefe de um Estado, que se levantou em armas con- 
tra a Ditadura, esteja exilado. Lembro que V. Ex., m e  
comandou fdrcas contra Asse mesmo Estado, na rebelião de 
1932, e hoje lamenta o exílio d&sse chefe, coerentemente 
estava errado quando combateu a revolução paulista. 

O SR. CAMPOS DO AMARAL - Muito agradecido pelo 
aparte que me dá a oportunidade de declarar que, se mui- 
tos têm razão para lamentar que o Chefe do Govêrno Pro- 
visório, em 3932, com as suas atitudes, haja concorrido, de 
qualquer forma, para a rebelião paulista, eu ainda tenho 
muito mais razào, porquê vivendo afastado, naquêle tem- 
po, no interior do meu Estado, atendi ao chamado do Pre- 
sidente da minha terra em defesa da indissolubiiidade da 
Pátria. Fomos lançados, assim, contra irmãos, numa campa- 



nha em que de fato muita gente foi enganada. V. Ex. não des- 
cobriu novidade alguma. É uma verdade que todos já co- 
.nhecem . 

O SR. A'~I..uLG PEIXOTO - Folgo em saber que o Co- 
ronel da briosa Policia Mineira tenha combatido por en- 
gano.. . 

O SR. CAMPOS DO - Lembro i V. Ex. que 
estou afastado das fileiras da Força Pública dêsde 1928. , 

Sou um fazendeiro do interior. do Estado. 
O SR. - 4 3 % ~  PEIXOTO - Então, talvez fosse êsse o 

motivo. 
O .SR. CAMPOS DO AX4RA.L - Exatamente. E dr! 

forma alguma me pejo em confessá-lo. Ao invés de ser um 
dos homens que vivem nas capitais, desfrutando a situaç50, 
eu, terminada a revoluçZo, fui para minha fazenda, encos- 
tei o fuzil, despi a farda e a p a e e i  as ferramentas de tra- 
balho com que teremos de fazer a prosperidade do Brasil. 
(Palmas nas tribunas - e  nas galerias) . 
- O SR. WAL PEIXOTO - Devo dizer que após a volta 
do meu exílio estive sempre na Marinha, a que pertenço. 
trabalhando no gabinete do Ministro, a convite e por con- 
fiança dêsse Rlinistro 

O SR. CAMPOS DO A M A R - ~  - E u  o felicito por isso. 
O SR. AM.ULIL PEIXOTO - Não estava nas capitais, des- 

frutando o poder. 
O SR. CAiVIPOS DO -43U.R-AL - Tudo quanto digo, 

V. Ex. toma para si.. . (Riso.) Não sei. Não sou fazedor de 
carapuças; Não sou alfaiate. Falo apenas a verdade. (Tro- 
canz-se apartes.)' 

O .  Sr. .Presidente - Atençãol Está com a palavra o se- 
nhor Campos do Amaral. . .  . . .  

O' SR. C ~ ~ P O S  'DO -' Por isso,. meu;, Senho- 
res, porqu6 ao candidato 8 prcsid&ncia da República, no pri- 

: meiro quatrienio, faltem essas qualidades, que .reputo essen- 
ciais a um chefe de GovBrno. nego-lhe o meu voto. ,Nego-o 
tamb6m pela-origem de sua candidatura e pelo processo . . em- 
pregado para tornh-la vitoriosa. 

O SR. D E % I ~ I O  XAVIER - O eleitorado que. elegeu 
V. Ex. esta solidário com o Sr. Getqio  Vargas. 

o SR. CARIPOS DO. - não i verdadk.:'~, EX.. 
est8 equivocado., Aquelas ,manife-ções foram : obtidas cap- 
ciosamente. . , . + . .  . , - .  , . . .  , 

'. O SR. .CRISTIA~O MACHADO.-','s~ 'aceitarem a'eleição 'di- 
reta, o. eleitorado responder8 '.ao aparte: do 'nobre Deputado 

- -. pelo Rio. Grande d o  .Sul!. (Muito :bem. ;Palmas.) . . , 

: 
. O' SR;'.ASC~YIO TUB&O .-:&ieitamim,os qualquer sistema; 

Não temos 'me& do' pronpciamedto -a6 povo, : ,:' " ' .  . , , . 
- ,  

, . . . . . .  , , , ,.: . i , .: < .  5 : .  ' ' 

. , . . O SR..' . cA~$PQs:D,o. ,&~~W- ~ ã 6  6 $m & t ~ s ~ , & ~  
se.  .:elege um -P~esidente da: -Repiiblica! . (A@art$% . .da banc* 
doRio:Gra@e,.doSul.): : . ! ,  ,.. :.; . . . . .  . . .  .. . . . . .  . . 

1: i. & s e .  ;terreno.: de armas '.kcdelicad6. :', ~inha; ' paci&cia. 
V;: :Eã, não : devel.fdar .em8*semelhantei coisa'. .:O: interventor . 



do Estado de V. Es. acaba de passar por dissabores beni 
graves, por causa dêsse temperamento arrebatado. Quando 
o Sr. Flores d a  Cunha ameaçou transpor as fronteiras do 
Estado para manter a ordem em todo o Brasil, foi obrigado 
a recuar de sua atitude. 

O SR. R ~ U L  EITTENCOUP.T - Julga que V. Ex. 6 .&e 6 o 
homem do dissabor. 

' O SR. CAMPOS DO AMAR.4L - Do dissabor? Não sei 
em que me-possa atingir o aparte de V. Es. 

O SR. RAUL BITTEKCOURT - 13 lamentivel. 
O SR. CAMPOS DO A3f\ISR,4L - Não posso advinhar as 

suas 'intenções. Homem do dissabor?! S~inca. ouvi falar 
nisso. . . (Riso.) 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Na biblioteca da Casa esiatem 
vários dicionários. 
- O SR. CAMPOS DO AMARAL - Imagina V. Es .  qiie 
não sei que seja àissabor! Leva-me para um íerreno quz 
pode ser desagradável. Sou homem que tem. sim, o dissa- 
bor de ver que a sua PBtria, depois de haver sido regada com 
o .sangue generoso, cios que se sacrificaram emr duas revoh- 
ções, ainda encontra no .seio do seu 'Parlamento pessoas qii? 
querem substituir o arígimento por gritos, que querem subs- 
tituir o: ráciocfnio pela ironia. fu'ão vim aquí para melindrar 
z ninguém, mas para dizer verdades, doam a quem doer. 

Estava acentuando que não devemos dar largas aos írn- 
petos de nossa cólera. 

O SR. RUI SANTIAGO - A Assembléia foi eleita pelo povo, 
num pleito livre, e o cidadão que por ela for escolhido ter8 
o ap6io da opinião pública. Não será, portanto, um gesto 
de tirania o voto desta AssernblBia. 

O SR. CAMPOS DO AMARAL - Estimarei que assim 
aconteça. Não sei quem vai ser eleito- VV, EExs. já estão 
afirmando quem vai ser o futuro Presidente da República? 

O SR. RUI SANTIAGO - N6s representamos a opinião p6- 
blioa, K6s todos, aqui, fomos eleitos livremente. 

O' SR. CAMPOS DO AMARAL - Não é o que dizem os 
livros, que vou requerer sejam passados ás mãos do Sr. 
Chefe 'do Gov8rno Provisdrio. 

O SR. RUI SANTIAGO - V: Ek., que 6 um homem de 
bem.. . 

O SR. CAMPOS DO AMARAI, - Obrigado. 
O SR. RUI SANTIAGO - ., . não pode negar que es-a 

eleição que se fez no perfodo revolucionário foi a mais limpa 
que já s e  realisou no  Brasil. Tanto assim 4 que aqui dentro 
wistem representantes de todas as correntes, inclusive da- 
quelas  que, de armas nas mãos, nos combateram. 

O SR. W P O S  DO W R A L  - Estima3ia poder con- 
cordar, de modo absoluto, oom V. Ex. 

O SR. Rur S w r u ~ o  - Não compreendo como V. Ex., 
pertencendo á corrente revolucionária, venha combater desta 
maneira o Sr. G e t a o  Vargas, um dos únicos homeiis que, se 
t8m imposto pelo seu espirito de serenidade,. de justiçs e do 
coer&ncia, tanto no passado como no presente. Se não tem 



praticado gestos de tirania a que o aconselhavam espíritos 
facciosos, é porquê, homem equilibrado, sabe que a gran- 
deza do Brasil não est8 na prepotência de um Washington 
Luiz, mas, sim, na sinceridade e justiça dos homens de bem, 
sejam de São Paulo. de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul: . 
etc. (Muito bem. Palmas.) 

O SR. CAMPOS DO AMARAL - Que agradeçam a V. Ex. 
os outros companheiros, revolucionários, quando V. Ex. 
afirma que o Sr. Getúlio Vargas é um dos anicos homens.. . 

O SR. RUI SANTIAGO - Um dos poucos homens da Re- 
volução. . . 

O SR. CAMPOS DO AMA= - V. Ex. retifica? Que 
lhe agradeça, tamb6m, o Sr. Getúlio Vargas, Asses apartes 
indecisos. . . 

O SR. RUI SANTIAGO -- Dei os apartes para esclarecer a 
V. Ex. e fazer justiça a um homem que merece o reco- 
nhecimento de '&do o Brasil. (Muita bem.) Sou um homem 
de absoluta sinceridade, de atitudes francas. 

O SR. CAMPOS DO AMARAL - Nada tenho a dizer, em 
resposta ao aparte de V. Ex., porque não vim a esta tri- 
buna pôr em dúvida as qualidades do colega. 

O SR. RUI SANTIAOO - Agradeço muito a V. Ex., por- 
que também lhe faço justiça. V. Ex. tem o direito de sus- 
tentar suas opiniões, como nbs ta.mb6m o temos. 

O SR. CAMPOS DO AMARAL - Vinha dizendo, meus 
Senhores, quando iu: vivamente aparteado pela ilustre e dig- 
na bancada do Rio Grande do Sul, que devemos conter cer- 
tos ímpetos do nosso temperamento, para n2o praticarm~s 
uns tantos recuos, umas tantas atitudes, que s6 servem para 
intranquilizar o povo. fa, tambBm, citar o exemplo do granùa 
e bravo General Flores da Cunha. 

O SR. GASPAR SALDANEA - Que não recua nunca. 
(Apoiados.) 

O SR. C-MPOS DO AMAFtAL - Mas recuou agora 
(riso), depois de ter ameaçado transpor as  fronteiras do Rio 
Grande para manter a ordem em todo o Brasil, como se 6st.e 
pais não tivesse um ExBrcito, .não tivesse uma Armada, não 
tivesse os poderes públicos de todos os outros Estados para 
assegurar essa ordem, derramando o excesso òo seu poderio 
aquem fronteiras, causando ao Brasil inteiro uma dolorosr 
impressão. 

G SR. DEMÉTRIO XAVIER - Apenas declarou que assegu- 
raria a ordem, e é isso que todos n6s desejamos. 

O SR. CAMPOS DO AMARAL - Dentro e fóra das fron- 
teiras do Rio Grande do Sul. Que o faça no Rio Grande do 
Sul, 6 sua função; mas que se queira assim proceder fora das 
fronteiras do Estado, n6s outros não admitimos. 

O SR. PEIXOTO - ISSO mostra que ele 6 mais 
brasileiro do que riograndeme. (Apoiados - ) 

O SR. CAMPOS DO AMA= - É opinião de V, e., 
com a qual não estou de acôrdo, porquê quem é essencial- 
mente brasileiro evita, a todo transe, essas explosões desne- 
cessárias, descabidas, inoportunas e prejudiciais. 



Prefiro, meus senhores, deixar passar como um gesto 
mal avisado do Sr. general Flores da Cunha tudo quanto ele 
fez e que tanto abalo causou na opinião pública, que sempre 
o reverenciou. 

O SR. DEMÉTFLIO XAVIER - Mais um equivoco de V. Ex. 
O SR. CAMPOS DO AMARAL - Terei apenas a dizer 

que, si S. Ex. houvesse refletido, si houvesse passado os 
olhos de relance para os Últimos acontecimentos que empol- 
garam o pais, não teria feito aquelas dec!arações, porquê se 
lembraria de que, quando, em 1930, o Brasil se concertou para 
aquela revolução que desejavamos fosse a revolução reden- 
tora, de todos os recantos do pais, o poyo, que queria de- 
fender a causa santa, dava mostras da maior bravura. Desde 
o Norte de José Americo, Juarez Távora, Lima Cavalcanti e 
Arruda Camara, até o centro, em que apareceram figuras 
guerreiras de primeira grandeza, e at6, enfim, ao sul, todo o 
povo brasileiro deu provas de que 15 destemido, de que 6 va- 
lente e não teme ameaças. 

Relembrarei, meus senhores, apenas um episodío, para 
fazer serenar o meu prbprio animo. 

Quando, nos Últimos dias de outubro, os rapazes do Sr. 
Flores da Cunha fizeram a pilheria de amarrar seus cavalos 
no obelisco da Avenida, já a minha brigada de 800 homens 
desfilava desarmada, em cont.in6ncia á populaçáo do Rio de 
Janeiro, naquela parada de destemor e de civismo. Todos OS 
brasileiros se bateram de modo heroico e isto deveria servir 
de avíso para que nenhcm chefe, nenhum interventor,-nenhum 
caudilho se lembrasse de fazer ameaças ao povo brasileiro. 

O SR. GASPAR SALDANHA - V. Ex. não conhece a gene- 
rosidade do general Flores da Cunha; si a conhecesse, nao di- 
ria tal. Os soldados de Flores da Cunha são leais e generosos 
como ele. O orador esth fazendo afirmações no ar. 

O SR. CAMPOS DO AMARAL - Generalizei. Peço a 
V. Ex. que preste atenção ás minhas palavras, partindo do 
incidente provocado pelo general Flores da Cunha. 

O SR. DEMI~TRIO XAVIER-Incidente que ninguem conhece. 
O SR. CAMPOS DO AMAFL4.L - V. Ex. não conhece? 

Eu pediria á imprensa que fornecesse jornais a V. Ex. 
O SR. D E M I ~ I O  XAVIER - Cabe II V. Es. fazê-lo, desde 

que está na tribuna. 
O S. CAMPOS DO AMARAL - FI'ilo sou da "Lux!' nem 

de nenhuma empresa de publicidade para fornecer elementos 
a V. Ex., que não pode ignorar aquilo que todo o mundo sabe. 

Outro assunto ao qual dou a ma..ima importancia é o do 
conhecimento e julgamento dos atos do Govêrno Provisório. 
Acho que, por muito santos que hajam sidos esses ho-me? 
que exerceram durante quasi quatro anos os poderes discrl- 
cionarios, por maior autoridade que tenham tido, não ter50 
por certo podido evitar que os Cossios e outros aventureiros, 
que sempre desmoralizam a farda de revolucionários, proli- 
ferassem por toda a nação brasileira, assaltando, matando, co- 
metendo crimes de toda especie. E isto tem levado os próprios 
Ministros do Govêrno Provis6ri0, que honraram esta tribuna, 
a pedir a Assembléia quenão julgue de plano, de cambulhada, 
como disse o ilustre Ministro da Agricultura, os atos do Go- 
vêrno Provisdrio. 

Reforçando os argumentos aqui aduzidos nêste particular, 
quero trazer ao conhecimento da Casa alguns fatos ~oncretos 



capazes de demonstrar que precisamos organizar nesta -4s- 
sembl6ia o aparelho receptor das denúncias contras os deten- 
tores do poder, comissão ou que outro nome tenha, que tome 
conhecimento de tudo quanto foi feito durante &se tempo de 
govêrno discricionário. 

Eu parto de meu município, Senhores. 
Vitoriosa a Revolução, quando iniciámos o restabeleci- 

mento da ordem no Rlunicípio de Caratinga, o Govêrno do 
Estado nomeou um prefeito extranho, cuja a 6 0  isenta de 
facciosismo pudesse concorrer para o apasiguamento dos 
animos . 

esse prefeito, depois de ter prestado assinaladas servi- 
ços ao Rlunicipio, desmandou-se - errare humanum est. 
Teria èle: talvez, se abroquelado na falta de zelo da Secre- 
taria que controla as administrações municipais, teria ga- 
nho confiança para cometer os abusos de que vou acusá-lo. 

Indo a Belo Horizonte receber dinheiros da -Prefeitu- 
ra, embolsou 36:000$ na Secretaria do Interior e, ao inv6s 
de levá-los para Caratinga e recolhê-los aos cofres munici- 
pais, esquecido de que o dinheiro repreeenta3a o suor da- 
quele povo, não entregou o dinheiro de que era depositá- 
rio, como Prefeito doe ~~unicípio . - 

A Secretaria do Interior recebeu diversas comunica- 
ções nesse sentido; conforme documentos que vou incluir 
no meu requerimento á Mesa. Essas reclamsções resulta- 
ram em .nada. 

S .  

Demitindo a meu pedido - não por essa falta, que não 
era ainda de meu conhecimento - o es-prefeito, acusado, 
até hoje, não foi compelido a restituir aos cofres* munici- 
pais daquela terra os 36:000$, de.que Ble deu quitação na 
Secretaria do Interior de Minas. 

3 um dos fatos que posso apontar. E me exciiso de 
fazer uma ladainha de abwos, porque o tempo passa. 

Apenas vos digo, Senhores - ex digito gigans - por 
4st.e fato, pequeno na apareneia, poder-se-& a\-aliar o mais 
que se tem passado ali. 

Na Baia, Sr. Presidente, na terra d e  Ruí Barbosa, nksse 
torrão que tantos e tão preclaros estadistas tem dado ao 
Brasil, ai, segundo as acusações compendiadas no livro 
"Humilhação e Devastaçáo da Bafa", abusos piores contra o 
patrimdnio do Estado, contra a propriedade particular; S n -  
ira a seeranca pessoal e contra a liberdade de imprensa 
ter-sa-ão perpetrado. 

Devo declarar que não t i d o  elementos que me auto- 
rizem a endossar as acusac,oes m e  ai se fazem: não quero 
jurar que, de. fato; numa praça piíblica de São Salvador, ti- 
vesse sido expostas cabeças de jagunços ou de supostos cri- 
minosos degolados nos sertões daquela terra; nem que jor- 
nalist.as tenham sido espancados, chicoteados nas ruas da 
capital do Estado; não endosso semelhantes acusações; de- 
sejo apenas - como j& afirmei - ~efculá-las de modo ofi- 
cial e idôneo ao Chefe do Govêrno Provisóri?. S. Es., se 
esfA empenhado em passar do governo provisório ao p- 
vêrno constitucional com 'a sua autoridade moral garantida 
para poder exercer, o cargo, tomará conhecimento dessas, 
acusações gravissimas e providenciari para que sejam pos- 
tos n a  cadeia' 'os responsáveis oax o acusador falso. 

Mais a o  norte,' Senhores, no Par& segundo Bste, livro, 
a cujo autor os ilustres colegas da bancada para-e negam 
idoneidade, mas que, em to'dò' o caso; c o q  as auras ,da pu- 
biicidade s de-a ;por toda a parte impressão pessirnis- - 



ta quaiito á atuugão do seu interventor, coisas liorripilantes 
ter-se-hão praticado. 

Não é possível, Senhores, que esta AssemblBia, sobera- 
na, qr1e tem como uma de suas très missões a tomada de 
contas, o conhecimento da atuação do GovSrno Provisório, 
deixe passar a oportunidade sem ter cumprido integral- 
mente o seu dever, de apontar os crimes, os abusos que por- 
ventura estejam no conhecimento da Nação. 

Por isso, aludindo aos Tatos que referí, tomei o alvitre 
de formular um requerimento, que pode ser pouco parla- 
mentar, que pode fugir aquilo que denominam "8tican, mas 
6 um brado dalma de brasileiro, de revoluc.ionário uuc de- 
seja, quando se escrever a história da RevoluçZo de i930, 
não se afirme ter ela falhado completainente aos seus obje- 
tivos, ou enterrado o país na lama, no descredito, na des- 
graça, por faltar entre os seils batalhadores quem afroiitas- 
se os precaiços da tribuna, para apontar ao govêrno todos 
os crimes praticados em nome da própria Revolução e lhe 
suplicar providências. 

13 o seguir,te o reqilerimento, para o qual peço a aten- 
ção da Casa e a boa vontade de Presídêu~ia: 

"Excelentíssi~o Sr, Presidento da Assembléia 
Nacional Constituinte. - Ao combater, da tribuna 
me confiou o eleitorado mineiro, o artigo 14 das 
"DiSposições Transitórias", que ciá por aprovados, 
de modo irrecorrível, todos os atos do Sr. Chefe do 
Governo Provisóric e os de seus prepostos nos Es- 
tados, endereço a V. Ex. este requerimento, pedindo 
que ao citado Sr. Chefe do Govêrno Provisdrio se- 
jam encaminhados oficialmente os dois livros que a 
este acompanham. - "Sob os Mosaicos do infernon 
e "Humilhação e Devastação da Baía', - versando 
o primeiro sUbre abusos iniminAveis, criminosos 
atè, praticados pelo Sr. Major kIagalhães Barata, lu- 
terventor . . . " 

O SR. GLEMEKTINO LISBOA - O orador está se Sazendu 
6co de políticos num Estado que desconhece. Isto não é 
elegante, perdoe. 

O SR. CAMPOS DO AB%%4L - Aceito com muito 
prazer ser taxado de deselegante e sacrifico a olegancla 
em favor da censura. 

O SR. ~ C L ~ E N T I X O  LISBOA - O pr6prio interventor no 
meu Estado mandou declarar pela imprensa que deixaria 
vender Evremente o volume "Mosaicos do inferno". 

O SR. CA-WQS DO A i i A L  - Seria o ciímulo- que, 
depois da arrolhar a imprensa, os interventorzs proibrssem 
a circulação de livros. 

O SR CLEMENTINO LISBOA - &Ias O Intervedoi. ~ a r a t à  
teve asse gesto elegante em relação a um livro de adver- 
sário que o ataca. 

O SR. CAMJ?OS DO AMARAI. - Eu nãa endosso essus 
acusações. 

O SR CL-TINO LISBOA - %ias vciclíla. 
O SR CAMPOS 230 AXAR&.- Como ~eicuiasek toclas 

as acusações graves que venham ás minhas mãos. 
V0~uw-E XPI I n 



A-pesar-do protesto de V. %, continuo na minha 
atitude de encaminhar ao Sr. Chefe do GwGrnr, ProvisG- 
rio as acusações contidas nesses volumes. 

O SR. CLEMENTINO LISBOA - V. Er. conhece muito 
bem o Major Barata o seu patriotismo, e a sua  coragem, 
V. Ex. combateu, junto dkle, na revolução de 30. 

O SR. CAMPOS DO AMXRAL - E um engano de V. 
Ex.: não tive a honra de combater ombro a ombro com o 
Sr. Magalhães Barata. 

O SR. ABEL CH~RMONT - A bancada paraense tem 
muita honra em que se leve ás mãos do Chefe do Govêrno 
Provisdrio esse livro, porquê, assim ser&esc$.recidas a8 
mentiras que nêle se contem. 

O SR. CAMPOS DO AMARAL - Estou de pleno ac6rdo 
e acho que W. Exç. 6 que estão embaraçando essa investi- 
gação. Se são mentiras, vamos apura-las. Disse que a minha 
intenção e ra  habilitar o Chefe do Governo Provisório a 
meter na cadeia os criminosos, sejam aqueles qle prati- 
caram os crimes, seja o caluniador. 

O SP. ABEL CH-ONT - Basta a declaragão de V. 
Excia de que não as endossa. 

O SR. CAMPOS DO AMARAL - Nãc. as endosso. 
O SR. CLEMENTWO LISBOA - Mas as veiciíla. 
O SR. CAMPOS DO AKARAL - E isso ericomoda a 

V. Ex.? uma atitude minha. 
O SR. V~TOR RUSSOMANO - O Sr. Deputado Clementino 

Lisboa está defendendo a sua terra. 
O SR. MÁRIO C H E ~ O N T  - Traga o orador os fatos com 

a sua responsabilidade. A bancada do Parti faz questão de 
que se apurem as acusações contidas no livro que V. Ex. 
está tão interessado chegue ao conhecimento do Govbrno 
Provisório; porquê não são fatos concretos, são acusações 
gratuitas a o  GovSrno do Estado. 

O SR. CAMPOS DO AMARAL - Ficarei muito satis- 
feito se produzir resultado a providencia que estou suge- 
rindo. Que amanhã se saiba que foi metido na cadeia o au- 
tor d&sse amontoado de calúnias. 

O SR. JOAQUIM WGALH~ES - V. Ex. há de conheceu 
d a  idoneidade do autor do livro, porquê a bancada paráense, 
esdarecendo o requerimento de V. Ex., vai juntar um outro, 
mostrando quem é esse autor. 

O SR. CAMPOS DO AMAR& - Creio que estou atin- 
gindo o objetivo exato, abrindo oportunidade para as acusa- 
ções e para a defesa. 

(Continua a leitura) : 

"Vão anexos alguns documentos procedentes da 
Caatinga, dos quais se v& que o pruneiro Prefeito 
revolucionário daquele rnunicipio recebeu mais de 
30 contos pertencentes,. . " 

O SR, CLEMENTINO LISBOA - um fat0 concreto que 
V. Ex, está denunciando á -4sçernbl6ia. 

_ O SR. CAMPOS DO AMARAL - Perfeitamente. 



- 391 - 
O SR. CLELMENTINO LISBOA - Mas, os outros, não. 
(Contbruando a leitura) : 

"Nenhuma provid6ncia consta ter sido tomada 
para resguardar os interèsses cio povo, punir os cul- 
pados e evitar que, em futuras revoluçóes, elementos 
iguais aos acusados repitam as mesmas faganhar. 
certos da sua impunidade; assim como para mostrar 
a6 Governo e á Assembléia que, entre os patriotas que 
realizaram a Revoluçáo, há vários Cossios que dela se 
aproveitaram, e devem ter seus atos esaminados. 

Faço alusão ás acusações que constam dos livros 
e dos documentos, mesmo porquê, se forem falsas, 
abrirão 30s acusados oportunidades de se defenderem. 

Neskes termos, peço e espero favorável e pronta 
decisão. 

Como vêm W. EExs. não quero endossar de modo 
algum acusagóes levianas, graves ou pouco graves, assaca- 
das aos homens que fiezram a Revolução. Eu  próprio estou 
sujeito a ser alvo de acusagões. 

O que eu desejo t5 o caminho aberto para que todas essas 
increpaçóes apareçam, afim de que os acusados possam 
produzir ampla defesa e, no fim, nós teremos tido os meios 
de separar o j6io do trigo. Esta é a minha intenção de pa- 
triota. 

Eu ía passando por cima de um episódio que constitue 
também fato concreto. 

Quando combati a candidatura do Sr. Getiílio Vargas. ia 
dizer que uma das razões fortes que me assislem para assim 
proceder, está na irregularidade dos métodos empregados 
para tornar vitoriosa essa candidatura. Com o fim de pro- 
var semelhante coisa, peço permissão a Assembléia para me 
referir a um caso em que pessoalmente me acho envolvido. 
Desejo, porém que a Assembléia acredite que eu o revelo, 
não com o propósito de me p8r a coberto das consequ&ncias 
da decisão irregular do governo de Minas; não para me res- 
guardar na posição que, por acaso, esteja ele me cassanda 
mas, apenas, para que os Deputados eleitores do Presidente 
da Repiiblica fiquem sabendo que, quando afirmo não estar 
a eleição do Sr. Getúlio Vargas sendo preparada com lisura, 
quando digo que at6 nesta Casa, sem se ser eleitor do S60 
João do Pinduca, como referiu há dias o Sr. Juarez TáGora. 
estamos sujeitos a ser trabalhados pelos que tomaram a 
si a empreitada de tornar vencedora a candidatura do Sr. 
Getúlio Vargas. . . (niio apoiados. ) 

O SR. V~TOR RUÇSO?MANO - V. Es. é um exemplo de 
independência. 

O SR. CAMPOS DO AMARAL - Muito obrigado, Mas, 
infelizmente náo queira V. EK. me forcar a dner que nes- 
ta  AssemblBia nem todos sáo independentes. . 

VOZES - Oh! . . . 
O SR. HOMFJZO PIRES - O orador certamente d o  caiu 

do céu por descuido. . . 
O SR, CAMPOS DO AMARAL - Digo alto e bom som-: 

infelizmente nem todos são indepedentes: Não quero le- 
vantas celeuma em torno de uma questao que eu .Posso 
pulverizar, narrando sucintamente a conduta do interven- 



tor no meu Estado, que me declarou ter assumido com o 
Sr. Getúlio Vaygas o compromisso de honra de lhe dar os 
nossos votos. 

O SR. V~TOR RUSSOM-LIXO - A AssemblBia nada tem a 
ver com a declaração do Interventor no seu Estado.. . 

O SR. CAMPOS DO AMARAL - Não tem?!. . . A mim 
me parecia que interessava ágAssemb16ia, tão ciosa de sua 
soberania, ficar sabendo que há componentes desta Casa 
que estão sendo.. . 

O SR. V~TOR RUSSOMAXO - Trabalhados? 
O SR. CAMPOS DO AMARAL - . . . coagidos. (Não 

apoiados.) Há meios de se  trabalhar com dignidade e meios 
t<irtuosos de se fazer êsse trabalho. Que o Interventor pe- 
disse a minha boa vontade para encarar com certa benevo- 
lencia a candidatura do Sr. Getfilio Vargas, nada eu lhe 
teria a dizer; mas, S. Ex. me afirmar que fazia questgo dés- 
semos os nossos votos ao Sr. Getúlio Vargas e, como eu me 
negasse a atender a essa sua insinuação, logo depois começas- 
se a fazer represálias contra mim, no meu municipio, é 
positivamente o que não se concebe, nos dias de hoje. 

S. Ex. mandou, para o meu município, um delegado 
militar substituindo o que lá estava no cumprimento rigo- 
roso do seu dever, sem que tivesse praticado uma sd falta 
.justificativa dessa substituição, recomendando ainda ao Es- 
tado Maior que escolhesse para essa missáo um oficial meu 
desafeto e, portanto, capaz de hostilizar-me naquele muni- 
cípio. Não contente com isso, O Sr. Interventor de Minas 
Gerais, transformando-se em cabo eleitoral do Sr. Getúlio 
Vargas, cl~arnou o Prefeito de minha terra e lhe mandou 
propor a continuação nos lugares oficiais, de nomeação do 
Governo do Estado, daqueles que, em troca, me abando- 
nassem, e telegrafassem ao Interventor e ao Sr. Getúlio 
Vargas, ass. gurando ap6io e solidariedade a essa candida- 
tura. 

E neste momento, Senhores, C possfvel j5. esteja subs- 
tituido o przfeito de minha terra, porqui3 i3le não se dobra, 
Q um brasileiro digno e teve a hornbridade necessária para 
responder ao govêrno recusando o neg6cio. Declarou que 
não aceitaria transação na qual abdicasse de suas convi- 
cçees, de sua lealdade partidária, em troca da prefeitiirn. 
de que ele não vivia. 

O SR. GASPAR SALDANELI - Trata-se de uma luta mu- 
nicipal .' 

O SR. CAIifPOS DO ARIARAL - Luta de municipio 
contra o goveno do Estado não é luta municipal. 

O SR. GASPAR S - ~ L D ~ H - ~  - 13 questáo de campanário. 
O SR. CAVPOS DO -9,WR4L - Não 6 questão de cam- 

panário. 
O SR. ZOROASTRO GOWEIA - É questão nacional, prova 

dc que h& pressão intra e extra parlamentar. 
O SR. CAMPOS DO AK4RAL - Não tenho paixões de 

campanbio, porquê não possuo apego ás posições, Se me 
deixasse levar por essas gloriolas de ser chefe político, es- 
taria ali, com meu partido, apoiando o Sr. Getúlio Vargas, 

O SR- AAURAL PEIXOTO - A acusação de V, Ex. ao 
interventor en= lilinas 6, realmente, gravissima; mas, pari 



ter validade, seria necessário afirmasse V. Ex. d a  tribuna 
já haver êsse prefeito, que não se dobra, sido exonerado do 
cargo. 

O SR. CAMPOS DO AMARAL -V.  Ex. acha ser pre- 
ciso afirmar que a exoneração efetivamente se deu, depois 
que esse Prefeito foi chamado, recebeu proposta, repe!iu 
essa proposta e outro foi convidado para substitui-lo? 

O SR. PEIXOTO - Não foi exonerado. A infor- 
mação que tenho da bancada mineira é de que êle continúl 
no cargo. 

O SR. CAMPOS DO AMAFtAL - Claro! O interventor, 
ainda ante ontem, estava aqui, administrando o Estado do 
Palace Hotel.. . (Riso). 

O SR. PM&TRIO XAVIER - V. Xx. deve explicar se o 
eleitorado que o elegeu está solidário com a atitude de 
V. Ex. 

O SR. CAMPOS DO -4IIARAL - Está solidário com mi- 
nha atitude. 

O SR. DEMETRIO XAVIEK - Prove-o, V. Ex. 
O SR. CAMPOS DO AMARAL - V. Ex. quer ir comigJ 

dar um passeio a Minas Gerais?. . (Riso). E o meio, que 
tenho de provar. Teria muito prazer em mostrar a V, Ex. 

O SR. DEMÉTRIO XAVIER - OS diretorios do partido a 
que V. Ex- pertence têm telegrafado 5 bancada hipote- 
cando-lhe solidariedade. 

O SR. CAMPOS DO AliTARAL - Sou obrigado a dize2 
a V. Ex. que isso náo 6 exato. 

O SR. D E I ~ ~ V J O  XAVIER - V. Ex. t? quem tem de dar 
explicações ao seu eleitorado. 

O SR. CAMPOS DO AMARAL -_Tenho a dizer ao meu 
nobre e prezado colega, Deputado Demetrio Xavier, que em 
Minas empregamos um ditado: quando matamos a cobra, 
mostramos o páu . . . (Riso)  , 

Como W. EEx. puzeram em dúvida minha afirmati- 
va, e u  lhes pediria que designassem um colega de confian- 
ça para Ibr o telegrama que recebi. (Pailsa) . 

E o seguinte: 

'*Deputado Campos do Amara1 - Assembléi? 
Constituinte - Rio - Telegrama Cesalpino hipotecan- 
do apõio comissão central pela maioria Partido Pro- 
gressista Caratinga assinado conio secretário mesm.~ 
convem torqar público Cesalpino Tavares 6 apena; 
membro Partido e n5o Secretário faltando-me por- 
tanto autoridade para tomar deliberações nomes nos- 
so Partido cujo presidente maioria membros e apresi- 
dentes diretorios distritais já se manifestmam fran- 
camente pr6 candidatura general G6is Monteiro en9 
que depositamos todas esperanças Brasil. Diretbric - 
entre folhas cujo representante no D M mostrou-se 
solidário candidatura Vargas j& hipotecou apbio ge- 
neral G6is Nonteiro em telegrama assinado todos 
seus membros. E m  consequencia s6 podem estar sol!- 
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dários comissáo central dois membros 10 nosso parti- 
do cujo diretório municipal é composto nove membros. 
Abrs. J. Mota - Prefeito". 

O SR. DEMETRIO &VI= - Êste é o páu; falta a co- . 
bra. . . (Hilaridade).. 

O SR. GASPAR SALD~H.~ - Quantos municípios esse 
telegrama representa? 

O SR. CAMPOS DO AMAIWL - V. Ex. quer me sub- 
meter a urn interrogatório?. . . 

O SR. GASPAF~ SALDANHA - O que digo é que, tendo o 
Estado'de Minas 215 municípios, V. Ex. apresenta a prova 
apenas quanto a um deles. 

O SR. CAMPOS DO LUL~RAL - V. Ex. distrciu-se.. . 
Eu estava respondendo ao aparte do nobre colzga, Sr. Depu- 
tado DemBtrio Xavier, que perguntou se o diretõrio do 
meu partido me apoiava. 

O SR. GASPAR SALD~HA - O aparte agora é meti. 
O SR. CAMPOS DO h ? U A L  - Então, devia ser dado 

noutros termos. 
O SR. GASPAR SALDANHA - Pedí licenca, da qual V. Ex. 

faz tanta questão. 
O SR. CAMPOS DO AMARAL - Quem faz questCo de 

licença A o Regimento, não sou eu. A verdade é . q u e  
W. EEx, ate, impedem que eu termine e me levain para  
terreno que pode fazer mal a outros.. . 

Falam W. EEx. nessas fi7anifesta~õcs dos municípios 
d e  Minas Gerais. 

O SR. VITOR RCSSOM~LU;O - SãO os municipios que com- 
poem a totalidade do Estado. Foi sempre assim. 

O SR. CAMPOS DO &LAR-& - W. EEs. rnc obri- 
gam a continuar tomando a atenção da AsscmblCia para 
,e,splicar a história dos telegramas que vêm dos municipios. 

O SR. DE\I~TF~IO X~VIER - Aliás, 0 Estado de  Iiinas Se 
acha aquí brilhantemente representado pela sua bancada. 
Agora, o que V. Es. precisa dizer se está com o Partido 
Republicano Mineiro ou com o Partido Proigessista. 

O SR. CAMPOS DO ARI.Ul-4L - V. Ex. faz questáo 
que eu me defina? Pediria á imprensa que lhe fornecesse 
os jornais.. . Não há, ac~ui, Deputado cujas atitudes sejam 
mais divulgadas do que as minhas. Sou contra a decisão da 
minha bancada, quando apoia a candidatura do Sr. Getú- 
lio Vargas, e aliado ao P.R.M. contra essa candidatura- 

O SR. CRISTIANO MACILADO - Alias, V. Es.  náo A o 
Único. Vãrios outros membros da Comissão Esçtcutiva do 
Partido Progressista Mineiro adotan o' mesmo proceder- 
V. Es., assim, não est8 isolado nessa atitude. 

O SR. CAMPOS DO AM-4R-AL - Muito obrigado pela 
declaração de V. Ex. 

Agradeço a todos a atenção dispensada á minha desata- 
viada oração (não apoiados) e termino repetindo 0 apelo 
que, no meio do meu discurso, fiz 5 Casa. Para isso eu me 
hpessoalizo, se assim posso exprimir-me; coloco-me acima 
de todas as pa-óes, de todas- as  convenii5ncias e falo apz- 
nas como brasileiro e patriota, pedmdo á Assembl6la nao 



persista no mesriió caminho, fazendo questão de um nome,. 
quando aquilo que nos deve preocupar, aquilo em favor do 
que devemos empregar todos os nossos esforços, A custa dos 
maiores sacrifícios, 6 o supremo bem-eztar do país, são as  
aspira-Õeç justas e desprezadas do grande povo brasileiro, 
o qual, enquanto discutimos em torno de nomes de pessoas, 
sofre as vicissitrides cle todos os maus governos passados, e 
ainda as  do atual governo discricionário. (Xüo apoiados.) 

O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - -4 isso s6 dar5 remtrdio a 
revolução social. 

O SR. CA?\iPOS DO ATI~AR-~L - Para evitar essa revo- 
lução social de que fala o nobre colega, é que dirijo um 
apelo á Assemblkia Xacional Constituinte, afim de que de- 
libere, tendo diante dos olhos, não a figura de um homem, 
mas os altos inter6sses da Pátria Brasileira. (:1Iztito bem; 
muito bem. Palnzas. O orado?. 6 cwmprimcntado .) 

I1 
O Sr. Presidente - Tem a palavra, para esplicação pes- 

soal, o Sr. AbeI Chermont. 

O Sr. Abel Chermont - Sr. Presidente, a Revoluç50 que, 
em 1930, deu de fato ao país novas orientações, foi a reali- 
z a ~ ã o  da aspiração popular. 

O DOTO sofria os desmandos.do Governo; sentia a injus- 
tiça dos poderosos a cada momento e a cada passo; vergava sob 
o peso de impostos; a liberdade do pensamento e a liberdade 
de reuni50 iam diminuindo dia 3 dia; a verdade eleitoral pas- 
sou a ser um mito. Dentro de cada lar, no seio de cada fa- 
mília, todos proclamavam a neccssidaòe de uma reforma que 
viesse salvar o Brasil da bancarrota moral dos dirigent-es, - 
maior e mais atróz que os descalabros financeiros do país, e 
6stes eram assombrosos- 9 divida pública herdada do Impé- 
rio, - aprosimadamente, f: 30 milhões, a externa, - elevou- 
se, em 40 anos de  desmandos e violências financeiras, a 350 
milhões de libras esterlinas, f6ra a divida interna. 

D a d a  as circunstancias reinantcç. n5o se podia pretender 
por meio pacifico a conquista das l i b ~ ~ d a d e s  e a segurança dos 
direitos a que o povo tinha jiis. Soli~ente uma revolução po- 
dia apear do governo os maus dirigentes; somerite uma revo- 
luçUo poderia dar as seguranças e garantias que o povo de 
contínuo reclamava. Porquê, somente com uma revolução se 
poderia iniciar uma vida nova no Pais c traçar uma Consti- 
tuiçáo 5 altura das aspirações nacionais. - 

A Constituiçiío do Povo Brasileiro n6s a estamos fazehdo 
para, como lei b$sica, servir de exemplo ás vindouras gera- 
çóeç de que a vontade do Povo 6 sempre respeitada, mesmo 
que seja precuo empunhar armas. 

Do Povo e para o .Brasil, esta Constituição que estarnos 
elaborando, não precisa de preambulo. O prefhio que se 
deita nas obras, mesmo as  mais valorosas, é uma apresen- 
tação que se d5 a estranhos, uma justificação para terccí- 
ros. O Povo Brasileiro, autor desta Constit~i!c.ào. não pre- 
cisa justifiicar-se a s í  próprio. Basta, somente, que Ele 
inscreva a s  normas de sua conduta, os seus devc:rc:, os seus 
direitos; que trace o mande cfrculo dentro do qual a Xação 
pode viver organizada. Prefaciar, fiar pr?aniíjulo a esse 
trabalho civioo-polftíco se  me afigura desnecessário c mes- 
mo grotesco. Já passado da Bpoca dos convencionalísmo;, 
da aceitação de medidas ou normas sem maior 0 melhor 
exame, s6 porquê a tinhamos. Por essas razões, Sr. Presi- 



dente, subscrevo as emendas dos nobres Dcpiilndos, pro- 
fessores de Direito, Drs. Edgar Sa.nches, Homero Pires e 
Tomas Lobo, que mandam suprimir o Preambulo na Cons- 
tituição Federal. Penso do mesmo modo que o ililstre ju- . 
rista, o nobre Deputado Dr. José Pereira Lira. Tenho a 
me amparar a opinião valiosa do grande constiti~cionalista 
Carlos Maximiliano. E, em tão boa companhia quero ficar. 

Sou pela supressão do Preambulo até porqu6 obediente 
ao conselho bíblico, não uso invocar em vão o nome de 
Deus nos feitos humanos, falíveis pela própria natur-a e 
sujeitos a mudanças no decurso do tempo - e, princiyal- 
mente, porque, nêle se pretende inscrever uma invocaç.ão 
que tornaria a Constituição do Brasil, - lei que há de ser 
para todos os brasileiros, - católicos ou protestantes. juàeus 
ou ortodoxos, positivistas ou mahometanos, e até para aque- 
les que tendo a coragem das suas convicções filosóficas, - 
não tem Deus - obra retórica, parcial e por isso que, como 
que estabeleceria a divisão dos brasileiros na Carta que re- 
gerá os seus destinos. 

Uma das conquistas com que o Povo já havia se en- 
riquecido foi a do casamento civil. A Constituição de 1891 
dela nos tinha assegurado. Dêsse patrimdnio não mais po- 
demos prescindir. A sua regulamentação, a sua fascnliza- 
ção compete exclusivamente ao Estado. Não se concebe 
mais, em pleno 6Bculo XX, que o Estado perca este pocierùsc 
meio de controle; não se concebe que o Estado delegue essa 
incumbência ao poder religioso, quando esta fo!, quica, a 
maior conquista do Povo ao proclamar-se a Republica Bra- 
sileira. Ao contriirio. Agora, mais que nunca, o Estado deyc 
firmar que o casamento legal 6 o civil. Porquê a familia, 
do qual ele decorre, esta sob a sua prote~iio. Regulando e 
assegurado ao mesmo tempo o direito da família o Es- 
tado cumpre a sua fungão mais grecipua. Em uma Naçcio 
nova como a nossa. a família 6 o elemento btisico para sua 
grandeza e-  formaçã?, ~orquB 6 na sua essencia o próprio 
Povo. Sujeita Bs variaçoes naturais do progresso e do tempo 
a farniiia vai tendo, gradativamente, uma nova significaçiio. 
O casamento, sbbre que ela repousa, não pode ser conoe- 
bido hoje, como o era em tempos atrhs. Assegurando o oa- 
samento civil como o legal, cabe a lei civil determinar os 
casos de sua dissolução. Hoje, em dia, juridicamente, não 
6 mais possivel impugnar o divdrcio e a anulação de casa- 
mento. Hoje em dia não 6 e i s  possivel pretender regu-r 
esse modo de disso~ução. Hoje, em dia, juriidcamente, na0 
caniinico. Delegar a celebração do casamento legal e os 
modos de sua díssolução ao poder religioso E retroceder no 
curso da evolução social, procurar t.ravar a evolução da e- 
mília com os preconceitos religiosos, que não têm. mais eh- 
ciência e j5 qão têm significação, ate porquê,.d?v?l, orlundo 
da lei que tem de ser para todos, igual e indistinta, - a 
proibição do divorcio traria em seu bojo o sinete de unia 
religião que o não reconhece, por um lado, para impor-lhe 
efeitos, por outro. 

O divórcio e a anulação de casamento devem de ser as-: 
segurados por-lei civil, por corresponderem a necessidades 
impostas por circunstancias mxiiiplas, entre as quais mo- 
rais, para evitar que, negada essa necessidade, como vem 
sendo o divórcio, n5o recorram as  partes sofredoras de um 
casamento errado, a sofismas, expedientes da lei, e promo- 
vam anulações escandalosas, a ponto de, como nos expoz um 
publicista, existir em certas comarcas do p&, mais casos 



de anulações do que habitantes na Comarca. Para evitar 
que se aumente o número das  famílias ilegitimas. Por mais 
forte que seja o poder religioso na família, quando ela 6 
desgraçada pelo casamento. êle de pouco ou nada vale para 
impedir as desavenças, os atos imorais, as necessidades dos 
cônjuges, a separação dos mesmos e tantas vezes pecados 
mortais. A religião em sasos tais não 6 um freio. O caça- 
mento religioso, a não possibilidade de romper legalmente 
o vincxilo do casamento, faz natural e inevitavelmente que 
os malaventurad~ procurem uma soluçâo, qualquer que 
ela seja, para a situação insustentável em que se encon- 
tram, perante êlea próprios, - e. desgraçadamente, não 2 
encontram, nem no confbrto de sua creuqa nem da lei qur 
os deveria amparar. 

Não 1iS motivos para s e  vedar aos brasileiros o divór- 
cio. Em todas as camadas sociais se pleitea essa medida. 
Quem o nega, mente a si pr6prio. I?; ao revez, do que cli- 
zem os adeptos do casamento religioso, a única maneira de 
impedir a constituição de famílias ilegítimas, de aumento 
de filhos adulterinos, do conc~ibinado. E foi por issc, sem 
dúvida alguma, que a maioria dos países, com exceção s6- 
mente de quatro, o adotou. E não se pode dizer que nêstes 
paires não há moralidade. Tem-se mesmo que dizer com o 
ilustre publicísta desembargador Sá Pereira que, "como nos 
países mais cultos. mais progressistas, e mais moralmente 
organizados, que h& dezenas de anos adotam com grandes 
vantagens o divorcio - providência mitigadora de dosgra 
Qas e defensora do matrimònio, - acha-se naturalmente 
indicada igual solcção para o mesmo problema entre nús, 
onde se difine em sintese, com esta eloquente simplici- 
dade. - . 

O SR. ARRUDA FALCÃO - Mas aqueles paises adotam a 
pena de morte, que a legisIa(iáo brasileira não comporta. 

O SR. ABEL CHEXMONT - Não comportava; compor- 
tará se a Constituição a assegurar. 

O SR ARRUDA F~tcÃo - Não encontrou apbio na Cons- 
tituinção a proposta. 

O SR. ABEZL CHERMONT - Ainda não chegamos á 
votação. 

O SR. Amm~ P&CÁo - A emenda foi retirada. 
O SR. ABEL CHERMONT - A emenda ainda existe. 

Iremos deliberar sobre ela. 
Ia eu dizer quando-fui honrado com o aparte do nobre 

Deputado: - no Brasil, a-sociedade conjugal se dissolve 
pelo desquite, mas este proibe que os desquitados tenham 
o direito de contrair novo casamento; .isto é, que refaçam 
legalmente seu lar, sua prole, sua famíiia: que vivam en- 
.fim dentro da moral social." Procuremos evitar, Sr, Pre- 
sidente, que no lado da famfIía legalmente constituida con- 
tinue a sugir outra ilegalmente constituida, por defici- 
&mia da lei, pela não adoção do divórcio. - 

E, como medida de moralidade. como amparo á raça, 
ao casamento deve preceder todas as medidas de "sani- 
dade Jfsica e mental, segundo os moldes da eugenia, esta- 
belecidos em lei federal". 

.Subscrevo, e adoto portanto, Sr. Presidente as emen- 
das substitutivas ao capitulo IV, da bancada do Para a que 
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me honro de pertencer, emenda que traz o apóio de outra,
'do eminente professor e deputado Sr. Edgard Sanches,
sôbre a família.

Sr. Presidente. Quero ainda concorrer na feitura da,
Constituição, embora "om 9. minha pouca valia. Faço-o
combatendo a emenda que manda restringir a 4. % a imi
gração asiática. Restringir a imigração asiática é restrin
gir a imigração japoneza. Porquê, daquele longíncuo con
tinente o japonês é o imigrante que nos tem vindo.

:\uma Constituição, lei por sua natureza mais dura
doura, não cabe estabelecer a limitação rígida, numérica, a
percentagem que cabe a cada povo ou Continente na acei
tação de sua imigração. A Constituição não póde e não deve
mesmo ser mudada 'constantemente, e não é lícito cercear
uma imigração até o possível advento de uma nova Cons
tituição ou a reforma ou revisão da já existente. Penso
mesmo, Sr. Presidente, que é dar na ordem da!> relações
internacionaIs uma Capist Diminutio á Nação ou Conti
nente assim restringido. PorqUê, leva a certeza com esta
restricão, da indesejabilidade da imigração. Uma Consti
tuição, por soberana que seja obedece a certos preceitos
na sua formação. Entre êles está não traçar medidas de
desprestigio para as demais nações que constituem a Mag
na Civitas. Não quer isto dizer, Senhores, que não tenha
direito o Brasil de restringir e até de impedir qualquer
imigração. 1:sse direito o Brasil o tem, mas, regulado por
leis ordinárias, aplicáveis a cada caso ocorrente.

A imigração japonêsa tem sido proveitosa para nÓs.
Povo organizado, laborioso e honesto, tem servido mesmo
de padrão aos demais, nos núcleos estabelecidos no pais,
como no meu Estado do Pará, em São Paulo e Paraná. onde
êles aí estão a comprovar esta verdade.

Combato a emenda do eminente Deputado Sr. Miguel
Couto por achá-la inconstitucional na ordem das rel:lr,ões
internacionais e igualmente impolítica nessa mesma ordem
de relacões.

Penso que, pela Constituição os portos do Brasil de
vem estar abertos á imigração de todos os países. regulada,
por,ém, essa imigração por leis ordinárias federais, segun
do as necessidades do momento, podendo até tais leis sus
pender Ou impedir a imigração em determinados e certos
casos de interêsse nacional. .

São essas, entre outras, as emendas a que, a bancada do
Pará, tem a satisfação de se associar e patrocinar com o
seu voto. Entre outras, eu disse, porquê companheiros
meus de representação já tiveram oportunidade de, com a
autoridade de suas luzes, e dos seus conhecimentos, apoiar
com as suas palavras, dispositivos constitucionais que en
tendemos nós, do Pará, devem ser insertos na Constituição,
como as que se referem ao combate á lepra, - obrigatoria
mente por parte da União, as minas e quedas dágua e as
que pertencem ao capítulo da Defesa Nacional, aqui defen
didas pelo meu prezado colega Deputado Moura Carvalho.

A todos, - solidário e identificado com os meus com";'
pànheiros, dou o meu apóio integraL .

Também, Sr. Presidente, a bancada paraense,· dá o· seu
apOio aos dispositivos dos arts. 38 e 39 do substitutivo,
que regula a representacão profissional e assim nega o seu
apOio ás outras emendas supressivas ou modificativas, por
quê entendemos nós, que s6 assim organizada e regulada. a
representação profissional: ou melhor assim, - consulta



ela os inter&sses não s6 da  nacão como das pr6prias pro- 
fissões. por isso que lhe tira o caráter estadmlistn ou ve- 
gionalista que teria, doutra forma, para lhe permitir, no 
seio de assembleia política, verdadeiramente, a colaboração 
das profissões na feitura das leis. - 

Sr. Presidente. O povo quer- uma Constituiçiio que 
satisfaça as suas necessidades, assegurando-lhe os seus di- 
reitos e concretizando-lhe os seus deveres. Estou certo que 
todos n6s representantes deste brioso Povo Brasileiro ternos 
cumprido o nosso de~er .  Facamos a Constituição para mar- 
kharmos com segurança, dentro de um regime de Ordem, 
num ritmo acelerado no sentido do Progresso, e-xpressiva 
legenda de nossa Bandeira. 

Peço permissiio a V. EE.. Sr. Presidente, para decla- 
r a r  que ouví, há pouco, as declarações em um requerimento 
do Deputado por Minas Gerais que me precedeu na tribuna. 
e antecipei o voto da minha bancada pela aprovação de tal 
requerimento. visto como 116s. do Par$ queremos,viver 6s 
claras, desejamos precipuamente que os atos dos nossos no- 
vernantes sejam bem expostos para poderem ser, decidida 
e desasson'lbradamente, defendidos. 

O SR. NOUPA CARFALISO - É no interesse do próprio 
govêrno . 

O SR. ABEL CHERMONT - Sem d ~ v i d a .  Reservo-me, 
assim, tamb6m em nome da bancada, para .juntar dpcumen- 
tos que virão elucidar o nobre representante de Minas Ge- 
rnis, os qunis, certamente, modificarão o .juizo que fez a 
~espe i to  do autor do livro com que pretendeu escandalizar 
a opiniiio da AssembIBis Constituinte, em torno do Inter- 
ventor do meu Estado. 

Era a cxplicagRo que, antecipndanicnte, dcse.java dar. 
(Uuito bem,; mtiito bem. Palmas. O orador k czs)nprimen- 
fado e abraçado.) 

Durante o discurso do Sr.. Abe! Chermont 
o Sr. Cristóviío Barcelos, 2" Vicepres~dente, dei- 
xa n cadeira ria presidência. que 6 ocupada pelo 
Sr. Fernandcs Távora, 2" Secretário. 
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O Sr. Rui Santiago envia á Mesa o seguinte discurso: - 

"Sr. Presidente. Srs. Constituintes : 
Devido á impossibilidade material, criada pela escassez 

de tempo, para opinar s6bre diversos pontos do projeto de 
Constituição, quero fazer rspidas considerações s6bre aque- 
les que me parecem mais essenciais. 

Comelarei pelo capítulo "Da defesa nacional*- O subs- 
titutivo, em suas linhas gerais, criou grandes restrições Bs 
classes militares. Houve a preocupação de garantir uma 
melhor estabilidade á disciplina e á eficièncja das fbrças 
armadas. 

Há falhas que devein ser sanadas, Proibindo-se, ao mi- 
litas em serviço ativo. de exercer profissão a ela estra- 
nha impede-se, aos miltares, procurarem quaisquer outrcs 
meios ou recursos para fazer face ás suas necessidades so- 
ciais de sustentar a familia e educar os filhos. 

É sabido de todos que o Ex6rcito Brasileiro 6 o. que peor 
remunera seus profissionais, embora seja um dos que maio- 
res exigéncias faz. 



Compreendo o elevado intuito que ditou o estabele.5- 
mento do art. 184 do projeto, isto é, obrigar os militares s 
dedicarem-se exclusivamente á sua profissão. Nada mais 
justo e útil para o Exército e para a União. 

Não é, pofém, menos sensato, exigir que o projeto dis- 
ponha convenientemente a justa remuneração dos profis- 
sionais militares. Uma disposição é complemento da outra. 
Entretanto, o projeto não encontrou a mesma solução feliz 
para um e outro caso. Esmerou-se em criar restrições e 
obrigações para uma parte,'esquecendo a outra. 

Penso que as medidas contidas em emendas e que vi- 
sam amparar os militares que possuem encargos de familia 
devem Eerecer a aprovação da Assembleia. 

O projeto dispõe a reforma para os militares que pcr 
mais de oito anos contínuos ou doze interpelados, exerqarn 
cargos eletivos ou de comissão estranhos ás forças armadas. 
Em tese sou contrario a essa criação, mas cederei conside- 
rando o objetivo visado pela medida. Acabar-se-á o abuso 
das preterições nos direitos dos militares, que dedicando-se 
apostolicamente i'i sua profissão na caserna, veem-se prete- 
ridos nas promoções por colegas que gozam das influ6ncias 
nefastas da politicagem que tantos males causou a todas 
as organizações ptiblicas da naglio. 

Em uma reuniao de colegas do Exército, tive ocasi80 
de pronunciar um discurso, onde assinalei convenientemente 
os pontos essonciais quanto aos inter8sses de minlia elasse. 
Èsse documento farei constnr destas considerações. 

Picou, por6rn, combinado entre os Deputados militares, 
que a nossa açílo, aquf, seria conjunta quanto aos inter+ses 
da clnsso. DnI, terem sido restringidos os meus prop6sltos. - 

Juntamente qom meu colega Deputado Valdemar Mota, 
eubsorevi uma crnenda ao anteprojeto de Constrtuiplio, dan- 
do o diraito de voto aos sargentos. Raziies de ordem moral e 
cfvioa, autorizavam essa medida, conforme a juqtiíioaçtío 
que acompanhava a emonda. NBo ser$ demais aduza outras 
conriidoraqdae, principalmenle apõs meu ilustre oolega Depu- 
tado Qbis Monteiro ter dito que quem propugnava pela me- 
dida de voto aos sargentos fazia por interasses eleitorais. 

Nunca me passou pela id6ia transigir com os intaresses 
colelivos em prol dos gessoais. Ainda recentemente, quando 
das eleições no Distrito Federal, entre dezenas de militares 
aue se candidataram, fui daqueles que não colocavam os p6s 
dentro de qualquer quartel nem solicitou votos a qualquer 
militar. Julgo que os quarteis não podem e não devem ser 
núcleos de competições políticas ou carne para a ceva das 
apetites mesquinhos da política que, entre n69, na maiona 
dos casos, caracteriza-se por uma deturpação da verdade e 
uma mistificação em prol dos propósitos subalternos do 
mando ou poder. 

Não podemos fazer uma comparação entre o utilizar o 
posto e o poder das funções da hierarquia militar, com o 
exercfcio legal de um direito de cidadão na comunhão cfvica 
do povo. No primeiro caso, teriamos a exploração, a inver- 
são da disciplina e acima d e  tudo a traição da prbpria fi- 
nalidade das fdrças armadas. Mas, no segundo, apenas sc 
deixaria exercitar um direito, plenamente conferido a todo9 
os brasileiros, como 6 o direito de voto para a esoolha do 
gov6rno. 



O sargento de hoje 6 um homem com elevada cultura in- 
telectual, proporcionada por uma série de cursos e de  pro- 
vas. Possue educação moral e social, perfeitamente 8 altura 
de mrantir sua ação pública. A própria história das últimas 
revoIuções atesta esse conceito-: os sargentos sempre se 
mantiveram coerentes e disciplinadamente ao lado da ordem 
e da lei. 

Em 1891, o corpo de sargentos do Exército era de incul- 
tos, e, n a  maioria de analfabetos. Dai, as razões de se  negar 
o direito de voto a essa classe. 

Presentemente, os sub-ofrciais e os segundos tenentes oo- 
missionados têm direito a voto, a-pesar-da cultufa ser abso- 
lutamente a mesma que a dos sargentos. A comissão que se 
deu ao sargento, no posto de 20 tenente não foi por mereci- 
mento intelectual, mas sim em razões de ordem pública. O 
projeto d á  o direito de voto it esposa do sargento, colo9ando 
o chefe da casa, involuntariamente, num papel de deslmal- 
dade flagrante. 

AIBm dessas razões ponderiveis, existe a convicçáo de 
que para a ordem do Exercito e para a tranquilidade pública, 
e melhor deixar o sargento votar do que tê-lo amarrado s 
preconceitos e receios que abs.oIutamente não atestam os fa- 
tos, mas, apenas exprimem a exclusão odiosa, o esbulho de 
um direito de cidadania e uma esceçiio .que já náo se ey-a  
em face da realidade da representagr?~ de todas as profissoes 
e classes. 

O Exército de hoje 6 a prdpria naçlio. O soldado contcm- 
poraneo pode ser medico, engenheiro, estudante ou comer- 
ciante. A caserna 6 uma escola cívica, onde o cidadão passn 
um ano Para aprender a arte militar, afim de auc em qual- 
quer emergencia possa defender o só10 piitrio contra as in- 
vasões estrangeiras. Entretanto. o soldado do 1891 era um 
analfabeto, que pela ignorancja do uma arta ou profissúo fazia 
de caserna sua profissão c do Exército uin inslrumento de 
vida ou morte. 

Laurq SodrB, que era um golítico militar c nUo um mi- 
litar polftico, defendendo na Constituinte de 1891 o direito 
de voto aos alunos da cscolrr militar teve estas palavras: 

"Senhores, ha uns políticos sentimentais,. timidos, 
que se receiam da intcrvcngão das classes militares no 
nosso pais. Esta. 6 a verdade e não posso deixar fc de- 
nuncia-la com franquezn e desassombro : E sinto-me 
bem para Fritar d8stc- melindroso assunto, porqu? 5 
minha qualidade de militar aponho- a minha qualxda- 
de de republicano, que sempre fui, porque nunca o 
pêêso da farda sufocou os sentimentos patrióticos de 
minha alma", 

E terminava Lauro- SodrB: 
"O Exircito inteiro, digo-o para minha honra, ha 

de ser a g a v t i a  da realização do ideal inscrito n a  
nossa bandei- - ordem e progresso -, que ha de ser 
invicta barreira c o n t ~ a  qudquer t e t i v á  de opressão 
ou de despotismo-. . . -- 

Srs. Const+intes - As palavras sensitsr-do grande re- 
publicano e militar foram perfeitamente sanolonadas com o 
tempo. 

Af está a histdria republicane para comprovar com 
exemplos sucessivos a verdade de sua previsão. 



Realmente o exkrcito republicano muito diferia do 
esército rnonárquico. Nêste, predominava a mentalidade 
estreita de um exagerado espirito de classe que, na ce- 
gueira de sua própria estrutura, impunha-se com urna dis- 
ciplina de ferro, de inconsciência e porquqê não dizer de 
impatriotismo insensato. O mesmo não podemos dizer do 
exército republicano, formado dentro de um ambiente de- 
mocrático, cultural e sobretudo de elevado civismo por sua 
nobre missão nacional, que lhe emprestam uma rígida e 
consciente disciplina. 

Os acontecimentos revolucionáros. dos últimos tem- 
pos, apresentam-nos exemplos que bem esclarecem a nova 
mentalidade do ExBrcito Nacional. Essa instituição perma- 
nente esteve alheiada dos tortuosos cambalachos da política. 
O Govèrno deposto em 1930, caiu fulminado pelo próprio 
reflexo de seus gestos de tirania, sem encontrar apoio nas 
classes armadas, que assim consolidaram o juizo de Lauro 
Sodré quando disse na Constituinte de 1891:" 

"O exercito, será urua barreira contra qualquer tenta- 
tiva de opressão ou de despotismo*. 

Aioda terei a satisfação de vêr que o Exército cada 
vez mais consciente de sua missálo, saberá para o futuro 
cumprir, cada vez melhor, com sua sagrada missão de ga- 
rantir a independência ' .:. a integridade da Pátria, torna=- 
do-se indiferente aos apetites pessoais de quem quer que 
seja. 

TambBm n6ste momento o Exército, por seus elemen- 
tos sadios, forma resolutamente ao lado do governo pro- 
visório, trabalhando pela grandeza de sua eficiência bélica 
e pelo maior prestigio ante os interhsses nacionais. 

Brs. Constituintes. Foi impulsionado pelas observa- 
cão de todas essas demonstrações hist6ricas que apresen- 
tei o direito do voto aos sargentos. Praças de pret, os alunos 
das escolas militares, qiie sempre usaram o direito civico 
de escolher o ~oví?rno, em quarenta anos exerceram esse 
direito, sem que jámais houvesse uma iinica manifestacão 
de inqisqiplina ou de simples embaraço para a administra- 
ção publica. Isso prova que as restrições do projeto ten- 
dentes a negar o direito de voto a essas praças de pret, 
alunos das escolas militares e sargentos, não se fundamenta 
nas necessidades de disciplina ou serviço, mas simplesmente 
na vontade de cometer uma.injustiça. 

Não 6 o voto do militar-cidadão, na urna livre, que 
póde ameaçar a ordem e a tranquilidade da nação. Mas, 
sim, o militar-soldado que inverte a missão dos canhões e 
das metralhadoras, erigindo-os em elementos de compres- 
são contra a opinião púrblica. 

Sr. Presidente. Srs. Constituintes- As medidas de as- 
sistência social contidas no capitulo "Da ordem econbmica 
e sociuP, oujas disposições gvais se enquadram perfeita- 
mente no programa doutrinário de meu partrdo, colocam- 
me na obrigação de defende-las. 

Aqui, nesta tribuna, jB tive ocasião de estranhar o es- 
quecimento lamentável e impatridtico em que a AssemblBia 
Constituite de 1891 laborou, esquecendo, propositadamente, 
uma legislaçiío social que viesse em defesa dos direitos das 
ciasses produtoras, dentro de nosso ambiente e possibili- 
dades. 

Justiea se faca a alguns dos homens sensatos de 1891, 
que propugnaram pelo estabolmimento de uma legisla~60 
proletária, apaz de dar soluggo justa ao problema aooial. 



Entre outros estavam Alcindo Guanabara, Demétrio Ri- 
beiro e Barbosa Lima. Faria uma injustiça se não desta- 
casse ' a  personalidade de Barbosa Lima, o militar e poli- 
tico que soube honrar seu mandato, colocando-se entre os 
defensores intransigentes, quer na Constituinte, quer pos- 
teriormente em várias legislaturas ordinárias, dessas ne- 
cessidades de nossos trabalhadores. Numa de suas belas 
orações, Barbosa Lina disse: 

"N6s acabamos de votar em I a  e 2& discussão que na 
República, regime que vamos instituir e consolidar, todos 
os cidadãos, todas as classes são iguaís perante a lei. 

O proletário, o cidadão que contribue, dia a dia, com a 
melhor parte do seu esfbrço, nas oficinas da Repiiblica, se 
acontece adoecer, se por um dêstes acidentes domésticos 6 
forçado a não coniparecer á oficina, perde todos os seus 
vencimentos, o que não se dá absolutamente com quaisquer 
outros funcionários de quadro, com o amanuense, por 
exemplo, que tem o direito de faltar B repartição uma vez 
que um médioo mais ou menos condescendente possa for- 
necer-lhe atestado de doença mais ou menos imaginária." 

Houve, na Constituinte de 1891, quem defendesse os 
justos direitos dos trabalhadores e que hoje nosso proje- 
to inclue, satisfazendo uma reivindicação tão necessária 
quanto útil 5 coletividade e á economia nacional. 

Srs. Constituintes. Entre os pnoblemas de maior sig- 
nificação teórica e pr8tica que agitam o mundo obreiro, 
está o da fisaç-ao por lei ou por convenções internacionais, 
dos métodos para estabolecer o salirio mínimo. 

Chamamos saiúrio minimo a remuneraç5o menor quo 
pode ganhar o obreiro, tendo em conta as necessidades for- 
çadas para o desenvolvimento completo de sua individuali- 
dade e de uma familia sã e normal a seu cargo. 

Trata-se de uma questão social da mais alta impor- 
tancia, depedendo sua solução de móbdos científicos racio- 
nais e compatíveis com os principios econ6micos que re- 
gem o trabalho humano e o custo da produção. A fixação 
legal do dircito ao salário mZnimo cntre n6s ainda tem seus 
inimigos, destacando-se dois que são mais perniciosos: a 
demagogia, sem ciencia nem conciencia, exercida com bai- 
xos fins politicos e a rcagiio conservadora, que o combate 
para ver se consegue manter ilesas seus privi16gios, mes- 
mo á custa de  fome da massa trabalhadora. 

A teoria econdmica capitalista de ontem firmara o 
principio que o trabalho humano era uma mercadoria como 
qualquer outra e, portanto, sujeita ás flutuações da ofer- 
ta e da procura. Semelhante prática trazia constantemente 
.a baixa dos salários em função do maior ou menor número 
de desocupados que, após a grande guerra, teve seu na- 
mero profundamente aumentado,- motivado pelo desequilf- 
brio dos intercambios internacionais, pela exacerbaçáo per- 
niciosa do nacionalismo econômico de alguns países e pelo 
crescente aperfeiçoameto técnico da produção. 

Em nossos dias, essa teoria econ6mioa capitalista caiu 
fulminada pela prúpria monstruosidade de suas finalida- 
des. O Tratado de Paz. em Versailles, repugnou essa mis6- 
ria deshurnana, estabelecendo no art, 427: 

"O trabalho de um ser humano niío pode ser asseme- 
&ado a uma mercancia-ou rr um artigo de comércio," 

Para melhor aonsolidar Bsse novo. direito do homem, o 
próprio Tratado estabeleceu: 



"Os trabalhadores deverão receber um salario que os 
assegure um nível de vida conveniente, segundo seu tempo 
e seu país." 

O Brasil foi dos signatários dêsse Tratado. O projeto de 
Constituição, consagrando o principio do salário minimo, 
vem ratificar o comDromisso solenemente assumido no Tra- 
tado de Paz. - 

Entre n6s que ainda mantemos, em fáce do ~rabalho e 
do comércio, as mesmas normas coloniais de ação: lucros 
fantasticos, salários pequenos, excesso de trabalho, desam- 
paro do trabalhador, etc., ainda mais se justifica as medi- 
das consagradas na legislação social do projeto de  Consti- 
tuição. 

Pelos estudos estatísticos de t6cnicos abalisafios, pud? 
constatar que o salário minimo médio para o operário, no 
Rio, devia ser de 105000 diário. Entretanto, nas própriss 
oficínas do govêrno onde s e  paga melhor, êle não alcança 
8$000 em média. Isso sem computar o excessivo número de 
filhos que, regra geral, possue o operário. 

Não fosse o pouco tempo de que disponho, descreveria 
exemplos que verifiquei, pessonlmente, num dos departa- 
mentos oficiais do govêrno. Tão flagrante eram as cenas 
de miséria e de privações experimentadas por operarios que 
tive a obrigaçzo moral de aumentar as diãrias, pois, nalguns 
casos viam-se homens com cerca do 12 filhos e com mais 
de vinte anos de trabalho percebendo o mcsmissimo salário 
dêsde o dia de entrada no serviço! Verdadeiras monstruo- 
sidades que tocavam os corações mais insensfveis. 12 p a l i -  
co e notório que de 1914 para cá, o custo da vida quadru- 
plicou e os encargos de famflia dos referidos operários tam- 
bBm tinham se multiplicado. Nenhuma atenuante militava a 
favor da administração que mantinha aquela situação de 
peniíria; pelo contrário, a produção dada nessas oficinas 
era 50 % mais barato L'o que a de suas semelhaiites parti- 
culares. Em conclusão, a esploração do braço trabalhador 
fazia-se, impunemente, porquê náo tinhamos uma legiala- 
çáo social, _cride o explorado encontrasse meios para defesa 
do sagrac?o direito de vida. 

Tratando do mesmo assunto que ora me preocupa, um 
ilustre colga desta casa, apresentou u x a  emenda dispondo 
que de quatro em quatro anos sofressem alterações as ta- 
belas de salário mínimo. Essa emenda viria dificultar a 
verdadeirz finalidade social do valário mínimo. 

O estabelecimento do salário mínimo depend3 de di- 
Tersos fatores, entre os quais se destacam: 

a) - Natureza do trabalho. 
b)  - Preço corrente, n a  praça, do artigo confeccionado. 
c) - Recursos necessãrios á subsistência do operãrio. 

- d )  - Salário mínimo percebido pelos operários, nas 
fábricas que produzem o mesmo artigo ou artigo análogo. 

e) - Costume locais, alugueis de casa e preços dos ge- 
neros de promeira necessidades, na região ou cidade onde 
funciona a indústria ou com6rcio. 

f) 7 Valôr das mercadorias ou instrumentos de lab6r 
necessário ao operário, para execução de seu trabalho. 

O simples exame dhsses elementos, compfovs que o fator 
tempo não pode ser considerado como invanãvel na questáo 



do salário mínimo. Essas exigências podem aumentar ou di- 
minuir de ano para ano ou de mes para mês. Basta uma re- 
vo2ugã0, uma guerra ou uma orientação ecc'nbmica de qual- 
quer governo, para que o salario minimo sofra, imediata- 
mente, flutuações obrigatórias para mais ou para menos. 

O que, entretanto, pode e deve ser fixado, 6 o tempo do 
mandato das comissões mixtas encarregadas de elaborar as 
tabelas, afim de haver renovagão de encargos e evitar abusos 
que as amizades cultivadas com o tempo podem trazer .em 
detrimento dos interesses coletivos. 

Por todas assas razões sou favorkyel A legislação social 
do projeto, que garante efetivzmente os novos direitos do 
homem: expressos nos direitos á subsist&ncia ao trabalho. 
6 educaçãos h assistência. Neste particular, o projetosentiu 
as realidades brasileiras. atendendo As necessidades sociais 
dos trabalhadores, dentro da orientação renovadora que ex- 
perimentamos com o movimento revolucionário e de acordo 
com a evolução econbmica do mundo. 

Sr. Presidente. Srs. Constituintes - Como representan- 
te do Partido Autonomista, cuja principal finalidade 6 pro- 
pugnar pela autonomia do Distrito Federal, sinto o dever in- 
declinável de abordar esse assunto já em parte perfeitamente 
elucídado por outros colegas de bancada. 

A Capital Federal anseia por sua autonomia, quer ter o 
direito e a prerrogativa de dirigir seus próprios destinos. 
Nada justificaria perante o movimento liberal iniciado com a 
Alianca Liberal e continuado pelo Governo Provisório que, 
ao consolidar em leis essas conquistas coletivas, pudes-rn 
os responsáveis por tão oportuno e patriótico feito cfvlco, 
eoquacer a justiça e o direito que assiste ao maior centro 
cultural do Brasil, isto é, ter um gov0rno nascido do seu pr6- 
prio povo. 

Bem acertada andou a oomissão que elaborou o projeto 
de Constitui~Bo, dando a carta de alforria ao povo carioca, 
ouja tradição de independbncia, cuja altivez de atitudes, foi 
sempre uma destacada sentinela pela defesa da Liberdade, 
contra as tiranias desmandadas dos maus brasileiros da Re- 
pública Velha. inscrevendo no projeto o direito do Distrito 
Federal eleger pelo voto direto do povo, o seu-governo, a 
Comissão dos 26, cumpriu dignamente o mandato, confir- 
mando os anseios de dois milhões da almas cultas- e. consa- 
grando uma conquista da opinião pfiblica que fol inscrita 
por Getúlio Vargas. no programa da Alianca Liberal. 

-4 AssemblBia Constituinte saberá. ser tão digna e tão al- 
tiva, quanto a Comissão dos 26, sancionando unanimemente, 
uma conquista que ja tardava e um direito que esta!? cons- 
purcado debaixo do tacão indigno da opressão tirsnica de 
u m  regime democrático apodrecido pelos vfcios dos homens. 

O povo carioca, em espectativa, anseia por sua auto- 
nomia com o mesmo sentimento e com a mesma bravura 
que sempre soube derrotar nas urnas livres os despostas 
quatrienais . 

Srs. Constituintes - A opinião de um povo culto, vale 
mais do que a opinião de mil povos analfabetos. Da sentenga 
do pronunciamento das urnas livres de 3 de maio de 1933, 
saiu esta camara que tem sido tão malslnada pelos maus 
brasileiros, mas que saber& sancionar os anseios e os direitos 
da opinino públim, aorrasgondendo dignamente ao sacriff- 
oio de sangue dos idealisbn que tombaram bravamente nos 
csampos de batalha ou nas maemarras dos tiranos. 



Jámais me passaria pela memória que o voto secret9 
e livre de 3 de maio, pudesse gerar uma mentalidade qua 
ainda quisesse perpetuar o crime de acorrentar os inter&s&s 
do  ovo carioca aos interesses ~olitiaueiros dos chamados 
grandes Estados. 

Srs. Constituintes: - O parecer da comissão dos 26, sa- 
tisfaz plenamente o primeiro passo para uma conquista jua'a 
d o  povo da Capital Federal. Embora não concorde tatal- 
mente com as considerações que justificaram o luminoso 
parecer da subcomissáo, na parte em que se diz que o voto 
.direto deve ser estabel&ido, porquê do contrário haveria 
"transações". A subcomissão não está bem esclarecida no as- 
sunto. E preciso dizer que. o eleitorado carioca, depois de 
1530, 6 composta não de 30.000 eleitores na maioria de ca- 
bresto, mas sim de mais de 100.000 eleitores concientes e 
prontos para escolher um govêrno digno da mais culta e da 
mais cívica de todas as cidades do Brasil. 

A revolução nacional de 1930, trouxe entre muitos bene- 
fícios o de criar uma opinião pública pela seleção do elei- 
torado e pela liberdade das urnas imposta pelo voto secrett-~. 
E esta Assemblkia é a expressão viva dessa opinião pública, 
que foi feita para construir pela justiça, pelo trabalho, 'pelo 
direito e pela honestidade. Estou certo e certa est6 a 49- 
sembléia toda, de que.em nome desses princfpios basilare~ 
da revolução não se pode negar a disposição que da ao Dis- 
trito á obrigação de escolher seu gov&rno. Confio á Assern- 
bleia, em nome do povo carioca, a defesa do nosso direito, 
que 6, em última instancia. a consagração da liberdade e a 
morte da tirania opressora. ( i ) .  

O Sr. Presidente - Esgotado o tempo. vou levantar a 
SessBo, designando, para a de amanhã, a mesma 

Trabalhos de Comissão. (Policia. ) 

Levanta-se a Sessáo As 18 horas. 

(i) O documento a que se refere o Sr. Rui Santiago O 
publicado nos Donsmentos Parlammlares (Anerqs da A. 
Constituinte. ) 



13Ga Sessão, em 4 de Maio de 1934 

Presidincia dos Srs. Ant6nío Carlos, Presidente; Tomaz Lobo, 
ia Secretário, e Pacheco de Oliveira, i" Vice-presidente 

As 14 horas, comparecem os Srs. : 

Ant6nio Carlos, Cristóvão Barcelos, Fernandes Tãvora, 
Glementino Lisboa, Valdemar Mota, Alvaro Maia, Mhio 
Caiado, Luiz Tirelli, -4bel Chermont, Veiga Cabral, Joaquim 
Magalhães, Rodrigues Moreira, Costa Pernandes, Godofredo 
Vianna. Liliz Sucupira, José Borba, Pontes Vieira, Silva Leal, 
hlberto RoselIi, Veloso Borges, Ireneo Joffilg, Pereira Lira, 
Agamenon Magalhães, Arruda Falcáo, Arruda Camara, Alde 
Sampaio, Simões Barbosa, Valente de Lima, Sampaio Costa, 
AntOnio Machado, Leandro Maciel, Deodato Maia, J. J. Seabra, 
Marques dos Reis, Medeiros Neto, Artur Neiva, Ledncio Gal- 
rão, Homero Pires, Negreiros Falcão, Francisco Rocha. Arnaid 
Silva, Lauro Passos, 'Godofredo Menezes, Lauro Santos, Hen- 
rique Ihdsworth. Rui Santiago, Amara1 Peixoto, Pereira Car- 
neiro, Leitão da Cunha, OIegirrrio Mariano, Nilo de Alvarenga 
João Guimariíes, Raul Fernandes, Acúroio Tdrres, Buarque 
Nazarelli, Lerngruber Filho, Bias Fortes, Adélio Maciel, Mar- 
tins Somes, Pedro Aleixn, Augusto ViBgas, Mata Machado, 
Delfim Moreira, Odilon Braga, Simiio da Cunha, Furtado de 
Menmes, Cristiano Machado, Policarpo Viotti, Levindo Coe- 
lho, Valdomiro Magalhães, Campos do Arnaml, Carneiro de 
Aezende, Jacques Montandon, Antero Botelho, Alcantara Ma- 
chado, Teotbnio Monteiro de Barros, Barros Penteado, Morais 
Andrade, Almeida Camargo, Hipólito do Rego, Jose Ulpiano. 
Lacerda Werneck, Ant5nio Covello, Cardoso de Me10 Neto, 
Jose Honorato, Nero de Macedo, João Vilasboas, Alfredo P& 
checo, Plfnio Tourinho, Lacerda Pinto, AnMnio Jorge, Nereu 
Ramos, Carlos Gomes, Renato Barbosa, Demétrio Xavier. 
Ascanio Tubino, Pedro Vergara, F a d a  Ribas, Adroaldo da 
Costa, Minuano de Moura, Gilbert Gabeira, Vasco de Toledo, 
Ant6nio .Rodrigues, Valdemar Rejkdal, Martins e Silva 
Francisco- Moura, Ant6nio Pennafort, Sebastião d$ Oliveira, 
3 6  Vitaca, -9lbert.o Surek, Eugenio Monteiro de Barros, 
Edmar Carvalho, Mario Manháes, Mfiton Carvalho, Ricardo 
Machado, Válter Gosling, João Pinheiro, Borácio Lafer, P?- 
dro Rache, Roberto S,imonsen, Abelardo Marinho e Moras 
Paiva (122)- 

O Sr. Presidente - A lista de presenge aawo o compare- 
cimento de 422 Snr. Deputodos. 

aberia a sess8n. 



O Sr. Clementino Lisboa (3" Secretário, servindo de P). 
prucede á leitura da Ata da Sessao antecedente, a q ~ a l  6 
posta em discussão. 

O Sr. Henriuue Dodswortll - Peço a palavra s6bre a Ata. 

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

O Sr. Henriqae Dodsworth (Sdbre a Ata) - Sr. Presi- 
dente, tive opportunidade de solicitar da Mesa a retificagio 
de uma emenda apresentada ao projeto de Constituição, no 
capítulo referente á instrução pública. 

O Didrio da Assembléia de hoje não consigna ainda a 
retificação pedida e quie me foi inspirada pelos próprios 
autores da emenda. 

Desde que, oficialmente, nenhuma providência foi to- 
mada s13bre o assunto, devo dar conhecimento a V. Ex, e á 
Assembléia dos justos protestos que nos meios docentes e 
discentes tem provocado a aludida emenda, conforme posso 
comprovar com a entrevista que a jornais desta cidade con- 
cedeu o ilustre diretor d o  Coldgio Pedro 11, Sr. professor 
Raja Gabaglia, como, igualmente, com a representação a mim 
dirigida pelos dignos estudantes do referido estabelecimento. 

S6bre a entrevista publicou O Globo, a seguinte noticia: 

"O ensino passará a ser atribuição do Distrito 
Federal e dos Estados? - Um veemente protesto do 
professor Raja Gabaglia á emenda i -951" - "fndo o 
professor Raja Gabaglia, hoje, á tarde, ao Ministério 
da Educação e Sailide, afim de conferenciar com o ti- 
tular daquela pasta, os representantes da imprcensa ali  
acreditados prevaleceram-se da oportunidade para 
pedir-lhe a opinião s8bre a emenda 1.954, aos arti- 
gos 170 a 179 do Projeto Constitucional. Atendendo- 
os solicitamente, o diretor do Coldgio Pedro Ii disse 
mostrar-se absolutamente contrário Aquela emenda- 
- O Diário Oficial está publicando essa emenda, 

prosseguindo, na parta do Projeto Constitucional que 
se refere ao ensino. Nele se estabelece que compete 
ao Distrito Federal e aos Estados "organizar" admi- 
nistrar e custear os sistemas educacionais em todos 
os gr6os e todos os ramos, sob a orientação de um 
Conselho Estadual de Ens$~o. Ao mesmo tempo, atrl- 
bue á competencia privativa da União- "apenas man- 
ter no Distrito o ensino superior e universit6rion. 

A emenda em aprego, disse ainda o professor Rajs 
Gabaglia, em que pese o mdrito de seus ilustres pro- 
ponentes levanta justo e irreprimivel clambr, pois, 
antes de mais nada, subtrae ao Govbrno Federal qual- 
quer fiscalização no ensino secundhrio. Desde já, -e 
sem maiorfs explanações. posso asseg-ar, na qual!- 
dade de antigo professor oficlal do ensmo secundz4rio 
e ex-membro do Conselho Nacional do Ensino, que -0 
bom senso nacional triunfante na Assembléia Corwt~: 
tuinte, há de igpedir se transforme em texto de lei 
a e s d r a l a  ideia. 

Pela emenda 1.951, o Colégio Pedro 11 passaria 
a ser estabelecimento municipal. 

Ser4 possivel que, nas vespras da comemoração 
do centenário do grande colégio, .se despoje a União 



- 309-

de seu estabelecimento modêlo do ensino de bumani
d~des? Não creio! E o clamôr que me chega aos ou
vldos leva-me a fazer estas declarações...

Estou confiante, porém. na' Assembléia Constitu
inte, concluiu com enfáse o diretor do Colégio Pedro
Il. que manterá o ensino secundário com a União,
ficando o Pedro II como está".

A representação dos estudantes está concebida nêstes
têrmos:

"Exmo. Sr. Dl'. Henrique de Toledo Dodsworth
- DD. Representante carioca na Assembléia Nacional
Constituinte - Confiantes no seu alto espírito patrió
tico, nós, os infra assinados, sextanistas do Colégio
Pedro lI, em nome do corpo discente dêsse estabele
cimento de ensino federal, vimos apresentar a Vossa
Ex. os nossos mais veementes protestos contra a
emenda apresentada aos arts. 170 a 179 do Projeto
Constitucional que, na .parte referente ao ensino, esta.
belece competir aos Estados e ao Distrito Federal
"organizar, administrar e custear os sistemas educa
cionais em todos os gráos e ramos, sob a orientação
de um conselho estadual de ensino", cabendo tão 56
mente "á competência. privada da União, manter no
Distrito Federal o ensino superior e universitário."

Nêste momento, Sr. Deputado, em que o separa
tismo lança os seus tentáculos sôbre a unidade da
Pátria, num regionalismo que só se explica pela am
bição do mando. como os últimos acontecimentos bem
o demonstram, a sua palavra de representante do Povo
Brasileiro. e dp. professor do curso secundário não se
deve calar ante tal emenda que, visando interêsses
particulares de c-ertos Estados, ameaça solapar as
bases da estrutura nacional. A Pãtria tem objetivos
por demais alevantados para que a ambição parcial
a enfraqueça.

Não se compreende, 81'. Deputado, que o Govêrno
Federal, sendo dirigent.e do Povo Brasileiro, não te
nha a competência intelectual. moral e material para
formar a mentalidade dessa juventude que futuramen
te será o esteio dos ideais humanitários.

O que compreendemos e compreendem todos os
homens ao par da administração brasileira, é QUe as
Municipalidades, com suas tendências regionalistas,
além de incrementar o regionalismo, não têm os fun
dos morais e econÔmicos nec-essários para arcar com
tal empreendimento.

Num Pais em que o número de analfabetos cresce
assustadoramente. patenteando a nec-essidade instante
de tornar até mesmo o ensino primá.rio federal e obri
gatório, a passagem do ensino secundário par~ as
Municipalidades atirá-lo-á ao mesmo marasmo em que
·se debate a educação primária. -'

Não cremos que as bancadas dos Estados que têm
dado ao Brasil homens dos mais notáveis no raI!l0 das
letras das· ciêl1cias e das artes, 'e dos quais mUltos se
baterám pela grandeza e unidade nacionais, tivessem
em mente, ao propÔr tal emenda; concorrer para a
dissolução nacional.

Cremos no alto espírito de justica de .V_ Ex.
e a êle .apelamos, confiantes em ter encontrado na.



sua palavra a trincheira que resistirá aos embates CIC 
ia1 corrente devassadora . 

Apelamos para que por seu intermédio, senhor 
Deputado Henrique Dodsworth, o nosso protesto se 
faça ouvir não somente nessa colenda Assebbléia, 
mas tamb6m atrav6s dela por todo o território na- 
ciona1 . 

Rio de Janeiro, 4 de Maio de 1934." 

São êstes, Sr. Presidente, o s  protestos em relação d 
emenda, tal como está publicada, porque o pedido de reti- 
ficagiio por mim formulado da tribuna - repito - ainda 
ngo teve oportunidade de ser atendido pela Mesa da Assem- 
bléia. 

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

O Sr. Bbel Chennont - Peço a palavra, sobre a Ata. 

O Sr. Residente - Tem a paIavra o nobre Deputado. 

O Sr. Abel Chennont '(Sdbre a Ata) - Sr. Presidente, a 
bancada do Par& a que me honro de pertencer, constrangi- 
damente ontem entrou num debate, de ordem não constitu- 
cional, a que não desejaria ser arrastada. Em todo caso, não 
fugimos áa nossas responsabilidades e. principaimente, Q de- 
fesa da terra e dos homens que a governam a contento geral. 

Assim, pois, requereria a V. Ex- que, com o s  documen- 
tos cuja remessa ao Sr. Chefe do Governo Provisdrio foi so- 
licitada na Sessão anterior, sigam tamb6m - caso a Assem- 
bléia aprove o requerimento - os que vou mandar á Mesa. 

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

E m  seguida 6 approvada a Ata da Sessão rn- 
tecedente. 

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

O Sr. Fernandes Tbvora (2' Secretário, servindo de 1') 
declara que o50 ha Expediente. 

O Sr. Henrique Dodsworth -Peco a palavra, pela ordem. 

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

O Sr. Henrique Dodsworth (Pela ordem) - Sr. Presiden- 
te. V. Ex. não t e ~ ~ ?  o~ortunidade de me esclarecer sdbre 
a reclamagão que dirigi ã Mesa. 

Vem & Mesa a seguinte 

A publicação feita contendo rrq emendas referentes ao 
tftulo V - Estados, Municípios, Distrito Federal e Territó- 



rios - e parecer sobre as mesmas, omitiu as seguintes emen- 
das: ns. 1.383, 1.402, 1.518 e 1.955. 

Outrosim, declarou favordvel o parecer dado sbùre a 
emenda n. 954, quando o mesmo foi desfavorável. 

O número da emenda do Deputado Maurfcio Cardoso, a 
qual se refore o parecer, a fls. 6,B n. 739 I - e não - 759 I. 

Peço a publicação destas retificações e das emendas omi- 
tidas, acima indicadas,parn melhor esclarecimento do ple- 
nário. 

)Rio. 4 de Maio de 1934. - Leopoldo P. da Cunha Me10 
(um dos relatares do Tftulo V) . 

O Sr. Presidente - Acha-se sobre a mesa e vou submeter 
a votos o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeremos a V. Ex. se digne consultar á Casa para que 
~ q a  inserto, na Ata dos nossos trabalhos de hoje, um voto de 
pesar pelo passamento, verificado a 24 de Fevereiro do ano 
passado, do marechal José Joaquim Pereira Lobo, ex-Presi- 
dente de Sergipe e ex-Senador federal pelo mesmo Estado. 

Sala das Sessões, 4 de maio de 1934. - Deodato Maia.- 
Leandro Maciez. - Rodrignes Doria. - Augusto Lefte.  

Aprovado. 
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O Sr. Presidente - Tenho ainda sobre a mesa e vou sub- 
meter ao voto da Assembléia o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeremos a V. Ex. que consulte á Casa se concede seja 
inserto na A t a  de hoje de nossos trabalhos um voto d e  pesar 
pelo passamento do marechal José Siqueira de Menezes, ex- 
Senador federal e ex-Presidente do Estado de Sergipe, e pelo 
do Dr. Manuel Bomfim, que foi Deputado federal pelo mSmo 
*do. 

Sala das Sessões, 6 de Maio de 1924.-Rodrigues Ddn'a. - Deodato Mais. - LeaPiaro Maciel. - August o Leite. 
Aprovado. 

O Sr. Presidente - Há também sdbre a mesa, e vou sub- 
meter ti aprovaçáo da Assembléia, dous requerimentos que 
se referem ao mesmo assunto e que são os seguintes: 
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REQUERIMENTO 

Requeremos seja consignado na Ata dos nossos trabalhos 
um voto de profundo pesar pelo infausto passamento, ontem, 
d.oç dignos e brilhantes oficiais de nossa Avia-o Mi!itar, 
Capitães AntBnio de Lemos Cunha e Artur Mota Lima Fllho. 



Moços, cheios de são idealismo, perfeitos como cidadãos, 
como tkcnicos, como soldados, são sacrificados pela inexora- 
bilidade do destino na hora em sue a Pátria dêles ainda tudo - 
podia esperar. 

O País inteiro, por todas as suas classes, enche-se de má- 
goa, de justa compunção, ante a perda irreparável que acaba 
de sofrer, ante o golpe profundo que, ferindo-o, vem também 
abrir claros impreenchíveis nas fileiras do glorioso Exército 
Brasileiro. 

Sala das Sessões, 3 de Maio de 1934. - AcQrcio TGrres. - Cristiano Monteiro Machado. - Cristóvão Barcelos. - 
Fernando Magalhães. - Bias Fortes. - Idcílio Sardenberg. - Antonio Jorge Machado Lima. - Asdrubal. Gwyer Aze- 
vedo. 

REQUERIMENTO 

Requeremos seja inserto na Ata dos trabalhos desta As- 
sembléia Nacional Constituinte o profundo pesar com que a 
Nação se vê privada, em suas fôrças armadas, dos brilhantes 
oficiais Capitães Artur da Mota Lima Filho e Antanio de 
Lemos Cunha, ontem vitimados em desastre ocorrido em 
Curitiba. 

Sala das Sessões, 3 de Maio de  1934. - Carlos de Mor& 
Andrade. - Abreu Sodré. - Almeida Camargo. 

Aprovados. 
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O Sr. Presidente - O requerimento feito pelo Sr. Depu- 
tado Henrique Dodsworth, em uma das Últimas sessões, no 
sentido da retificação de uma emenda relativa ao ensino se- 
cundário, não foi imediatamente atendido, pela necessidade 
de se proceder 6s convenientes verificações. Feitas estas, a 
Mesa chegou á conclusão de que a observação de S. Ex. 6 
procedente. A retificação, feita hoje, será publicada amanhã. 

Vou dar a palavra ao primeiro orador inscrito, na hora 
do. Expediente. 

Tem a palavra o Sr. Alcantara Machado. 

O Sr. Aicantara Machado - Eis-nos chegados, Sr. Presi- 
dente, A iíltima fase da elaboração constitucional. Dentro em 
poucos dias, estará votada a nova lei fundamental da Rep6- 
blica . 

Para honra desta AssemblBia e confusão daqueles que, 
desde o primeiro momento, deram mãos B odiosa empreitada 
de criar em tdrno da  Constituinte uma atmosfera de pessi- 
mismo, quanto á sua estabilidade, á nobresa de seus prop6- 
sitos e á eficiência de  seus trabalhos, - não creio que tenha 
havido entre n6s cpem se intimidasse diante das ameaças de 
dissolução (Muito bem), ou se dobrasse ás imposj~ões de 
elementos estranhos (Apoiados), ou desanimasse dlante da 
cam~anha sistemática de menoscabo e descrédito aue vimos 
padêcen- . - 

A bancada, com que me ufano de colaborar, tem oonci6n- 
cia de haver cumprido integralmente o seu dever. Obedien- 
tes ao mandamento das mortos gloriosos de 32 e fi6is ao 



mandato recebido em 3 de Maio, seguimos, nemine discre- 
-te, o roteiro que, por deliberação unanime, nos h a v i a o s  
tragado, pondo todo o nosso esf6rço na  reposição imediata do 
Pais dentro da ordem jurídica. Representantes de várias cor- 
rentes partidárias e de farpas apoliticas, outra não poderia 
ser a nossa atitude, sob pena de traírmos a confiança dos que 
nos elegeram, sem distinção de partidos, e de quebrarmos a 
unidade moral que tem sido, até agora, a nossa fdrça. 

Tudo fizemos por que se apressasse o advento do regime 
legal. Tudo temos feito e continuaremos a fazer por que a 
Constiuição vindoura seja, como requer a sabedoria politicg 
uma obra equidistante das tendências extremas. uma transa- 
ção entre as forças de conservação e as correntes de renova- 
ção do organismo nacional, um compromisso entre o passado 
e o futuro, Único processo pelo qual se realizam a civilização 
e a justiça. A Constituinte não é a delegação de um partido, 
ou o seminário de uma escola socíológica, ou um laboratório 
de experiências in unairna nobile, mas a expressão, a minia- 
tura, o epitome d e  todo povo brasileiro, com as suas diver- 
sidades inevitáveis e notórias de interêsses econi3micos, con- 
vicções políticas e condições cuIturais, sem embargo de sua 
unidade profunda. Aquf se .encontram homens de f ormaç5o 
mental diversa, vindos de classes distintas e portadores du 
espfrito de gerações diferentes. Aquí, pela primeira vez, 
se faz ouvir a voz da mulher brasileira; são pregadas da tri- 
buna parlamentar as novas ideologias; o proletariado pleiteia, 
diretamente, as suas reivindicações e rebda a palavra, nem 
sempre serena, mas sempre ungida de patriotismo, dos res- 
ponsáveis pela administracão pablica. 

Refletindo, como de razão, esses conflitos de interesses e 
de mentalidades, 6 natural que a Constituição de 34 não sa- 
tisfaça, iateiramente, a nenhum de n6s. Será, por isso mes- 
mo, a que melhor convdm, em suas linhas mestras, á coleli- 
vidade. (Muito bem.) 

O que, de fato, nos convem é, para servir-me das pa- 
lavras de Sanchez Albornoz perante as CBrtes espanholas, 
um estatuto que, embora socializante, respeite as tradições 
jurfdicas do mundo ocidental; que consagre a mais larga au- 
tonomia dos poderes locais, sem pre~ufzo para a iutegridaáe 
da pátria; que prestigie as liberdades individuais, isto é, 
a personalidade humana, resguardando todavia o interesse 
coletivo; que fortifique a autoridade, tornando em compen- 
sagão real e efetiva a responsabilidade dos agentes do po- 
der; e que se inspire nos ideais d a  humanidade, sem perder 
de vista as  realidades nossas. 

Nada mais conforme com as nossas realidades, n a  ordem 
polftica, do que a federação e a democracia. 

Sabem-no todos quantos conhecem a nossa formação his- 
Urica, de @e fez, ainda há poucos dias, desta mesma tri- 
buna, uma síntese feliz, o nobre Depufaio Sr. Pedro Verga- 
ra. Iniltil seria qualquer tentativa para despojar-nos da- 
quelas duas conquistas, que sào irrevogáveis--Diçse-o, há 
pouco menos de 20 aDos, Rui Barbosa: "qualquer movimen- 
to em ta] sentido nos poderja levar dissolu~ão OU a0 des- 
mmbramento". E, por isso mesmo, "sejam quaisquer qils fo- 
rem as revisões por que passe nosso Direito Constitucio- 
nal, nesse ponto não se ousará jámais tocar". Confirmo~-o 
ultimamente Pedra C-on, gue é um dos mais belos espí- 
ritos da no= geração: "0 Brasil tem *na Sua história e 1l8 



sua geografia, o destino federativo dos vastos territórios e 
das populações disseminadasn; e, assim, a federação não pe- 
recer&, "continuando a satisfazer ás duas necessidades vi- 
tais do organismo nacional", isto 6,  a descentraliz~ão, fora 
da qual não haveria nem o progresso, nem a ordem; e o nexo 
federativo, que traduz o espfrito e a unidade virtual da 
Pártria. 

Quanto ã democracia, combatem-na os que desejam um 
govêrno forte. Mas gov&rno forte e patria forte, estão longe 
de ser expressões sinbnimas . . . 

O SR. HOFUIS ANDRADE - Muito bem. 
O SR .ALC.4.NTARA MACE-4M4 - . . . como pensam os 

que seguem, religiosamente, os últimos figurinos europeus. 
Ao contrário: uma nação não 6 forte senão quando repre: 
senta um feixe de vontades livres. 

O SR. MORAIS ANDRADE - Muito bem. 
O SR. ALCANTARA MACHADO - 9ssim na Roma an- 

tiga, assim, nos Estados Unidos, assim na Inglaterra. E o 
que Faguet assinala, com precisão luminosa, quando afirma 
que ferir a liberdade I5 diminuir a Phtria, 

Certo que federação e democracia têm sido mal compre- 
endidas e executadas entre n6s. O remédio não 6, eviden- 
kmente, enfraquecê-las ou suprimi-las . Todos os erros que 
Ihes atribuimos são nossos, exclusivamente nossos, que ain- 
da não aprendemos a manejar esses instrumentos delicados 
e complexos. Insania seria quebra-los, s6 porque, até agora, 
não soubemos tirar deles o rendimento máximo. (MuZto 
bem.) Suicfdio, o mais est~pido dos suicfdios, seria a con- 
fissão de nossa incapacidade para lhes compreender o meca- 
nismo e o funcionamento, H& incapacidades (é a voz de Rui 
que, neste passo. como sempre, tem a ressonancia do bron- 
ze, feito para a eternidade), h& incapacidades que um pais 
não pode confessar, repudiando os seus progressos polfticos, 
sem arriscar a prbpria existencia . 

Af está por que, em tbrno dessas duas idéias essenciais, 
se reuniram as correntes da opinião dominantes nesta As- 
sembléia. As correntes de opinião, e não as grandes banca- 
das, como, tendenciosamente ou não, se tem dito e redito, 
quando a verdade sabida e ressabida 6 que nas emendas de 
coordenação colriboraram os representantes de qaasi todos, 
senão de todos os Estados. 

Ou muito m e  iludo, ou falta razão aos Titans agastados, 
que entenderam de fulminar aquela obra necessária de boa 
fI5 e de patriotismo, calcada, aliás, no substitutivo da emi- 
nente Comissão dos 26. 

Obra que terá certamente defeitos inilmeros, porque ne- 
nhum de n6s se julga único senhor e possuidor exclusivo da 
verdade. Mas que não justifica o libdlo trovejante do hon- 
rado Sr. Ministro da Agricultura, e a critica, impiedosa, 
do ilustre Sr. Leví Carneiro, cujo nome declino com a sim- 
patia e o respeito que merece de toda a Assembléia, pelo 
muito que lhe devemos e presamos. 

Somos acusados, especialmente, de atentar contra os 
interêsses e os direitos da União, suprimindo-lhe atribui- 
ç6es vitais. 

O primeiro item do libelo 6 não terem as emendas con- 
templado, entre as mat6rias da competência privativa da 



União, a de regular 8 arbitragem comercial. Em discurso 
que ficou sem resposta, o meu querido companheiro Sr. Ver- 
gueiro CBsar demonstrou o que havia de impreciso naquela 
expressão, que do Anteprojeto passou para 5 Substitutivo. 
Sabemos. agora. que se trata do nosso velho e conhecidíssimo 
juizo arbitral, disciplinado, entre nds, pelos artigos 1 .O37 e 
seguintes do Código Civil, e, em matéria de com6rci0, desde 
o decreto de 26 de junho de 67. 

Suprimimos a referência, por ser de todo em todo 
ociosa. O instituto, na parte substantiva, continuara a ser 
disciplinado pela União, porque não se tirou dessa última a 
legislação sobre o Direito Privado; e poderá sblo, tambem, 
na parte adjetiva, uma vez triunfante a idBia de conferir á 
União a faculdade de estabelecer as normas fundamentais do 
processo civil e comercial. Onde, portanto, o atentado que 
nos imputam, quando, em vez de cercear, alargamos a com- 
petbncia do Poder Central? 

Acusam-nos, a segirir, de havermos eliminado a alusão 
6s juntas comerciais. Vai nisso uma restrição á compe- 
tência que tem a Gnião, em face do direito vigente? De 
modo algum: mantém-se o sfafu quo; não se diminue a 
competencia atual da União; respeita-se a atual atribuição 
dos Estados. 

O Substitutivo alude B produção e ao comdrcio de tó- 
xicos. Assim, com essa latitude, 6 evidentissimo que não 
poderiamos conservar a disposiçáo. Ficamos cientes, com as 
explicações posteriores, que se tinham em vista a produção 
e o com6rcio de entorpecentes, o combate aos vfcios elegan- 
tes. De pleno acbrdo. Mas, silenciando, corno silencia a res- 
peito, a emenda n. 1 .945, náo tolhe a a ~ ã o  dos poderes fe- 
derais. O fato constitue crime; e a União legisla sbbre Di- 
reito Penal. Quasi todas as substancias daquela natureza 
são importadas; e a União legisla sbbre o comércio com o 
estrangeiro. Todas constituem um perigo para a s a ~ d e  pú- 
blica; e esta, de d r d o  com a emenda incriminada, 6 ma- 
tdria da competkncia concorrente dos Estados e da União. 
Onde, sem afronta evidencia, o mime capital que nos 
imputam? 

Hoje em dia o Governo Central não tem, ao que me 
conste, poderes para proteger as belezas naturais, os monu- 
mentos histbricos, as obras de arte. A emenda confere-lhe 
(Isses poderes. E averbam-na de restringir, ainda nesse pon- 
to, a órbita d a  ação federal! É verdade m e  não lhe dA com- 
pefAncia privativa, mas cumulativa, com os Estados e os 
Municfpios. Nada mais justo. Imagine-se que, para evitar 
a depredacão iminenta de um sitio hist6rico ou a evasão 
de uma das joias de nosso patrim6nio artfstico tivessemos 
de esperar que se movesse a máquina complicada da admi- 
nistragão federal I 

O SR. TEIXEIRA LEITE - Muito bem. 
O SR. ALCANTARA MACHADO - 'A providencia che- 

garia Go oportunamente como os ^carabineiros de Offen- 
m h u l  Dizem-nos que assim 6 na Lustria. Comparar a 
dustria com o Brasil B ver as coisas do  ponto de vista de 
~ i r i u s  . 

- 

Quantc? á assistência judiciarla, o que se nos pode cen- 
mirar 6 não termos despojado os Estados, em beneffcio da 
União, de uma atribuição que 6 deles, exclusivamente d&les. 
Nenhum motivo existe para que o não seja. A matéria esta 



devidamente regulada em todos os códigos estaduais de pro- 
cesso. Quando não o estivesse, estaria ao 'alcance da União, 
consoante as nossas emendas, traçar as normas fundamen- 
tais, para que o instituto realizasse todas as suas altas fina- 
lidades. 

Outra assacadilha : da alçada federal ficaram exclufdas 
a colonização, a fiscalização da aplicação das leis sociais, a 
defesa sanitaria. Não 6 exato. 'O que fizemos, expressamente 
e muito de assento e sobremão - como diriam os clássicos - foi manter, note-se bem, no caso, a competência eumula- 
tiva. A razão é claríssima. Como poderia a administração 
central cuidar eficientemente dessas matérias em todo o 
nosso território, sem criar legiões e legiões de funcionários? 
Reconheceu-o, há. poucos dias, o Ministério do Trabalho, 
confiando ao Governo estadual de S. Paulo, a fiscárlizaqão 
das leis de defesa do proletariado. Confessou-o, não faz 
muito, o MinistBrio da Agricultura, deferindo á administra- 
ção daquele Estado o encargo de prover a defesa sanitária, 
animal e vegetal. 

Com referência ás desapro~riações, sabem os mais je- 
junos em Direito, entre os quais não tenho dfivida em alis- 
tar-me, que se trata de matéria de Direito Civil, sendo, como 
tal, regulada pelo nosso Código nos arts. 590 e seguintes. 
Continuari5 a ser assim regulada, na parte substantiva. Há, 
porém, o processo, para fixar a indenização de vida ao ex- 
propriado. 3sse já pertencia Bs províncias, na Bpoca im- 
perial; e seria estranho que se negasse, no regime federativo, 
aos Estados, aquilo que 8s províncias se reconhecia no 
regime unitario. Pois bem: 6 o que se pretende, tornando- 
se uniforme para o Brasil inteiro, a base para o cálculo da 
indexização. E é o qde não admitimos, porqu6 seria estra- 
vagante que fosse o mesmo o critério, nas capitais e no in- 
terior, nas metrópoles e no sertáo, sem aten~ão ás condi- 
ções locais, infinitamente varitiveis, de Estado para Estado, 
de municfpio para município, e Bs vezes, dentro da  mesma 
cidade. (Muito bem. ) 

A caça e a pesca estão sujeitas, pelo C6digo Civil, aos 
regulamentos administrativos. Em que pese t i  autoridade 
inegualhvel dos ceasores, niio vejo porqu6 tamanha ce- 
leuma em tbrno das emendas que não admitiram uma 86 
regulamentagão da matdria para todas as regibes deste 
imenso Pais. Ninguem contesta B União o direito de esta- 
belecer normas gerais sbbre o assunto. Podia faz8-lo na 
vig6ncia da Constituição de 91, em que não se dava, em todas 
as letras, essa atribuição aos poderes federais. A prova 4 
que nenhum dos projetos de código florestal foi arguido 
de inconstitucionalidade. Seja, porbm, como i&, o que pre- 
cisa ficar bem claro, bem explfcito, bem manifesto, para 
evitar interpretações malévolas, foi que, neste ponto, como 
em todos os outros, não cerceamos atribuições pertencentes 
na atualidade á União. impedimos, apenas, que se lhe desse 
o que n-a teve, em face do nosso direito positivo, 

15 precisamente o que sucede com relação ás minas e ao 
aproveitamento de &mas. O que se pleiteia para a Uni50 
pode ser justo e razoável. 'É, no entanto, mais, muito mai8, 
infinitamente mais daquilo de que atualmente dispõe. 

Deixo de lado o problema das jazidas minerais, que, de 
parte a parte, já foi exaustivamente debatido nesb  rec111to- 

Duas palavras, apenas, com referencia ás 88uas. Que 
fazem as emendas contra as quais se levantou gritaria ta- 
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manha? Dão, antes de tudo, á União a maior e a mais efici
ente das armas, para evitar lesões e sacrifícios do nosso
patrimônio: autoriza a nacionalização das quedas de água
julgadas essenciais á defesa militar e aos interêsses eco
nOmicos do País. Não é s6: reconhece expressamente o do
mínio federal sôbre as águas dos rios, navegáveis ou não,
que banhem mais de um Estado ou sirvam de limites com
o estrangeiro, o que equivale a dizer que lhe atribue mais
de metade, senão mais de dois terços de toda a hulha branca
do Brasil. E, como se tudo isso não bastasse, dá-lhe, de
agora em diante. o direito, que não tinha, de legislar sObr.e
o aproveitamento hidráulico, uma vez que as águas ou o
transporte de energia aproveitem diretamente a mais de um
Estado. Note-se que esta f6rmula fomos buscá-la na última
Constituição da Espanha, que é uma república unitária 
"aproveohamientos hidraulicos e instaiaciones eléctricas,
quando las águas discurram ruera de la regime autónoma o
el transporte de la energia salga de sú termino" (art. 14,
número f4).

Note-se, por último, que, segundo reconheceu, leal
mente, o Sr. Ministro da Agricultura, a emenda criticada en
trega á União o contl-ole da energia hidráulica em cerca de
gi5 %, diz êle, textualmente, 95 %, veja bem a Assembléia,
\)5 %, repito mais uma vez, de todas as nossas águas. '

Mas a União é insaciável. Água não há, em quantidade
bastante, que lhe desaltere a sêde. Quer sujeitar, á sua ju
risdição, quando não ao seu domínio, as estaduais, as muni
cipais, e até as particulares. Até a utilizacão do córrego, de
que. o sitiante se vale para mover o seu monj::lo, até lSS0
ficará, talvez, dependente da autorização dos poderes 1e-'
derais I Essa a perspectiva que nos abrem oS ap6stolos do
neo-federalismo. Poderão fazê-lo. Mas, sem a cumplicidade
do meu voto ou do meu silêncio.

A verdade, Sr. Pr-esidente, é que, salvo em um ou outro
ponto de que expressamente divergimos, as emendas conser
vam e melhoram as nossas instituições tradicionais.

Divergimos, na questão da representação ·profissionai.
Não vou reabrir o debate a respeito dêsse problema. O nosso
ponto de vista foi defendido exhaustivamente pelo brilhante
colega, Sr. Ranulfo Pinheiro Lima. Nada tenho a acrescen
tar á sua argumentacão realmente notável.

Divergimos, també'm. no qll(l respeita ás disposições
transitórias. Assim, pelos motivos já ~xpendidos desta tri
buna por mais de um dentre nós. somos contrarias á apro
vação, não digo de cambulhada, mas, em mas~ de todos <l3
atos do Govêrno Provisório. Somos pela iftelegibilidade, para
as primeiras eleições, de todos os detentores atuais do Po
der; somos favoráveis á decretação imediata da anistia e á
imediata reparação dos direitos de todos os funcionários
sacrificado! por motivos de ordem meramente politica; e,
por último somos adversários da' prorogação, por tempo
indeterrninàdo. dos trabalhos da Assembléia Nacional Cons
tituinte, a pretext.o de fazer a elaboração de leis comple
mentares, elaboração que exigirá, certamente, maior tempo
do que a duração da legislação ordinária. . ..

Daria por terminada esta sumária definicão de-pon
tos de vista, se não fôra a necessidade de opôr um ligeiro
reparo á alocução proferida ultimamente pelo nobre Sr. Mi
nistro da Fazenda.



Não precisava S. Ex. fazer a crítica das emendasrelati- 
vas A discriminação de renda. Sabia S. Er. que jtí então 
a maioria da Assembléia havia cliegado a uma solução con- 
ciliatória. Não prevaleceu, infelizmente, a id6ia de modifi- 
carmos, desde logo, o regime estabelecido na Constituição 
de 1891, regime leonino, indefensAve4 que, segundo demons- - trei e S. Ex. é o primeiro a reconhecer, atribui AUnião 63  % 

'-da arrecadação total dos impostos cobrados no território na- 
cional, enquanto que aos Estados cabem apenas 28 % e 9 % 
aos Municípios. E, felizmente, não triunfou a iniciativa de 
relegar para uma lei adicional a solução do problema, Fe- 
lizmente, porquê, sem embargo de quaisquer precedentes es- 
trangeiros, a Constituição Federal deve conter naturalmente e 
necessariamente a discriminação de todas as compet&ncias, 
inclusive a tributária, entre o Estado Federal e os Estados 
membros. (Muito bem).  O que se deliberou e S. Ex, nãc 
podia desconhecer, foi  manter os dispositivos em vigor e 
conferir B segunda legislatura ordinária os poderes necessá- 
rios para rever, nesse ponto, a Constituição que vamos vo- 
tar. 

A16m de inútil, a crítica feita ao nosso trabalho (digo- 
o com a devida venia) 6 de todo em todo improcedente. 
Antes de tudo, não são as  grandes correntes da Assembl6ia 
que procuram ampliar, desmedidamente, as atribuipães da 
União, sobrecarregando-lhe o orçamento com despesas de 
caráter eminentemente local. Ao contrArio : o que vimos fa- 
zendo 6 resistir, a todo o nosso poder, contra o esfarço per- 
tinaz diuturno, ostensivo dos que procuram cercear a compe- 
tência dos Estados. (Muz'to bem), Alem dísso, as emendas 
oferecidas pela bancada paulista atendiam, a un?. tempo, aos 
interêsses da União e aos interesses dos Estados e Munici- 
pios. 

Não sacrificavam, como se propalou, maldosamente, as 
rendas iedrais. De fato, de  acbrdo com sistema que propuse- 
mos ultimamente, e de que o ilustre Sr. Ministro da Fazen- 
d a  tem pleno conhecimento, a Uniiio perderia apenas o im- 
posto s6bre transportes terrestres e fhviais  e o imposto s6- 
bre  a renda imobilibia. Tomando por base os algarismos ofi- 
ciais relativos ao exercicio da 1932, a arrecadação federa! 
sofreria uma perda de 124.772 :000$000. Essa diferenga en- 
tretanto, seria compensada pela renda dos impostos d e  con- 
sumo estaduais. calculados em cerca de 62.479 :O008000 (1 

pelo produto do imposto de transferência de fundos para o 
estrangeiro. 

Nada me cumpre acrescentar, Sr. Presidente. Todm os 
problemas constitucionais foram amplamente debatidos. 66- 
b r e  todos 8les se manifestou a representaeo de que par- 
ticipo. O que m.e resta A,-?a hora decisiva, em que nos a- 
contramos, n o  momento mais empolgante do drama que e?- 
tamos vivendo, na  encruzilhada em que se biparte o c-1- 
nho  atormentado que vimos trilhando, t? fazer um dltimo e 
ansioso apelo ás vossas energias, Srs. Constituintes. C a e ~ a -  
d o  de promessas que se não cumprem, exhaurido, por lutas 
inglórias e competições mesquinhas, com o sangue a comer 
de feridas que ainda não cicatrizaram, o povo brasileiro quer 
apenas que o deixem viver e trabalhar, mím ambiente de 
ordem e de tranquilidade, que não lhe  tirem a dignidae 
da vida s que não o espoliem dos frutos do seu trabalho. 



Parece-me ouvi-lo, n&te instante, bater ás portas desta As- 
sembléia, como aquele forasteiro exhausto e andrajoso ás 
portas do monasterio medieval : 

"Gridando pace, paur, pace . " 
Que a futura Constituição assegure a todos, nacionais e 

estrangeiros, a todos quantos fecundam com o seu suor a 
nossa terra, a prosperidade e a paz, em dias de menor tris- 
teza e ten?.pos de maior justiça! (&fuito bem; muito bem. 
Palmas. O orador Q vivamente cumprimentado. ) 

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

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

-! 

Compareceram mais os Srs. : 

Pacheco d e  Oliveira, Tomaz LBbo, Cunha Melo, Alfredo 
da Mata, Mário Chermont, Leandro Pinheiro, Lino Machado, 
Magalháes de almeida, Carlos Reis, Adolfo Soares, -4genor 
Monte, Hugo Napoleão, 'Pires Gayoso, Preire de  Andrade, 
Valdemar Falcáo, Leão Sampaio, Figueiredo Rodrigues, h- 
vier de Oliveira, Martins Véras, Kerginaldo Cavalcanti, Fer- 
reira de Sousa, Odon Bezerra, Herectiano Zenaide, Barreto 
Campelo, Souto Filho, Solano da Cunha, Mário Domingues, 
Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcanti, José Sá, Osório Borba, 
Eumberto hfoura, Góis Xlonteiro, Guedes Nogueira, Izidro 
Vasconcelos, Augusto Leite, Rodrigues Dória, Prisco Parafso, 
Clemente Mariani, Magalhães Neto, Edgard Sanches, Aifredo 
Mascarenhas, Atila Amara], Manuel Novais, Gileno Amado, 
Aloísio Filho, Paulo Filho, Fernando de Abreu, Garlos Lin- 
denberg, Jones Rocha, Miguel Couto, Sampaio Corrêa, Prado 
Kelly, CBsar Tinoco, Fernando Magalliães, Oscar Weinschenck, 
JosB Eduardo, Gwyer de Azevedo,- Fábio Sodr6, Cardoso de 
Melo, Soares Filho, Me10 Franco, Ribeiro Junqueira, José 
Brriz, Gabriel Passos, Clemente Medrado. Vieira Marques, Raul 
Sá, João Penido, João Beraldo, Daniel de Carvalho, -4leiso 
Paragunssú, Licurgo Leite, Belmiro de Medeiros, Celso Ma- 
chado, Bueno Brandso, João Alves, Plfnio Correia de Oliveira, 
José Garlos, Rodrigues hlves, Mário W-hately, Vergueiro CB- 
sar, Guaraci Silveira, Zoroastro de Gouveia, Cincinato Braga, 
Carlota de Queiroz. Abreu SodrB, Morais Leme, Henrique 
Bayma, Francisco Vilanova, Idálio Sardenberg, Adolfo Kon- 
der, Arao Rebelo, Simões Lopes, Carlos Maximiliano, Maurfcio 
Cardoso, Anes Dias, Frederico Wolfenbutell, Vftor Russoma- 
no, Gaspar Saldanha, Alberto Diniz, Cunha Vasconcelos, Acír 
Medeiros, Ferreira Neto, Edwald Possólo, Guilherme Plaster, 
Augusto Corsino, Alexandre Siciliano, Euvaldo Lodi, Mario 
Ramos, Pacheco e Silva, Rocha Faria, Gastão de  Brito, Teí- 
xeira Leite, Oliveira Passos, Davi Meinické, Pinheiro Lima, 
Levi Carneiro e Nogiieira Penido ($20)- . 

Deixam d e  comparecer, os Srs- : 

Moura Carvalho, Jeová Mota, João AFerto, L@ Caro, 
Arlindo Leoni, Negrão de Lima, Jose Alkmim, Domingo5 V e  

- lasco, Generoso Ponce, JoSo Simglfcio, Raul Bittencourt e 
Armando Laydner (92 ) .  



ORDEM DO DIA 

Trabalhos de Comissão (Polícia) . 
10 

O Sr. Presidente - Não havendo na Ordem do dia ma- 
téria para deliberação, dou a palavra, para explicação pes- 
soal, a o  Sr. Prado Kelly. 

O Sr. Prado Eelly (Para ezplicaçdo pessod) - Sr. Pre- 
sidente, Srs. Constituintes, a tarefa que a Assembl6ia de- 
fronta, não pode ser a de uma Camara revisionista, origi- 
nando-se da normalidade constitucional, e nela se inspiran- 
do, para completar, aformosear ou purificar o texto de um 
código j6 existente, e considerado, em seus pontos princi- 
pais, um marco intransponfvel de nossa evolução. 3, ao 
coctrsrio, a missão diffcil e complexa de dar corpo, forma, 
expressão ás tendkncias mais frisantes e energicas de nosso 
meio social, a fdrça de expansão de um organismo que não 
quer sacrificar-se, em uma parada obrigatbria do desen- 
vohimento, renunciando á vida, aos seus impulsos dina- 
micos, á necessidade primaria de seu proiipesso. Éste co- 
lapso teórico, em oposi~ão ã mobilidade da exist@ncia prá- 
tica, ás suas condições sempre diferenciadas, seria o holo- 
causto prematuro e voluntário de uma nacionalidade mal 
contida na trama da estrutura legal. Em outras palavras. 
a missão da Assembl4ia não é a decora~ão artistica ou li- 
teraria de nórmas impraticáveis, já envelhecidas de qua- 
renta anos: pois nêsse período se  registra a mais formi- 
dável transformação dos institutos de direito público. É im- 
provavel que ela realize o milagre de salvar a democracia 
liberal e individualista, quando, na fráse de Dubois, está a 
ruir, por toda parte, o sistema jurídico que tornaria possf- 
vel essa liberdade. Não está nela, nos seus proces.os, na 
sua compet@ncia, na sua sagacidade, na compreensao, que 
tanto varia. do seu patriotismo, - alterar uma ordem de 
coisas que independe do arbitrio da classe política, e resul- 
t3 dos fen0menos sociais e de suas leis absorventes ou do- 
minantes, em uma esf6ra inacessivel aos extremos da von- 
tade humana. 

2. Tentar êsse perigoso estacionamento, a pretexto de me- 
lhor prudência, diante do gradativo surto das nossas ide~as, 
6 acreditar na vitória dos legisladores contra a conspira- 
ção do sentimento geral, contra os dois mais temíveis ad- 
versários da tradição - a cultura positiva e o contágio 
internacional das doutrinas modernas, que náo demandam 
prazo excessivo para fazer a conquista das conciências e 
efetuar o nivelamento das sociedades, no meridiano comum 
das aspirações de uma 6poca- 

3. Eis aquf um exemplo histórico, o da Constituinte Fran- 
cesa de 9 de julho, que, na frase de Le Bon, calculou dama- 
çiado de sua influência, "se fàbricasse uma constitcii~ão des- 
tinada a fazer a felicidade eterna dos homensn. 'Durante 
a revolução, uma das principais ocupações das assembibiaa 
(acentua aquele publicista) foi  fazer, desfazer e refazer 

: constituiq6es. Os tebricos lhes atribuiam, como airida hoje. 
o poder de transformar as sociedades'. Mas procl: nwões, 
declarações e discursos não exercem .a  mais leve a~iio nos 



seritimentos populares. O triunfo cabia aos agihdoras in- 
fluentes, Danton, Desmoulins, mais tarde Marat e HéSsrt. 
-L fraqueza da Assembréia e todos os seus erros, a despeito 
da frase de Mirabeau, de que "reunida pela vontade do povo, 
ela só se dissolveria pela força das baionetasn, cria um esta- 
do penoso de impopularidade. E B a essa altura que se de- 
cide apressar a obra da Constituicão, que se alargam as 
concessões á opinião estranha e á alheia revolta, que se de- 
creta a abolição dos velhos impostos, que se instituem con- 
tribuições diretas e indiretas que se transforma a organiza- 
ção religiosa do País, que se delega o Poder Legislativo a 
Deputados eleitos, que se procede á divisão dos departa- 
mentos, substituindo as antigas provincias, e até se gol- 
peiam os próprios representantes, estabelecendo z sua ine- 
legibilidade para a Camara ordinária. Todos èsses esfor- 
ços foram inúteis, porquê a obra de reforma não completa- 
ra o seu ciclo, se detivera em algumas dificuldades im- 
postas pela própria maioria (a maioria da  Nação e a da -4s- 
sembléia eram fieis 5. realeza e aparentemente revolilcio- 
nárias, pretendiam voltar ao passado .) Também Nme. Ro- 
land escrevia da Conven~.ão de 1'793: "A França está exgo- 
tada de homens: só tem pigmeus". O que salvou a Asrem- 
bl6ia, e sua obra, foi a vigilancia cívica, e, na realidade, os 
esércitos revolucionários, triunfando da Europa em armas, 
seduzidos pelas idéias de liberdade e igualdade "que COAS- 
tituiam um evangelho novon, e levando para as linhas de 
frente e para os embates das fronteiras uma mentalidade 
especial, muito diversa da do governo, que ignoravam. 
Porauê o mais, tinha sido um debate estelsjl de abstrscóes. 
comÕ dizia Taine, "nunca fatos, unicamente abstrações- in- 
fladas de sentenças sobre a natureza, a razão, o povo, os 
tiranos, a liberdade, especies de balões cheios que se abal- 
roam inutilmente no espago" . 

As reformas incomplelas, contraditórias, avezafas a uni 
espírito de conciliação absurda, são frutos temporões e en- 
fermiyos, que não correspondem A validade da seiva nativa, 
ás possibilidades da criação natural, que virá mais tarde, 
quando chegar o momento inevitável da razão política. a 
se desgalharem do tronco os ramos exhaustos, por onde 
náo corre o sangue do humus renovado, que 6 a fonte única 
de sua riqueza. 

Bsse temor nos assnlla deante dos intuitos esclusivos 
de transigcncia, que compremetem a elaborar,ão constitu- 
cional, redigindo-se pareceres e emendas das sub-comissões 
por um critPrio, ás vezes pessoal, outras meramente quan- 
titatico, segundo o calculo dos votos provaveis do plenario. 
e sem se realizar aquela in~prescindível coordenaç.ão dos ob- 
jetivos reclamados pela mocidade militar e civil, que en- 
tressonhou, nas suas vigílias, as mais profundos transforrna- 
rões do aparelho de govèrno para uma fáçe, não da restau- 
ra-50 de princípios, mas de marcha e desbravamento, rumo 
ás realizações objetivas de nossa economia, de nossas rela- 
~ õ e s  sociais, de nossa educaçiio moral, inconfundíveis com 
o marasmo e a apatia do passado da República. 

Não nos empenhariamos nessa tarefa, que pode ter  seus 
erros (e tê-los-á fatalmente), mas nunca defrontará a acusa- 
cio do interasse ou da insinceridade, - se não nos houves- 

. semos decidido a consubstanciar essas aspirações em uma 
s6rie de emendas, apresentadas em 20 discussão, e resul- 



tantes da média da opinião revolucion&i*ia de vários Estados. 
cujos ''leaders" honraram com a sua assinatura as medidas 
p~opostas, e assim lhes deram, tacitamente, a adesão de 
suas bancadas. 

Essas emendas são, na ordem dos Capitulas: 
. ., Parte Geral, organizaguo federal, discriminacão de 
rendas : 

, . 1.817 
- 1.848 

- ~ k d é r -  Legislativo e Conselho Federal: 
:, 1,505 . (mandato politico e profissional) . 
1 - 509 (sufrágio indireto) . 

. 1.739 (fixa~áo do nitmero dos deputados profissionais) . 
,, 1 348 (Conselho Federal). 

Poder Esecutivo. Conselhos TBcnicos e funcion8rios : 

1856 (ConseIhos Técnicos) . 
- .  
- - poder' ~&ici&io: 

1740 (unidade de processo). 
- 1846 (Tribunal,. de reclamações) . 

1851 (Unidade do direito e da organizay.50 judiciária) . 
. 1852 (Justiça ' do. Trabalho) . 

~s tados ,  territórios, Distrito Federal e Municípios: 
. ..,, . . 

' i.506' !~&i~e(h'bs; Esf$#uais) . -. * 
,1507 {Emegda. ao0;art.: '123, para instituição dos Conse- 

Ihos'Técnicos) . ' , 

1509 (Sufrigio indireto) . 
.. 1518 (Representa~ão profissional) . 

- :. . . 186g :(Ineorpora;çáò', silbd.i%-ição e anexação dos Estados) - .,.- .:: - .  ' - .  ,. , .,'- ,::. . , , , :  8 , '  ;.. :; ' : I ' . ! ,  

- .  . .Ordem scon&mica.~c social, família e religiiio : 
- .  . , . , . " . I ,  7 . , , , , .  . . . . 
' ..: . isis- . . . . , : ,, , , .. . ' . 
:. . 1676.. .,,. . .. , 

1'845 (EducaçZo-) . 
. . 1849 (Riqiiexas . do. antissolo, èb.) . .: 
. : 1.. 18.50 . (Revisão. ,dos,. contraiu?. atuais, .de particulareg o u  
crnpr&as, . para, ,explorqáo, da. mdqstsia., de enerea  hidro- 
eletríca) L . . _ , . .  O . . ,  . . . .  , . , .  . . -  ..:, , 

:: ..1835,.(1~&sts,.etc.)(.. , :..: ..:.. . ; . , , ,  . , . : , . :  
. , .. . , . ;,, . - ,  . L . .  . , i ,  . . : , . , , <  . , , .  .< . .  ;:,><<!; .,:. - 1 ;  .. ' . I . . .  . 

, : :: ..Defesa. ~acional,  . d i s ~ ~ s i g ó e s  .:gerais _ 'e ,  !t+apsit6rias : 

- .  
#;i:: r.6 ;: i.* ?s&d:'i g,-ijrmBi -Ij.,qj~,.l~~&m! ; 9 r 8 r ~ ~ d g . i  .&óo9ternaeo, 

i; ..-.*... >.-.' 
&&'+rificarnos .o.'f&a&3 da*bxiiov 'parte :tiestas* emendas, 

1 ,'. . , --. 
> ... 1 ? i. :! ? /  



-sem q-ie s6bre elas se abrisse, nos pequenos comités, ou na  
Comissão dos 26, o nece!sãrio debate critico, para que a 
~efutação, a ser oposta, viesse baseada em ar-onunentos pon- 
deráveis, esprimisse a m  exame atento dn seus termos, des- 
fizesse o êrro, sanasse os equívocos ou as falhas, e tradu- 
zisse, mesmo no voto contrário, a seyrença de uma orien- 
tação, a rigidez de um sistema. Sabemos que a culpa dessas 
deficièncias não cabe aos membros de umas e outras comis- 
sões, que não podiam vencer a premhcia de tempo, im- 
.posta na reforma regimental. Estou á vontade para dizê-lo, 
pois isso mesmo obtemperei em declaraçiio de voto, a 10 
de Março: "Devo consignar as minhas reservas sdbre o 
êxito da fórmula e a sincera discordancia com a exagerada 
limitação dos prazos regimentais. Depois de conhecer o 
projeto da Comissão Revisora, compreendo, como nunca, a 
-necessidade de mais amplo debate da matéria constitucio- 
nal, de vez que parece inaceitável aquele Projeto, em vá- 
rios dispositivos de grande relevancia para o futuro da 
República, tais como os do Legislativo Federal e do Poder 
Judiciário, o da discriminação das rendas, o da educação e 

.o da ordem econbmica e social. Qualquer rr~;pedimento ao 
livre exame ABsses problemas de natureza organica pode 
-compron?eter, pela força de uma imperiosa evolução, a 
obra que não desejamos retrógrada ou reacion&ria, do novo 
-e:tatuton- 

7. O certo, porém, é que, por estas razões de deficiên- 
eia excusáveI, o. trabalho apressado das Subcomissôes não 
pode pretender á infalibidade, nem nos cabe renunciar, em 
vista dêles, 5 obrigação de sustentar em plenkrio emendas 
que deixaram de nos pertencer. para espelharem as aspi- 
rações mais acentuadas do sentimento piiblico, e os verda- 

.deiros princípios que a chamada "esquerdã revolucionzí- 
ria" vem defendendo hã vários anos, com a tenacidade de 
.um programa de efetiva renovagão política. 

S. Sabe V. En.. Sr. Presidente, T e ,  na recolta da 23 
discussão, as principais emendas constituiam tr8s grupos: 
1") o das bancadas de S. Paulo, Baía, Minas Gerais, e parte '. 
.das do Rio de Janeiro e Pernambuco; 2") o das bancadas 
-dos pequenos Estados, desde o Amazonas a Santa Catarina, 
a que se somaram nutras representações em minoria e 
.deputados profissionais: 3 9  o da bancada do Rio Grande 
L 0  Sul. 

A anunciada oonciliaçiio devia operar-se, portanto, en- 
-ire as diversas te~dências manifestadas pelas emendas des- 
ses três grupos, em que se seccionara a vontade da Casa; 
-mas o parecer do ilustre Deputado Odilon Braga nos adver- 
-te de que essa tarefa era dispicienda, e que bastava. san- 
cionar as proposições de três grandes bancadas, porque elas 
- embora não sufragadas pela maioria dos Estados - "re- 
presentam um generoso e patriótico esfarço de hornoge- 
nização e de síntese das inclinações mais pronunciadas no  
.seio da Assembléia", o que era suficiente para "perfilh5- 
las desde logon, com ressalvas awessórias, que em nada as  
-modificam. nem ao seu plano. 

9. A obra. portanto, que se devolve a plendrio, é, em 
seral, a da Consagraciio dos respeit5rveis pontos de vista 
daquele primeiro grupo. aern se ter em conta, nem se aten- 
.der, &i sugestbes menos conservadoras da .bsembldia, e que 
-se traduzem nas emendas da luzida banandrr gadoha e das 
:numerosas bancadas dos pequenos Eshdou. 



Verdade é que a emenda n. 1.835, proibindo os trusts- 
foi adotada; assim também parte da emenda n. 1.845, a 
alguns dispositivos secundários. Mas, em suma, as con-. 
cessões não são do atual comité, mas anteriores ao seu tra- 
balho: foram feitas pela conciliação dos grandes Estados, 
como a batiza, reconhecendo-a, o culto e operoso repre- 
sentante de Minas Gerais: "13 manifesto, consoante ali& o- 
confirma com legítima autoridade um dos membros da  co- 
missão, que aqueles transigiram em pontos capitais. tais- 
como os atinentcs á ljmitaçâo indireta das suas deputações, 
á representação profissional, á supressão da Segunda Ca- 
mara e da Delegação Legislativa Permanente e A estrutu- 
ração do Conselho Federal." 

Nesses mesmos pontos, a; emendas não foram fieis ao 
pensamento da outra corrente, como adiante se verá, con- 
vindo, desde já, eçclarccer que a primeira parte - a da 
iimitação indireta das deputações - foi expressa, a da re- 
presentação nrofissional era muito diversa, no texto pro- 
posto, e a terceira e quarta eram consequência da bltima 
na enumeração, a qual foi sujeita a tais~modificações que 
lhe desnaturaram, de certo modo, a essência e a finalidade. 

10.  Dai a razáo do nosso esforço, vindo discutir, ainda 
que de  modo sintético (pois a análise dos artigos destaca- 
damente 6, agora, impoçsít-61' os pareceres já publicados, e- 
apelar para a Assembléia, n a  véspera da primeira votação, 
confiando ao seu patriotismo e á sua sabedoria a sorte de 
algumas emendas, mais de substancia que de forma, e -- 
cumpre dize-10 - menos de nossa autoria que de u m  mo- 
vimento espontaneo de opinião, dentro e fora d a  Consti-. 
tuinte: para que não se desvirtuem na cristalização legal, 
os móveis e objetivos de uma pleiade revolucionária, des- 
crente de outras fórmulas. já anacranicas, e disposta a- 
pugnar at6 o triunfo, ainda que remoto; pelos postulados 
e princípios, em que visiona a reconstruç~o racional do- 
Estado e a disciplina das atividades, para o bem comum. 

Parte geral 

11. Quanto B "Organização Federal" e á "Fiscalizaçã@ 
Financeira" R a própria e jlustre Subcomissão que nos li- 
berta do constrangimento de refutar as suas conclusi3es, re- 
conhecendo, mod&tamente, 'c com flagrante injustiça p a r a  
o n16rito e a diliaência de sciis eruditos membros: 

"Eo curto es5aço de tempo que o Regimento lhe  con- 
cedeu, impossivel seria um estudo aprofundado dos varia-. 
dissimos assuntos versados por essas emendas, geralmente 
Justificanas por modo que muito realça a cultura de  seus 
autores. 

Com essas palavras, se dispensa de fundamentar uma 
só das  conclusóes do parecer. 

Que renunciasse >o exame das emendas, explicam-no. 
as ~ r 6 ~ r i a s  condicões do trabalho; mas que a Assembl6ia 
vá votar sem conhecer os fundamentos &o-qafe_cer, mal' i?- 
formada s6bre os motivos de  aprovação, reJeigao- e substi- 
tuição, o penoso joeiramsnto da matéria, - coisa é cpe. 
moveria a ewanto se realmente o debate obedecesse a exi-.- 
gências de ordem técnica. 

Votará tão s6 pelo argumento da autoridade, em fé  dos 
padrinhos, que, por mais notáveis, e dos mais dignos do 
respeitosa admiração d a  Assemb16ia, não estão em causa. 
neste momento, para rie contrapor singelamente o seu nome 
a idéias, concepções e criticas objetivas e impessoais. 



Se tudo pudesse ser resolvido por um criterio de abs- 
-tenção, que tornou tão fácil a supressão do preambulo, 
s a r a  remover a emenda católica, embora suprimindo a de- 
finição dos outros princípios fundamentais, - o a d r d q  das 
várias correntes não seria tão difícil, nem demandaria o 
.labor das esplanaç0es e das justificativas. 

Porem alguma coisa convém realçar do novo Substi- 
tutivo, que é, na forma, incompar'avelmente superior ao 
antigo, mas ainda comporta observações de indisfargável 
mterêsse . 

12. Nelhorou, sem dúvida, nos arts. i", 2; - 6 O ,  -7", 8", 
-9" e 10". Xas reincide em uma orientação que J B  tivemos 
oportunidade de contrariar, em discurso anteriormente 
proferido desta tribuna, no tocante á ficção, hoje despre- 
zada, da "soberania popiiIarn. 

13. Não me demorarei na critica dos arts. 4" e 5", por- 
que seria reeditar argumentos. Mas, não deixarei, por coe- 
rencia e convicção, de insistir na ressalva, expressa daquela 
norma, real= ecte vetusta e inesata. 

Ao ar t .  8" ds substitutivo - "Todos os poderes ema- 
nam do povo e em nome dêIe são exercidos, de aci3rdo com 
a Lein - substituiu a Comissão para peor: "Todos os po- 
deres emanam do povo e em nome U l e  são exercidosn. O 
4etichismo da velha concepção democr8tica estendeu e di- 
latou p seu horizonte. O mesmo espírito positivo, que não 
admitiu, no preambulo, a invocação do nome divino, tor- 
na-se místico, afinal, para fazer do Povo o Único fdolo da 
-Constituição. Porquê, até na grafia, s e  a revisão oficial não 
foi maliciosa, 6 com maiúscula que se  escreve o pronome 
que a êle se refere : ". . .e em nome dele são exercidos". 
Èsse pendor religioso não 6 o do incognoscivel, e-dos mis- 
térios d a  Natureza e da Criação, - mas o da Razão revo- 
lucionaria que esplendeu, h& século e meio, entre os dra- 
mas do Terniidor, na púrpura do altar sangrento, em que 
se batizou a Democracia. Não 6 tudo, porém: porque se 
eimioa a cláusula encartada no i" substitutivo, "de acordo 
com a lei". o que faz presumir a possibilidade de se exer- 
cer o Poder Público em desreçpeito dos mandamen- le- 
gais. A supremacia da lei escrita e da Justiça organizada, 
- a própria supremacia da Constituição, - cede lugar ao 
arbítrio. não propriamente demag6gic0, mas até. dos agen- 
tes de govêrno que quasi sempre desconhecem a sua ori- 
.gem simbólica. 

A nossa emenda, a respeito, é. a de n. 1.848'. suprime 
o art. 4 e corrige o 5" na seguinte forma: 

"Os Poderes Legislativo, 33xecutivo e Judiciãrio gáo au- 
tonomos e harmdnicos, dentro dos limites constituoionais $ 
assistidos pela ação coordenadora do Conselho Federal. 

Evita a definição da origem dos poderes, porquê um 
estatuto polftico não é um compikdio ou súmula de dou- 
trinas abstratas. E situa na atividade dos poderes a com- 
petência do Conselho Federal, que instituimos e que não 
é (como talvez pareça aos eminentes relatares) um ramo 
do Poder Legislativo, um sucedaneo oportuno do Senado. 

Cornetp aí, no novo substitutivo, a guerra velada a 
esse Conselho, o infatigável propdsito de diminui-!o na 
composição do Govêrno, de reduzir-lhe a influ6ncia, de 
amesquinhar-lhe o ambito e os enoargos, de negar-lhe o 
verdadeiro lugar que lho cabe entre os poderes, até que 
mais adiante o enmrtcm entre o Tribunal de Contas e o 
Nulinist6rio Piiblioo. 



Desmenzòramento e anexaçáo dos Estados 

14. O art. 3" do 1" do Substitutivo era mais ou me-- 
nos o da Constituição de 91: 

"Os Estados podem incorporar-se entre si, subdivi- 
dir-se ou desmembrar-se, para se anexarem a outros, ou.. 
formarem outros Estados, ou territórios mediante aqriies- 
c6ncia das Assembléias Legislativas em duas nessões ordi- 
nárias sucessivas e aprovação por lei fed.era1. 

Èste dispositivo equivale, como disse, em notável oração, 
c Ministro Juarez Távora, ao seguinte: 

-Náo é perniitido, constitucionalmente a qcalquer dos 
ãtuais Estados modificar suas f ponteiras. 

Parágrafo único. Ressalva-se, entretanto, o direito 
aos mais fortes, de irem, aos poucos, invadindo os mais 
fracos, e depois, pelo critério do uti possidetis, lealizarem 
essa usurpaçáo'. 

15. Para obviar a esse mal, e de olhos volvidos As ver- 
dadeiras necessidades nacionais, e no- desconsôlo de não- 
levar a têrmo a obra vigente de redivisão territorial do 
Urasil - oferecemos a emenda n- 1.854, justificada pelas 
2;alavras daquele Ministro, em sessão de 27 de março: 

'Art. 3." Podem os Estados incorporar-se entre si, 
subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a ou- 
tros ou formarem novos Estados ou terzit6rios. 

S 1.0 A incorporação entre si de dois ou mais Estados- 
para formarem um único, será feita mediante aprovação 
por maiori? absoluta de votos, em uma sessão ~rdinária 
das respectivas Assembléias Legislativas, e retificação do 
Conselho Federal. 

2.0 O desmembramento de parte de  um ou mais Es- 
tados para anesar-sc a outros ou constituir-se em novo 
Estado obedecerá ás seguintes condições: 

a) representação dos municipios interessados, por meio 
das maiorias de seus Conselhos Municipais ao Conselho Fe- 
deral; 

b )  manifestação da vontade da respectiva popula~ão 
por meio de plesbioito, a que presidirão autoridades fe- 
derais; 

c) homologação, pelo Conselho Federal, da vontade ex- 
pressa pela maioria- 

§ 3 2  O desmembramento de parte do territFio de um. 
Estado para anexar-se ao de- outro s6 será permitido quan- 
do vise aumentar a área de um Estado menor, em detsi- 
mento de outro maior, 

42 O desmembramento de partes de um ou mais 
Estados para constituir-se em novo Estado 36 se varl- 
Ipcará : 

a) se forparem as mesmas partes uma área mínima 
de 40 .O00 quil6metros quadrados; 

b)  se essa área for povoada, pelo menos, por 300.000 
h-dbitantes ; 

C) e se acusar uma arrecadação total m i m a  de 20.000 
contos de réis. 

5 .  Em qualquer dos casos previstos nos $$ 3" e 4*, 
as partes desmembradas assumirão a respoqabi!idade de 
uma parte dos compromissos financeiros (-da interna e 
esternn) do Estado de que se desmembrarem, proporcio- 
nal ás rendas estaduais nelas arrecadadas, alem da inde- 
nização devida por melhoramentos excepcionais que hajam1 
recebido por conta do mesmo Estado. . 



§ 60 O desinernùramento de parte de um Estado, em 
qualquer caso só se poder& dar: 

a) quando a parte restante do Estado seceionado. reu- 
nir  condições de existência autonoma equivalente ás do 5 4"; 

b )  ou quando não possa constituir Estado autònomo, 
pela deficiência de populaçáo e de renda. possua extensão 
territorial que permita a criaçáo de território federal; 

c) ou ainda, quando a mesnia parte nianifeste por ple- 
biscito sua vontade de incorporar-se a outro Estarlo, 

16 - Aí estão, em resumo, o princípio da auto-determi- 
nação, o direito de representação e plebiscito, e a remoção 
dos obstáculos~tradicionalmente op8stos á celeridade do prs- 
cesso legislativo . 

17 - Ao apêlo como responderia a subcomissão, se se 
decidisse a ouvir os imperativos de nossa realidade politici? 
Aceitando-a, integralmente, porquê a sugestão, logo enun- 
ciada, agradara a todos os espiritos, chegando o Sr. Depu- 
tado Daniel de Carvalho a hipotecar-lhe, de momento, o sei1 
apoio e o de seu partido? Aceitando-a, em parte, para con- 
sagrar, ao menos, uma ou algumas de suas iIteis e provei- 
tosas inovações? Diminuindo-se, mais não fosse, o prazo para 
a aprovação recíproca de semelhantes projetos? Rejeitan- 
do-a, afinal, para manter o substitutivo? 

Peor fez a subcomissáo. Fez o inacreditável. Repelili 
toda a fórmula. E. contra ela, a despeito dela, desprezou o 
substitutivo, para ir além. no exagero, para cyravac faltas 
já censuradas, para dificultar, ainda mais, as correçoes in- 
dispensáveis do mapa da Federação. 

17-A - O substitutivo exigia a aquiescência das Assem- 
bl6ias dos Estados em duas sessões ordinárias sucessiv:~. 

Era a regra do art. 5' da Carta de 24 de Fevereiro. 
Por que duas sessões a mais? Por que a manifeshão da 

vontade popular (como diz Barbalho) "6 feita por inter- 
m6dio dos corpos legislativos dos Estados". "Necessário 6, 
outrossim, que sejam anuaisn - esclarecia Rui Barbosa, no 
Senado, em discurso de 23 de Julho de 1917, discutindo o 
acordo de limites entre Parana e Santa Catarina. 

"Sessão anual e sessão ordin5ria eram duas formas ver- 
bais da mesma id6ian. E justificava adiante: 

"Tratando-se de matérias tão graves quanto os  
litígios e convenções entre Estados acerca :de seus 
territ6rios7 êsse termo de gestação legislativa, de ma- 
turação parlamentar, não era largo. Mas de'um o!- 
riodo quando menos como &se era 6bvia a necess1- 
dade, para que não se alinhavassem assuntos desta 
natureza, para que se não entregassem á discrição de 
correntes momentaneas, para que não se resolvessem 
antes de pensados e repensados. Com duas sessões lo- 
gislativas distanciadas um ano uma da outra se as- 
segura ao legislador, uma espera, não excessiva, para 
considerar no que vai fazer, e reconsiderar o que fez, 
para se lhe desassombrar a conciência.dos receios ds 
um voto arriscado e irremediável, para melhor sentir 
a sua responsabiIidade, para se lhe abrirem novas 
ocasióes de estudo, independencia e energia. 

Dois debates a tão larno intervalo um do outro 
podem transmudar o aspecto de uma questão. e lhe 
trazer elemontos de elucidacõo ine.sperados. De um 
Para outro ano os ventos podem mudar no. quadrante 



político, suceder uma situação a outra, variar, ate, 
com o advento de uma nova legislatura a composiçáo 
das camaras le,oislativas; e todas essas eventualida- 
des, todas essas possibilidades, são outras tantas pos- 
sibilidades, outras tantas eventualidades consiùerá- 
veis de que o nivel parlamentar se eleve, as influen- 
cias da opinião pública se intensifiquem, e a verdade 
se depure da liga de interesses perturbadores." 

O prazo - de duas sessães anuais - era a suprema cau- 
.tela, um excesso de resguardo dos interhses locais. "A exi- 
gência (emenda Felinto Bastos - "Manual de Direito Pú- 
blico e Const.") da aquiescência das assembléias legislati- 
vas, em duas sessões anuais sucessivas, 6 uma garantia im- 
posta pela prudência e pela necessidade de um aourado exa- 
me da transformação a operar-se, não só para os Estados 
interessados, que ficarão bem esclarecidos sobre o assunto, 
que é da maior relevancia, como para o Congresso Nacional. 
que ter& para sua decisão, melhores elementos colhidos das 
discussões de duas sessões sucessivas, entre as quais há o 
intervalo constitucionaln. 

Era o máximo que se podia admitir, em nome de um 
supersticioso amparo de certas conveni6ncias. Mas tanta di- 
ficuldade ali se abrigava que, em quarenta anos, nenhum 
acardo se lavrou entre os Estados, por êsse processo, sendo 
que o próprio ajuste de limites entre o Paraná e Santa Ca- 
tarina, para que o demonstrassem, veio eivado de nulidade, 
por inconstituoional, precipitando em um ano duas sessões, 
a ordinária e a extraordinária, da Assembléia de um Estarlo, 
e duas extraordinárias de um outro (Carlos Maximiliano - 
"Comeiitários B Const. Br.", fls. 132, nota 115) . 

18 - Pois essa dificuldade triplicou, quadriplicou, tal- 
vez, com o recente substitutivo. Eram demais duas sessaes 
crdinárias? Pois  exijamos duas Zeg52atu~ml Cada uma do- 
Ias ser& de tr&s a quatro anos. Em seis ou oito o projeto 
completará o seu curso em um Estado. Oito ou seis ds- 
mandará no outro. Tanto mais na Camara e no Conselho 
Federal. Ao completar-se será uma lei anciã, envelhecida de 
uns dez lustros meio-centenária. - a atestar os entraves 
de nosso direito. os requintes do formalismo nacional. 

A competência da Unao e direito de propriedade 

19. Para nós, no juizo que j B  invoquei, do mestre 
de Lyon, "o Estado moderno tende a n8o ser mais uma so- 
berania nacional. que ordena, mas uma federação de serviços 
~ilblicos que administran. Seria ocioso insistir no seu cara- 
ter de coordenação e disciplina das atividades, que sucedeu 
ao tipo indiyidualista. - abstencionista. neutra1 . 

20. Corrigindo a incrfveI confusão do art. 7" do í 0  
substitutivo, a subcomissãc atribue á União competê~cia pri- 
vativa para legislar sobre : 

"i0. comércio exterior e interestadual; 
39 instifiricões de cr6dito; 
39 meracóes de cambio e de transferência de va- 

lores para o estrangeiro: 
4". produ~ão e consumo podendo estabelecm a.s 

limitações exigidas pelo bem púbtico; 
53 normas gerais sdbre o trabalho." 
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21. Quanto á produção e ao conssmo se prescreve a 

competência da União e se lhe confere uma faculdade inte:- 
vencionista. 

Quanto ao comércio exterior e interestadual s6 se re- 
-gula a competência. Mas não se prevê a mesma cláusula: 
"podendo estabelecer as limitações exigidas pelo bem pu- 
blico". 

SGbre as restrições ao comdrcio interno e á propri.?- 
dade é omisso o substitutivo. 

22. I3 uma falta inexplicável, sobretudo eui r9:acáo 
á segunda, de vez que a maté-ia, sendo de l i d e 3  especial, 
não se compreende na competência geral para Icgislar sôbrc 
direito civil. 

Ao principio da Constituição de 91 - "o direito de pro- 
priedade mant6m-se em toda a sUa plenitude" - op6s o anta- 
projeto: "-4 propriedade tem. antes de tudo, uma função 
social e não poderá ser esercida contra o intergsse cole- 
tivo". 

O primeiro substitutivo restringiu esse tiltimo COE- 
ceito : 

"E garantido o direito de propriedade, salvas as 
restrições ao seu exercício, impostas por lei no inte- 
resse coletivo. " 

Ainda aí, entretanto, e ao evitar a estensão daquele 
princípio, a Comissão dos 26 avançou. embora timidamente, 
mas a norma, que elaborou e que tudo faz crer seja con- 
servada, admite restrições impostas por lei á propriedade, 
pois, na frase do ilustre colega prof. Marques dos Reis, "a 
doutrina permanente e absolutista do individualismo colide 
com a própria essência do direito e a sua insofismável mis- 
são socialn. ("Diárion de 6 de abril.) 

Ora, as restrições estão reguladas em um texto cons- 
titucional. A forma das futuras imposições d tambem ex- 
pressa: "por lei, no interesse coletivo". Quando, por6m. se 
define a competência para legislar, se omite, se esquece, sc 
relega a pmpn'ednde. 56 se prev8m a produçiZo e o consumo, 
e. de modo incompleto, o com&rcio externo e o interestadual. 

Amanhã. um intérprete sagaz da Constituição. vendo ex- 
cluída essa matdria da compet6noia privativa da União Fe- 
deral. n8o faria um grande esforço de imaginação, julgando-a 
atribuída implicitamente aos Estados. E viria socorr8-10 a 
inteligenoia do art. s/n., proposto pela Comissão, 'na 12- 
tra IV: "Compete privativamente aos Estados exercer, sm 
geral, todo e qualquer poder ou direito que lhe não seji~ 
expressa ou iinplicitamente negado nesta ConstituiçBo." 

Talvez mais. Se já estivessemos sob a ordem legal, se- 
ria arguida de inconstitucionalidade a legislação do Go- 
v&rno da União sobre as locações prediais: porquê, afetan- 
do um dos atributos inerentes á propriedade, a União. para 
legislar sbbre ela, não possuiria competência espressa. 

DÊscriminqão de ~endas 

23 - Insiste a subcomissão no plano que jB  traçara 
para o substitutivo. Despreza. assim, as emendas ns. 57, 68, 
94. 215, 224, 234, 249. 250. 251. 252, 253, 340, 392, 341, 436. 
465, 482. 493. 500. 501. 530, 531, 532. 534, 556, 557, 598, 
609. 610, 611, 612, 613. 614. 615. 616, 617, 618. 619, 620. 
621; 622, 623, 064. 654. 696, 751, 752, 814, 815, 815. 817, 
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818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 
2 .  OSS, 1.054, 1.069, 1.183, 1 -215, 1.260, 1.276, 1.293, 1294, 
1.295, 1.296, 1 -297, 1.298, 1.397, 1.408, 1.410, 1 .411, 1.4'74, 
1 -479, 1.528, 1.529. 1 .530, 1.531, 1.532, 1.640, 1.641, 1.660, 
1. 677, 1.680, 1.705, 1.706, 1.707, 1.708, 1.712, 1.720, 1.721, 
1.816 ou 1.817, 1.847, 1.868, 1.911, 1.912 e 1.945. 

Suprime o art. 13, - o que é, apenas, uma concessão 
de forma, por se tiatar de um artigo meramente declaratd- 
rio e. por isso mesmo, de importância secundária. 

A outra concessão, embora não se diga, 6 feita á nossa 
emenda n.  1.847, em que se inspirou a subcomissáo para 
incluir na competência tributária dos Estados e na dos mil- 
~icipios.  respectivamente, "taxas s6bre serviços estaduais e 
s6bre serviços municipais". 

Para sermos rigorasamente fiéis, acentuemos tima ou- 
tra pequena diferenca: no 1" substitutivo cabia aos murri- 
cipios o imposto de indústrias e profissões indistintamente: 
no 3", cabe Aqueles o que incide sdbre as  profissões agrícolas 
e pecuárias, e os demais aos Estados. 

Eis tudo. 
24 - Criticar, portanto, o parecer 6 repetir a c r i t i a  

ao projeto. Ji a havíamos feito, sumariamente, no discurso 
de 24 de Março. Já o fizera, e com cerrada argumentação, 
o autor do estudo que sobre o assunto acompanha a oração 
d.@ nobre Deputado Hipólito do R&go ("Diario" de 2'7 de 
Março). Fizeram-no, ainda, entre outros, os nobres Dapu- 
tados Teineira Leite, Alde Sampaio, Mário Ramos ("Di&rio' 
de 28 de Abril), Pedro Vergara (Diu~o de 7 de Abril), Fer- 
nandes Távora (Dial-io de 4 de AbríI) e o ex-Senador 
João Mangabeira (Diario de 23 de Abril). 

35 - Ora. a nossa emenda, de n- 1.847, obedece a um 
critério muito diverso - o da racionalização dos tributos. 
de sua incidência, competência dos poderes públicos a arra- 
cadação . 

Assim a justificamos ; 

JustiZicação 

1. Opondo-se á anarquia tributária, que 6, em nossa 
tradição financeira, um legado .da Monarquia 6 Repfiblica fe- 
derativa, - com a ~Lassificação de impostos, que mal se di- 
ferencia entre o último orçamento do Império e -o primeiro 
do novo regime -, a ~ a c i o n d i z q ã o  dessa matéria, em .suas 
linhas constitucionaes, é, ao  mesmo tempo, um imperava de 
conservação política, um processo critico indispensavel á se- 
gurança e estabilidade do futuro Código, e ao desenvolvi- 
mento econômico da Nação. 

A racionalização se baseia no método cartesiano, isto 6. 
"na aplicação do raciocinio analítico e sint6tico a uma pro- 
posição ou problema, dividindo-o em seus componentes ele- 
mentares, revendo-os, melhormente, eliminando alguns, intro- 
duzindo outros; e, finalmente, reunindo os elementos assim 
obtidos em um novo programa, sistêma, produto, procpso OU 
conclnsáo (J. W. Schulze - Scientific Man8gement) . 

"A utilização simultanea de diversas classes d e  impostos 
(escreve Van der Borwt) não deve dar Tu~iigar a um agrupa- 
mento arbitrário, mas sim a uma organização bem meditada 
e Sstemftica daquelas formas trjbut;iri=, que. segundo a s  



-: 33b-

lições da história, são adequados, por seu caráter mutuamente
complement.<lr para efetuar a distribuição mais equitativa dos
encargos tributários, segundo a aptidão das distintas fontes
de impostos.

:Esta é a finalidade que se propõe - embora de maneira·
diversa - a ciência tribut'Íria dos Estados civilizados che
gando-se a eliminar a falta de sistêma que, em geral, se
observa nas estruturas tributárias de épocas anteriores".

2. Essa racionalisação abrange necessáriamente:

1) a incidencia dos tributos:
2) a arrecadação;
3) a dIscriminação de competência;
4) a distribuição entre a União, os Estados e os Municí

pios dOB tributo.s arrecadados.

Da incidencia dos tributos

3. Como a Constituicão de 1891, como o anteprojeto da'
Comissão do ltamarati, como a quasi totalidade das emendas
oferecidas em f a discussão. O substitutivo da Comissão dos 26.
a-pesar-de defendido eruditamente por seus autores. per
siste no inconveniente, já condenado, de discriminar a com-
petêneia tributária, em função da nomenclatura das taxa
ções existentes, isto é, da atual e arbitrária classificação.

4. Na parte declaratória, que é a do art. 13, procura..
oferecer as linhas de um sistêma, na definição, não das fontes
da incidência, mas da proveniência das rendas, distinguin
do-as entre:

- t1'ibuto$ (impostos, taxas, sêlos, e contribU;ições espe
ciais, ou de melhoria, e multas) e

- preços de bp.ns e de serviços, na exploração de pro-
priedades e indústrias. .

Deixou, entretanto, de regular a parte essencial, na fi
xação de um critfl'io para o sistêma de impostos, que não
devem continunr na desordem ou no empirismo de três com
petências mal disciplinadas.

5. As emendas, que apresentamos, ·nessa parte, se com
preendem no critério exposto em justificação da emeuda nú
mero 431, de 19 de Dezembro de 1933 (Diário da Assemb~:
Nacional, de 20 de Dezembro de 1933~ pago 563) 7 isto é, nQ:'

divisão das fontes de incidência em:
1. atividade e
2. patrimõnio

e na subdivisão clássica dêste último em:
1. hens móveis e sua transferência;
1. bens rc.óveis e sua transferência;.

incluindo-se entre OS primeiros:
a) as mercadorias,
b) o capital,
c) a renda.,

e entre os segundos:
a) a propriedade rural;
.b) a propriedade urbana,



Estados 

Amazonas ............................ 
P d . .  .....-.......................... 
Maranháo.. ........................... 
Piaui ................................. 
Ceará*.. .............................. 
Rio Grande do Norte.. ................ 
Paraiba. .............................. 
Pernambuco... ..,..................... 
Alagoas ............................. 
Sergipe.. ............................. 
Baía. ................................. 
Espbito Santo ..................... ,,, 

........................ Rio de Janeiro 

sao Pauio ............................ 
PímIl4. -.............................. 
Santa Catarina.. ...................... 

.................... Rio Grande do Sul 

.......................... Mínas Gerais 

Goiaz ................................ 
Mato Grosso .......................... 

i B 
IR - 

Bens m6veis e sua transferència Bens mdveís e sua transferência -a w 3; a 

Totais. ..............-.-................. 

Número 

m'mo -- . SE 
a o, 3s 
Ga u 'P- -a r a 
ai0. - aa 

Tidrisito Soas Soma 25 
e Capital Renda Trans~Iiissã~ Territorial Predial 

mercador A B 



7. E 6 a seguinte a discriminação dos impostos federais, arrecailados nos Estados, sobre bens m6veis e sua translêrencia, com as modificações possiveis na Qxaçib e na 
arrecadação respectivas, inclusive a instituição de um imposto sobre o capital, como propulsor da anecadafáo do imposto sobre a - renda : 

(i bser vaçòeo 

Recuperação da U n f a o . . , ~ . a . . . . ~ ~ ~ . . e ~ a e ~ ~ . . ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ e ~ o ~ ~ * o * a ~ a ~ ~ ~ . ~ ~ . ~ ~ ~  102.051 
Perda total da união ....................................................... 61Q.9* 
D p ms.*.~**.*.s.s~s***s*..*..**b*.***o.**.*.o.*~*.*****... 31.138 

VQL. XVI - PAQ. 332 B. 

Estados 
O 
Li 
a 

3 
Z 

Selo Consumo 

Atuai 

Arnazo~las ........................ 
Par&,. ............................ 
Maranhão, ........................ 
Piaui .............................. 
c e  ............................ 
Rio Grande do Norte,,. ........... 
Paraiba ........................... 
Pernambuco ...................... 
Alagdas .......................... 
Sergipe.. ......................... 
Baia.. ............................ 
Espüito Santo. ................... 
Rio de Janeiro .................... 
São Paulo ........................ 
Parana....... ..................... 
Santa Catarina .................... 
Rio Grande do Sul ................ 
Minas Clerair ..................... 
Gola!& ........................ ... 
Mato OCOSIO .........o............ 

NOS Elbda.. ..................e. 

Na U U o  ......................... 
h territotlo federal. ............. 
40 % s/ a nova arrecrdaçòo ....... 
Recuperação da Unlao ............. 

I 

Renda Çapibl I 
Atual 

V. Mercantis 

100 % 
(2) 
(c) 

1,356 
4.934 
1.440 
533 

3.348 
1,181 
3.285 
20.325 
3.002 
3.397 

11.901 
1.518 

22.038 
127.878 

6.033 
6.326 

29.242 
17,207 

335 
7 

261.054 

388.579 

- - 
- 

I 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
i5 
16 
17 
18 
19 
10 

- 
- - 
- 

* 
(1,5) 
(a) 

A b a  

~ o t a i s  

Novo 
(=timaao) 

(e) 
Atual 

100 % 
(2) 
(b) 

Soma 
a+b+c+ 
+dfe 

25 K 
(1,2) 

(d) 

M) y; 
Estados 

876 
2.518 
1.186 
500 

1.910 
626 

1.668 
7.680 
1.616 

922 
4.282 
1.9X 
4.778 

47.620 
2.596 
2.104 

12.814 
8.522 
260 
562 

1i05aa60 

148.36 

43.166 
42.W 

85SW 

1 

2.034 
7.401 
3.660 

799 
5.022 
l.771 
4.927 

30.487 
4.503 
5.095 

17.860 
2.277 

33.657 
191.817 

9.049 
9.489 

44.863 
25.810 
502 

1.153 --- 
400.576 

582.868 

182.292 
160.230 

342.a 

888 
1.787 

672 
342 

1,363 
412 
536 

3.511 
715 
451 

4.417 
1.365 
2.371 

27.474 
1.770 
1 
8.757 
5,450 

273 
!j75 

63.383 

114.172 

- - 
- 

438 
1.2% 

593 
25G 
955 
413 
834 

3.840 
8OE 
461 

2.141 
L)6(, 

2.389 
23.81C 

1.298 
1.052 
6.407 
4.261 

130 
281 

52380 - 
74J63 - 
- 
- 

2 

1.776 
3,574 
1.344 

684 
2 

824 
1 .O72 
7.022 
1,430 
902 

8.834 
2.730 
4.742 

54.948 
3.540 
2.508 

17.514 
X).aY) 

546 
1.150 

130.7& 

228.34 

97.578 
52.- 

- & - - - - -  

148.W 

1 . g  

379 

1 
412 

2.384 
654 
383 

4.190 

i 

483 58G I - '  350 1 L616 : 3.368 
1 . ~ 8 l  - 
653 1 - 
455 - 

5.043 27.773 
21G.W 
10.163 
9.330 

53.209 
34.216 

945 
2.119 - 

430.284 

- 

9.594 
4.347 
1.612 

8.406 
46.293 

351.6% 
16.939 
15.551 
88.383 
57.028 
1.575 
3.516 

750.474 

1.152.336 

401.362 
300.3861 

702.051 

931 
432 
W; 

6.991 
2.313 
5.270 
29.880 
5 -270 
4.577 

23.462 

15.991 
7.245 
2.6% 

550 
1.400 

22.00C 
650 
550 

5.550 
3.750 

100 
2% 

43.505 

&.o00 

36.500 
17.Ma 

?74 
1.930 
29.393 

920 
750 

7.452 
5.0% 

139 
334 

50.727 - 
33.998 

- - 

11.653 
3.856 
8.461 

4 9 . m  
0.748 
7.625 

39.104 

1.2451 - ( 730 
285 
494 

2.861 
785 
460 

5.028 

- 

929 
2,316 
35.n1 

- . - 

- - - - - - 

19.3l5 

150 
300 

1.TS 
430 
250 

3.100 

- 53.sM-I 

i 

1.104 
90C 

S.= 

6.z 
401 

73.472 

1a.Fs 

28.199 

- - - - 

- 
--. - 
-- - - 



-- e compreendendo a atividade o exercício do: 
a) comércio, 
b )  das ird~ístrias, 
C) das demais profissões. 
6. Por Esse critério, aproximadamente, se discriminam 

ao  quadro abaixo, as atuais receitas estaduais (dados de 1933, 
.do livra "Financas dos Estadosn .de Valentim Bouyas; H. AZ- 
.meida Gonzes, em sua excelente conferènc~a: "Racionalizaçáo 
àa  discriminaçSo e da arrecadação de rendas"; e tabelas que 
acompnnlram 3 cit. cmenúa c. 431, da Uni50 Progressista 
Slumincnse) : 



Da competência tributária 

8-  Forçoso C distinguir entre a ccmpetènciz para le-- 
p;is!ar d b r e  tributos, e 2 discrfmincic:ão das ycndas adjiidicadn5 
à Fazenda Federal, Estadcal e Municipal. 

9 -  Pelas enxadas, que ~Pei'ccemos, e que se baseiam na 
distinção tradicional entre impostos e taxas, e rei.2as. riir' 
h& quanto às duas Últimas categorias, quer na co~npelE;;c.~i, 
quer na  destinaçáo, a menor dificuldade : 

a Cniâo, os Estados e os nzzrnicípios legislanz, arrecadam,. 
e dhpCe?n: 

Ij  subrc as suas rendas, definidas, como tais, as 
"provenientes do prec,o de bens ou serviços na explo- 
rapa0 de propriedades ou d e  indústrias, direta ou in- 

diretaniente" (of. art. 53 a. 2 do  substitutivo);. 
11) s6bre as taxas relativas aos serviços de sua 

admiriistra~áo (cf. art. 14  ns. 2 e 3, art. 15 n. L e 
. . ar:. 18 n. 2, do subo:I:ufi-.-o; . 

10. A questzo mais irnpo~taiite 6 a quc se rcfcre a 
impostos3 e que procuramos resolver dentro do crit6rio acima 
delineado, isto é, em função das f~i?ites de incidencia 'rreiiju- 
<&ria. 

11. Teremos assim : 

União - Bens mdoeis e sua transferência (impor-. 
tag50, esportac.ão, consumo, renda, capital, etc.) . 

Estados - Atividade (indústrias e profissões). 
Bem imóveis rurais e sua fransicrbncia (imposto ter- 
ri!orin: s àe transmissão inter-vivos e causa mortis 
etc.) . 

3íunici~io.i - Bens imóveis url.ianos e sua iirins- 
ie~èccia  (imposto predial. trnnsrniesiío, etc.) . 

12. Na dizcrirninaç50 de r e x i s ,  cstabclecer??os. prima- 
riamen te, 

i )  que é federal n receita do imposto de impnr- 
taçáo; e 

2) qne 6 csttzdual n receita do imposto de e x p m  
tacão. embora seja da União a competência Para le- 
gislar dbre ele, por nlotivo d e  ordem estritamente. 
econ0mica, e tendo-se em vista o $ único do iíltimo 
artigo das presentes emendas, isto 6, a faculdade de 
a Assembl6ia Nacional e o Conselho Federal reverem 
peri6dicamente a legislagão tributária, "para o fim . 
de harmonizar e coordenar os interesses econ6micos, 
e fiscais da União, dos Estados e dos Municfpios". 

13. Quanto aos demais imposf+% e à distribuição da 
sua receita, propugnamos a distribui~ao da soma global, con- 
forme a arrecadação em seu respectivo território, entre a. 
Gniáo, o Estado e o Muqicfpio, "na relação de seus encargos. 
e a tribu'ições administratlvas". 

Com efeito, e como salientou o ilustre deputado Cincinatcb. 
Braga, 



'A receita pública da União, dos Eslados e dos Muni- 
.zipios, esta repartida em proporçâo m i t o  diferente da vigo- 
,?ante na federação. que procuramos imitar, dos Estados 
iJnirlos da SmBrica do Norte." 

Veja-se, se,oundo o parecer do nobre representante de 
S. Paulo: 

Divisúo dos impostos 
EE. UD. Brasil 

Impostos federais. ..................... 31,5% 63 % 
impostos estud-uais. ....-............... 14,5% 28 % 
Impostos munlcipaiç. ................. 54,O% 9 % - - 

100,0% 100,OC/o - - 
"Quem raciocina sobre êsses algarismos não pode con- 

aluir deles que o Brasil seja uma federação, mas sim que 
;o Brasil é um pais de  ferrenho centralismo administrativo." 

"De fato, as despesas públicas em 1932 foram estas: 

Contos de 
réis 

União Bederal. ............................... 2.850.000 
Estados da Federaváo. ........................ i -260.000 
Municfpios. ............-...................... 360.000 

Soma. .............................. 4.470.000 

"Em verdadeiro regime federativo essa situacão devera 
.ser invertida. Funda-se nessas profundas raizes o descon- 
tentame~to polílico e economico que tornou factivel a queda 
da Monarqiiia, assim como a queda da Repiiblica de iS89 ." 

Comparaçüo das receitas estaduais e federais no terrildrio 
dos Estudos 

Estados X ~ e r o  
TCstaduais Federa's 

Amazonas. .................... i 7.562 6.73b 
Par&. ........................ 2 19,160 29.333 
Maranhão. .................... 3 13.400 S.835 
Piaui. ........................ 4 5.000 3.078 

-Cear&. ........................ 5 15.026 19.666 
Rio Grande tio iK0rt.e-. ......... 6 9.097 5.069 
Paraiba. ...................... 7 16.070 9.823 
Pernambuco. ................. 8 60.215 58.560 
Magoas. ...................... 9 12.129 8.466 
Sergipe. ...................... 1 O 8.247 6.000 
Baia. ......................... 63.755 42.426 
Espírito Santo. ............... li 12 25.690 6.710 
Rio de Janeiro. ................ 13 52.010 42.148 
Sáo Paulo. .................... 14 400.920 lC7.917 
Paraná. 15 33.276 20.403 ...................... 
Santa Catarina. ............... 16 18.000 17,793 
Rio Grande do Sul-. ........... 17 398.031 98.345 
Mjnas Gerais. ................. 38 209.988 42.17s 
>-Goiaz. ........................ 19 6.757 1.3053 
Nato Grosso. ..........-...... 20 9.932 3.9CI - 

Totais. ..........-..... 1,187.246' 899. i16 



12. Ora. Qte regime conduzir5, neccss5riamente, ao sa- 
criffc,io da Federaciío, B impossibilidade de progresso ù de- 
sen~otvim~nfo  locair.  

I 4 .  Pelo plano, agora apresentado, essa distribuicão nao 
pode C %::I initar a EPI. arbttraria, mas resultará de estudos ai?- 
torízados, de estatísticas seguras, de um exame integral, não 
retiizauo aii?cla. a e  nossa situarão financeira, e, ao nlesrno 
tempo. da comparação ~acional dos encargos e atribiiTc6e.s dos 
poderes públicos com as possibilidades de receita necessária 
para proverem aos mesmos serviços, conforme Lei orgdmca 
feci-w.cir. oun sucederá àqi?ele balanço e que estabelecer4 quotas 
proporcionais, a acrescerem i5 receita privativa da União, dos 
lJ3st;idos a dos Municlpios. Dentro d&sse sistema se arti- 
culard a receita imprescindível à atividade dos irgáos de 
go~êrno  e à satisfacão de  seus deveres constit~llcionais~ 

15 Drante devas raziies. dei-iamnu de f ixsr  nm tnvfn 
da futura Carta Política, a percentagem, que traduza essa 
ie1ai;ac Aias. t i o  si~ilierite para exeuiyiiticar, e allcitindo a 
tripartiçáo em quotas iguais para as trbs entidade., Cniiio. 
Estada e Município, teriamos, com os dados atuas, o se- 
guinte quadro global: 

iU6dias dos principais .impostos. taxas e Teslrlas da União, dos 
Estados e dos Mu?~ic~ípio.s 

(Previs5o pelo novo crit6ric) 

Contos de réis 

Riibricas Uniiío Estados blunicipios Total 

Impostos : 

Importaçiío. . ... 723.519 - - 723 ,519 
'Exportação. . . . . - 344.030 - J f  i.i;J!> 
33.3 C/C s/r globa! 

d O E  impostos 
menos importa- 
~ i i O  e exporta- 
cão. . , . . . . . . 425.893 425.893 420.893 I .277.680 

Totai dos impos- 
tos. , . - . . . . . . i .  149.442 769 -932 425.893 2.345.238 

Taxas : 

Correios e Telé- 
graf~s. - . . . . 68.162 - - 68.162 

Papel selado-. . . - 124.339 21.725 - . 152.064 
Qutrastaxas -.... 15.935 62.754 68-75? 147.451 

--v 

Total dos impos- 
tos. . . . . . . . 208.436 90.509 GS.752 :IÕT.C>97 



Comparação da8 receitas estaduais atuais, com ais reealtantea do ante-projeto constitucional, do aubstitutivo da comias~o dos 26, e 
do sistema da emenda n, 431 
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Estados 

 amazona^*^*.^..,,..,.. ............... 
Para ................................... 
M~raahãoc* * * e,. e., , , * . * , , . , o , ,  . , , , , , . 
Plaui,.,,..,,,,,, ...................... 
Cead ..........,...................... 
Rio Grande do Norte.. ................. 
Pernarnbuco ........................... 
Alagoas ........-...................... 
a fg ipe ,o*bb ,  ...,,..........a.b....,... 

a *  . ............ 
Espirito Santo ......................... 
Rlo de Janeiro,, ....................... 
%O Paul0 .o.a........................, 
Paraná ..........,..................... 
Santa Catarina ......................... 
Rio Orande do Sul.. ................... 
Mlnas Oeraia, .......,.....,,...,...,., 
o a z ~ . . , . . . . . , . ~ . .  ........... 
Mato Orosso.., .........,.............. 

T~fai~.*a...e..... ........e........ 

D 

Receitas Estaduais 

Projeto 

Receita Perdas I 
Sistema propoeto 

Receita Perdas 1 - 

Ante-projeto 

Receita Perdas I 
Nlimero 

9.607 
19.733 
14.345 
6.976 

16,6'% 
7.887 

13.588 
72.755 
13.602 
11.129 
75,209 
16,436 
64,297 

487.932 
38.2% 
20,661 

283,123 
198.295 

9.259 
10.659 
I 

1,390,350 

Orçamento 

- - 
. 2% - - 

3.869 
1.081 - - - - 

11.664 - - - 
..L - 

27,052 - - -- 
43,965 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
M 

*I 7,734 
19.249 
14.644 
5.524 

15,918 
11.756 
14.669 
5 3 . ~ 6  
12.129 
8,114 

68.110 
28.100 
52,706 

447.760 
27.923 
18.000 

229.050 
225,347 

7.272 
8.450 -- 

1,276,301 

5,290 
14.638 
9.672 
4.120 
8.800 
6.124 
6.886 

36.761 
6.306 
5.622 

46.996 
10.550 
34,570 

393.070 
15,743 
14.182 

m8.927 
149,120 

4,319 
4.691 -- 

986,477 

1.077 - - 
431 

2.918 
2,943 
4.117 

317 
1.571 - 

14.119 
15.310 
11,492 

7,022 
574 
962 

60.736 
2.650 
3.063 

-0- 

129,302 

2,444 
4.611 
4.882 
1,404 
7.118 
5,632 
7,783 

17.085 
5.823 
2,402 

21,114 
17,550 
18.136 
51.690 
12,180 
3.818 

20,123 
76,227 
2.953 
3.759 -. 

289,824 

6,657 
19.876 
14.963 
5,093 

13.000 
8,813 

10,552 
53.529 
10.558 
10,367 
53.991 
12.790 
41.214 

473,619 
20,901 
17,426 

228.088 
164.611 

4.622 
5.387 

1a1760057 



Rendas : 
Patrimoniais. . . . 10.688 11.817 5 .e20 29.33.1 
Industriais. . . . . . 191.926 255.480 76.327 523.733 
Outras rendas. . . . 182.740 89.265 94.972 366.977 -- 

385.354 357.!562 177- 12.5 920.04f 

Tota; geral. . . . . 1 -743.202 1-215.003 671 -770 3 -632.9'56 

16. Sote-se que. a-pesar-do autorizado argumentei cio 
ilustre membro da subcomissáo, Sr. 1)eputado Giiic:in:~: o 
Bmgd, o suhtiiutivo, incidindo em velhos erros, facilita a 
cumula~ão de impostos e agrava a situacão dos Estados e cios 
3fuilicipios, como resulta da comparação entre o seu sistema, 
o do aiilegi-ojcLo c ri da emenda, n. 831, já referida e, nessa 
parte. Ilgcirrimcnte ~odi f icada (tabela Almeida Ckomes, 
op. cit.):  



Da arrecadação 

i 7 .  No substitutivo se consagra a regra implícita da trí- 
plice arrecadaçüo, como um corol8rio da triplice competência 
tributária. 

Contra êsse inconveniente, já figurava, no anteprojeto, o 
parágrafo único do art ,  15, que, embora indiretamente, ten- 
dia a um fim de racionalização do ,aparêlho fiscal: 

"Mediante ac6rdo com os Estados, poderá a arre- 
cadação de todos ou de qualquer dos seus tributos ser 
feit.a pela União, nos têrmos que a lei federal deter- 
minar. 

18. Propomos a arrecadagáo única de todos os impostos, 
esceto o de importaçiio, pelo Esl.&do, com fiscalizaç50 dos 
agentes da Uniáo e do município respectivo. 

E, com isso, atendemos ás seguintes vantagens: 
1°) redução sensivel do atual quadro dos exatores, tor- 

nando a arrecadação menos dispendiosa; 
20) melhor remuneração relativa dos exatores: permitin- 

do uma seleção mais rigorosa; 
3 O )  maior eficiência na fiscalização, pois sendo duplo o 

aparelho fiscali,~ador (Uniáo e município), os exatores sáo 
estranhos ás competições locais, férteis em abusos contra O 
contribuinte ou contra o erário (cf. a respeito, a esposição 
do eminente ministro da Sgricultura 5 Comissáo dos Estu- 
dos Econdmicos e Financeiros dos Estados. a 6 de Dezembro 
de 1933.) 

19. Tais sáo, em resumo, os motivos que justificam estas 
emendas, e que s6 são apresentadas ao plenário, na esperan- 
ça de quc a atual Constituinte náo venha a sofrer, como a de 
1891, o pêso de uma condenacyão histdrica, a exemplo da quc 
proferiu, com admiravel clarividência, Leopoldo de Bulhões, 
na sessão mesma em que se promulgava o Cbdigo Funda- 
mental da ia República: 

"A Constituinte náo .resolveu a questão da Fede-ação, e 
a obra dos republicanos, ao ser ultimada, já está carecendo 
de revisão quanto a vários problemas, entrc os quais a &v- 
criminaçüo real e completa das rendas". 

13 de -4briI de 1936. - Prado Kelly. 

Riqueza$ minerais, l~idráulicas e eLetrica.9 

26 - Pelo substitutivo, conipetia U Vniáo legislar, pri- 
vativamente, s6bre 

"as riquezas do subsolol mineração, siderurgia, águas, 
energia elétrica, florestas, caça e pesca e sua esplo- 
raçiío". 

A esse inciso apresentamos emenda para se incluir, entre 
a matéria da mesma competência, a energia hidrhulica, acei- 
tando o mais sem uma s6 alteração. 

No mesmo substitutivo, em parte a que tamb6m ofere- 
cemos emenda, para melhor rigor do princípio, que era o da 
competência federal, se Prescreveu, no art. 151: 

"A lei federal regularã o aproveitamento das mi- 
nas e demais riquezas do subsolo, que dependerá, nos 
casos determinados, d e  licença ou concessão do poder 
competente. " 



27 - Com a autoridade de seu cargo e a sinceridade de 
seu passado, o ministro Juarez TSvora expas, nesta Casa, em 
notBveis discursos, o ponto de vista do Governo s6bre a ques- 
t i o  das minas oficiais eram os dados que apresentou, os fatos 
que referiu, os estudos que trouxe ao conhecimento da Assem- 
bléia. Os órgãos técnicos e especializados da administração nos 
forneciam por seu intermédio, os informes necessários, á 
compreensão do problema. E a síntese de suas observações 
produzida da tribuna com o ardor do civismo e da  confiança 
na obra parlamentar, era, naturalmente, a palavra do Govêr- 
no Provisório, que oferecia a sua valiosa colaboração, a mais 
instruida e copiosa, ao debate e ao voto desta AssemblBia. 

Ao veemente apelo, foi indiferente a subcomissáo, que 
não aduziu um só argumento e nos surpreende, agora, com a 
mudança radical de ponto de  vista, substituindo o testo ci- 
tado pelo seguinte: 

"Compete privativamente União : 

X i X  - legislar sbbre: . . . . k) normas gerais sd- 
bre minerapiío, siderurgia o aproveitamento das águas. 
sempre que e s t a  OU O transporte de energia por elas 
produzida interêrsem diretamente a mais de  um Es- 
tado ou a serviços da União." 

Mais valeria riscar ou extinguir essa competência. Vêde 
bem. Á Uni50 se recusa a legislação direta sobre a s  riquezas 
minerais e Iiidr~ulicas. $6 s e  lhe concede, por tolerancia, le- 
gislar sobre "normas gerais". Sempre ? Seria demasiado. 
Apenas quando a energia liidráulica e elétrica interêssem dois 
Estados. Quantas vezes s e  verificará a hipótese? Talvez 
nenhuma. 

28 - Em emenda ao ar t .  20, considerávamos bens do do- 
mfnio da Uniáo "as jazidas minerais, a s  quedas dágua e outras 
fontcs de energia hidráulica e elétrica, quando não pertençam, 
por titulo legftimo, ao proprietário do solo ou do sub-solo." 

-4 subcomissko rejeitou-a. 
29 - H& vinte anos, Alberto Tdrres exprobou a incúria 

d e  nossos govrnos: "A terra tem sido prêsa de um Único mo- 
vel de obtençáo de riquezas: a ambição individual. Toda a 
vida econômica dos povos gira em turno da cobiça de cada 
um e a soma das cobiças pessoais forma a vida -economica 
coletiva. Resultam dai conseau&ncias aue 8 im~rescindfvel 
registrar, quando se trata d a  riqueza de -uma na.6ionalidade. 

As riquezas naturais, sob quaisquer formas, são patri- 
muni0 do povo que habita o território nacional; mas os in- 
divf6i?os (rue t6m a nronríedade do solo e do subsoIo .iul- 
gam-se, +: 'o via cniasf sempre. em Direito, senhores de sua; 
riquezas. Cada indivfduo e cada geração dilapidam, assini, 
em proveito próprio f o n t ~ s  preciosas de imensos valores. 

Os povos sctmihiirbaros. mas sedentários. da Asis. 
como os cliineses, 1150 sabendo. a-pesar-de suas densas popu- 
lações. extrair e explorar o minerio de suas jazidas, possueni 
virissima ;I sensibilidade rlo dono da terra. vibrá.ti1, ate a re- 
volta, aos primeiros estudos dos engenheiros, ás primeiras 
contusões das  picaretaas. 36s, que não sentimos pressa, e com 
raz5o. em rasgar o seio da nossa terra, para nosso proveito, 
temos solicitudes alviçareiras por entregá-la ao primeiro so- 
Zic.-itnn,te. fazendo. com deticias. o lenoclnio do naosso solo. 

~onhecemos. apenas, durante o periodo colonial, o re- 
g í m ~  das  emloracões nor feitorias: raros estabeleciment,os 
possuiarn~s ,~h8 pouco; parecidos com .os d6sses formid5vei.s 



esgotadores de riquezas, i custa do trabalho bruto de "fel- 
lahsn e de negros. Foi preciso que a Repdblica atingisse a 
maioridade, para que se nos apresentasse a perspectiva de  ver 
instalar, entre n6s, colonias de mineração como as da Africa 
do Sul, monopólios industriais e agricotas, extensa regiões 
entregues i exploração alheia, estradas de ferro morgínadas 
de vastas zonas de influência estrangeira, toda a perspectiva 
de uma rêde de viaçao férrea, destinada a realizar a o b ~ a ,  
absolutamente destituida de base e de necessidade econômica, 
de um aparelho de circulaçáo continental interna, extensas 
culturas de borracha, entregues a estrangeiros na Amazdnia; 
o escandalo inqualificável do enfeudamento da indústria pas- 
toril a um sindicato; a eventualidade d a  concentraçáo do co- 
mércio de café, em mãos de comerciantes forasteiros, munidos 
de favores e privilégiop, que a Turquia não  concederia tal- 
vez." (O Problema Naczonal, pgs . 93-94. ) 

Do Coriselho Federal 

30 - A defesa do Conselho Federal, como um imperativo 
da racionalização dos poderes políticos, do ordenamento ju- 
ridico do Estado, eu a fi?, com mais vagar e amplitude, em 
discurso anteríor. (Didmo, de 25 de março). 

1)cixo de insistir, por desnecesstirio, nestas conside- 
rções. 

31 - A id6ia é considerada triunfante. O brilhante re- 
lator, Deputado Odilon Braga, apressou-se em celebrar a 
transjgência. Deu arrhas iniciais ao nosso regosijo. E, com 
efeito, nos pontos principais coincide o substitutivo com a 
emenda que ofzrecemos em plenário: no número dos repre- 
sentantes, na duração do mandato, nas linhas gerais das atri- 
buições privativas e concorrentes. 

32 - Mas em tr&s pontos se diminuiram as funções e a 
autoridade do Conselho : 

1) na sua definição; 
2) na falta de competência para dispór, com o conselho 

de organização, sdbre os planos e as questões técnicas rela- 
tivas aos problemas nacionais; 

3) no processo das lei? e ~resoluções. 
33. Para a sub-comissuo, o Conselho -Federal não 6 um 

poder; não é tainbein um ramo do legislatzvo (embora asslm 
o considere nos art- 38 e seguintes, jgualando-o á Assem- 
blea, como nas relaçocs de Camara e Senado no antigo Con-- 
gresso) . É um o~gão de coordenação. 

61-gã0, na t6cnica constitucional, na tradição de nosso 
direito, são os. tr& poderes clássicos: "Srgáos da soberania 
nacional". Assim rezava a Constituição d e  91. "Funções 
distintas (escrevia Barbalho) requerem órgãos também, 
quanto possível- distintos. Ensina-o a natureza, criando um 
para cada funçao. Doutrina-o a ciència política, jnspirando- 
se no princípio da divisão do trabalho, que tão úteis resul- 
tados prodús em todos os ramos da atividade industrial. E 
atesta-o a mestra experiência com as vantagens obtidas-pelos 
povos em cujos governos, O exercício do  poder público ?ao 
es t i  a cargo e sob a dependkncia de uma s6  autoridade (rn- 
divíduo ou conseIho, mas distribui-se por diversas", 

esses drgãos correspondem á s  pessoas inorazs a que se 
referia Kant, formando as três conhecidas proposições de 
um silogismo prático. E, como diz o eminente Deputado, 
Sr. Carlos Maxirniliano, "trata-se de uma especialização de 
funções, como s e  dá, e sem quebra da unidade do cowunto, 



entre os órgúos do  corpo humano"; "6rgã.o~ necessários" 
apelidava-os o projeto da Comissão do i0 Govêrno Provi- 
s6ria; "órgãos" é a expressão usada nos decretos números 
510, de 22 de junho e 914--4, de 23 de outubro de 1890. 
Figurava no projeto AmBrico Brasili.ense : "A soberania na- 
cional tem por órgãos os psderes federais que são o legisla- 
tivo, o executivo e o judicial". (Art. 4 O ) .  No projeto Wer- 
necB Pestana: "Todos os poderes são órgãos necessários do 
corpo social". (Art. 40)  . 

34 - Logo, o novo órgão s6 podia, na ficção adotada, orí- 
ginar-se da soberania nacional, como os poderes, não lhe  fal- 
tando. como não lhe falta, o sacramento da condição eletiva. 

35 - Não 6 isso, entretanto, o que pretende asubcomis- 
são, pois a poderes não vai equiparar os outros órgãos. que 
concebeu para irmanar com o Conselho, - a Justiça Eleitoral, 
o Ministério Público, o Tribunal de Contas e os Conselhos TB- 
cnicos. Cinco Órgãos nivelados pela mesma autoridade, co- 
locados na mesma hierarquia, sem meios de situar-se no apa- 
rato do Gorêrno, únicas instituições fora dos três poderes tra- 
dicionais, como corpos estranhos á gravitaçzo dos mais fortes, 
e dando a seu funcionamento a certeza da própria insubsis. 
tência ou da irrealidade, tão vasios (perdoe-se a imagem) 
como o espaço infinito entre os astros de uma constelação. 

Um quarto poder, coordenador, repúgna á conciência re- 
publicana dos zelosos fiéis do re.qime. Diz-se que 15 uma ino- 
vaca0 arroiada. - menos arrojada e menos inovação m e  êsses 
órgãos int6rm&dios, auxiliares, êsses aerólitos erranfes entre 
os aoderes existentes. aue nenhuma constituicão admitiu em 
neGhum pais, e que Será, em direito público, -a mais surpre- 
endente cr ia~ão do gênio nacional. 

36 - Porquê, até agora, ninguém pusera em dúvida a 
natureza das funções da Justiga Eleitoral, do MinistBrio Prí- 
blico e do Tribuna1 de Contas. 

37 - A Justiça Eleitoral é a mesma Justiça ordinária, 
com os mesmos juizes de alistamento e do f8ro comum, desig- 
nados para um f im especial, que não exclúe os demais atri- 
butos de sua competência. Ninguém o dirá melhor que o 
principal autor do Código, o eminente Sr. Assiz Brasil: 

"Que justiça 15 essa ? Os textos prerrevolucionários o di- 
zem, e repete-o o documento máximo cimentador da Alianca 
Liberal: é a Justiça esclarecida, a Justiça independente de 
poder político, a Justiça constituída por juizes que penetrem 
na carreira Dor concurso: a r e  se.iam ~romovidos ~ e i a  anti- 
guidade combinada com o mérito 'itaxafivo"; que seGm admi- 
nistrados, julgados, punidos ou absolvidos por Tribunais da 
sua própria classe. 

A reforma que instituirá essa Justiça há de ser decretada 
em definitivo pela assembléia soberana, cuja eleição se re- 
gulamenta com a lei agora em elaboração. O Govêrno Pro- 
visório, atual depositário do exercício da soberania nacionai 
e seu presumido intérprete, poderá. oferecer á Convenção Na- 
cional em esbbco dessa como de qualquer outra das grandes 
medidas tradutoras do espírito revolucionário. Desde já, po- 
rBm, êle não poderia deixar de prover á organização judiciá- 
ria, na paiqte em que esta é essencial á plena operapio do pro- 
cesso eleitoral. É o que se  fez nas disposições do anteprojeto 
que entendem com a intervenção de iu$zes pa-a a sua exc- 
cução . 

Bom reg5me eleftoral e ju.lzes mora.? e .intelectualmente 
capazes de aplicar, não sb essa, mas todas as leis, - mas essa 
antes de todas, - eis a condição prim&ria, irredutlvel, de ver- 
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dade da Democracia e de prosperjdade do pais, em todas as 
direções, materiais e espirituais. (Democracia Representu- 
tiva, pg. 3 1 4 . )  

38 - O Ministério Público nunca esteve, entre n6s, f6ra 
da 6rdem e do org-ismo judiciário. "O Ministério Público 
completa a organização judiciária do país", escreve João hion- 
teiro. (Processo Civil, v. to, ps. 235) . "Representa impor- 
tanlíssimo papel no serviço da administracão da justiça, 
não só tomando a si aquela superior vigilancia acima aludi- 
da, como dependendo os direitos e interesses do Estado qual 
pessoa jurídica, bem como daquelas pessoas físicas; a quem, 
por certos motívos de incapacidade de fato, ou por certas 
condições anormais, a lei dispensa proteção especial". (Op . 
cit.) . Para Galdino de Siqueira. o Ministério Público se 
compreende Ciitre "os vários funcionários que conzpletam o 
quadro da oipanizaçáo judiciária, tanto federal como local, 
e cuja compel&ncia consiste na rnedida do auxilio que devem 
prestar ao exercício das funções jurisdicionais". (':Curso 
de Proc. Crim.", pgs.- 441.. Para Pimenta Bueno, "e uma 
grande e Útii instituipao. e o braço direito da sociedade é 
a vigilancia e intervenção perante os tribunais de  justiça. 
E por meio deles que a sociedade e o Governo são alí re- 
prese.lztados e tomam parte legítima nos processos. (Dir. 
publ. bras., pgs. 382) . 

Evito as citasões, que poderiam multiplicar-se. Ao en- 
cerra? essa definisão, invoco apenas um trecho táo opor- 
tuno quanto sintético d: ob-a "O hlinistério Público", de 
Carlos A. Ayarragaray: O Ministério Público constitue uma 
niagistratura particular acreditada ante os tribunais, para 
defender os interesses da sociedade, das pessoas iilcapazes 
e ausentes e do Estadon. 

%Tas em iienhuma escola, - funcionários do e?:ecutivo, 
na Europa (França, Itália, Espanha e Alemanha), "attorneys 
general, dislriclo attorneys, solocilar general" nos Estados 
Ijnidos, dão-llie outro caráter que o de representaçáo da 
sociedade ou do govQno, coisa muito diferente da "coordena- 
çáo dos podcres políticos". 

39 - O Tribunal de Contas é, na frase corrente, uma 
delegação do Legislativo: "O verdadeiro Tribunal de Con- 
tas - escrevia Ouro Preto - está nas comissões dos dois 
ramos do Poder Legislativo. ("Décadas Republicanas"). Ins- 
tituto autônomo, "onde não têm asspnto sumidades políti- 
cas, nem empregados de carreiras dependentes de acesso 
ou de aposentadoria de fayi3rn, qualificou-o Viveiros de Cas- 
tro. ("Direito Administrativon). "Aliceroe sdbre que se le- 
vanta a fiscalização parlamentar", chamava-lhe João Alfre- 
do- Em nenhum dos três tipos clássicos - o italiano, o belga 
e o francês - o Tribunal de Contas é considerado um órgão 
político de "coordenaqáo dos poderesn. 

40 - Quanto aos Conselhos Técnicos maior 6 ainda o 
defeito. Pois esses conselhos, que obedecem a conhecida 
frase de Jouvenel - "Hoje o problema do governo dos povos 
6 um problema de direção técnica" - funcionam junto aos 
ministerios, como 6rgão de consulta e administraçã?, e vão 
constituir os conselhos gerais de organização, que estarão 
subordinados ao Conselho Federal, como auxiliares, para a 
solução sistemática do: problemas sociais e econômicos. 

O parecer os equipara, os nivéla, os confunde. 
Com um Único intento: tolerar o Conselho Federal, mas 

diminuir-lhe, no nascedouro, a competência e as prerroga- 
tivas. 



41 - Ein nossa emenda de n. 1.868, se atribuia ao 
Conseiho Federal. 

"dispCr, com a colaboraiião do Conselho de Orga- 
nizaçáo competente, sobre os planos e as questties 
técnicas relativas aos problemas nacionais". 

Com esta ou com outra redação, o essencial era confe- 
rir-!he a compet.ência para ordenar. com estabilidade. os 
planos cie interêsse vital, em que se desdobraria a atividade 
do Estado. tornando praticável a continuidade administrativa 
na temporariedade dos governos. 

Recusando-a, a subcomissáo negou ao Conselho a mais 
elevada de  suas funções coordenadoras. 

42 - Igual desconhecimento da mesma ação suprema 
do Conseiho mostra a sub-comissáo quando o faz equivaler 
ao antigo Gcnado, o iguala, senáo o subordina á Assemblsia, 
e nega a faculdade, que 1h.e consagramos em emenda, de 
decidir dos conflitos entre os demais poderes, e, como tal, 
ser o juiz do véto do executivo aos projetos de lei, - nDi 
termos das prudentes formalidades, que tivemos ocasição do 
pleitear. 

43 - Como sinal - quem sabe? - de uma disfarçada 
antipatia á nova instituição, o parecer tambem rejeita a 
emeada n.  1.506 do nosso nobre colega, o Deputado Abelar- 
do Marinho, que regulava a criação nos Estados de um 
Çooseiho homólogo. 

B irrespondivel a fundamentação da emenda ("Diário 
de 1 de maio pgs. 3.193), e 8, dêsse modo, estranha a cou- 
ulusiio do parecer, segundo o qual 

"se deve deixar aos Estados a livre decisáo da ma- 
t6ria. Uma das consideráveis vantagens, esta de  or- 
dem científica, pelo regime federativo, é exatamente 
a de  possibilitar a experimentaçio política". 

Improcede o primeiro argumento, porquanto é &se uni 
dos princípios constitucionais ae organizagáo de govêrno, 
e - espresso ou implícito - niío terão os Estados, na 
s i e r a  de sua competencia, arbítrio para suprimi-lo ou mo- 
dificá-lo. 

linprocede o segundo argumento porquS a nossa Federu- 
cão esta longa de ser  como a americana, que aos relatares 
inspiro11 aquele conceito, - um campo de experiSncias po- 
lfticas, pela out6rga aos Estados do poder de elaborar leis 
substantivas. 

48 - 'l'his são. em resumo, Sr. Presidente. as conside- 
raçíjes qun nos ocorrem, sbbre os dois Únicos pareceres at6 
hoje publicados, um a 30 de abril, outro a 1 de maio. Esi- 
guo foi o prazo para comenta-los, pois a mat.éria é da maior 
relevancia c comporia um sério e acurado esame. Dos nntros 
pareceres. s6 posso dizer. por um conhecimento de primeira 
lcitura, que o da educario acolhe quasi todas as no~sa9 
~mendas, embora Ihea sacrifique a forma e acresya o tcxt3 
conctitiiiional, com vários dispositivos que mais seriam de 
lei ordinfirio e atP. de ordem regulamentar: os do ar t .  3'. 
letra d' os do art. 50, letras c, e, $5 GO, Z0 e 3O. do artigo 
'i0. $5 3 O  e 4O. do art .  80 e do Único artigo que rernovcm 
para as Disposições Transitórias. 

Continuamos a defender os outros princípios doutrin8- 
rios dentro dos quais se eserce a nossa propaganda política, 



- o voto indireto, em graus sucessivos, a representação cor- 
pormiva, a unidade de magistratura e processo, a instituição 
do ~ r i b u n a l  Administrativo (necessidade reconhecida Gela 
própria Revolução) e da Justica do Trabalho exigència de 
nosso IJ~O,OTIPSCO social. 

Ao iniciar-se a votação do Substitutivo, seja èste apGlo 
mais um penhor de confiança na f0rça imanente das ideias, 
e na continua evoluçáo de nossa cultura. A correnle das 
atuais aspirações não pedimos que retroceda no curso, ou 
se imobilize 5 sombra dos espetros marginais, para espslhar, 
no futuro, a placidez do passado: seguimos com ela, no 
ímpeto irresistivel de sua marcha, porque nos seduz o es- 
petáculo de outros horizontes: as fórmulas de  criap;iri Iiuma- 
na variam rapidamente r, sem as transformações de si nies- 
ma. desaparece a própria esistSncia do espírito. ( J l i ~ i t o  
bem: muito bem. Palnzn~ prolongndas. O orador é cumpri- 
mentado.) 

Durante o discurso do Sr. Prado Iielly, o 
Sr. António Carlos. Presidente, d ~ i s a  a cnrleira 
da presidencia, que é ocupada pelo Sr. Tome& 
Lobo, l0 Secret.5rio c novamente pelo Sr. An- 
tonio Carlos? Presidente. 

11 

O Sr. Presidente - Tem n palalra o Sr. Idáljo Sarden- 
berg. 

O Sr. Id&lio Sardenberg envia S. RIesa a spglinte discur- 
so: - "Sr. Presidente, dcdicar-se inteiramente ao servi- 
ço da Pátria, ainda quc com sacrifício da própria vida" -- 
eis o .juramento sagrado que proferem quan to~  transpõem 
os umbrais da caserna. 

O "ser\iiço d a  Pbtria" - colocado como uma religião 
acima de todos os deveres. de todos os sentimentos, d e  50- 
das as conveniencias - eis a sfimula da gloriosa carreira 
das armas. 

E servindo á Pátria com veneração e amor, consagran- 
do-lhe inteiramente a sua cxistência, vi\.endo uma vida de 
sacrifício e de lances heróicos, encarando a morte quasi 
diariamente, enri.ja-se o caráter. (? aprimoram-se as vir- 
tudes. 

O exercicio honesto da mais nobilitante das profissFes, 
em sua  rude realidade. s6mente 6 conh-ecido daqueles que 
lho estáo indisso'l'uvelm.enle ligados: nuo podem compre- 
ender. pois, os que apenas assistem os ritmados movimen- 
tos de  parada, o que realmente reprcscntam de sacrifício c 
de tenacidade audaz, os esforcos continuados, longos anos 
a fio na procura do  aperfei~oarnento deselado. pnntilhados ?e 
mil perigos, escapando hoje para - quem sabe? - amanhã 
tombar! Chorar o companheiro que ficou e suhstit,uf-10 se- 
renamente, na espectativa de uma sorte idêntica! A tèm- 
nprn OIIP se ~rec i sa  for.iar! H5 uma palavra que no yocabulá- 
rjo militar tem uma expressão mais ampla porque eskí In- 
tegrada no sentimento de cada um. porqug e ~ l i c a  o com- 
plexo de sentimentos capaz de transformar os homens na- 
queles servidores dispostos a enfrentar a todo o momento 

- o perigo, a achar praser nos sofrimentos próprios e a mi- 
tigar os dos camaradas - esta palavra 6 abnegaçúo. S6- 
mente o espirito d e  obrigafio que se inocula desde os pri- 



meiros instantes em todo aquele que ingressa nas forças 
ai,nadas, é capaz de explicar a tranquila decisiio com que 
cada um cumpre o seu dever, sem sentir o mundo de he- 
roismo que muitas vezes se esconde em cada um de seus 
gestos, não raro se admirando de que outros lhes exaltem 
certos feitos que na  simplicidade com que se habitua-' 
ram a cumprir .o seu dever se revestiu para êles de u m  as- 
pecto de simples incidente natural. 

Entre o manuseio das armas, o fabrico dos explosivos 
e o tripular das modernas máquinas de guerra akrea, es- 
c6a-se quotidianamente a vida do militar, á mercê, a todo o 
momento, mesmo n a  calma da paz, dos mais inesperados 
desfechos. 

E foi um destes inesperados e temiveis desfechos que 
m e  trouxe á esta tribuna ainda sob a mágua pungente que 
me causou o acidente que ontem vitimou em Curitiba os 
capitães Lemos Cunha e Mota Filho. Ainda não refeito do 
formidável abalo sofrido com a perda do inexquecfvel 
Djalma Petit, sofre o Brasil 0uti.o golpe que lhe vem rou- 
babr de uma s6 vez dois dos mais jovens, brilhantes e futu- 
rosos pilotos militares. E coube ao Parana ser teatro da 
sinistra ronda que tão fundo vem ferir o nosso Exército. 

A capital dos pinheirais assistiu estarrecida o fulmi- 
nante precipitar-se ao solo daquele arcabouço metilico em 
aue se exercitavam, Para servir á Pátria dois jovens espe- 
rançosos que a cidade havia pouco acolhera agasalhadora- 
mente. cercando-os de carinhos como se. instintivamente. 
todos compreedessem a necessidade de knfortar aqueles 
lutadores em cuja capacidade, dedicação e firmeza de ani- 
mo, repousariam talvez um dia os destinos da Pátria. 

A tarefa diária que se executa: - um piloto que se 
instala, um observador que sobe 5 "nacelle"; - tantas ve- 
zes haviam já repetido aquela, manobra! Rola o aparelho 
no campo, ganha velocidade e alça v80: tudo 6 executado 
com a habitual precisão, nervos controlados. golpe de vista 
preoiso e energia serena; são necessários exercícios diários 
para manter o apuro daquelas condigões essenciais ao cum- 
primento de sua missão. O comando habil manobra o apa- 

. relho, transmitindo-lhe através dos cabos de aço a vontade 
do homem, at6 que a máquina. inconciente falha, e acar- 
reta a queda fatal, roubando á Pátria. S. família e ao Exer- 
cito du:rs vidas preciosas. Mocoa. miiito moqos ainda. cheios 
do esperanças. encerraram abruptamente uma carreira qua 
haviam abraçado. empolgados pelo mais puro idealismo. e 
qric! haviam dignificado com o mais exato cumprimento do 
dever. 

Ainda ontem, batiam-se pcla Pátria em campos opos- 
tos, convencido cada qual de que defendia o verdadeiro in- 
teresse nacional. Estas crises que momentaneamente divi- 
dem os soldados no encarar cert.os fatos nacionais, passam, 
deixando sómente no fgndo dos coracões a saudade dos 
companheiros que tombaram defendendo sob aspectos di- 
versos o mesmo ideal da grandeza da Pátria. E novamen- 
te irmanados, voltavam a conjugar os seus esforços para 
a obtenção de uma mesma finalidade. Assim unidos, tra- 
balhando numa mesma finalidade, irmãos de sangue e de 
idezl, foi que a morte os veio colher. 

A Pátria não os esquecerá, e sua memória ser& perpe- 
tuada atravez das novas geracões que acorrerem a exercer 
o mesmo sacerdóoio, as  quais aprenderão a ler, com vene- 



ração, mais dois nomes de  heróis, nomes que sintetizam a 
mais eloquente lição de cjvismo e abnegação. 

A bancada paranaense vem, por meu int.ermedio, soli- 
citar da Assembléia a agrovagáo das homenagens á memõ- 
ria dos bravos capitães Ant6nio de Lemos Cunha e -4rtur 
da Mota Lima Filho. 

O Sr. Presidente - Tem a pnluvra. para esplica~ão pes- 
soal o Sr. :lcúrcio Torres - 

O Sr. Acúrcio TDrres (Para explicacüo pessoal) - Sr. 
Presidente, sei  que dentro de a l p m a s  horas a Assem- 
bléia passará a decidir das emendas apresentadas em se- 
gundo turno ao  projeto constitucional, 

Justo se torna que venha a esta tribuna para discutir 
emendas que apresentei; delas, uma essencialmente ligadr. 
ao másimo problémn da sucessão do ditador. 

A injúria, Sr. Presidente, jámais viveu nos meus lábios; 
o ódio jámais se aninhou no meu coração; nunca fui eco 
de malquerenças: fujo ao debate sabre os homens - todos 
iguais - para me ater na  análise dos princípios e dos fa- 
tos; em todos os recontros da tribuna, ajo sempre, creia 
V. Ex., certo de que sirvo, como devo e como posso, ao n:eu 
país e a seu povo. 

Quando. n a  discussão, me refiro aos homens. aos que 
fazem a nossa vida política, procuro focalizar, t5io só, seus 
atos e suas atitudes; a todos respeito, pois, honrado, ti50 
duvido e nem tenho o direito de duvidar da honorabilidade 
dos que assim se apresentam. 

Eleito por agremiação partidária deposta em 30, vejo, 
com justo arwlho,  que o chefe supremo da Revoluç'io - 
ora chefe do Govérno ProvisCjrio - 6 um cirladno pessoal- 
mente probo, digno - qualidades que, para bem do Brasil. 
nunca absolutamente faltaram áqueles que. pelo suffiigio 
ou pelas armas, foram levados a presidir os seus destinos. 

Com êsses sentimentos, com essa elevac5o d e  propó- 
sitos, oferecl duas emendas, que reputo estarem dentre as 
principais com que concorri á colaboray.áo da Carta Consti- 
tucional da República: uma - alvitrando a anistia ampla 
e irrestrita. com a reintegracão de militares e civis e.m seus 
p8stos e cargos. e a revonçFio dos decretos de restrlçYo da 
direitos: o ~ l r a  - estabelecendo a inelegibilidnde do chefe 
do Governo. d e  seus Ministros e dos Tnterv~ntores. para a 
primeira Presirlencja constitilcional da Repiiblica. 

A douta Comissão, como consta dp res~ectivo parecer, 
nfío as aceitou. sendo que a segunda .i& estava antecipada- 
mente condenada com a apresentagão, pelos "leaders" desta 
Casa. da candidatura. Bquele posto, do honrado Sr. Getúlio 
Vargas . 

Cumpre-me. Sr. Presidente, como representante da 
NacRo. e ainda animado daqueles alevantados propósitos ds 
que há pouco falei a V. Ex. e á Casa e -que. mercS de D ~ u J .  
nunca me abandonam. cumpre-me, repito. no exercfcio do 
meii mandato e estudando o que se vem passanda no vai3 
sob o aovêrno ditadorial. mostrar quanto de perigosa é essa 
candidafnra: a l e  ela irá desmentir. categoricamente. os POS- 
tulados da Alíanca Liberal, que V. Ex. idealizou e d i r i ~ u ;  
como concorrerá para que a paz - há tanto proscrita ao 



pais - tarde em voltar; como incoerentes se apresentam 
os autores do manifesto que a endossa. 

O SR. ASCANIO TUBINC) - O nome do Dr. Getúlio Vargas 
C uma bandeira de  paz. 

O SR. ACSIRCIO TORRES - Acredito, que algum ser- 
viço possa eu prestar, nesta hora, ao meu Pais. Creio que 
sim; que o prestarei. Para tanto, bastará que o patriotismo, 
yuc o amor á República, que o devotamento ao Brasil, por 
parte do honrado chefe do Govêrno, se mostrem na  razão 
direta de sua inatacável probidade pessoal. 

Passemos, portanto, A anhlise dos fatos e das atitudes. 
Há, Sr. Presidente, nesta AssemblCia; existe nos círcu- 

los governamentais; mal se encobre nos córpos militares; 
esterioriza-sc nas ass~ciaçóes de classe; traduz-se nas pu- 
blicaçõ~s da imprensa; está nas ruas; conturba a Nação in- 
teira - uma au,gístia que náo póde perdurar por mais 
tempo. 

O mal ~~13: '  que prencuva quantos se interessam pelo 
progresso do país e pela tranquilidade d o  povo, 15 indisfar- 
gfivei; èsse niai estar vive no raiicho do campoiiez; móra na 
casa do operário, agita as oficinas e as fábricas, campeia 
lia c:toupana e no pal8cio; domina os lares, tum~lL6a os 
negócios, prejudica. de fundo o comércio e a indústria, habi- 
ta as  academias, e ,já vem sobressaltando a caserna. 

Em v50 as notas oficiais e oficiosas buscam iludir aos 
desprevenidos, debalde se tenta galvanizar um prestígio que 
o s  detentores do poder perderam ante patrões e operários, 
tanto para os militares como para os civis; o Govêrno esta 
baldo de forca moral que o amphre contra a condenação com 
com que já o fulminou a opinião pública. 

Desfizeram-se as ilusiies, ruíram as esperanças, e o 
povo. desenglinado. anseia pela cessação da farça: quer que 
se restaurem direitos coiiculcados, que s e  rehabilitem os in- 
.justisados. que se fraternize a família brasileira. que se d15 
o fuvUr público a quem o mereça e possa utilizar a maior 
força em real proveito da coletividade. Basta - A o povo 
quem o diz - de mistifica~óes, de disfarces, de aproveila- 
mentos. A situaçiio politica que ora infelicita o Brasil em 
todos os setoi-rs da vida pública, fruto do impatriotismo de 
uns, da irreflesio ri? muitos e da ambição de mando do 
maior número. logrou implantar-se num golpo de audhcia, 
porqui? a população estava embaida pelas pr4dicas da Alinnca 
Liberal e esperava uma Bra de respeito lei. de economins 
severas, de segurança individual. de ordem nos negócios pú- 
blicos, dc saneamento financeiro, d e  progresso e do paz; 
porque - os militares de terra e mar acreditnrnm concor- 
rer para a formacão de um governo fórte. capaz de corrigir 
falhas que a experiência apontava no funcionamento das 
instituições implantadas em 89 e disposto a coordenar todas 
as energias do País para afervoramento do espirito da na- 
cionalidade. . . 

O SR. Asc-10 TUBINO - O not&vel discurso do senhor 
Osvaldo Aranha, responde vitoriosamente a V. Ex. . 

O SR. ACúRCIO TGRRES - . , . tanto trabalhadores 
como capitalistas cuidavam colaborar para  que uma admi- 
nistração honfsta pudesse p6r cdbro a abusos lentamente 
admitidos e estabelecesse normas singelas adequadas ao de- 
senvolvimento da riqueza pública e particular; porque - 



inlelectuais e idealistas soniiavam com renovações, com 
grandezas, com glónas, como merece esta terra prodigiosa 
e este povo senl par. 

A decepção. entretanto, toca 5s ráias do inacreditável. 
Dos que em~,olgaram o poder muitos vikram gosar o 

ILIXG das posições, sern cuidar, :t sério. dos altos interesses 
do país, sei- ouvir a opiniáo púb!ica. e sem so luc io~cr  : iç 
graves queslijes e os cleIicados pr.ob!.?mas q:ic, a crise mun- 
dial. refletida em nossa t e r ~ . ~ .  impunha fossem, com pres- 
teza. patriolicameate estudados r resolvidos. 

iYa CapiLal da Repúbiica, nos Estacios, !los Llunicípios, 
foi a derrubrtda de fUncion6rios. mais exk?nca. mais violenta. 
mais tlesordcilada que quando 'se abateu o tr61:o inipcriul; 
nern r\ vitaliciedade das investiduras, nem o probi:losu desrm- 
penhu d:is Suiyóes, nem o iorigo tcnipc dr exercicio, vale- 
ram [,ara impeciir a demissão de serventuirius e funcioná- 
nos ,  e u al~os.'?ntadoria e a disponibilidade de magisf.rados 
ilustres c iricorrupLíveis; criaram-se l~igar-s  para atribuição 
a pr.e:e;iso,; revol~cionários. s6 no ~ro;)tSsilo c!e !hes recom- 
pensar sc rv i~os  partidurios: a censui.rr passou a iiriperar 
contra a li\-rc maniieslacrUo de oi~iiiiào: a violència entrou a - 
nlanifostnr-si contra aclÚeles que n5o ci~rvararn z ceiviz aos 
desmandos d e  v6rios dos dominadores postos á frente de 
governos eslaòuais: nssislimos a ernpastelamentos de .jornais. 
e a prisões e huinil1iac;ões de todo o genrro contra os 
adverszirios . 

O Sri. Rríi SAXT~MO - Sempre lioiive empastelamentos 
dc jornais em Lodos os governos da República. 

O SR. LAURO SASTOS - Nas O govèrno revolucionário 
que vinlia r-generar os costumes, nilo deveria incidir nos 
erros dos outros. 

O SR. J~CORCIO TGRRES - Veja V. Ex., Sr. Presi- 
dente. como, por verdadeira irrisáo, o grande órgáo de  pu- 
blicidade do Brasil, eniyastelado pelos revoluciolitírios, na 
Capilal da RepUblica. foi  j1istament.e aquele qiia mais havia 
batall~ado pela causa da Hevlou~áo; foi .justarneilte aquele 
cii.io chefe. diretor e fiindador havia penado - penado, digo 
bem - nos tempos idos, pelos ideais que sempre sustentou, 
com a pala\-ra falada e com a palavra escrita. o Sr. Yacedo 
Soares. 

O SR. Rui S..\XTIAGO - Qiierc que o nobre orador com- 
preeiitia bein o meu aparte. 

O Sii. XCORCIO TORRES - Já  coinpreendi. 
O SR. RUI S;\XTIAGO - Digo que em todos os governos 

sempre liouve ernpastelamentos, inclusive no do Sr. Was- 
hiilgt,on Luis, que Ir. Ex. tanto defeiideu. 

O SR. -4CORCIO T6RRES - A preocupaçá.~ de demo- 
lir  e a incapacidade por construir entraram a ensaiar ino- 
vaçóes inadequadas ao meio, numa verdadeira sarabanda de 
decretos que s e  sucedem, mal redigidos alguns, e todos que 
se modificam e se  renov21n vertiginosamente; criaram-se 
crises que normalmente jamais afligiram o pais; desmorali- 
zou-se o princípio da autoridade para gaudio da indiscipli- 
na; gerou-se a desconfiar~a nas classes conservadoras; trou- 
xe-se o descontentsmer,to para os trabalhadores; surgiram 
Y - irregularesn e "grovis6rios", traduzindo desconfian~a ou 
ameaça ás tropas regulares, a quem cabe a manutenção .da 



ordem e a segurança das instituições; cresceram desmedi- 
damente as despesas; decresceram as rendas; sustaram-se 
0s pagamentos das dividas públicas; vieram a público a s  
discussões entre os próceres da situação, entredevorando-se 
na preocupação de prestígio; sem exportação, paralisadas 
as atividades particillares, o cr6dito fez banca rota; o Go- 
verno, sob pretextos vários, f o i  adiando o ret0rno á norrna- 
lidade, mas, premidc pelos reclamos e pela pressão de todas 
as fbrcas vivas da Nação.. . 

O SR. LAURO SAXTOS - Muito bem. 
O SR. ACVRCIO TORRES - . . . reclamos que at6 leva- 

ram os intrépidos paulistas ás trincheiras e á gl6ria, de vez 
que com a ponta de seus sabres e com seu sangue generoso 
escreveram o maior dos capítulos da Hist6ria do Brasil re- 
publicano - convocou esta AssemblBia, que tem o encargo 
máximo de, fixando o novo quadro jurídico do Estado Fe- 
deral, formular as normas que tragam á sociedade política - segurança e tranquilidade, ordem e progresso. 

A teimosia ou a maldade, a inópia ou a ambição dos 
que se aproveitam da confiança do Chefe do Governo, in- 
sistem em obstar o sossêgo dos espíritos. 

N6s, os representantes do povo brasileiro, estamos 
prestes a concluir o novo Estatuto Constitucional: sabemos 
bem, e não o podemos negar, que a conturb'ação subsiste. A 
sinceridade dos constituintes, a honestidade dos "leaders", 
a hombridade dos pro-homens da Repalica em cuja gale- 
ria, Sr. Presidente, V. Ex. tem lugar destacado - estão 
postos á prova e em momento decisivo. 

Contra a mentira e o embuste em que resultou a obra 
revolucionária, aqui se  têm levantado as vozes mais autoriza- 
das de responsáveis pela subversão da ordem piiblica em 30; 
Virgilio de Me10 Franco - um dos animadores, Cristiano 
.Machado, chefe civil em Minas, Seabra - incansável bata- 
Ihador em prol das liberdades públicas, Plfnio Tourinho e 
Campos do Amaral, seus soldados decididos, lutadores in- 
timoratos, todos, da Aliança Liberal e da Revolução, e ou- 
tros tantos, a quem o coraqão reprochará, certamente, hoje, 
o concurso que deram á implantação da vit6ria, hão formu- 
lado protestos e advertências a que o Govèrno cerra ouvidos. 
Cincinato Braga, o insigne representante paulista, em shbio 
discurso de 1iá dias, estudando a nossa situação econ0mico- 
financeira, e mostrando a debilidade desta, também trouxe a 
sua advertencia patriótica. A &le, com certeza, ficarão, 
tambbm. cerrados os ouvidos dos que dominam.. . 

Seja-me licito, Sr. Presidente. embora sem o ~res t íg io  e 
o brilho dêsses ilustres colegas, dizer á :lssernbléia e á NaçBo, 
que o apaziguamento dos espfritos, que a cessação da ansie- 
dade popular, que a dispensa de "provisórios" - para cujo 
pagamento se sacrifica indevidamente o erário público - 
que a felicidade do pais, em suma, s6 e s6 está a depender 
do Sr. Getúlio Vargas. 

O SR. -~SCANIO TUBINO - Estas forças prestam relevan- 
tes serviços B nação, 

O SR. ACÚRCIO T6RRES - Não precisamos dessas for- 
ças, pois temos o Exército e a Marinha, sob as ordens dos 
seus dignos chefes. 

O SR. ASCANIO TUBINO - É a Policia Militar que está ao 
serviço do. Pais. 



O SR. ACORCIO T6RRES - Não me refirc fi Policia, que 
6 fdrça regular do Estado; falo s6bre os "provis6riosn.. . 

Não é como adversário, não e como oposicionista que 
falo. Mas, como brasileiro, como homem público, como ci- 
dadão que estremece sua Pátria, quero externar impulsos de 
minha alma, anhélos de meu coracão, pelo bem comum. 

NinguBm mais que eu tem em conta a honestidade pes- 
soal do Chefe do Govêrno Provisório; sinceramente desejava 
que saísse o ilustre e honrado patrício bem merecendo do 
POVO cujos destinos está presidindo. 

No exercício do mandato que me outorgou o meu Estaao, 
entretanto, tenho que estranhar a dureza de atitudes do hon- 
rado Sr. Getúlio Vargas, eni náo conceder a anistia ampla 
e irrestrita aos que padecem punição imposta por motivo de 
divergências políticas. 

Aí está o mal que prejudica quaisquer propósitos com 
que q Chefe do Govêrno se apresente á Nação: enquanto se 
mantiver essa divisão rancorosa de brasileiros, separando 
vencedores de vencidos; enquanto perdurar a acintosa dc- 
monstração de f0rça do triunfador contra os que lhe não bn- 
teram palmas; enquanto persistir a prepotência do poder - 
detenção da força - para conculcar os direitos de brasileiros 
dignos, contra quem nenhuma increpaçáo ocorre - senão a 
di: firmesa de suas convicções e da altivez de suas atitudes 
- não 6 e não será possível acreditar-se na equanimidade 
e na isenção do Sr. Getúlio Vargas, qualidades indispens5- 
veis a quem a fortuna entregou os destinos da Repiíblica. 

O SR. GASP~R SALDANHA - Entretanto, os esilados poli- 
ticos estão v01 tando ao país tranquilamente. 

O SR. ACORCIO TORRES - Entretanto, digo eu, a!! 
fronteiras estão abertas, mas o Sr. Artur Bernardes ainda 
não pouda voltar porquê, para tanto, o Cbnsul em Lisboa re- 
cebeu instruções do Sr. Ministro do Exterior. 

O SR. ASCANIO TUBINO - Terá razões para isso. 
O SR. ACCrRCIO T6XRES - As fronteiras estão abertas, 

mas o Sr. João Neves não poude visitar o pai agonisante no 
Rio Grande do Sul. . . 

O SR. ASCANIO TUBINO - Não 6 verdade. 
O SR. ACl3RCIO TORRES - As fronteiras estão aberta% 

mas os Srs. Lusardo e Raul Pila amargam no exílio. As 
fronteiras do Rio Grande tarnbem estão abertas, mas em Re- 
cife permanece exilado o chefe ilustre e eminente do Partidc 
Republicano Rio Grandense, o Sr. Borges de Medeiros. 

O SR. ASCAWIO TUBINO - Não 6 verdade. Posso afirmar 
a V. Ex. que nZo B verdade. 

O SR. G A S P . ~  SALDANSIA - E O coronel Euclídes Figuei- 
redo, chefe da revolução paulista, está recebendo beijos dG 
General Da1 tro . 

O SR. ACORCIO TORRES - Se recebeu beijos, não sei; 
mas posso informar ao nobre colega que recebeu grande ma- 
nifestação do povo paulista, e q u e l e  povo sempre vigilante, 
pelos altos destinos da República e d a  Pátria. 

E V. Ex., meu digno colega, nao se deve esquecer de 
que, enquanto os militares voltaram 6 caserna, talvez pela 
filrça incontrastável do Ministro, os civis, políticos que ti- 
veram seus direitos cassados, ainda se encontram no exflio- 



0 SR. GASPAR SAT~DAXH-~ - hí está O Sr. II'raim PI'ohre, 
fazendo discurso, realizando manifestações hostis ao Gov6r- 
no, o que prova que a liberdade esiste. 

O SR. -4CORCTO TBRRES - E, para citar um a V. Es., 
declir!o o nome do Sr. Artiir Bernardes, sem cujo concurso - afirmou meli brilhante e distinto amigo Sr. Amara1 Pei- 
soto - a revoluçHo náo teria vingado em Minas Gerais. 

O SR. GASPAR SALDANH.~ - Eão vêm porque náo que- 
rem. 

O SR. ACÚRCIO TORRES - Não vêm porquê não poderri, 
pois não acredito que os exilados não estremeçam tanto 
quanto nós a pátria, os amigos, a família, e nlo estremeçam 
tamh6m a libardade, para que deixassem de vo l tar  ao Brasil 
afim cle pregar conosco dias melhores para a pátria comum. 

Os exemplos que a histõria registra. Sr. Presidente, 
não precisam ser relerabrados; e, a lição que acaba de dar  
a Espanha - e qiie é d e  ontem - bem merece meditação. 

-4 aumentar a desconfianga geral e a fomentar invencf- 
vel reação contra o ditador, deixando o pais em conturba- 
ção permanente e preparando arremetidas cujas consgquen- 
cias ninguém pode prever. . . 

O SR. Asctmio TUBINO - O incidente político-militar 
est5 definitivamente encerrado. 

O SR.  ACORCIO TORRES - . . . surge a determinação 
de  se perpetuar o Sr. Getúlio Vargas. 

R e s ~ n d e n d o  ao aparte com que tanto me honrou o 
nobre Deputado da bancada liberal do Rio Grande do SL,, 
Sr. Ascanio Tubino ,preciso declarar a V. Ex., Sr.  Presi- 
dente. que os ~eiitimentos da nacionalidade nunca estive- 
ram, não est'io e nKo estar50 adstritos a casos politico- 
militares. Bsses sentiment-os falam mais fundo á alma na- 
cional, e o apêlo que fago desta tribuna ao Chefe do Go- 
verno 6 para qiic. êle cvífe qtie êsses anseios ainda venham, 
em fiituro n5o remoto, ser transforina.dos no sangiie gene- 
roso de nossa mocidade, derramado nas trincheiras com que 
havemos de defender a República. 

Essa c~ndidat~iira. assim posta, é um atentado contra os 
pr6prios princípios republicanos. . . 

0 SR. -~SCANIO TUBTNO - N ~ o  apoiado. 
O SR. SCfiRCIO TORRES - . . . C um achincalhe ao 

pais. . . 
O SR. -4sc~x1o TLTBINO - NU0 apoiado. 
O SR. ACORCIO T6RRE8 - . . . 6 como que provoca- 

cão ao povo brasileiro! 
O SR. ASCANIO TUBINO - NCio apoiado. 
O SR. .i4CORCIO TORRES - A temporariadade das 

funções políticas constjtile postulado irrecusável do regi- 
me em que vivemos. A perduração de mando sempre foi 
fonte de corrupçáo d a s  instituições e ameaça &ria 5 liber- 
dade dos povos. K5o se diga que esta Assembléia é quem so- 
beranamente decidírá. escolhendo quem bem ihe aprou- 
ver, sem atender 5, opiniZo pública: nem se insinúe que 
com a eleição o Sr. Getúlio Vargas terá a primeira inves- 
tidura presidencial. Xão. 

A dilatagão com que S. Eã- s e  manteve 20 poder dis- 
cricionariamente, vale um periodo de presidência. Acresce 



que nêsse longo tempo praticou atos e contraiu vinculações, 
cuja duração urge fazer cessar. 

Deus nos livre de continuar o país por mais quatro 
anos a sofrer o domínio daqueles que vieram antes para 
punir, que para perdoar. Praticaram atos de toda a sorte 
e, ainda querem que êles sejam aprovados de "Cambulha- 
da". Alas. o nosso consdl~, nasse particular, reside em q i i s  - no- "deserto de homens r de idbias" a que reduzem a 
situaçao, ainda aparecem, ciamando por seu exame. as pa- 
lavras insuspeitas dos Si's. Osvaldo Aranha e Juarez TB- 
vora, chefes cio mo\-im-ento de 30.. . 

O SR. ASCANIO TUBINO - ISSO é a prova de que o go- 
verno não quer que seus atos sejam aprovados de camùu- 
Ihada. Dois Ministros assim se manifestaram. 

O SR. ACÚ'RCIO TORRES - A maioria desta Casa, que 
representa o pensamento d c  govêrno, teve êsse mesmo pen- 
samento traduzido no substituf,ivo que a Assembléia votou, 
cm cujo art. $ 4  das disposições transitórias se mandam 
aprovar êsses atos de cambulhada. 

O SR. ASCANIO TUBINO - Foi iniciativa da Comissáo 
dos Vinte e Seis. 

O SR. BIAS FORTES - Agora 6 a Comissáo que 6 acusa- 
da! Ela que se defenda. 

O SR. ACfJRCIO TORRES - Sr. Presidente. por bem 
do Chcfe do Governo Provis6ri0, por bem dele e para reli- 
cidade da Na~.áo.. . 

Por bem do Chefe do Governo Provisório e para feli- 
dade da Xa~ao, é indispensável que se d& a esta um presi- 
dente sem os compromissos decoi-rentes da chefia da sedi- 
r50 de 30; mas, um presidente forte, livre, prestigiado, ca- 
paz de agir e produzir. 

E, não é 5 6 .  
O Chefe do GovBrno Provisório e os seus correligioriá- 

rios, os que lhe insuflam a candidatura, precisam furtar- 
se 5 flagrancia de uma contradiçso e atentar para um en- 
sinnmento que é dr! ontem: qiral a causa imediata. do mo- 
vimento de 30, pronuncinm~nto armado após a atividade 
doutrinária da Aliança Liberal? 

A escollia do sucessor do Sr. Washington Luiz por 
uma convengáo que se aponta\?a ao serviço d&ste. - Ora, 
de mnitn mnioi. cçcandalo é :t ~ n s c e n a ~ ã o  de agora: - o 
Sr. Getúlio Vargas, o detentor do poder se perpetuar8 por 
inàicaao daqueles mesmos que o vão eleger e que, com 
raras cscc?cCíes, representam o pensamento dos chefes de 
partidos estaduais que, em regra. são os próprios inter- 
ventares. . . 

O SR. LAURO SANTOS - Muito bem. Atesto isso, em rela- 
çáo ao Espírito Santo. 

O SR. ACTJRCIO TORRES - . . . simples mandatários do 
candidato, por êste nomeados e que por êle poderão ser de- 
mitido% a qualquer momento e sob qualquer pretest.~.. . . * 
V. Ex., Sr. Presidente, hB de convir comigo - e infelizmeo- 
te do seu lugar niío se pode pronunciar - mas é um es- 
candalo I 

A Naçíío - atentemos, para isso, meus dignos e nobres 
colegas - não o suportar&. 

Pobre Brasil I 
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Na perspectiva das lutas que sobrevirão, ante a previsão 

da anarquia fatal, concitando os nobres colegas a que secun- 
dem minha voz, daquí formúlo um apê1.0 ao honrado Sr. Ge- 
túlio Pargas para que, renunciando á honra de continuar na 
chefia supl-ema do governo, se alce ao reconhecimento da 
Naçáo, salve o pais de novas tormentas, assegure a paz da 
República e a tranquilidade da família brasileira. 

Com isso, Sr. Presidente, terá o ditador prestado serviâo 
inestimáve! ao Brasil; com isso, ler8 poupado o derramar do 
san,qc e de seus compatrícios; com isso, a sua personalidade 
avultará, por certo, na história da Pátria. 

Aquí fica o meu apêlo. Meu, não ! 2le representa os 
anseios incontidos da nacionalidade. 

0 SR. JOSÉ DE SÁ - Protesto ! Não 6 o anseio da nacio- 
nalidade, mas de um grupo, de urna corrente política, de in- 
terêsscs P, paixões contrariados. 

O SR. ACORCIO TORRES - Da nacionalidade, sim I 13 o 
Brasil que apela. O Brasil, sim ! 

É o apêlo que parte dos campos e das cidades; das cáte- 
dras e dos bancos acadêmicos; do púlpito e das massas popu- 
lares; do trabalho e do capital; das fábricas e das oficinas; 
da Marinha e do ExBrcito; é, enfim, o apêlo de todo um povo. 

Ê o npêlo dos que sinceramente se bateram pela Alian~a 
Liberal e querem ver cumpridos os seus postulados. 

É o apêlo, senhores, do Sr. Getiíljo Vargas - candidato 
em 30 - ao Sr. Getúlio Vargas - ditador em 3 4 .  

O SR. RIINCANO DE MO~?IA - Muito bem. 
O SR. ACÚRCIO TORRES - O povo, Sr, Presidente. não 

quer que o ditador seja o homem-ambição - aquele que, po- 
dendo ser o efêmero triunfador de agora, sofrerá, por certo, 
nos dias de um futuro não remoto, pelo dano que sua can- 
didatura causará ao pais - a condenação, em sentença inape- 
lável, de seus compatrfcios. 

Não I O Brasil quer que o ditador se apresente a seus 
olhos - nesta hora de graves apreensões e de incertezas - 
como sendo o homem-patríotisrno, que abre mão das bonra- 
rias com que o brindam, para conquistar, em próximo porvir, 
o testemunho de gratiãiio da PBtria comum. 

O SR. JOSÉ DE SÁ - Para entregar a Na~áo aos que a des- 
' graçaram até 1930! asse o apBIo de V. Ex. 

O SR. ACCHCIO TORRES - Precisamos evitar que o 
Brasil volte 6s triccheiras. . . 

O SR, JOSÉ DE Sh - Que volte 5 política passada, Se vio- 
lencias e de corrupção! 

O SR. SCORCIO TORRES - . , . possa prosseguir na sua 
marc.lia para a realização dos seus altos destinos. 

O SR. JOS$ DE S.& - Não 6 O Governo que está acendendo 
os ódios; é a politicagem que o combate. O Govêrno 6 magna- 
nimo, 6 tolerante. 

O SR. ACORCIO TORRES - V. Ex. não tem razáao, Não 
6 a politicagem, não são os poUticos; B 3 Naçáo. . 

O SR. JOSÉ DE SA - V. Ex. representa o pensanlento e a 
aspiração de uma corrente polihi~a conlrána ao Ciovêrno Yro- 
visório, á Revolução. 

O SR. ACSrRCIO TdRRES -E V. Err. P 
O SR. JOSÉ DE S.4 - Respeito a opinião, a criticade V-Ex.: 

mas permita-me me declare A Nação, a sua critica 6 suspeib- 
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O SR. ACORCIO TORFlXS - Como suspeito 6 o seu 

aplauso, porqub V.. Ex. representa o pensamento de um chefe 
de Partido que t? o Interventor cio seu Estado I 

O SR. JOSÉ DE Sb - Náo tememos ameaças de V. Ex., nem 
de quem quer que seja, porquê também falamos á Nação como 
seus legítimos representantes. 

O SR. LAURO S r ~ x ~ o s  - O orador tamb6m o é. Os das 
correntes políticas contrárias igualmente o são. 

O SR. ACÚRCIO TORRES - Falo daqui á Nação como 
V. Es. pode falar, porqu8 o meu mandato, aqui, é tão boa 
quanto o de V. Ex. 

O SR. JOSÉ DE S Á  - Como o de V. Es. é também tão bom 
o meu mandato. Honra-me muito a comparação. 

O SR. ACORCIO TBRRES - Tenho fé  nos alevantados 
sentimentos do Sr. Getúlio Vargas.. . 

O SR. ASCANIO TUBINO - Se V. Es. confia nos seus ale- 
vantados sentimentos, não deve temer a sua presidkncia cons- 
titucional. 

O SR. ACÍjRCIO TORRES - Receio que eles adormeçam 
em face da ambicão. . . (Trocam-se apartes. ) 

Sr. Presidente, V. Ex. me garante a palavra ? 
O SR. PRESIDEPI'TE - V. Ex. está falando francamente. 
O SR. AGORCIO TORRES - Mas nUo sabe V. Es.. Sr. Prc- 

sidente, o esfbrço que tenho de  fazer para poder manter a 
voz contra os barítonos. . . (Risos.) 

O SR. JOSÉ DE Srí. - V. En. h5 de dar esse direito aos quc 
o ouvem, e que tem nesta Casa as mesmas prerrogativas que 
V. Es. 

O SR. ACORCIO TORRES -. . . Quando o Govêrno de sua 
terra. -. 

Tenho fé, tenho esperança, que esse apelo serS. ouvido 
e meditado pelo ditador: precisamos evitar que o Brasil 
volte ás trincheiras; êle necessita de paz, de tranquiliciade, 
para que, assim, possa proseguir em sua marcha para a rea- 
lizaciio de  seus destinos; quer anseia por que seus filhos - 
recalcados ódios - trabalhem, ombro a ombro, pela sua 
grandeza. 

Tenho fé, repito, nos alevantados sentimentos do Senhor. 
Getúlio Vargas: &le - que fez. quando governo em sua terra - a concórdia da família política do.Rio Grande, não poderá 
nem deverá, agora, trabalhar pela discórdia da famflia bra- 
sileira e pela ruína do Brasil. 

O SR. J O S ~  S i  - Quem está trabalhando pela discdrdia 
são os ambiciosos do poder, que o perderam. Acabemos com 
mistificações perante o país. 

O SR. ACÚRCIO T6RRES - Se, entretanzn!~, o ditador 
não quiser atender ao apelo do Brasil, nos cumprir+. apenas, 
aguardar os dias de agitacão que se aproximam, pois, daclui, 
desta tribuna, jb estou como que a ouvir o vibrar dos ela- 
rins, conclamando os brasileiros a formnrem as bltimas 
barricadas em defesa da República. (Muito bem; muito 
bem. Palmas. O orador 6 viuanzenle cumprinicinlaclo) . 
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O Sr. Presidente - Tem a palavra, para explicacão pes- 
soal, o Sr. Valdemar Falcao. 

O Sr. Valdemar Falcão (Para ezpl,icação pessod) - 
Senhor Presidente, a alttituàe da Sub-Comilslsão encare- 
gada de dar parecer sbbre o capitulo atinente a "Presidente 
da República, atribuições e responsabilidade - Ministros 
de Estados - Conselhos Técnicos - Funcionários públi- 
cos", está necessitando de ser devidamente esclarecida ante 
a -4ssemblBia, no que diz respeito á sub-emenda que visa 
a restauração do cargo de Vice-presidente da  República. 

Foram tão diversas as interpretações dadas relativa- 
mente á inkiativa da Sub-Comissão. a tal respeito, que 
quero declarar. lealmente, qual a razão de ser de sua ati- 
tude. 

Devo acentuar, de início, que a diretriz seguida pela 
referida Sub-Comissão, ao se desempenhar do trabaIho que 
se lhe cometeu, foi a de encarar o seu papel, neste segundo 
turno do debate do projeto constitucional, por prisma di- 
feremte daquele que haveria de ter adotado, e que, de fato, 
adotou, quando da primeira discussão do projeto. 

Ora, Sr .  Presidente, no primeiro turno esta~amos di- 
ante de obra oriunda de unia Sub-Comissão governamental. 
de todo estranha á Assembl6ia; no segundo turno, esami- 
navamos um projeto-vindo de uma Comissáo formada den- 
tro desta Casa, participando, portanto, dos tendências, das 
i d6 i s  que se debateram, palpitaram. viveram .e se am- 
bientaram no seio da propria Assembléia. 

Satura1 era, pois, que, nessa altura, a Sub-Comissão 
encarregatla de relatar os caipitulos referentes .ao Poder 
Executivo, entendesse que a sua missUo era mais propria- 
rneqte de coordienaçáa, mais prerci~sarnente de  sent*, de 
palpar, de ponderar as correntes Wrninante~ na Assem- 
bl6ia e calcar sôbre essas correntes, sdbre essas tendências, 
direi mesmo, sdbre esas aspirações, o seu trabalho. 

Posso afirmar, r - .  Presidente, que, se, na p~imeira 
fase de sua incumbência, a Commissão Constitucional tinha 
de exercer papel mais acentuadamente técnico, na segunda 
fase ela haveria de exercer função mais acentuadamente 
politica. E foi assim que compreendemos a diretriz que 
deveríamos t r a p r ;  t? foi por essa forma que dos desobri- 
gamos de nossa tarefa. 

Quero crer que 1150 podiamos ter outra atitude, res- 
peitaindo, mesmo, a manifestacão livre da Assembl6ia, so- 
bretudo porque, já então, aqui haviam sido pron~nciados 
os discursos mais interessantes, aqui haviam sido defendi- 
das as idéias mais características da feição que se iria- im- 
primir á futura Constituição do país, e seria um desprlmor 
de  nossa parte atropelar o plenário, alterar a6 linhas subs- 
tanciais damilo que já se tinha firmado atrav6s de nossos 
m a l h o s  e impor ao mesmo plenário uma obra unilateral, 
intolerante, direi ainda, sacrificadora da soberania da As- . 
sambléia . 

Nessa fun~éo ,  entretanto, nbs, os membros .da Sub-Co- 
missão a que tocou relatar os capftulos atraz citados, tive- 
mos a preocupação de manter integras. homogíineas, as li- 
nhas mestras do sistema que havia sido escolhido pelas cor- 
rentes parrderhveis da Assembldia, como nrientação defini- 
tiva do projeto Constitucional. 



Ora, tais linhas eram as relativas ao reginle presiden- 
cial. Kessa ordem de idkias, lógico era que a Sub-Comissao 
não pudesse aceitar, absolulanierite, as emendas que' alen- 
tavam, visceralmente contra a sistemdtica desse regime 
assim pensando, houvesse por bem rejeitá-las, fundamentan- 
do neste raciocinio êeu modo de Droceder. 

Desprezamos, por i%so mesmo, várias emendas interes- 
santes, como fossem aquelas que pretendiam fosse o nosso 
regime afinado pelos moldes parlamentaristas, aquelas ou- 
tras, não menos interessantes, que aspiravam instalar no 
Brasil uma forma de govgrno, e ainda rejeitamos as que di- 
ziam-~espeito a possibilidade de serem os Ministros desti- 
tcidoo pela Assembléia. Tudo isto porquê eram princípios 
atentatórios da coerencia do próprio regime presidencial. 

O SR. L ~ v f  CARXEIRO - V. Es. permite um aparte? 
O SR. V-SLDEJI-4R F-4LC-CO - Cam muito prazer. 
O SR. L E V ~  C - ~ N E I R O  - Enquanto a Comissáo de que 

V. Ex. fazia parte adotava essa orientaçáo acertada, a (;o- 
missáo incumbida da parte relativa ao Poder Legislativo 
consagrava precisamente os princípios que V. Ex. repeliu, 
organizando o Conselho Federal. este é uma institui~ão de 
indole francamente parlamentarista, preparando u m  gover- 
no quasi colegial. 

O S R .  BAJLDEIAR FALLBO - O  aparte do nobre Depu- 
tado Sr. Leví Carneiro poderia ser discutido, talvez com 
relativa vantagem, se  eu aqui tivesse vindo fazer a defesa 
do Consellio Federal. Nostraria, então, a S. Es., como o 
Conselho Pederal, na técnica predominante em sua feitura, 
tal qual se acha no substitutivo da Sub-Comissão encarye- 
gada d e  estudar a mat6ria do Poder Legislativo, não teve a 
intenção de destruir a coerència do sistema presidencial, 
mas, antes, orientou-se pela preocupar.áo superior de  racio- 
nalizar êsõe sistema presidencial, dando-lhe institutos, dan- 
do-lhe aparelhamentos que fizessem com que o nosso pre- 
sidencialismo, rejuvenescido, "atualizado" - para m e  utili- 
zar, até, de uma expressão de S. Es. - pudesse servir me- 
lhor aos objetivos de reconstrução politica da nacionalidade. 

O SR. Levf C - ~ ~ I I ' E I ~ O  - V. Ex. acha que 6 assim. quan- 
do se d á  ao Conselho Federal a atribuiçáo de suspender quais-' 
quer elementos expedidos pelo Poder Executivo? 

O S R .  V.U;DEMM4R F,-ILC-40 - Acho que 6 assim, por- 
quê o que se visa nesse dispositivo, 6 precisamente armar o 
Poder Executivo de acão mais dútil, mais eficiente, direi 
mesmos, mais eficaz. 

O SR. L~vf  .CwEIRO - Rã0 t! G Poder Esecutivo, é o 
Conselho Federal. O Poder Executivo fica desarmado, por- 
quê, d o  exercício de sua prerrogativa elementar. que é a de 
expedir regulamentos, e&-5 s - ~ e i t o  ao controle discriciotizbio 
do Conselho Pederal, quer dizer, de uma corporação política 
de  formaçáo eletiva. Isto, se não é governo colegial, .se não 
é preparação do regime pc\rlamentarista, não sei o que será. 

O SR. VALI~EMBR F-ALCAO - O nobre Deputado pre- 
feririri, talvez, que o Presidente da República ficasse arma- 
do de maior arbítrio, cam o famoso poder reãulamentário. 
com f u n g b  mais discricionária do que a que passaria a ter- 
ficando essa faculdade enqiiadrndn dentro do campo de  ac2o 
do Conselho Federal. 



O Ss. L~vf CIRSEIRO - Subordinada ao Comelho Fe- 
deral. 

O SR. VALlDESAR FALCãO - Controlada. 
O SR. LEVI CARNEIRO - O Conselho pode cassar qual- 

quer regulamento que o Presidente da R ~ ú b l i c a  expeça. 13 
uma novidade. . . 

O SR. VAZDEMAR F-~LCI~O - $ o meio inteligente de 
eliminar as possíveis hipertrofias que o Presidente poderia 
ter no exercício dêsse poder regulamentário, que, antes, exer- 
cia sem as peias, sem as Iirnitaçóes, sem m freios racionais 
que agora se ira estabelecer com a criação do Conselho Fe- 
deral. 

O SR. LEVÍ CARNEIRO - V. Ex. perdoe mais uma inter- 
rupçáo;  nas, como estava louvando a orientação do projeto e 
mostrou o acertado empenho de conserv&-Ia, desejo dizer a 
V. Es. que o projeto atendeu a essa necessidade, instituindo 
um órgão consultivo permanente - o Conselho Nacional - 
que orientaria a ação do Presidente da Repiíblica, esclare- 
cendo a opinião pública, sem tolher nem anular óiscricionn- 
riamente os atos regulamentares do Poder Executivo. 

O SR. TALDEMAR FALCÃO - A diretriz d a  Comissãù 
Constitucional, na  matéria, foi a de transjgir ate onde fosse 
possível com o sistema parlamentarista, afim de que se não 
áis$csse que o presidencialismo que se ia consagrar na fu- 
tura Constituição era sobremodo rígido, inf!exivel, Então, 
admi.t.iU no b6jo do projeto, tudo quanto era susretivel de 
cosci1:ar-se, sem contradição fundamenta:, com a técnica c10 
regime preaidencia$ E como pareceu, alitis com fundadas 
razões, que a criaçao do Conselho Federal nos moldes pro- 
postos, pela forma aceita, não era profundamente contraditó- 
ria com a sistemática do regime presidencial, ii Comissáo 
aceitou a emenda nessa mat6ria e, ate, przacupou-se em 
aparar-lhe as arestas, fazer com que o novo instituto não 
valesse como uma con?,radição flagrante com a índole mesma 
do sistema. Tive a impressão de que o presidencialismo, 
asrirn atualizado, se penetrava, até, de c~rtoa príncipios, qut! 
o S r .  Deputado Levi Carneiro acha são irnanestes ao regima 
parlamentarista, mas que eu, nas minhas poucas luzes, en- 
tendo que resumem mntária aceit&vel, ponto mais ou nionos 
elástico, capaz de ajustar-se a qualquer cios regimes - tanto 
ao regime presidencial como ao parlamentar. Pareccii-rrio 
assim que o presidencialismo, cle tal modo arquitetado. ficou 
mais perfeito, mais tolerante e, sobretudo, mais eficaz, no 
spntido de dar ao Brasil a forma de -ovGrno de que neces- 
sitava, após as desencantos, as desilusoes, as amarguras que 
experimentou na primeira iase do re6ime republicano. 

Sr. Presidente, dizia eu que, dentro da diretriz quc se 
traçou, a Sub-Comissão, ela não poderia aceitar, cqmo não 
aceitou, as emendas relativas á eleição do Presidente pela 
AssemblBia, tanto mais quanto essa emenda se cnocava dire- 
tamente oom a concepção do govkrno presidencial, fazendo 
que a investidura do Chefe da Nação resultasse de delegação 
do Poder Legislativo, emanasse da soberania do  arl lamento, 
e, como tal, ficasse o Presidente da Reptiblica jungido 5 von- 
tade, A confiança, direi até, ao arbítrio das maiorias legi- 
f erantes . 

A Sub-Comissão, porem, poderia ter aceito as emendas 
que diziam respeito ao voto indireto, desde gue fosse ele 



calcado sòbre o pronunciamento popular, da mesma sorte 
que ad,otou com viva simpatia aquelas que pieùoniinarnm 
nesta -4ssembléia, consagrando o sistema de eleição direta 
por sufrágio universal, como ficou expresso xio substi:utivo 
que elaboramos. 

Dentro dessa orientação, entretanto, a Sub-Comissão 
teria de se chocar com certo ponto da emecda- n. 1.946, 
chamada "emenda das grandes bancadas", firmadas pelo 
ilustre colega, Sr. Odilon Bragà, e muitos outros Srs. Depu- 
tados, emenda que consagrava, num dos seus ciispositivos, 
com referência á vaga do Presidente da Repilblica, t se- 
guinte principio: 

".Se a vaga ocorrer nos dois Últimos anos de go- 
vêrno, trinta dias após sua veriIicaçáo 5 ,4ssembléia 
fiacionaI e o Conselho Fede~aI, em sessão conjunta, 
com a presenca da maioria de seus membros, elege- 
rão, mediante escrutínio secreto, por maioria abso- 
luta de votos na primeira votação e, se nenhuril can- 
didato a obtiver, por maioria relativa na segunda, o 
Presidente substituto. Em caso de em.pate conside- 
rar-se-5 eIeito o mais velhon. 

E, logo adiante. no $ 4O: 

"O Presidente, eleito na forma do pariigrafo an- 
terior e da dltima parte do S i'O, exercer5 o cargo 
pelo tcmpc que restava ac  substituido." 

Essa disposição, Sr. Presidente, é flagrantemente oon- 
traditória com a sistemAtica do regime presidencial. Digo-o 
sem receio de errar, e ate pedi a ta1 respeito a ritençãl:, dc. 
eminente Zeader da bancada paulista, Sr. Deputado Alcrln- 
tara Machado, para essa parte das emendas das grandes 
bancadas. Perguntava cnt5o a S. Ex. como é quc as graxi- 
des representaçózs propumavam e se batiam muito razoa- 
velmente, pe!a eleiqao direta no regime presidencisl, c, sob 
mesmo tempo, vinham defender uma elaiçio indiret:~, sob 
uma das suas formas mais suspeitas a Bsse regimo - a 
eleição pela -4ssembléia e pelo Conselho Federal - justa- 
mente nu= conjuntura de crise, qual a da vaga do supre- 
mo posto de Chefe da Xaçiío, vamos dizer pela morte sú- 
bita do seu titular ou por unia renúncia sob o pêzo, muita 
vez, de constranginlentos políticos, ou por CluaIquer' ouf,ra 
circunstancia. 

Em tal situaç5o. dizia eu, seria ainda mais perigoso 
para a Nagiio sc  ati*íbuisscmos B Assembléia a funçião de 
eleges o Presidente interi~io, do que numa época norrna!, 
quando se tivesse de realizar a e!eiçáo no ínicio do paric- 
do presidencial comum. 

$. Ex., entretanto, achava preferível isso a manter o 
que estava no projeto constitucional. j.6 aprovado em pri- 
~ . e i  turno, tal qual viera da Comissão Constituciona!, 
projeto esse que consagrava a substituição definitiva cio 
Presidente, em tais hipoteses, por um novo titula.;. escolhi- 
do mediante um sistema de eleição iya!  ao  que f6ra pr'a- 
ticado no inicio do pericdo presidencial, devendo o silbsti- 
tuto esercer então o mandato por quatro anos, iniciando-se 
então um novo periodo presidencial, a contar da data da 
posse. 



Nas, Sr. Presidente, por maior benevolência qu~uc ti- 
vesse, não pude converter-me da procedência das r a õ z s  
invocadas pelo eminente leader gauZistm Achsi me3no ' u e  
essa emenda n. 1.946 consagrava, nessa parte, um princi- 
pio idênt.ico, ate quasi textualmente identico, ao que estava 
expresso na Constituição da França, pais parlamentarista, 
que, muito l.ogicamente, admitia, n a  hip6tese de vaga defi- 
nitiva, a eleição do Presidente pelo Parlamento. 

Diz o artigo 7 O  da lei constitucional de 25 de Fevereiro 
de 1875, que é .precisamente o dispositivo constitucionsl que 
regula a matéria na Repfiblica Francesa: 

"En cas de vacance par decés ou pour tout autre 
cause les deus Chambres réunis procédent immediata- 
tement á I'élection d'un noveau pr6sident. Dans 
I'intervalle, le Conseil des 3 l in i s t . r~~  est investi du 
Pouvoir Eskcutif , " 

Pelo simples confronto da redação adotada pela ernen- 
da n. 1.946 com a redação da lei constitucional francesa, 
t-ê-se a incoerencia palmar que dimana da referida emen- 
da em face do sistema político que adotkmos. Na aludida 
emenda, h á  nada mais nada menos do que uma forma de 
eIeição em caso de vaga, idGntica, simétrica, semelhante 

~ r 5  numa em todos os seus aspectos Aquela que se coma, 
rep.ública parlamentar. 

Ka França parlamentarista, por6mY Sr. Presidente, ta1 
é perfeitamente e.~plic&vel e procedente. Não assim no 
Brasil, sob o signo de uma república presidencial, em que 
prevalece a escolha popular muito necessariamente pa ra  
que essa escolha sagre, de forma iniludivel, o primeiro ma- 
gistrado, a quem compete chefiar o Poder Executivo. 

Aqui prevejo uma  objeção. Dir-se-á que a Constitui- 
ção de 24 de Fevereiro de 1891 admitia. em certa hipdtese, 
uma espécie de eleição de  Presidente da Repiíblica pela 
AssemblBia. 

De fato, no artigo 47, parágrafo 39 reza a Constituição 
de 91', referindo-se 15 hipótese d e  nenhum dos candidatos 
sufragados pelo eleitorado obter a maioria absoluta cin 
votos: 

"-4rt. (i7 : 

S 2.0 Se nenhum dos votados houver alcan~ado 
maioria absoluta, o Congresso elegerá, por maioria 
de votos, dos presentes, un i  dentre os que tivcreln 
alcançado as duas votacões mais elevadas na cleiçáo 
direta. " d 

N o  escapará, entretanto, & inteLigBocia dos Senhores 
Constituintes que essa regra se f irma numa hipbtese m u i t ~  
diversa. .4qui. no caso ventilado n a  Constituição de 1891. 
tratar-se-ia de u ~ a  eleição popular prdvla, j& feita, na qual 
houvesse obtido numerosos sufrágios dois candidatos e u m  
deles náo tivesse podido lograr maioria absoluta. Eram d0js 
nomes sobre os quais j& se havia pronunciado a sobennla  
do povo; -eram dois cidadãos sbbre cujo passado. s8bre cujo 
merecimento já havia emit.ido opinião o sufr5gio univers- 
e entáo caberia apenas ao Congresso escolher entre esses 



dois nomes qual deles deveria ser investido na suprema 
função executiva- Isso 6 muito diferente de atribuir-se a6 
'Próprio Congresso o papel d e  escolher, por iniciativa pró- 
pria, independente de um referendo popular, um nome, um 
cidadão, um brasileiro para investi-lo da  chefia d o  Poder 
Executivo, num transe possive!mente agudo da história po- 
litica d o  pais. Dai, con\rencermo-nos n6s, os membros da 
Sub-Comissão, que tal principio consagrado na emenda nú- 
mero 1.946, era chocante com a lógica política, era  con- 
traditõrio com a caracteristica da nossa organizagio repu- 
blicana. E entáo, pensámos que nos cumpria apontar, em- 
bora delicadamente, a incoerència que dai podia resultar. 
Foi por isso que surgiu, Sr. Presidente. de, acdrdo. aliás, 
com o eminente relatoí' geral, Sr. Deputado Raiil Fernan- 
íies, a silgestiio da Sub-Comissão relativa á resi.iuraçáo do 
cargo de Vice-Presidente da Repiíblica . 

Raciocin6mos assim: por que não alvitrar, de pronto, 
ao plenário da Assembldia u m  remedio & incoerência pal- 
mar que  palpitava ao simples exame da emenda n. 1.946, 
em confronto com os princípios básicos com a nossa forma 
dc governo, desde que o plen8rio não resolvesse preferir o 
que já estava espresso no projeto constitucional aprovado 
em primeiro turno? Por que não apontar ao plenário, den- 
tro das normas regimentais, a soluçá adequada a esse im- 
passe? 

Foi assim, Sr. Presidente, independente de qualquer 
plano político, alheado de qualquer cogitação secundária, 
que n6s. os da Sub-Comissão referente ao Poder Executivo, 
em conjunto com o reiator geral, Sr. Raiil Fernandes, nos 
permitimos oferecer á Assembleia a subemenda que está 
anexa a o  nosso substitutivo e que visa o restabelecimcnto 
do cargo de Vice-presidente da  República. 

Mas, Sr. Presidente, pareceu a muitos ser isso uma 
coisa irracional, absurda. querer restaurar um cargo que 
se afigura inútil ao Brasil. Essa cogitaçáo salteou-nos o es- 
pírito, mas, veiu-nos também á lembrança daqueIes bra- 
sileiros honrados e dignos que exerceram, no rcsime repu- 
blicano, o mandato de Vice-presidente da República c o 
fizeram com sobranceria. com dignidade, com patrrotismo em 
momentos dificeis a histdria brasileira, Recordamo-nos, por 
cxemplo. da atitude circunapecta e elevada do saudoso bra- 
sileiro, Sr. Rosa e Silva, quando, naquele interre,gno poll- 
tico em que assumiu interinamente apresidencia, ao Se-au- 
sentar do país o então presidente Campos Sales, em vrslta 
A Argentina, manteve, durante 15 dias, admirável coerencia 
de atitudes, uma perfeita intuição política, no instante em 
que Rosa e Silva e sua bancada estavam em oposição ao 
próprio presidente ausente. 

Limitou-se a assinar o espediente da Presidencia. sem 
cavar nenhum sú!co profundo na admjnistraçáo da Repú- 
blica, sem prejudicar em nada a diretriz de seu adverseio 
politico, elevando, dignificando a função da Vice-PresidBncia. 

O SR. -\RRUDA F a c ã o  - O conselheiro Rosa e Silva pra- 
ticaria todos os atos que fossem oportunos. B injustiça afir- 
mar que  ele asçiimiu a presidbncia para limitar-se a assinar 
o epp- ediente. Portou-se com discreção e não foi faccioso. 
Por isso mesmo inspirou confiança a-o Presidente efeti170, 



não obstante a incompatibilidade entre eles existente no mo- 
m e n t ~  da passagem do Govêrno. 

O SR. VALDEMAR FALCÃO - O eminente e saudoso 
conselheiro Rosa e Silva limitando-se a assinar o expedien- 
t e  quando investido. por quinze dias, da Presidência, longe 
de  diminuir o cargo, engrandeceu-o com a sua attitude pa- 
triótica e sinceramente republicana : compreendeu que se- 
r ia  um mal para o regime cavar uma solução de continui- 
dade na diretriz governamental do President-e Campos Sales, 
solução de continuidade essa que seria tanto ma& radical 
quanto o conselheiro Rosa e Silva era adversario confesso 
daquele Presidente. Seria prevalecer-se do poder - e nes- 
sa  parte divirjo do nobre amigo, Deputado Arruda Falcão 
- em uma conjuntura passageira para tragar nova orien- 
tação aos negocios políticos e acutilar a eonciência repu- 
blicana no país, mostrando, assim que era u m  aproveitador 
de posições ao invés de ser o patrióta sobranoeiro que 
soube ser. 

O SR. ,~RRUDA FALCAO - Crero que o conselheiro Rosa 
e Silva, se estivesse vivo, protestaria contra essa interpre- 
tação de sua atitude. 

O SR. VALDEMAR FALCÃO - Protestaria, talvez, con- 
t r a  a interpretaçáo que V. Ex. quer dar ao seu papel na- 
quele instante histórico da vida republicana do Brasil. 

Ble se limitou a assinar o expediente porqu6 compren- 
deu, muito nobremente, que, dentro de 15 d i q ,  era incon- 
veniente traçar novo programa d e  govêrno, era  subversivo 
alterar aquilo que jd estava estabelecido como trajet6ria 16- 
gica da política do Presidente Campos Sales, que teve aspec- 
tos tão coerentes na sua orientação administrativa, na sua 
orientação financeira. 

Mas, Sr. Presidente, voltando ao fio de minhas idéias, 
quero acentuar ainda que nos recordamos, n6s da  Sub-comis- 
são, a que me refiro, do papel admirável de civismo do sau- 
doso Nilo Peçanha, quando se investiu da Presidhcia ao 
tempo do falecimento do Presidente Afonso Pena. 

S. Es., então, era um Vice-Presidente que estava no 
ostracismo, estava combatido no seu pr6prio Estctdo. 

E Kilo Peçanha, no exercicio da  PresidGncia efetiva. 
por morte do Conselheiro Afonso Pena, foi u m  paradigma 
extraordinCtrio de civismo, de compreensio patriótica, de 
orientação administrativa, fazendo, em menos de dois anos 
de  govhrno, uma obra politico-financeira verdadeiramente 
notável, que ainda hoje a i  está a despertar a admiração de 
todos os bons brasileiros. 

Mais ainda: (e vou me referir a um vulto destacado 
da política mineira) recordámo-nos da atuaçzo de Delfim 
Moreira, governando, cerca de oito meses, em gubstituição ao 
inesquecível Presidente Rodrigues Alves, com u m  bom senso, 
com uma elevação, com um tino que ainda hoje podem ser 
assinalados com respeito. O Vice-Presidente Delfim Mo- 
reira soube manter-se no seu papel constitucional. respei- 
tando as liberdades cfvicas da Nação e compreendo muito 
bem as funcões do cargo que ocupava. E já agora tamb6rn 
falarei não s6 como brasileiro, maç até como cearense, por- 
que o Sr. Delfim Moreira dispensou ao nosso Estado, quan- 
do assumiu o governo, uma assistência mui carinhosa, numa 
zora  em que o Ceará s e  debatia sob o guante do flagelo da 



seca. Além das medidas relativas á seca, dotou-o com um 
estabelecimento de  ensino modelar, que é o Colégio Bliljtar 
daquele Estado. 

No campo da legislação socjal, Delfim U ~ r e i r a  foi o 
signiltario. da le i  dos acidcnt.es d e  trabalho, +e represen- 
tava,. Aquele tempo, uma das primeiras conquistas das rei- 
vrndicações operárias no Bmsil . 

Ora, Sr. Presidente, diante de tZo belos esemplos de 
civismo, n6s não podiamos ter qualquer receio, qualquer 
ccnstrangimento em restaurar o cargo de TTice-Presidente da 
República. E tanto mais poderíamos faze-10, quanto estava- 
.mos zelando um principio de coerencia, vindicando ri pró- 
pria t6cnica do regime. Era-nos licito, muito regimental- 
mente, alvitrar essa soIução. 

O Regimento da Assembléia, atualmente em vigor, ap6s 
suas Últimas modificaçóes, resa, no art.  37: 

"Encerrada a discussão do projeto, será este, com 
as emendas, enviado á Comissãp Constitucional, p.ara 
interpor parecer dentro do prazo de  cinco dias. 

Nessa fase, a Comissão deliberará, por intermédio 
de sub-comissóes nomeadas pelo seu Presidente, que 
Ihes indilcará a materia a réstudar; e os pareceres que 
forem emitidos por estas sub-comissóes baixar50 logo 
a plenário assinados por seus autores para votaçao 
em Último turno. 

& i e  princípio regimental do art. 37 deye ser entendido 
em função do art. 30 do mesmo Regimento, que determina: 

"No seu parecer, poderá a Comissão apresentar 
emendas modificativas do projeto, aceitar ou recusar 
artigos, bem como apresentar substitutivos e,,sub- 
emendas ás emendas apresentadas n plenário. 

Era racional, Sr .  Presidente, que, dentro desse prin- 
cípio, pudessémos n6s, para ressalvar a 16gica política que 
nos tinhamos imposto, alvitrar ao plenário da Assembléia 
a soluqUo perfeita, ajust&vel dentro do quadro de fatos que 
nos foram riprcsentados. Ou teria a As-semhl6is de manter 
nessa parte o prpjeto constitucional aprovado em i0 turno. 
consagrando a eleig8o do substituto pelo sufrágio universal 
e determinando que o substituto do Presidente, assim eleito. 
pudesse exorcer o cargo, a partir d? suã. investidura, por 
quatro anos, ou teria de restaurar a -Vice-Presidencia. ado- 
tando a emenda substitutiva que propusemos, se quisesse ser 
coerente com o pr6prio siste-ma ~onstitucional que vai per- 
filhar. 

Foi justamente isso que desejamos possibilitar. Foi jus- 
tamente essa conjetura que nos inspirou ao elaborarmos a 
emenda que figura como aditiva do substitutivo oferecido á 
Assembléia níacional Constituinte pela sub-commissão de que 
fiz parte. 

O SR. CARLOS REIS - ?e, no regime passado, em que 
o Vice-presidente da República tinha funções de Presidente 
do Senado, o cargo era  considerado quasi decorativo, quanto 
mais agora em que não terá tal função. 

O SR- V D E M A R  F-9LC-C0 - Não quero, responden- 
do ao aparte do meu nobre colega do Maranhão,. fazer a , 



defesa do  cargo de vice-presidente no regime atual. Pode- 
ri3 fazê-lo, talvez com vantagem, se quisesse proceder a 
um estudo de direito comparado, mostrando que longe de 
ser essa uma função supérflua, um cargo inútil, o nosso 
passado polftico demonstra que foi  necess8ri0, 16gic0, in- 
dispensável á vida normal do regime. 

Mas, Sr. Presidente, n-do quero dar a entender a esta -4s- 
se~nhlbia que a Subcomissáo, propondo a emenda relativa á 
vice-presidência, desejava pregar uma doutrina discrepante 
daquilo que fora mais ou meoos assente pela maioria. O que 
a Subcomissão pretendia fazer, e fez, foi f i sar  dentro de 
limite razoAvel de coerência aquilo que estava predominan- 
do na média das opiniões desta Casa. 

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - EU me felicito por ver a 
evolução do seu espírito, muito coerentemente, orientar-se 
nssse sentido, até porquê V. Ex. sabe que houve quem ti- 
vesse a idéia de apresentar emenda sobre a vice-presidên- 
cia. Foi  o humilde Deputado que aparteia, c qual náo a 
ofereceu aquele tempo obedecendo, eni parte, ás observações 
do nobre "leader" que estA falando. 

O SR. VALDEMAR F.AiLGÃO - Agradeço o esclareci- 
mento de V. Es. ; mas era  isso que cumpria, então, fazer. 

O SR. CARLOS REIS - Do aparte do nobre Deputado, 
Sr. Xavier de Oliveira, deduz-se claramente que V. Ex- 
transigiu neste ponto. 

O SR. &VIER DE OLNEIR~ - Xiío transigiu, propria- 
mente; evolufu, porquB se convenceu do contnirio. 

O SR. VALDE'ILAR F-4LCKO - O aparte do ilustre 
membro da baiicnda ccarense, secundado pelo náo menos 
ilustre membro da bancada maranhense, vem mostrar como 
eu tinha raziio ao acentuar que a diretriz da Subcomissão, 
de que fiz parte, era a da nxkirna tolerancia diante das 
idéias que se agitavam no plenirio da Assembleia. 

O SR. SAVIER DE OLIVEII~A - %da mais quis acentuar 
do quo isso mesmo. 

O SR. VALDEMAR FALGÃO - Predominando, como 
predominava, no seio da  Casa, a ideia de que nUo se deve- 
ria restaurar o cargo de vice-presidente e não querendo 
contrapor-me ao ponto de vista que estava entUo mais ou 
menos vitorioso,. . . 

0 SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Atitude que muito honra 
a V. Es. 

O SR. V-4LDEMAR FIILCÁO - . . .preferí que não par- 
tisse de nossa bancada essa iniciativa. 

O SR. CARLOS REIS - A minha espressáo "transigen- 
cia" significa, ali&, uma elegancia da paf.te do polftico, por- 
quê a política é a ciência d e  saber transigir. 

O SR. VALDENAR FAljCÁO - Obrigado a V. Ex. E 
foi dentro dêsse principio d e  transigência que n6s, os mem- 
bros da Subcomissão Constitucional, composta do orador e 
dos preclaros colegas, Srs. Generoso Ponce e Xogueira Peni- 
do, ilustres companheiros que supriram com as suas luzes 
as deficiências do Deputado que está na tribuna (nüo apoia- 
dos) : foi dentro dêsse principio que cumprimos a nossa rnis- 
são - 



Sr. Presidente, dizia eu que não pretendia realizar a 
defesa da vicepresidência, porqub. se o quisesse, bastaria 
abrir as p8ginas mais empolgantes da vida republicana do 
Brasil e recordar alguns formosos lances de elevação moral 
de Rue deram mostras brasileiros notáveis que exerceram 
esse. cargo. 

O SR. XAVIER DE O L ~ T I R . ~  - Entre os quais poderia- 
mos incluir Manuel Vitorino. 

O SR. VALMEMAR F-4LC.IO - E para isso poderia 
fazer a evocação nao s6 daqueles que acabei de citar - 
Rosa e Silva, Nilo Peçanha e Delfim Moreira - como a de 
outros brasileiros eminentes que de!;empenharam essa furi- 
çáo e que não foram, jkmais, obstáculo, 5 paz no Brasil, á 
segurança nacional, pois se colocaram sempre em posição 
altaneira ás paixões, mantendo integras as tradiçóes de ci- 
vismo da maioria dos depositários do poder, em nosso Pais. 

0 SR. ~ . % V I E R  DE OLIX'EIRA - Floriano veio da vice-pre- 
sidkncia. 

10 SR.  V-4LlX33fSR FALC-.O - O plenário d a  Assem- 
bléia saberá resoher muito bem este assunto. Èle dirá, pela 
voz da sua maioria, qual a solução a ser dada: se a restau- 
ração da vice-presidência (e neste caso a Subcomiss50 se 
vangloria d a  sua idéia), se a manutens00 do que está no 
projeto constitucional. 

Náo creio, Sr. Presidente, que a maioria da Casa seja 
capaz de praticar a incoerência de aceitar a eleição direta 
para o Presidente da República, pelo sufragio universal, no 
regime normal. e a eleição indireta. pela Assembléia, num 
período de crise, como será aquele em que ocorrer a uag:l 
definitiva. 

O SR. C-IRLOS REIS - Aliás, SOU coerente, porquS plci- 
teio a eleição indireta do próprio Presidente da Repúblira. 

O SR. VALDEMAR 5'-ILCAO - Dadas essas csplica- 
~ õ e s ,  Sr. Presidente, dispenso-me de expor outros argumcn- 
tos, mesmo porque, como dizia h6 pouco. núo tenho o ín- 
tuito de defender a restauraçl?~ do cargo de viceprosidente. 
Trouxe-me a esta tribuna, apenas, a neceasidndc do esplic3r, 
com sinceridade, com lealdade e prrfeitn nitiricz.. ,? i'nzEo 
inspiradora da atitude da  Subcom~ssio Constitucion31, no 
propor o restohelecimento d6sse cargo como atcrnativa 16- 
gica diante do  que estava firmado n a  chamar13 "emcndn das 
grandes bancadasw. 

Era o que tinha a dizer. (.lluito b c n ~ :  nrlcito b e n ~ .  llal- 
nhcs. O orador 4 ccz~mprintc?Jnclo.) 

Durante o discurso do Sr. Valdemar Falcão, 
o Sr. -4nt0nio Carlos, Presidente, deisa a cadeira 
da presidencia, que é ocupada pelo Sr.  Pacheco 
de Oliveira, i0 Vice-presidente. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para explicação 
pessoal, o Sr, Teixeira Leite. 

O Sr. Tciseira Leite - Sr. Presidente, Srs. Constituin- 
tes, é quasi uma impertin6ncia que um dos mais obscui.os 
(Não apoiudos), ou o mais obscuro membro desta Assern- 
bléia (h-60 apoiados), venha discutir matéria corno a da dis- 
crinminapão de rendas, depois das orações que- t á ~  altos ex- 
poentes de nossa cultura, proferiram desta Iribuna 



Faltaria, entretanto, s o  meu dever se náo transmittisse 
a êste plenario a palavra de  ordem que venho d e  receber de 
produtores do Norte, que mandam que eu esclareça e pleiteie 
perante a Assembléia, velhas aspirações. 

Tem-se aqui, porfiadamente, repetido, que é do Norte 
que vem o protesto mais veemente contra a estinçãa do im- 
posto de exportagão ,deixando a impress50 que o Norte 
satisfeito e exige a permanência desta modalidade tributária. 

A verdade é muito outra: o Norte, isto é, os produtores 
do Korte, sempre viram neste imposto um entrave ás ativi- 
dadcs econômicas do pais e desejam e aiiseianl e pleiteiam 
a sua extinção. 

Ha vozes, no Sorte, que aconselham a sua  continuação, 
mas porquê, receiam o desequilibrio das finanças das di- 
versas unidades daquella parte do país, porquê nelas, mer- 
cê de círcunsta~cias várias, é a foate primacial da receita 
pública. 1lá tambem quem não considere o imposto em de- 
bate de efeitos nocivos s0bre a. produção e houve mesmo. 
quem o julgasse capaz de promover o fomento da economia 
pública. 

É preciso, pois, clarear o debate e certificar a Assem- 
bldia, que o Norle, não pleiteia a manutenção dêste imposto, 
e que veria com satisfação a sua estinçáo, uma vez fosse 
ela praticada de  um modo que n5o perturbasse profundamen- 
te a sua atual situaç-20 orçamentária. 

Merece por isso, todos os meus aplauâos, a tentativa 
para a sua extinção gradual qge a comissáo constitucional 
tentou promover, dando-lhe como substitutivo o imposto de 
venda s6bre todos os produtos. 

Que a Assembléia Nacional Constitutinte não finde seus 
trabalhos sem ter procurado remover este obstáculo a es- 
pansao da  nossa economia. 

Examinada na sua origem - B que se pode-alcançar 
.os inconvenientes que repreoonta esta espécie de tributaçao. 

Foi o receio que a exportação em excesso das merca- 
dorias acarretasse a sua carencia no interior dos ~ a i s e s ,  de- 
terminando a carestia, e, no caso de g8ncros alimenticios, a 
fome, que determinou a sua criação. -4s leis sObre o abaste- 
cimento, que apareceram desde os prim6rdios da vida civi- 
lizada, logo que houve uma economia nacional organizada, 
estabeleceram taras dificultando senil0 prohibindo exporta- 
ção dos generos necessários nacional. 

E' rr mentalidade decorrente da economia do consumo. 
isto (5, em que o propósito visado pela produtor era obter o 
necess8rio para o seu consumo, para  a sua manutençõo o o 
da sua familia, Exemplo typico, temos daquele fazendeiro de 
Minas a que se refere um dos viajantes illustres que pcrcnr- 
reram o Brasil nos princípios do s6culo passado. Na sua f : ~  
zenda, dizia ele. cheio de satisfação - apenas se comprava 
ferro e sal. Tudo a í  se produzia: a alimentação para sua fa- 
míiia e seus escravos e at6 os tecidos grosseiros com que se 
vestia e aos seus era  obtido do algodão que plantava e da 1% 
de suas ovelhas e tecido pe!os seus escravos em teares ru- 
dimentares. 

O SR. ALDE S~MPAIO - V. Ex. dã-me licença para u m  
aparte? 

O SR. TEIXEIRA LEITE - Pois não. 
O SR. ALDE S.OIP.ASO - Quero salientar, na parte his- 

tbrica que V. Ex. cita, que, ainda hoje, em nossos sertões, 



h& o tecido de algodão, obtido pela família e tramado pelo 
pessoal de casa. 

O SR. TEIXEIRA LEITE - Posso aditar outro esem- 
plo, o casto de uma região de Minas, &e me não engano a do 
Sêrro, onde h& tecelagem de lã obtida de regi30 vizinha, nova 
demonstração de franca economia de consumo. 

É esta ainda, se alargarmos um pouco o sentido das pã- 
lavras, a situaçáo de uma grande parte do Brasil, no seu 
hinterland, em que o produtor náo tem u m  compreensão da 
modenna economia, da economia de prodiicáo em que a in- 
versão de capitais e atividades, visa uma obten~ão de lucros 
e a justa e cada vez maior remuneração dos esforços, e a 
situwão se modifica: h8 em todos os Estados o propósito -de 
exportar o mais possivel, enviar para o estrangeiro a maior 
qnantidade possível de mercadorias, resultante de suas ati- 
vidades agricolas e industriais. 0s  esforcos convergem para 
obter novos mercados, tarifas aduaneiras mais iavoraveis e 
esforços imensos, pelos govêrnos e associações das classes in- 
teresa&as, sáo err.pregados para facilitar o escoamento dos 
produtos. Fazem-se exposições, promovem-se congressos e 
tratados de comércio siio assinados; pleiteadas c!áusulas fa- 
vorecendo o escoamento da produ~áo. Premeia-se a expor- 
tação, de várias formas: coni iscnçóes, cor11 prèmios; s voz, 
o anseio, a preocupaçáo é exportar. 

Há quem diga, diante áa  pletúra dos merc~clos qiic o 
problema quc se  defronta em todos os paises náo é o da pro- 
duçao, mas sim o da distribuição da produção. S c ~ i a  inú- 
til tomar medidas que promovessem assa esportaç50, por 
isso que os mercados todos estão abarrotados. Assistimos, 
cada vez mais, em todos os pórtos, a um acúmulo clc mer- 
cadoria e j5, tem sido repetidas vezes citadas a queima do 
crifc!, 3 destrui~uo, cm massa, de rcbiinlios, na Argeiitina, na 
Austriilia, na Africa do Sul, dc bulbos de tulipa, que cons- 
titue uma das riquezas da Holnnda, inclusive 3 necessidadb 
dc ohtcr a transforma~ão de outros generos. camo a cana de 
agícnr, .em virtude do exccso de mercadorias nos mercados 
natiuiinis. 

%Ias a verdade é que a palavra dc ordem para o Brasil, 
ainda. 6 nesta hora: exportar - porque s6 da exportação 
podcrfi vir n salva~ão da nossa economia. 

Foi assim desaparecendo. ?os poucos, de todos os pai- 
ses esta hsa ,  estando hoje abolidas em todos os Estados, ou 
reduzidas a uma insignificancia, quasi para fins estatisticos. 
E hoje, como Icrnbrs Francisco Nitti, o eminente professor 
da Universidade de Xapoles, é preciso i r  nas regiões menos 
c iv i l i zad~  da Asia, pnrh  encontrar exemplos dó legislação 
aduaneira em que o direito de  esporlaçáo tenha conservado 
qualquer importancie. E por que isto? Porque é um obst5- 
culo B exportaçáo. 

O SR. &DE SAMPAIO - O imposto de esportaçiio - tem 
sido isso aqui dito com muita razáo - antiecon6mico- Ora, 
a razão principal citada 6 a de que o imposto de exporta- 
ção grava o produto proporcionalmente B quafitidade obtj- 
da. -&sim, todo o imposto que grava a produçao, quer seJa 
o de exportação, quer seja de consumo, tem o mesmo incon- 
veniente. E o fato dos outros paises não terem imposto 
de exportação não decorre propriamente dessa função anti- 
economica, mas, sobretudo, da dificuldade da cobrança. Tan- 
to assim é que com o nome de dizimo, diversos paises mon- 
tem esse imposto de exportaciio de municipio a municfpio. 



Kão quero com isso fazer a defesa do imposto de exporta- 
cão, mas criLicar todos os impostos que, em lugar de recair 
s0bre atos ou fatores da produção, venham recair direta- 
mente s13bre o produto obtido. 

O SR. TEMEIR-4 LEITE - O aparte do nobre Depu- 
tado dá-me o ensejo de esclarecer um ponto: Nos lugares 
em que se adotam os impostos de dizimos, como, por exem- 
plo, na cidade de Paris, onde tem o nome de octro2, incidin- 
do s6bre a m o l i n a  o que tanto tem dificultado o tráfego: 
como verificam os que por alí têm andado - cria-se um 
verdadeiro regime de barreiras, de município a município. 

13 preciso, porém, acompanhar, através das revistas es- 
pecializada~ e, sobretudo, das representações das classes in- 
teressadas, os protestos permanentes contra a esistência dês- 
se imposto. 

Exatamente como diz muito bem o nobre colega um dos 
motivos d a  estinção d6sse imposto é a dificuldade da sua 
arrecadacáo, economia rudimentar, quasi economia .de con- 
sumo de certos países é a razão de ser da sua permanência, 
sobretudo levando-se em conta que nesses países a admi- 
nistração pública acompanha, naturalmente, a situaçáo ge- 
ral e procura, por meio mais eficiente, obter os recursos 
necessários ás suas despesas. 

Desejo, entretanto, salientar u m  ponto que tem sido 
muito discutido e s0bi.e o qual existem grandes dúvidas. 33 
o que se refere á t~anslayão ou repercussão do  imposto as 
exportação. 

Para os que esaniinam de um modo superficial a re- 
percussiío dos impostos ou melhor a sua translaçiio - oer- 
tamente um dos pontos de maior dificuldade d a  ciência eco- 
ndmica - imaginam que a sua incidencia se  fez sdbre o 
comprador e desta forma, nUo B nocivo A produçáo. Outros, 
sistematicamente, admitem que s6 recBi s0bre o produtor. 
A verdade, por&, r i o  estd com uns, nem com outros. É o 
que sabem d e  Sobra, pela esperiSncia. os que jA estiveram 
em contacto direto com a vida comercial tendo tido opor-. 
tunidade de defrontar. na realidade da prfitica, com a con- 
traprovn das  liçóes da teoria. 

Qualido a mercadoria lios mercados de exportaçáo está 
por preço inferior ao do mercado imporfador. para que seja 
ela acessivel ao compradol; o produtor tem de baixar o seu 
preço, 5, paridade dacruele. para poder concorrer com os 
demais vendedores. Xeste caso o produtop é quem paga o 
imposto de exporiação . 

O inverso sucede, .se as solicitações do mercado impor- 
tador são ímperiosas: o vendedor pode majorar as suas co- 
tações, carregando a mercadoria com o imposto de expor- 
tacão . 

Assim, a regra é esta: cotações em alta em relação ao 
mercado importador, o consumidor é que paga o imposto; 
mercado em baisa, é sbbre o produtor que êle recái. 

15 isto que sabem todos que exportam para o estrari- 
geiro. Assim, em Pernambuco, quando há necessidade de 
descarregar para fora d o  país, os chamados lotes de sacri- 
fício, de açiicar em excesso, para - estabelecer o equilíbrio 
entre produção e consumo, a prim!3iro providència é sempre 

.de obter dos poderes p a l i c o s  a dispensa do imposto de e3- 



portação, afim de minorar o sacrifício da operação, permi- 
tindo o mais possí~~el o nivelamento dos pregos, entre o 
mercado do país e o do estrangeiro. 

Parece assim que só quando o imposto se aplica a mer- 
cadorias em baixa - isto 6, quando recái sDùre o produto 
êle é nocivo. -4 verdade porém é outra. Esplicou-a outro 
brasileiro, Dr. Cincinato Braga, cujo nome, eu pronuncio 
com reverência, pelo seu saber, pelo seu patriótismo. Lem- 
brou assim que quando a borracha estava em aitu, achou o 
Brasil, pelas entidades administrativas competentes. de re- 
t i rar  deste produto recursos fiscais elevados. 

Se era o consumidor quem os pagava.. . 
Mas, achou êle, '-que isto era menos bom", como se 

d ê  no Velho Testamento. E tratou de obter mercadoria mais 
em conta e plantar a seringueira e arruinar a -1mazonia. 

KÓs tinhamos um monop6lio natural e abusamos dSle - como também no caso do café, também lembrado pelo 
ilustre paulista. 

Do outro lado da -hérica,  há  o exemplo do p a n o  do 
P e n í  e o do salitre do Chile. O imposto de exportação sòbre 
estes produtos de que estes países, tinham praticamente o 
.monopólio, era pago pelo estrangeiro e foram inconsidera- 
damente majorados e mesmo passada a guerra, foram os 
agricultores buscá-los a outros pontos, prejudicando seria- 
mente a economia ehil-@na e peruana. 

É, a lição de  um economista: Quando um pais goza de 
um monopólio relativo de uma xpercadoria, pode oner5-la 
até certo limite com taxas de exportaçáo, contanto que isto 
niio leve os importadores estrangeiros a evitar a taxa, seja 
restringindo, seja evitando totalmente a sua aquisiçiio. 

Dado o progresso da indústria moderna, as substituicóes 
são  em geral falhas. Assim toda taxação pode ter por efeito 
de levar os homens 3 procurar substituições; a oonsequên- 
c ia  é que a exportagáo da mercadoria submetida ao direito 
d e  saída acaba por abaixar rapidamente. 

.No princípio deste s6cul0, houve no parlamento britá- 
nico, a respeito de taxas de exportação sabre o carviio. um 
amplo debate. N&le tomaram parte, os mais capazes mem- 
bros da Camara dos Comuns e a conclusão foi que ri taxa 
de exportação recáe sobre o estrangeiro, guando Cle n2o pode 
se fornecer em outro país - e que quando isto sucede, o 
resultado é estimular a esploraç~o ou a intensificafio da 
produção em outros países. 

A doutrina, na teoria, confirma a observaçáo l>ibáticu. 
Não insistirei por isso, desejando fazer algumas considcra- 
ções ainda num Ponto que precisa ser esclarecido quanta 
a o  imposto d e  vendas. Ka sua brilhante oração de outro dia, 
o nosso ilustre companheiro d e  jornada constitucional. o 
Deputado Mário Ramos, disse-nos do receio quanto 3 ê s t ~  
imposto, julgando que seria muito elevdo. 

E u  me permito lembrar que mesmo calculado a uma 
taxa superior 5 atual, isto é, de 3$ por conto, ainda assim é 
bem inferior ao  de exportação. 

aste, é por exemplo, para o açucar de Pernambuco; com 
as taxas e preços atuais, de imposto de exportação o açucm 
paga cem mil  r6is por conto de exportay.ão e mais o im2?osh 
federal de vendas mercantís 
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Dado que se passe para o imj)osto de vendas a cobrar
15$ por conto, em vez de três mil réis da arrecadação fe
dera,l. hoje em vigor, e que se admita que do produtor ao
consumidor - entre a usina e a chicara de café - ela cir
cule em cinco mãos, incidindo portanto em cinco vezes quin
ze mil réis, teremos apenas setenta e cinco mil réis em vez
de 112$, isto é, c~m mil réis de imposto de exportação e.. 12$
de vendas mercantfs.

Peco que me relevem descer a minúcias dest~ ordem,
mas os impostos vão agir desta forma e s6 descendo ao seu
estudo, na applicacão prática, é que se pode ter uma idéia de
sua vantágem ou desvantágem.

Quanto ás difficuldades da cobra~ça, será uma questão
de regulamentação de educação. A mesma dúvida surgiu,
quando se iniciou a cobrança do imposto de consumo. En
tretanto. todos os produtore.s a êle sujeitos Jêm a sua es
crita regularizada, e - é um ponto interessante a salientar
- muito produtor de aguardente, tem nos livl'oS exigidos
pelo fisco, o único elemento para a sua contabiliddae. E'
um aspecto digno de relevo, exemplo demonstrativo das con
sequências b.enéficas que p'6de ter uma medida puramente
fiscal.

Demais, o texto em discussão prevê a isenção para os
pequenos produtores e a própria lei que em cada estado,
regulamentará a matéria, cogitada cuidadosamente da isencão
da!> matérias' primas, de generos de primeira npcessidade
para as classe~ pobres, como já se vem fazendo para as de
mais tributações.

Por certo não é perfeito o sistema de discriminação de
rendas, que nos foi proposto, mas só tem procurado supri
mir o imposto de exportação, .embora em um periodo relttti
vamente laJ:go - mas que é insignificante para a vida de
um país, merece a comissão encarregada da !Ilatéria a gra
tidão do país. Também foi consignada senão a discrimina.r.ão
integral das rendas, como competência tributária entre Es
tados, União e município. Foi, entretanto, melhorado o dis
positivo da Constituição de 91 e que tão justas críticas me
receu no seio daquela assembléia.

Júlio de Castilhos. na sua grande -oracão. defendendo o
sistema de tributação apresentado pela bancada do seu Es
tado, pôs em evidência os inconvenientes da tributação, si
multanea, de impostos, sôbre as mesmas fontes. E Leopoldo
de ]3ulhões, condenára, de modo categórico, esta falha, na
sua famosa declaração- de 24 de Fevereiro de 1891, feita no
dia mesmo da promulgação da Constituição.

Pelo dispositivo proposto, como sabeis, hoaverá um cam
po de tributação, o qual poderá ser explorado pelos Estados e
pela União.

Vedada, entretanto, a bi-tributacão, prevalecerá o im
posto lançado pela União e medidas foram criadas para que
possa rapidamente ser dirimido o conflito, evitando ao con
tribuinte o guante da tributação cumulativa.

Veremos assim evitada a multipliCidade de· impostos
que o sistema de 91 -permitiu no seu art. 12, e que a um
simples exame nos orçamentos estaduais se demonstra á ve-
racidade fiscal. .



Infelizmente, foram excetuados, desta salutar medida, os 
impostos de viação e transportes. 

O primeiro recai s6bre mercadorias e o segundo s6bre 
Passagens, de acdrdo com a atual legislação fiscal. 

Entregues aos Estados, poderão, mesmo com a proibição 
de serem estabelecidas diferenças tributários em razão da 
procedência, servir para a luta econdmica, porquê um deter- 
minado Estado poderá cobrar imposto de viação sdbre de- 
terminada mercadoria que não prod-ma, criando verdadeiro 
obstáculo á sua circulação. 

Suponha-se para argumentar, que determinado Estado 
do Norte, para criar obstáculo 6 circulação do xarque e do 
mate, crie impostos de viação, ~esadissimos sobre estes pro- 
dutos. Naturalmente não se poderá alegar que haja diferen- 
ça tributária em razão de proced&ncia, mas o da guerra 
econdmica entre os Estados poderá ser exeroida por esta 
forma, do modo mais vivo e atuante. E a União não poder8 
agir, criando igual imposto, com taxa mais mddica, dada a 
exceção que foi estabelecida, permittindo a tributação cumu- 
lativa. 

Assim, convirá que tamb6m estas duas tributações se- 
jam incluídas no quadro geral dos demais impostos de taxa- 
ção indeterminada. 

Eu quero findar estas rápidas consideraçóes lembrando 
mais uma vez que no Brasil as classes produtoras anseiam 
pela extinção do imposto de exportação. Em 1891, a Cons- 
tituição pro-~isória, baixada pelo decreto n. 9 1 4 - 4  de 23 de 
Outubro de 1890, devida ao gêpío de Rui Barbosa, que con- 
substanciou as idéias dos Ministros de Deodoro, num Pro- 
jeto, que é nas suas linhas mestras a Constituição de 24 de 
Fevereiro, lá se dizia no art. 8O, parágrafo 20: - Em 1898, 
o u  antes, se o Congresso deliberar, cessaráo todos os impos- 
tos de exportação. 

Infelizmente, não logrou aprovação Oste ponto de vista. 
E 40 anos, a economia brasileira teve, atada, nqs seus pés, 
o guilhão amaldiçoado desta taxa que é um oastlgo aos que 
produzem, um pr8mio á produção estranjeira. E nesta h9fa 
de nacionalismo exaltado, não ppdemos nem devemos agir, 
como se estivessemos elaborando orçamento, isto 6,  verifican- 
do sob um prisma puramente fiscal e orçamentário, os pro- 
blemas que se nos anteparam. Temos de encard-10s larga e 
corajosamente, não nos colocando nos nfveis dos pantanais da 
baixada, mas nas alturas elevadas do "Dedo de Deusn. 

Temos sobretudo de Ievar em conta o aspecto po~ftioo e 
social das medidas que vamos adotar e a sua repercussao sdbre 
a vida nacional. 

Neste sentido, a unidade econbmica nacional p r e s a  e 
deve ser muito atendida, por@4, dela òepende e multo, a 
unidade politica do Brasil , 

Não quero deixar esta tribuna - na at ima vez We a 
ocupo certamente na minha vida - de fazer-um aPq0 mais, 
aos meus nobres e hoje queridos companhelrOs de ~ornad% 
para que a o  adiemos g problema de discriminação de rendas, 
para depois, relegando-o sua sOlu~ão Para diante, porqU& 
sefia dar ao Pafs um triste p a e o  da nossa capacidade, se 
depois de tantos meses de reuniao, a natão pudesse nos m- 
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crepar de não termos atendido ás mais ardentes e instantes 
necessidades da sua economia - que 6 de um mais justo e 
racional sistema de divisão de rendas. 

Sei que o problema é dificil, mas não é insolúvel. No 
Brasil, dizem no estrangeiro - tudo se deixa "para amanhã". 
Desmintamos êste conceito pejorativo e com desassombro e 
coragem e civismo, saibamos cumprir o nosso dever de bra- 
sileiros. (Mufto bem; muito bem. Palmas. O oradm é v i v e  
mente cumprzmentado . ) 

O Sr. Presidente-- Esgotado o tempo da Sessão, vou le- 
vantá-la designando para a de amanhã a mesma 

ORDEM DO DIA 

Trabalhos de Comissão (Policia.) 

Eevanta-se a Sessãa ás 18 horas. 



137" Sessão, em 5 de Maio de 1934 

Presidência dos Srs. Antônio Carlos, Presidente, e Fernandes 
Távora, 2" Secretário 

1 

Ás 1 4  horas, comparecem os Srs.: 
Antônio Carlos, Pacheco de Oliveira, Cristóvão Barcelos, 

Fernandes Távora, Clementino Lisboa, Valdemar Mota, Al- 
varo Maia, Mário Caiado, Leandrc Pinheiro, Magalhães de 
Almeida, Rodrigues Moreira, Costa Fernandes, Adolfo Soares, 
Godofredo Viana, Agenor Monte. José Borba, Pontes Vieira, 
Xavier de Oliveira, Silva Leal, Alberto Roselli, Veloso Bor- 
ges, Irenêo Joffily, Agamenon hiagalháes, Arruda Falcão, 
Mário Domingues, Arruda Camara, -4rnaldo Bastos, Augusto 
Cavalcanti, Alde Sampaio, Simões Barbosa, Os6rio Borba, 
Góis Monteiro, Izidro Vasconcelos, Sampaio Costa, Guedes 
Nogueira, Leandro Maciel, Rodrigues Dória, Magalliães Neto, 
Alfredo Mascarenhas, Leôncio Galráo, Homero Pires, Píegrei- 
ros Falcão, Aloísio Filho, -4rnold Silva, Carlos Lindenberg, 
Godofredo Menezes, Lauro Santos, Hcnrique Dodswortli, 
Amara1 Peixoto, Sampaio Correia, Leifio da. Cunha, Olegário 
Mariano, Raul Fernandes, Fernrindo AIagnlháes, Jose Eduar- 
do, Fábio Sodrd. Buarque R'azaretli. Lemgruber Fillio, Bias 
Fortes, Ribeiro Junqueira, Pedro Aleixo, Gahriel Passos, Au- 
gusto Viégas, Mata Machado, Delfim Morelra, Odilon Braga, 
Raul Sá, Simão da Cunha, Furtado de Menezes, Cristiano i\la- 
chado, Policarpo Viotti, Levindo Coclho. hleixo Paraguassú, 
Valdomiro Magalhàes, Carneiro de Rezcnde, Jncques Rlon- 
tandon, Antéro Botelho, Joáo Alves, rllcantara 31acliad0, 
Teotdnio Monteiro de Barros, José Carlos. Vergueiro CBsar, 
Guaraci Silveira, José Ulpiano. Aùreu Sodré. Lacerda \Ver- 
neck, Nero de Macedo. Blfredo Pacheco, Lacerda Pinto, Nereu 
Ramos, Aneç Dias, Frederico Wolfcnbutell, Renato Barbosa, 
Demetrio Xavier, Pedro Vcrga~~a. Fanfa Ribas. Acir Ncdciros, 
Vasco de Toledo. Antonio Rodrigues, Valdemar Reikdal, 
iifal-tins e Silva, Francisco 1Ioura. AntOnio Pcnnafort, Se- 
bastiiio d e  Oliveira, Jo5o Vilacn, Alberto Surek, E~genio  
Monteiro de Barros. Edmar Carvalho. M.ário Manhàes, Ri- 
cardo Machado, JoBo Pinheiro, Pedro Rache e Levi Car- 
neiro (113). 

O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o compa- 
recimento de i13 Srs. Deputados. 

Está aberta a Sessáo. 

O Sr. Valdemar Mata ( 4 O  Secretário, servindo de 23 pro- 
cede á leitura da Ata da Sessáo antecedente, a qual 6 posta 
cm discussão. 
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O Sr. Pedro Aieixo - Peço a palavra, sobre a Ata. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O Sr. Pedro Bleixo (iiôbre a Ata) - Sr. Presidente, no- 

bres Srs . Constituintes, em discurso pronunciado nesta 
Casa, o ilustre Deputado Sr. Campos do Amaral fez a afir.  
mativa de que nem todos os componentes da Assemieia 
Nacional Constituinte são independentes. 

S .  Ex. fez esta afirmativa precisamente para salientar 
os seus gestos de bravura e a sua atuação valorosa nos 
acontecimentos políticos do Brasil. 

Pareceu estranhável que, quando o valoroso Deputado 
do Partido Progressista de Minas Gerais, hoje aliado 20 
Partido Republicano Mineiro, afirmou a falta de indepen- 
dência de alguns membros desta Casa, não tivesse havido, 
desde logo, um veemente protesto, para que de manifesto 
ficasse que nem sequer vagamente pode pairar sdbre cada 
um dos Srs. Deputados a suspeita de dependtncia ou de 
subordinação censuravel . 

O valoroso Deputado Sr. Campos do  Amaral, qur co- 
mo oficial da Farça Piíblica do meu Estado, teve sempre 
reconhecida e galardoada sua fidelidade a todos os gover- 
nos, mesmo aqueles cujos êrros a Revolução visou repa- 
rar ;  o valoroso Deputado Sr. Campos do Amaral, em cuja 
fé de oficio devem ser destacadas eficientes intervenções 
em pleitos eleitorais de Municípios imneiros; o valoroso 
Deputado - digo - no exórdio de sua  vibrante peça de 
defesa, antecipadamente suplicou perdão para possíveis 
ofensas aos membros desta Assemblbia, alegando ser incul- 
to e avesso á tribuna. 

Foi por isso mesmo, Sr.  Presidente, que n6.5, os da 
Bancada Progressista, procuramos, abstendo-nos de  intervir 
nos debates, demonstrar a S. Ex. que seu pedido, muito 
sincero, estava desde logo deferido. 

Não é muito, Sr. Presidente, que nós, mis6ros e fra- 
gflimos mr ta i s ,  procuremos imitar o Divino Mestre, 
quando' na eminência do Gólgota, suplicava perdão para os 
blasfemadores, torturadores e supliciadores. Não é muito, 
Sr. Presidente, que procuremos imitar 0 Divino Mestre. 
ainda mais quando, então, como no caso do nobre Sr. Depu- 
tado Campos do Amaral, é o mesmo o fundamento do pe- 
dido. Mas, enquanto na tragédia evangélica, a-apesar-da alta 
intercessão do suplicante, tardou o deferimento da siíplica. 
aqui graças a Deus, a sinceridade do .ofensor tocou-nos des- 
de logo o ooração, e as ofensas foram mesmo precedidas dc 
mais cordial perdão. (Muito bem; muito bem.) 
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O Sr. Levi Carneiro - Peço a palavra, sobre a Ata. 
O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O Sr. Levi Carneiro (SGbre a Ata) - Sr. Presidente, não 

tive a fortuna de ouvir, ontem, o discurso pronunciado pelo 
Zeader da  bancada de São Paulo. . . 

O SR. ALCANTARA MACHADO - M& fortuna. . . 
O SR. LEVÍ CARNEIRO - . .. que nomeio oom a ex- 

pressão de minha antiga e profunda admiração, Sr. Alcan- 
tara Machado. 



O SR. ALWTARA MACHADO - Agradeço a V. Ex. 
O SR. LEVf CARNEIRO - Assim, tomei a liberdade de 

escrever a resPO8ta UUO davo aos conceitos emitidos por 
S. Ex. sobre o rolavnnllsnlma questão da wmpet&ncia fe- 
deral excluaivn, quo au hnvia desautorizadamente versado 
(Não apoiado8 uaratn om dia anterior. b Rogo n V ,  Ex ., r ,  Presidente, se digne fazer publicá- 
ia no Didrio (lu Aiisrntblí!iu Wacional. (Muitr bem; muitp 
bem.) 

"Ngo pudo aplaudir os conceitos com que o nobre 
Deputado Sr.  Alcantnra Machado justificou a sua atuação 
politica nesta Aesembl6ia. que eu sempre apreciei devida- 
mente, reconl~eccndo-a dominada pelos mais altos senti- 
mentos de verdadeiro patriotismo e pela mais esclarecida 
<sompreensZo dos deveres que nos cabem, aliados á nobre e 
corajosa firmeza na realização de nossa obra e na susten- 
tação do rumo lraqado. 

Ao mesmo tcmlpo, portrn, não deixaria d e  opdr, com a 
devida venia. 6 pnlnvrn do eminente brasileiro, algumas 
ponderaç.ões. em minha prbpria defesa. Pela necessidade de 
fazê-lo, agora, uso dn fbrmula que as contingências da dis- 
cussão t8m consagrndo . 

Não me pf~eiria furlar no cumprimento dêsse dever, pois 
a oraçfio do Icnder pnulirta visou, na maior parte. as obser- 
vações feitas 8 S b r ~  a omenda n. 1.945 - pelo dignfssimo 
Ministro da Ai~rlcultura, c por mim mesmo. Não me ani- 
maria a considerar-mo abrangido nas referências aos "Ti- 
tans agastadoiiw, li d "oompet6ncia inegualável dos censores". 
Titans parlamenl.nros 86 podem ser os que manobram as 
grandes maRRnn d~ votantes; não, o representante de pro- 
fissões liberair, clliramparado e s6 cuja palavra não arrasta 
voto algum, s p 4  crxprlme o dele próprio. Tão pouco pocie 
considerar-@o cnnrar quem apenas defende a própria obra. 
contra a conrul'a - (1 cansura, não, s emenda injustificada 
e silenciosa, f~'lttl. . , polos Titans, talvez agastados.. . 

Em mlnhn aragiio do 2 do corrente, procurei, apenas. 
justificar R orlonhgáa com que esbocei os dispositivos de 
que resultdra o nrt ,  70 do projeto. Esbocei-os, ali&, rapi- 
damente - doilrJa rcicordb-10, porquê logo o confessei - 
para focalizar o debatn em torno da discriminação da com- 
petencia da Untllo e dos Estados, e para acentuar a neces- 
sidade desses mairma8 dispositivos, que o Anteprojeto não 
encerrava o no prdprio saio da Comissão dos 26 não foram, 
sem algumri rolulancia, debatidos. Devo, ainda, insistir em 
que elaborei o aribogo aludido com a preocupação de salvar 
o principio caroctorlatico do nosso federalismo de 1891 - a 
competencia edadual rosiduária - o que s6  me Pareceu 
possfvel mediante a doflnigiío da competência federal, sem 
restrições inconvonianlcie, nom omissões duvidosas. 

Justificando o osbooo que tracei. defendendo o projeJo 
aprovado pela Assombldin em primeira discussao - na0 
censurei. Ao contrlirio, fiz um apelo, ingenuamente con- 
fiante, aos diretores da  maioria da Assemblkia Para que re- 
considerassem a exensiio dos golpes desfechados na compe- 
tência da  União Federal, pela emenda a que deram as siias 
assinaturas. E procurei mostrar a extensão desses golpes, 
muito maior que os constantes da emenda da  bancada do 
Rio Grande do Sul, e que a própria Comissão Constitucio- 



nal, a nova Comissão Constitucional, de três membros, in- 
cumbida d o  exame dessa parte do projeto - na qual se des- 
taca a grande figura nacional do Sr. Cincinato Braga, aliás 
membro da Bancada de  São Paulo - tivéra a coragem de 
restringir no substitutivo apresentado com o seu parecer. 

A-pesar-de terem sido êsses os moveis de minha ati- 
tude, e o s  termos em que expuz meu pensamento, não pos- 
so desconhecer que as referências do eminente leader pau- 
lista me visaram diretamente, não s6 pelo número plural 
em que foram feitas, como porquê S. Ex. - indicando-me 
nominalmente, com as demasias da sua generosidade pes- 
soal, que sempre tanto mc penhorou - chegou a taxar de 
"impiedosa" a minha "crítica". 

Acentuou o ilustre Sr. Alcantara Machado que - "ten- 
denciosamento, ou não" se denominkra de "emenda das 
grandes bancadas", a de n. 1 . 9 4 5 .  Em verdade, eu mesmo 
assim a designei - e ainda hontem, neste recinto, o nobre 
Zeatler do Ceará, Sr. Valdemar Falcão, acolhia, benevola- 
mente essa denominação e dela usava e m  seu brilhante 
discurso. Nem por outra expressão melhor a indicaria pon- 
derando que as cincoenta e duas assinaturas que ela re- 
cebeu. provêm de sete bancadas - Baía, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Pernasbuco, Minas Gerais, Distrito Federal e Rio 
Grande do Sul - alem de alguns representantes de proiis- 
SÕCS. Dessas sete bancadas, figuram cinco Zeaders; do Rio 
Grande do Sul se conta um só Deputado. Essas sete são, 
creio eu, as  maiores bancadas da  Assembléia. 

Preciso, ainda, aiirmar que não pretendi "fulminar 
aquela obra necessária de boa f6 e patriotismon a uma, 
porquê obra de boa f é  e patriotismo era, tamùem, o proje- 
to, subvertido pela emenda; a outra, porquê tive, apenas. o 
intuito de colaborar, esercendo o direito, e cumprindo o de- 
ver, que me cabem nesta Casa. 

Repassando a minha exposição, o egrégio Zeader da 
bancada paulista não contestou os conceitos, que expendi, 
sabre o desenvolvimento do poder federal. sobre a feição do 
problema nas Constituições de nossos dias, todas as consi- 
derações constantes do meu discurso. Ateve-se ao quadro, 
anexo ao mesmo discurso, e procurou justificar. um a um, 
certos dispositivos da. emenda. já triunfante, em que apon- 
tei restrições, desacertadas ou inconvenientes, da compe- 
tência privativa da Uni50 Federal. 

Acompanharei, pari passu, a palavra do meu eminente 
mestre. E estou certo de que, professor de  longo tirocinio, 
e, at6, diretor da grande e tradicional escola jurídica de 
São Paulo, S. Es. saberá ter, com êste, a mesma toleran- 
cia, a que a superioridade de seu espírito tantas vezes o 
h6 de t e r  levado, ante a insistência de outros discípulos, 
igulamente teimosos. 

Vejamos, ainda que rapidamente, ponto por ponto. 
I - Arbitragem comercial. O Zender referiu que o dis- 

curso do distintissimo Deputado por São Paulo, Sr. Ver- 
gueiro César, mostrára o que havia de impreciso na expres- 
são; e que ficou sem resposta. Não havia que responder. 
PrtZviamente, explicára eu mesmo, ao nobre colega, o al- 
cance da expressão, usada. como tantas outras, em mais 
de  um sentido, em meios diferentes. O Sr. Vergueiro César 
destacou a acepção, que tem, n a  Bolsa. É um significado 
restrito- A expressão é usada, como disse, com maior am- 
plitude, e no sentido-que lhe deu o projeto, em convenções 
e tratados promovidos pela Sociedade das Nações. "Sabe- 



mos agora - disse o Sr-  Alcantara Machado - que se tra- 
t a  do nosso velho e conhecidissimo juízo arbitral". . . I3 al- 
guma coisa que fez objeto de um protocolo, aprovado pelo 
Conselho da Sociedade das Nações em 1923, e uma conven- 
ção de Setembro de 1927. 

Sôbre ambos êsses atos foi consultado o nosso Go- 
vêrno, que ouviu o Instituto dos Advogados. Ali fu i  relator 
de uma Comissão especial, presidida pelo Sr. Carvalho Mou- 
rão, de que também fazia parte o Sr. Guálter Ferreira, e que 
emitiu parecer publicado no "Boletim do Instituto" de  1938, 
vol. TV, pgs. 63-6. 

Entende, em suma, o Sr. Alcantara Machado que a com- 
petência federal na matéria subsiste, desde que i União com- 
pete legislar sobre o Direito privado e sobre "as normas 
fundamentais do processo civil e criminal nas justiças dos 
Estados". O nobre orador acentuou, especialmente, o alcan- 
ce desta expressão - de que me coube, aliás, a iniciativa, 
e consta do projeto. A emenda n. 1.945 teve o merecimento 
de mantê-la. 

Ouso, no entanto, divergir do provecto leculer quanto á 
desnecessidade da referência á "arbitragem comercial". 

Em primeiro lugar - basta considerar que o projeto (o 
projeto da Comissão, aprovado em ia discussão, que o nobre 
Zeader chama - substitutivo) e a própria emenda n. 1.945, 
a-pesar-de sa referirem, na discriminação da competência 
federal, ao Direito Comercial, e ás normas funòamentais do 
processo - não se dispensaram de mencionar expressamente 
o processo das falências. 

Por que? porquê, quanto a êste, a União náo terá de di- 
tar apenas normas fundamentais; terá de regulli-10 em todos 
os seus têrmos e fases. Pois o mesmo se dá com a arbitra- 
gem comercial - que é, não s6 o juízo arbitral, velho conhe- 
cido de todos n6s, como também o compromisso, regulado 
pelo Código Civil, e não menos conhecido. 

Depois, as "normas fundamentaisn são do processo "nas 
justiças dos Estados" estritamente. E a arbitragem comer- 
cial nem se processa nas justiças dos Estados, nem é mes- 
mo, processo judicial. 

Portanto, - se o nobre leuder reconhece que a matéria 
deve competir á União, há de reconhecer, também, que a 
emenda emendou mal o projeto, excluindo a referência á 
"arbitragem comercial". 

I1 - Juntas comerciais. O projeto incluiu as juntas co- 
merciais entre as matérias de competência Iegislativa da 
União. A emenda excluiu-as. Disse o leader paulista que 
assim se mantem o statu quo, não se restringindo á compe- 
tência federal. 

Mas, o que eu mostrei é que o statu quo atual é a dú- 
vida, o conflito entre a União e os Estados. Leis federais 
pressupõem a existkncia de juntas comerciais em todos os 
Estados; Estados h5 que as suprimiram. 

O projeto dirimia a s  incertezas, at.ribuindo competência 
á União sôbre a materia. A emenda preferiu manter o statu 
quo - com todos os seus inconvenientes: 

iii - Tóxicos. O projeto mencionava, no quadro da 
competência federal: "fiscalizar . . . . a produção e o comer- 
cio de substancias t6xicasn. A emenda triunfante suprimiu 
êsse trecho. O Sr. Alcantara Machado explica, com u m  pou- 
co de malícia: 

"Ficamos cientes com as explicações posteriores 
que se tinham em vista a produção e o com6rcio de 



entorpecentes, o combate aos vícios elegantes. De 
pleno ac6rdo. 

Então, seria o caso de corrigir o erro do projeto, e usar 
a expressão correta.. . Mas, nem isso, porque o exímio Mes- 
tre prossegue : 

"Mas, silenciando, como silencia a respeito, a 
emenda n. 1.945 não tolhe a ação dos poderes fe- 
derais. O fato constitue crime; e a União legisla s6- 
bre direito penal. Quasi todas as substancias daquela 
natureza são importadas e a União legisla sbbre o 
comércio com o estrangeiro. Todas constituem u& 
perigo para a saúde pública, e esta, de acordo com a 
emenda incriminada, 6 mat6ria de competência con- 
currente dos Estados e da Uniãon. 

Todas essas razões não me parecem - perdoi o emi- 
nente leader - procedentes. Não se trata de crime; 3 prq- 
duçáo e o comércio de t6xicos, em si mesmos, não sao cri- 

. mes. E precisam ser fiscalizados. Não basta o contrôle da 
importação, mesmo porque o próprio leader reconhece que 
nem todas as substancias de que se trata, vem do estrangeiro. 
Finalmente, exatamente por ser_ a saúde pública matéria ds 
competência concorrente da Umao e dos Estados, convem des- 
tacar esta parte para confi8-la exclusivamelite 6s autoridades 
federais. 3 sabido que, sómente agora, sob o Governo Pro- 
visório, centralizador e utilitarista, se pdde coibir, sem ex- 
tinguir, mediante uma nova lei especial e rigorosa, o abuso 
dos entorpecentes, que jár vai causando males profundfssi- 
mos entre n6s. 

Em meu iíltimo discurso, tive ensejo de destacar como 
as novas modalidades da ação internacional influem - em 
geral, despercebidamente - no fortalecimento dos poderes 
nacionais, centrais. O caso dos entorpecentes, precisamente, 
6 tfpico. Tem se verificado que nenhuma nação, isolada- 
mente, poderá extinguir o mal em seu território, Reclama- 

. se uma ação conjunta, especial, sob normas detalhadfssimas. 
A Sociedade das Nações tem desenvolvido, nesse sentido, es- 
forços admiráveis. Suas convenções tendem a prever a or- 
ganização da lista8 completas dos traficantes, talvez mesmo 
dos tomadores, de entorpecentes nus v8rios pafses. Pois en- 
tre n6s, discute-se e ratinha-se a compet&ncia federal nessa 
mathria, e pretende-se manter a competencia estadual, pelo 
menos concurrente, quando não exclusiva. 

ZV - Monumentos naturais. Não vi "do ponto de vista 
de Sirius" -essa questão relevantfssima. E procurei mostrar 
que a emenda, ainda uma vez, emendou para peop estabe- 
lecendo, no caso, a competência concurrente da ~ & ã o  e dos 
Estados. 

Mostrei os males dessa fórmula conden6vel. Dela re- 
sulta o conflito, a colisão de iniciativas, ou a in6rcía, a omis- 
são de ambos os poderes. 

O nobre Zeader, para justificar a emenda, terá talvez 
acreditado que eu preferia criar uma situação peor: "Ima- 
e?-se - disse S. Ex. - qua para evitar a depredação 
mmente de  um sitio histórico. ou a evasão de uma das 
doias de nosso patrimônio artistico, hvesssemos de esperar 
que se movesse a maquina complicada da administragão f5 
deral". 



Devo esclarecer que não pretendi semelhante cousa. 
Ao contr&rio. como acentuei em meu discurso, e resulta de 
minhas emendas - atribuiria (e o projeto s6 isso atribuiu) 

União competência exclusiva apeiias para legisla$ sobre 
a matéria; e nesse, como em muitos outros, admit.crye asse- 
guro a legislação complementar dos Estados, assim como 
nesse, e em todos os outros casos, admito a ação fiscaliza- 
dorq, subsidiária, at.6 esclusiva, por parte dos Estados. 

V - Assistência jud/iciária. Nesta matéria, em que supuz 
que a emenda tivesse querido apenas poupar palavras, man- 
tendo só a referência á "assistência socialn. surpreende-me 
o eminente leader com a afirmativa de que a assistência ju- 
diciária 6 dos Estados "exclusivamente dos Estadosn. 

No entanto, já há lei federal s6bre ela. E é preciso com- 
pletá-la. ampliar-lhe o alcance. Não se trata de meras for- 
malidades processuais, mas de isenções e facilidades que s6 
a Iei federal pode - e deve - assegurar em todo o Pais, 
em benefício dos miseriveis que precisam de proteçao ju- 
dicial. 

V I  - Colonizn~áo, fiscalização da aplicaçáo das Leis so- 
ciais, defesa sanitária. Em relação a todos êstes assuntos, 
o Sr. Alcantara Machado aponta uma "outra assacadilha" - 
isto é; mais uma "imputação mal6vola, aleivosa, ou calu- 
niosa", segundo a lição dos bons dicionários da lingu-, - 
qual seria a afirmativa de terem sido excluídas da alçada 
federal.. . E esclarece que a emenda manteve. em tais casos, 
a competência concurrente . 

Antes de tudo - preciso mostrar que, apreciando. com 
tanta veemência, a minha ponderação, o nobre leader não 
lhe atendeu, devidamente, aos termos esatos. Quanto á co- 
lonização e á, fiscalização da aplicay.50 das leis sociais, in- 
clui-las eu, destacadamente, em primeiro e segundo lugares. 
sob o n. I1 do meu quadro, em que mencionei "as matérias 
em que a competência federal é restringida na emenda nú- 
mero 1.945". Não disse, portanto, que a emenda houvesse 
excluido, nesses casos, a alçada federal. Disse que - res- 
tringiu. Ê verdade, reconhecida pelo Sr. Alcantara Machado, 
que pretende justificar a modificação. 

Quanto, porém, á "defesa sanitirria", a ela não aludi, 
e sim á - "defesa sanitirria geral" - e isso a emenda su- 
primiu, tranchantement . 

Não cometi, pois, nenhuma "assacadilha". Mas, a emen- 
da errou - a meu vêr - criando a competencia. concurrente 
nesses casos. Errou, penso eu, porquê a competência con- 
currente 6 inconveniente e desastrosa. E, também, porque 
a solução mais acertada seria a que, como propuz, admitida 
sempre a fiscalização subsidiAria das autoridades estaduais. 

VI1 - Desapro~uriações. Proclamou o eminente teader 
da brilhantíssima bancada de S. Paulo. que - "sabem os 
mais jejunos em Direito que se trata de matéria de Direito 
Civil sendo como tal, regulado pelo nosso Código nos artigos 
590 e seguintes". 

O egr6gio profesosr teve a modéstia de alistar-se enbe 
êsses maiores jejunos, que sabem tal cousa 2 certamente 
para consolar-me, pois ainda abaixo deles me alistou- C0n- 
fesso que não sabia que as desapropriações recaem no Di- 
reito Civil. Toda a questão da propriedade se desloca até 
para o Direito Público. 

Sabia que no Código Civil há, náo vários artigos, mas 
dois Wcos  artigos, com certas regras sobre a perda da pro- 



priedade imóvel (art. 590) e o uso da propriedade parti- 
cular em caso de perigo iminente (art. 591) . 

Mas, aprendera precisamente o contrário do que me en- 
sinou agora o apaixonado patrono da emenda n. 1.945. 
Aprendera-o em muitos livros, nacionais e estrangeiros, e 
especialmente com um mestre predileto e querido. Perdoem- 
me invocar-lhe aquí o ensinamento : 

'> materia $a desaiprcipriaçáo por necessid.de 
ou utilidade pública, é da esfera cio Direito Públzco, 
porque 6 o constitucional que a fundamenta. e o ad- 
ministrativo que a desenvolve e adapta ás condições 
da vida coletiva. Aparece no Direito Civil, szmples- 
mente, como um dos modos pelos quais se extingue 
a propriedade. Ficaria incompleta a teoria da pro- 
priedade, no Direito Civil, se não mencionasse a desa; 
propriação por necessidade ou utilidade pública. 
(Clovis Bevilaqua, Código Civil Comentadg 2a ed., 
v01 . 111, pag . 123) . 

O nobre leader não quis considerar os argumentos com 
que justifiquei a minha insistência pela menção expressa 
das "desapropriações" entre as matkrias da alçada federal : 
o fato de se fazer igual menção quanto ás requisições civis 
e militares; ainda o fato de consignar a prbpria Constituição 
regras especiais sobre essa matéria, de tanta relevancia e in- 
teressando aos mais preciosos direitos individuais. Apontei, 
como exemplo, a regra para o cálculo da indenização devida 
ao proprietário do bem desapropriado. 

Pois o nobre Sr. Alcantara Machado - defensor zeloso 
da democracia liberal, e da propriedade privada, em que ela 
assenta, e com que se identificou ate exageradamente, - 
retruca que se pretende tornar uniforme "para o Brasil in- 
teiro a base para o cálculo da indenização", negando-se, es- 
tranhamente, aos Estados, no regime federativo, "aquilo que 
ás províncias se reconhecia no regime unitiirio". 

Ai se patentea o perigo da exclusão feita. Poderão, 
acaso, os Estados fixar a indenização em duas vezes, em uma 
vez o valor locativo do imóvel? AtB onde poderão ir, assim, 
no sacriffcio do direito de propriedade, os 1egisIadores es- 
taduais? 

Nem é exato que as antigas Províncias tivessem êsse di- 
reito. O que o Ato Adicional Ihes permitiu foi legislar sobre 
a utilidade pública local, definindo-a, determinando-lhe os 
casos, pronunciando-a quando a reoonhecessem. Mas, desde 
45, uma lei geral fixou, precisamente, para todo o Brasil, 
as bases do cálculo das indenizações. E não pode deixar de-. 
ser assim - como tem sido, em regime federativo. 

VI11 - Capa e pesca. O eximio Deputado, Sr. Alcan- 
tara Machado, não contestou as ponderações por mim a p r e  
sentadas. Reconhece que - "ninguém contestara á União 
o direito de estabelecer normas gerais sobre o assunton - 
e que já o podia fazer sob a Constituição de 91. 

No entanto, nem isso a emenda dos Zeaders das grandes 
bancadas admite! Porquanto só permite que a União legisle 
sobre "caça, pesca, e defesa florestal nos domintos da 
União" - isto é, em seus pr6prios dominios. I s s ~  tamb6m 
seria demasiado negar-lhe.. , E foi s6 o que se Ihe deixou. 
Menos, portanto, que na vigência da Carta de 24 de Feve- 
reiro. 



IX - Aguas e Minas. Foram breves as considerações 
do eminente professor da Faculdade de S. Paulo sobre essa 
questão. Não sinto necessidade de insistir no que disse, e, 
melhor, e mais autorizadamente, o nobre Ministro da Agri- 
cultura. 

Desejo, apenas, observar que o provecto leader não teria 
escolhido o modêlo espanhol, que invocou em favor do dis- 
positivo da emenda. 

A emenda impossibilita, simplesmente, a pi.omi;lgação 
do Código das Aguas, que o saber e a dedicaçzo do Sr. Al- 
fredo Valadáo realizaram. Ela restringe a competència fe- 
deral unicamente a legislar sdbre - "aproveitamento hidráu- 
lico, sempre que a s  águas ou o transporte de energia inte- 
ressem diretamente a mais de um Estado". 

Bevela o Sr. Alcantara Machado que foi buscar essa 
fórmula na Última Constituic,ão Es~enhola . E acentuou aue 
se trata de uma r e p ~ l i c a  unitáriã. 

Acreditar-se-á q u e  essa Constituição concede, na ma- 
téria. maior comaetência As ~rovíncias - ou mesmo ás re- 
giões autônomas,-que com esias se não confundem - maior 
competência que a deferida, no projeto, aos nossos Estados? 

Em meu último discurso já acentuei a precariedade das 
concessões feitas ás próprias regiões. 

Não é preciso, porém, aprofundar o exame da questáo 
para vêr que a emenda não copiou fielmente o modêlo que 
adotou. 

Realmente, a Constituição Espanhola dispõe, no art. 14 :  

"Son de la esclusiva competencia de1 Estado es- 
pano1 Ia legislación y Ia ejecuoión directa en las ma- 
terias siguientes :" 
.............. 

14. Aprovechamientos hidráulicos e instalacio- 
nes eléctricas, cuando 'Ias aguas discurran fuera de la 
región autónoma o e1 transporte d e  la energia salga 
d e  su  término ." 

A emenda copiou .o inciso n. $4, alii'rs incompletamente, 
porquê se náo referiu a instalaçóes elétricas. 

Mas, o dispositivo copiado se completa com o seguinte: 
"Art. 15. Corresponde a1 Estado espano1 la le- 

gislación, y podrá corresponder a las Regiones autó- 
nomas la ejecución, en Ia modida de su capacidad 
política, a juicio de 1 s  Cortes, sobre las siguientes 
materias : 
.............. 

98. Legislación de aguas, caza y pesca fluvial . * 
Isto 6 - o que a emenda copiou 6 a mzltéria em que ao 

Governo Central cabem exclusivamente a legislaçáo e a 
execução direta; mas, ao mesmo poder central cabe tamb6m 
a legislação - e poderá caber apenas a execuçáo, ás regiões, 
(não ás províncias), a juizo das Cortes - em toda a mat6- 
ria de ãiguas. Nos termos do art. 16, nessa mafkria nem 
poderá caber ás regiões competència para a legislação exclu- 
siva e a execução direta. 

Bem se  v6 que a emenda copiou mal - e emendou o 
projeto sem atender aos nossos interêsses nacionais. 



Tenho, assim, procurado justificar, ainda .uma vez, a 
minha colaboração, humilde mas devotada, ao projeto, nos 
pontos, em que o atingiu a emenda das grandes bancadas, 
agora justificada pelo eminente Leader de S. Paulo. 

Não preci~o insistir em outros pontos, aliás relevantes, 
como os da navegação aérea, estradas de ferro, correios, te- 
lefbnios, energia elktrica, profissões técnicas, pàssaportes, 
policias estaduais - de que me ocupei anteriormente, mas 
que não foram versadas pelo Sr. Alcantara Machado. Em 
todos 61es a emenda das grandes bancadas mutila o projeto, 
restringindo a competência federal . 

Animo-me, no entanto, a um novo e cordial apêlo: lem- 
bremo-nos do Brasil!" 
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RETIFICAÇ~ES 

Exmo. Sr.  Presidente da Assembléia Nacional Consti- 
tuinte - Requeremos a V. Ex. seja corrigido pelo Diário da 
Assembldia Nacional, o preambulo do art. 183 do Capítulo 
"Segurança Nacional", publicado no avulso n. I-B, na parte 
em que se refere ao mesmo capitulo e Disposições Gerais e 
Transitórias. 

aste artigo (preambulo) dever& ser redigido, suprimin- 
do-se a palavra suprimir. 

Sala das Sessões, 5 de Maio de 1934. - Gdis Moriteiro. - Deodato Maaia. 
Requeiro, sobre a Ata, retificação do discurso por mim 

proferido em Sessão de ontem e hoje publicado no Diário da 
Assembléia Nacional, na conformidade das emendas feitas no 
exemplar que acompanha êste requerimento e a serem re- 
metidas á Redação de Debates, para a necessária corrigenda 
na publicação definitiva dos Anais. 

Sala das Sessões, 5 de Maio de 1934. - Prado KeLly. 

Em seguida, 6 aprovada a Ata da Sessáo an- 
tecedente. 

4 
O Sr. Nerea Ramos - Peço a palavra, pela ordem. 

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

O Sr. Aerea Ramos (Pela ordem) - Sr. Presidente, no 
avulso referente ao Poder JudiciBrio snfram diversas incor- 
r?qões, a l p a s  das quais precisam ser imediatamente reti- 
ficndas, no interêsse da votaçilo do plen8rio. 

É assim que eu me permito apontar as seguintes: 
i') na página 7, onde, no art. 109, está "15 ministrosn, 

deve ser "16 ministros", como se conclue do parecer exarado 
na página anterior; 

2') na pagina 13, 1' linha, onde está "105", 6 "107", e, na 
letra b a referência é ao 1 5" e não ao 6"; 

3') na página 16, 3' linha, onde está "terceiro", deve ser 
"terceiro terço", e, no final da 6' linha, onde está "acima 
determinadas", deve ser "acima d i s c r ~ a d a s " ;  

4') na mesma página 16, foi omitida, integralmente, a 
letra 3, como se  verifica do parecer publicado na página an- 



terior e que 6 a seguinte: i) decretar a perda do mandato le- 
gislativo, nos casos do art.; 

5") não foi publicada a emenda n. 1.947. 
Era o que tinha a dizer. (2fuito bem. ) 

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

O Sr. Clementino Lisboa (3" Secretário, servindo de 1") 
procede 5 leitura do seguinte 
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EXPEDIENTE 

Telegramas : 

De BelBm - Da União Beneficente dos Auxiliares de 
Comércio; de BelBm, da União Beneficente dos Empregados do 
Horto Municipal; de  Selem, d a  União Sindicalista dos Alfaia- 
tes; de  Fortaleza, do Sindicato dos Alfaiates; de Fortaleza, 
do Sindicato dos Carroceiros; de Fortaleza, do Sindicato dos 
Barbeiros; de Fortaleza, do Sindicato dos Operários do Mata- 
douro Modêlo; de Fortaleza, do Sindicato dos Empregados em 
CafBs e Hoteis; de  Fortaleza, do Sindicato dos Carpinteiros; 
de Recife, do Sindicato dos Bancários, de Pernambuco; de Re- 
cife, do Sindicato dos Empregados do ComBrcio; e de Goiaz, 
do- Sindicato da União dos Trabalhadores de Goiaz, pedindo 
sejam aprovados os arts. 38 e 39 do Substitutivo Constltu- 
cional, que cogitam da representação profissional. - Intei- 
rada. 

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

Tem a palavra o Sr. Mata Machado, primeiro orador ins- 
crito. 

O Sr. Mata Machado - Sr. Presidente. o ilustre repre- 
sentante de Sio Paulo, profundo conhecedor da economia e 
das finanças nacionais, falando, há dias, nesta Casa, com Pa- 
triotismo, clara visáo e segurança, provou que: o Povo Bra- 
sileiro entrega anualmente ao fisco tudo quantolucra em sua 
atividade .econbmican . A essa contribuição formidável 6 pre- 
ciso reunir a soma fabulosa dos emprBstimos federais, esta- 
duais e municipais e o papel moeda empregados, não para 
construir a Nagúo, mas para elevar o teor da nossa vida, para 
dar-nos a iluslo de grandeza, para cultivar á beira-mar o nosso 
frágil progresso - flor de brilho incerto e perfume triste, 
porqud um relampeia com a riqueza prectlria dos erhlos, 
outro se evola com o sacrifício das multidões. 

Há quinze anos, Sr. Presidente, o nobre Deputado, no 
seu voto em separado sobre a irrigação do Nordéste, awsou- 
nos. com sábia previdencia, a marcha ruinosa que seguimos. 
Então afirmou: 

"Em 1901 exportámos 47$100 por habitante; em 
1918, 40$700. 

A continuarmos nesse retrocesso, reflita, cada qual, 
s6bre o ponto terminal dêsse caminho. . ." 

Depois mostrou-nos que ate o "Paraguai excedeu-nos no 
valor da exportação-ouro, no perfodo de 1901 a 19i8, iiltimo 



exercício conhecido; pois o aumento daquela Nação foi de 
257 %, enquanto que o desta foi de 150 %. 

Agora afirmou S. Ex. "que o nosso organismo econdmico, 
para viver, crescer e fortalecer-se, precisa da importação de 
utilidades, como o alimento para a vida humana e que urge 
incrementar corajosamente as exportações, facilitando-as, fa- 
vorecendo-as e até premiando-as, -afim de poder realizar em 
grande essala as imprescindíveis ?mportações". 

Convicto dessa verdade, é lastimável, Sr. Presidente, que 
o nobre Deputado não haja apontado a causa verdadeira da 
degenerescência do organismo econumico e do declínio assus- 
tador do nosso comercio internacional: a direção errada que 
imprimimos ao trabalho nacional, com a aventura inviável dâ 
construção urbano-industrial . 

Copiando as nações que protegem indústrias legítimas, 
surgidas nas suas cidades populosas e capitalistas, procura- 
mos aqui, contra todos os fatores naturais e com um artificial 
- a tarifa ultra-protecionista - suprir a natureza das cousas, 
criar atributos da vida e do tempo, forçar as leis que regem 
o crescimento das nações. 

~oaquim Murtinho, que s6 errou quando vendeu, por ni- 
nharia, a um particular o trabalho brasileiro hipotecado ao 
Banco do Governo, vitimando os herois do trabalho antigo, 
arruinados pela Aboli~ão, pela República e pelas emissões po- 
líticas e orçamentárias, Joaquim Murtinho mostrou, com evi- 
dência solar, os males das indiistrias que êle denominava 
artificiais. 

. As sábias palavras do Ministro de Campos Sales desafiam 
contestapão, e devem ser lembradas como formal contraditz ao 
nobre renresentante de São Paulo e ao eminente ~rofessor. 
Sr. Sampaio Correia, quando atribuem a queda da ebortagãó 
aos impostos cobrados pelos Estados, 

As tarifas ultra-protecionistas são tributos incompara- 
velmente maiores a onerarem permanentemente toda a pro- 
duçáo nacional. Murtinho provou-o clarissimamente com as 
seguintes palavras : 

"O emprêgo de capitais e opertirios em indústrias 
artificiais representa um verdadeiro esbanjamento ds 
fortuna nacional.. -4 renda dos produtos dessas indiis- 
trias s6 se faz afastando-se artificialmente do mercado 
produtos similares estrangeiros. 

O custo de produ3áo nessas indústrias, sendo muit? 
alto em relação ao das que TIOS vêm do exterior, eleva, 
por meio de taxas ultra-protecionistas nas tarifas da 
Alfandega, o preço dos prodiitos estrangeiros, criando 
assim um mercado falso, em que os produtos internos 
vencem na concorrência os produtos do esteri.. 

Todo o consumidor 6,  pois, lesado, e a diferença 
entre o que êle paga pelos objetos nesse regime e o 
que pagaria em um regime livre, representa um im- 
posto que lhe é arrancado para a manutençáo daquelas 
indústrias. E, como o plantador de café e o produtor 
de borracha, de mate, de algodão, :'pecacuanha e ou- 
tros gêneros, que constituem nossa riqueza de expor- 
tação, são também consumidores, não é dificil ver-se 
que no custo de produção de todos êsses gheroa en- 
tra, como elemento de depreciação, esse imposto em 
favor das indústrias artificiais. 
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Os nossos produtos exportados levam, pois, consi· ~
go, a taxa parasitária que faz diminuir de modo notá
vel a riqueza nacional.

Assim, Sr. Presidente, a produção das indústrias
artifIciais não representa um rasuItado econômico; os
seus lucros exprimem apenas impostos sÔbre as outras
produções; os capitais nelas empregados não são fa
tores, mas antes agentes parasitários da riqueza pú-
blica." .

Referindo-se ás emissões, escreveu:

"Daí essa massa colossal de papel moeda inl'lon
vertível, invertendo os laços que ligam a indústria ao
crédito; não sendo mais a necessidade de uma indúst.ria
que provoca a emissão, mas a emissão que solicita a
criação de indústrias, sem razão de ser.

Esta solicitação dos pseudo-capitais procurando
colocação a todo tl'anse, reunida ao esfôrço pseuoo
patriótico para a nossa emancipação industrial abso
luta. gerou a estrutura atual da organização da no~sa

indústria, organização viciosa, porquê ela daria como
resultado a extinção do comércio internacional e o iso
lamento dos povos porquê nenhum povo dispõn Iwm
das aptidões, nem dos elementos naturais, nem dos re
cursos econômicos para realizar semelhante aspiração.

Sem a sensibilidade bastante delicada para perc~

bel' quais as indústrias mais naturais, agindo sob a
pressão de interêsses políticos variados, o Estado des
via elementos de vida de indústrias naturais e já exis
tentes para outras que são puramente parasitárias."

Ei3, Sr. Presidente, a causa principal, senão única, do
declínio da exportação. Empregamos grande soma de tra
balho e capital para obter produtos caríssimos que jamais
transporão as fronteiras para colher lá fora o ouro que toni
fica o organismo econômico das nações.

A produção das indústrias legítimas e naturais do País,
encarecida pelo imposto protecionista, é também facilmente
vencida no comércio internacional. A causa princinal oa sua
depressão nüo é, pois, o imposto de exportução cobrado pelos
Estados, mas a rêde das tarifas proibitivas com que isolamos
o Brasil do mundo.

Tiremos a conclusão lógica da lição de Murtinho:

"As indúsLrius que vivem do proLecionismo cons
tituem degradação econômica, pois imtlorLam no em
Pl'(~go dos nossos capitais e do nosso esfôrço para ele
ynr o preço dos objetos de consumo, tornanrlo a vida
cada vez mais dura e mais difícil; o emprêgo de capi
tais e operários em tais indústrias representa um ver
dadeiro esbanjamento da fortuna nacional, pois elas
vivem do imposto que a taxa ultra-protecionista. na
tarifa das Alfandegas, arranca de todos os consumi
dores. "

o nosso organismo sangra, pois, quotidianamente; depe
rece; perde a seiva que deveria fortalecê-lo, permitindo a
Nação crescer, dilatar e se expandir pelo território vasto.



Asfixiada entre quatro paredes urbanas, oprimida por 
indústrias inviáveis, a joven nacionalidade viverá intranquila 
e em~obrecida, incapaz de organizar-se em Estado inde- 
pendente. 

De aueda em aueda, de falência em falência, seremos to- 
talmente- arruinados, se; na iminência do perigó, nosso ins- 
tinto de conservação não reagir, eliminando o veneno do falso 
industrialismo e repondo a Nação na sua marcha para a civi- 
lização agro-pecuária . 

56 os grandes industriais serão capazes de operar a re- 
volução salvadora. Repetirei, Sr. Presidente, o que já disse 
nesta augusta Assembléia : 

"As indtistrias que eles cultivam, com todos os 
seus inconvenientes, são hoje aparelhos de larga re- 
percussão no organismo econ6mico. Concentram 
avultados capitais; empregam numeroso corpo de 
operários; pagam copiosos imp~stos aos erários e 
representam a fortuna de brasileiros dignos do nosso 
apreço, porquê são grandes trabalhadores, que tra- 
balham de boa f6, crentes das vantagens delas. Não 
devemos hostiliz7i-las e seria loucura procurar des- 
truf-Ias, mas urge encaminhar a solução do serio e 
grave problema por meios indiretos e por interm4- 
dio dos próprios industriais. 3 impossfvel que Ales 
não comecem a enxergar o seu grande êrro e a ex- 
trema precariedade das indiístrias, que só produzem 
para o mercado artifical que a tarifa ultra-prote- 
cionista lhes criou ' e esta circunscrito ao território 
nacional: assim os industriais são os mais interes- 
sados no crescimento do pais, no povoamento, na 
melhòria da economia individual. aue aumentar6 a . - 
capacidade de consumo. 

Com sua experiência de negócios, sua inteIig6n- 
cla e atividade, e com os capitais que manejam, avul- 
tadfssimos para a nossa frágil economia, os indus- 
triais são os únicos capazes de realizar a grande 
colonização do território vastq, o saneamento rural, 
o povoamento, a lavoura racional, a pecuária e a 
exploração intensa das riquezas dormentes no solo 
da Pátria." 

Nesse campo vastissimo os industriais resolverão todos 
so nossos problemas; sanarão todos os males precoces que 
nos atormentam; serão os verdadeiros, os benemkritos cons- 
trutores de uma grande Nação. 

Eis, Sr. Presidente, a única salvação. Todos os males 
que nos afligem, todos, dependem da organização do tra- 
balho; esta não se fará sem a verdadeira orientação dele, e 
para ela r! indispensável a colaboração forte, inteligente e 
ipatridtica dos industriais. Ser6 vão o nosso esforço; ser6 
inútil o labor constitucional, se aqueles grandes trabalha- 
dores não voltarem para a construção do Brasil a sua fe- 
cunda atividade e as grandes forças que concentram, in- 
comparavelmente maiores que Leis, Códigos e Constitui- 
ções. 

Queiram os ilustres- Deputados, aps quais me referi, e 
qUe são credores da minha alta admiração, perdoar a m -  
nha ousadia. e uueiram. V. Ex.. Sr. Presidente. e os emi- - - - - -~ 

nentes cole&ts que me Óuviram,-receber os meus agradeci- 
mentos, (Muito bem; muito bem. * Palmas. O orador é 
cumprimentado. ) 



O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Ferreira Neto. 
(Pausu.) 

N ã o  está presente. 
Tem a palavra Q Sr. Pereira Lira. (Pausa.) 
Não está presente. 

Tem a palavra o Sr. Rui Santiago. 

O Sr. Rei Santiago - Sr. Presidente, Srs, Constituin- 
tes, venho formular um protesto contra os conceitos emiti- 
dos ontem pelo jornal "A Nação", quanto A minha atitude, 
quando falava o digno colega Sr.  Deputado .Campos do 
Amaral, sobre candidaturas presidenciais. 

Assim é que essa folha, sob o titulo, bem destacado, 
logo eem primeiro plano - "Amigos ursos querem justiçar o 
Sr. Getulio Vargas" - noticia que proferí formidável aparte, 
na Assembléia Constituinte, no qual apelava para a opinião 
piíblica, afim de que, sem mais detença, justiçasse o Sr. Ge- 
túlio Vargas . 

Ora, Sr. Presidente, V. Ex. 0 os Srs. Copstituintes sa- 
bem o que se passou. 

Aproveitarei a oportunidade, também, para me defi- 
nir em torno das candidaturas á Presidència da Repiiblica, 
desde que dentre as atribuições do nosso mandat_o figura a 
de elegermos o supremo magistrado da Nação. 

Tenho exposto claramente meu pelisamento, que é co- 
nhecido nesta Casa. Homem de atitudes definidas e defini- 
tivas, tenho atravessado o período revolncion8ri0, sempre 
coerente com minhas idéias. Alias, a "A Nação", publicando 
na integra o discurso do Sr. Campos do Amaral, registra os 
apartes que dei e que demonstram perfeít-amente qual o 
meu proceder em todos os tempos. you  reproduzí-10s da 
tribuna, para que fi-que desfeita qualquer suposição a meu 
respeito, que não expresse a verdade. 

Os apartes que dei em resposta ao Sr. Campos do Ama- 
ral, foram os seguintes: 
"- -4 Assembléia foi eleita pelo Povo, num pleito li- 

vre, e o cidadão que por ela fôr escolhido ter8 o apbio da 
opinião pública. Náo ser&, portanto, um gesto de tirania o 
voto desta Assembléian. 

"- N6s representamos a opinião palita. Todos, aquí, 
fomos eleitos livremente. " 

''- V. Ex. que é um homem de bem, não póde negar 
que essa eleição _que se fez no período revolucio~&rio foi a 
mais limpa que jii se  realizou no Brasil. Tanto assim 6 que 
aquí dentro existem representantes de todas as correntes, 
inclusive daquelas que, de armas nas mãos, nos comba- 
teram. " -- ~ ã o  compreendo como V. Es-. pertencendo 5 cor 
rente revolumcion&ria, venha combater desta maneira 0 Sr- 
GetUio Vargas, um dos Únicos homens que Se Mrn imposto 
pelo seu espírito de serenidade, de justiça e da coerência, 
tanto no passado como no presente. Se não tem praticado 
gestos de tirania a que o aconselhavam espirihs facíosos, 
6 porquê, homem equilibrado, sabe que a grandeza do.Brasil 
não está na prepotencia de Washington L-, m s .  s m p  na 
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since~·idade e j,usLit;a d.os homens de bem, sej!i de São Paulo
de :\lmas GeraIs, do RIO Grande do Sul, ele." - - I

. - Dei os apartes para esclarecer a V. Ex, e fazer jus
tIça ~ u~.h~mem que merece o reconhecimento de todo ()
Bl'as]l. dl 1Ulo belll.) Sou um homem de absoluta sinceri
dade, de atitudes francas."

Sr. Prseidente, feito êste reparo, desejo explicar á As
sembléia porquê dei meu apôio a essa candidaLura, ao mes
mo tempo 'p~'ocurando provar que não sou "amigo urso"
do S:r:.. GetulIo Vargas. Pelo co~trário: minhas atitudes em
relaçao a S. Ex., tem sido as de verdadeiro amigo - de
amigo nas horas incertas.

V:ou dar conhecimento á Assembléia de carLa que diri
gi a :'. Ex. em 1 de A;;ôslo de 1932, em pleno movimento
de São Paulo, quando ainda muitos suporiam fosse vitorio
sa a contra-revolução daquêle Estado.

Nêsses instantes críticos é que se. revelam os homens,
j' II;!II nll:, n10m(!!1fo;,: em que:' a YitfÍj·j;, já i'e IOl'nou rie:'ti5iv~I,

absoluta,

Esta a carta:

"Rio de Janeiro, 1° de AgOsto de 1932 - Preza
de amigo Dl'. Getúlio Vargas.

Saudações.

Impulsionado por um dever de cODSCl.encia cí
vica e de admiração á sua benemérita administração
públi·ca, é que dirijo ao bom amigo esta petição.

Sendo instrutor militar da Polícia Militar do Dis
trito Federal, então a única fUrça policial do Brasil
que até agora não se fez representar no "front" do
combate aOS inimigos da Pátria e da tranquilidade
pública, animei-me solicitar sua decisiva intervenção
nE) sentido de me ser facultado organizar um Batalhão
no seio deSsa Corporação e seguir para aS linhas dE'
frente. Seremos os representantes do apôio da legendá
ria e brava corporação ao benemérito estàdista que, com
profundo senso dirig~ a Nação, em tão grave e deli~

cada momento. Est.ou certo que seu assentimento a
êsse meu desejo viria ao encontro da vontade de meus
briosos instruendos e daria margem a. que se ~testasse

d~ público o decidido apôio dessa Corporação ao seu
honrado govêrno.

Sinto-me muito a gos\..o para fazer êste pedido.
porquê nunca tive ocasião de pedir o menor favor ao
amigo; apenas. o sentimento de brasileiro e de pa
trióta indi'ca-me essa atitude. Nada aspiro em meu
proveito, mas tudo desejo para o bem coletivo e a
felicidade da Nação Brasileira. Nêste momento crí
tico. a sua pessõa é o símbolo que assegura a unidade
da Pátria .

•~fim de evitar melindres na Polícia Militar, o
Batalhiio poderá !ler organizado entre elementos de
todos os seis batalhões. M vagas que ficarão llesses



batalhõe-s, poder50 ser preenchidas por voluntárioç. 
Quanto á oficialidade 'ser& constituída de aspirantes, 
20s. e ios. tenentes que escolherei. Certo da justiça 
de meu pedido, espero ser  satisfeito com a possfvel 
brevidade e a boa vontade que o caráteriza. 

Becornendações atenciosas 5 Esma. f amilia. 
Do amigo e admirador muito grato. - Ruv San- 

t i a g o .  
Vê-se, Sr. Preside~te, por esta missíva que n5o sou um 

"amigo urso". Patrióta, holnem sincero, manifesto-me sem- 
pre abertamente, corn a preocupação do bem de minha terra 
e da tranq~ilidade da fzmíIia brasileira. 

Não necessito de muitas palavras para justificar, pe- 
rante a AssemblBia, o motivo da  minha solidariedade, vo- 
tando em Getúlio Vargas para a primeira presid&nc.is cons- 
titucional da República. 

Sinto-me bem á vontade para falar, visto como j ã m a i ~  
recebi qualquer favor da Revolução ou dos revolucionArios. 
O próprio mandato que aqui exerço me foi delegado pelo 
povo carioca, sem qualquer intervenção de revolucionários 
ou da  Revolução. Tenho, na minha vida pública, uma g16- 
ria: - a d e  ser um homem que marcha sempre em linha 
réta e não ziguezagueando. 

A 15 de Agosto de  1929, hipotecava meu apôio á can- 
didatura do Sr. Getúlio Vargas, em outra missíva que faço 
constar do meu discurso. O pensamento que, então, eu  ex- 
ternava 15 ainda o mesmo que me  anima hoje, com igual 
sinceridade e convicçáo . 

Dizia eu:  

"Rio, 15 de -4gôsto d e  1939 - Sr. Dr. Getfilio 
Vargas . Saudações. 

-4proveito a oportunidade da ida do -4ramí para 
escrever-vos expressando minhas sinceras felicikçõea 
por vossa justa candidatura presidencial. Pois sou 
fiel adépto dos princípios que nortearam meu saudoso 
pai. em toda sua vida de luta, que s e  resumem em - trabalho, moralidade e jus'iça. Princfpios esses. 
tão elevadamente interpretados em vosso fecundo go- 
verno, para o progresso do Rio Grande e a felicidade 
da Pairia. 

Embora longe dos "pagos" sempre acompanho, 
passo a passo, a sua  evolução material e moral. A ip- 
crementaçáo e amparo da produção, a extinçao do ví- 
cio d o  jogo, a imparcialidade nos atos administrativos 
e a distribuição serena da justiça, são atos que não só 
o Rio Grande o deve agradecer, mas o Brasil inteiro. 
Pois, representam um exempIo de  retidão e de caráter 
excepcionais nesta quadra de aviltamento e. pobreza 
moral que avassala a Nação, 

asse  vosso procedimento é a vossa principal gro- 
paganda, a cada amigo que falo, e nao têm sido pou- 
cos, todos dizem a mesma coisa: "voto no Gettilio. 
porquê é um administrador justiceiro, trsbalhador e 
democrático". 



Faço sinceros votos pela vossa saúde pessoal para 
que venha continuar no governo da República, o que 
faz no do Rio Grande honrando os estadistas riogran- 
denses e glorificando o Brasil. 

Respeitosas recomendações á Exma. família. 
Creia-me vosso incondicional partidário, amigo e 

grande admirador. " 

-4ssim me expressava em 1929 e ainda hoje posso ex- 
pressar-me do mesmo modo. Para melhor esclarecer essa 
minha atitude, já no período de sua adruinistraçáo revolu- 
cionária, passarei a ler trechos de uma carta que ende- 
recei a um amigo particular, em pleno regime discricio- 
nario. Os tópicos aludidos revelam os motivos de minhas 
convicções. 

&i-10s : 
<r . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Um dos predicados mais nobres do Dr. Getúlio Vargas 

é, indiscutivelmente, a sua  isenção de animo partidario ou 
faccioso. No Govêrno do velho Borges não havia oposicio- 
nista que ousasse limpar as solas das botinas nos tapetes 
do Palácio Presidência1 Riograndense. Parecia m e  "aqui- 
lo" era uma residência particular do "chimango". Náo era 
um poder público, mas, sim um poder particular dos ami- 
gos e correligionários da situação. Era o mesmo que o Palá- 
cio dos Campos Elíseos, no tempo do Presidente Júlio Pres- 
tes, que não recebia os Deputados federai? oposicionistas. 
Embora êsssc; cavalheiros prmurassem nao a pessoa da 
Dr. Prestes, mas, sim o Presidente do Estado, a autoridade 
capaz de tomar providencias sobre causas de interesse públi- 
co. O Dr. Getúlio, espírito equilibrado, ponderado e demo- 
crático, não reza pela cartilha dos dois truculentos presi- 
dentes citados. A entrada de Deputados cidadãos oposicionis- 
tas vermelhos era franca no palácio. 

O Presidente Getúlio se sentia feliz, quando tinha opor- 
tunidade de ouvir e atender as reclamações ou as pretensões 
justas dos adversários políticos de seu partido. Via, como 
governador, o cidadão pertencente a coletividade do Estado e 
náo o partidário politico. Vislumbrava o contribuinte no 
uso e gozo de seus direitos privados e públicos. Atendia o 
jurisdicionado oposicionista com a mesma atenção e o mes- 
mo respeito que aos seus próprios companheiros de par- 
tido. Compreendia que um govêrno 6 uma guarda de todw 
e de tudo, 6 um juiz no exercício de suas funções e, portan- 
to, não podia criar privilégios ou restrições indecorosas e 
absurdas. Semelhante atitude criou .em tdrno desse homem 
uma atmosfera de respeito, de gratidão e sobretudo de con- 
fiança, que em pouco tempo tornou-o acatado como o maior 
filho do Rio Grande do Sul. 

Mais adiante eu dizia:. 

. . . . . . . . . . . . . . .  
"Essa completa organizs~iío moral e intele&ai do 

Dr. O-etúiío Vargas coloca-o no plano superior dos gran- 
des benfeitores do Pals. Ainda estamos todos lembrados 



como nos últimos "governos constitucionaisn, as cadeias, os 
quarteis, as delegacias, os presídios, as clevelandias, as ca- 
sas de correção e de detenção, as fortalezas, os navios, as 
"geladeiras" e todos os recantos de compressão e de restrl- 
ções 6s liberdades, estavam repletos de cidadãos. M&iicos, 
militares, advogados, comerciantes, engenheiros, mulheres, 
fazendeiros, operários, jornalistas e entes de todas as pro- 
fissóes imagináveis, eram trancafiados juntamente com la- 
dróes, assassinos e indivíduos de crimes comuns, por "or- 
dem do govêrno" unicamente porque eram adversários po- 
líticos do candidato oficial ou do governo que estava man- 
dando. 

9s razões de ordem jurídica ou das leis, eram coisas 
ineristentes . ConstituiçZo, respeito, direitas e justiya, eram 
nulos. Entretanto, hoje em dia, num regime ditatorial, as 
cadeias estão vazias e os indivíduos garantidos na prática 
de suas atividades individuais e profissionais. " 

Finalizava comentando : -- 2 
. . . . . . .  . . . . . . .  
"Mão se podia encmtrar um homem mais bem indica- 

do para essa obra meritória. Respeitador de direitos alheios, 
Propugnzdor intcmerato de todos os tempos pelo bem-es- 
tar das coletividades. Moralizado e moralizador. Traba- 
lhador e justiceiro - Estadista prudente e perspicaz. Co- 
nhecedor profundo dos defeitos e das necessidades do Povo 
brasileiro. O Dr. Getúlio Vargas, serenamente, Lumpre com 
honra e com dignidade a execução integral dos princípios re- 
volucionários, deisando os egoislas na estrada e os falsos 
apóstolos no esquecimento. 

Qualquer observador. como eu, alheio ao turbilháo das 
ações e das marchas administrativas ou políticas dos úl- 
timos tempos, pode perfeitamente esaminar a conduta acer- 
tada do Dr. Getúlio Vargas. 

A transforma~iio dos costumes bárbaros e intoIerantes 
de nossa politicagem. deve realizar-se num ambiente de cau- 
tela e de absoluta tolerancia. Kosso povo é na maioria acal- 
fabeto, pode ser com facilidade esplorado por m8us ele- 
mentos. Quantas vezes a lábia grotesca de certos explora- 
dores da polftlcagem não tem induzido as multidões ao cri- 
me? -4s normas de confusão, de intrigas, de mentiras, de 
exploraçóes da Velha República, n5o podem ser mudadas 
da noite para o dia. como qaem troca uma camisa. É, pelo 
contr&rio, uma obra de prudência, de capitulaçõcs justas, 
de energia serena e conciente, de respeito aos' interesses 
coletivos, de observaçáo sincera e de absoluta verdade. 
Querer impor 6 fôrça sem maiores e meticulosos exames, 
as resoluções dos problemas, é um Arro e um crime. Re- 
gime de intolerancias, de quero porquê quero, de madeira, 
àe ameaças, de'prisóes, de deposi@5es e de investidas es- 
temporaneas e violentas, são contraproducentes e aberram 
àas normas democráticas dos regimes civilizados. Os povos 
não se governam com pau e com canhões, mas, por atos e 
por ações de senso, de razão e de justiça. Conslruir sob um 
regime revolucion8ri0, com um povo de cultura curta, tra- 
balha& por uma rizistificaçáo e por um punhado de  poli- 
ticos profissionais_- demanda absoluta calma, ponderação 
e sobretudo conciencia civic8. É tudo isso que o honrado 
Chefe do Governo Provisório tem feito, e que Deus conti- 



nue a dar-lhe a serenidade que tem mantido e a linha im- 
pecável de sua conduta uniforme, porquê a onda de pai- 
xões extremas, de interêsses mesquinhos e de explorações 
vis que certos Judas da Revolução provocam baterão .sObro 
o rochedo, desfazendo-se por si próprio". 

Não preciso prosseguir, Sr. Presidente. 
Penso ter demonstrado as razões de ordem cfvica que 

me levan a votar no Sr. Getúlio Vargas, para com quem 
sempre mantive nobre linha de conduta, sol idár i~  com a 
sua administração- em todos os terrenos, e ao lado de 
S. Ex-, sobretudo, nas horas difíceis, de sacriffcios, de 
perigo. 

-Era o que tinha a dizer. (Suito bem; muito bem. O 
orador é cumprimentaüo . ) 

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

Vai-se passar A Ordem do dia. (Pausa.) 

Comparecem mais os Srs . : 
Tomaz Lôbo, Carlos Reis, Jeová Mota. João Ilberto, José 

Sá, J. J. Seabra, Clemente Mariani, Gwyer de Azevedo, Soares 
Filho, Melo Franco, José Alkmim, Barros Penteado, Almeida 
Camargo, Carlota de Queiroz, Cardoso de Melo Neto, Domin- 
gos Velasco, Maurício Cardoso, João Simplício, Alberto Diniz, 
Cunha Vasconcelos, Gilbert Gabeira, Armando Laydner, Ale- 
xandre Siciliano e Roberto Simonsen ( 2 4 ) .  

Deixam de comparecer os Srs. : 
Gunha Mello, Luiz Tireili, Alfredo da Mata, M e l  Cher- 

mont, Mário Chermont. Moura Carvalho. Joaquim Magalhães, 
Lino Machado, Hugo Napoleão, Pires Gaioso, Freire de  An- 
drade, Luiz Sucupira, Valdemar Falcão, Leão Sampaio, Fi- 
gueiredo Rodrigues, Martins Véras, Kerginaldo Cavalcanti. 
Ferreira de  Sousa, Odon Bezerra, Herectiano Zenaide, Pe- 
reira Lira, Barreto Campelo, Souto Filho, Luiz Cedro, Solano 
da Cunha, Humberto Moura, Valente de Lima, -4ntíjnio Ma- 
chado, Augusto Leite, Deodato &laia, Marques dos Reis, Prisco 
Paraiso, Arlindo Leoni, Medeiros Neto, Artur Neiva, Edgard 
Sanches, Atila Amaral, Manuel Novais, Gileno Amado. 
Francisco Rocha, Paulo Filho, Lauro Passos, Fernando de  
-4breu, Jones Rocha, Rui Santiago, Afiguel Couto, Pereira 
Carneiro. h'ilo de Alvarerya, Joá.0 Guimarães, Raul Fernan- 
des, César Tinoco, Alipio Gostallat, -4cúrcio TGrres, Oscar 
Weinschenck, Cardoso de Melo, José Braz. AdBlio Maciel, 
Martins Soares, Negrão de Lima, Vieira Marques, Clemente 
Medrado, JoZo Penido, João Beraldo, Daniel de  Carvalho, 
Belrniro d e  Medeiros, Licurgo Leite, Celso Machado, Campos 
do Amaral, Bueno Brandão, Carneiro de Reznd?, Plínio Cor- 
reia de Oliveira, Rodrigues Alves, Morais Andrade, Mário 
Whately, Hipólito do Rêgo, Zoroastro Gouveia, Cincinato 
Braga, Antônio Covelo, Morais Leme, Henrique Bayma, +sé 
Honorato, Generoso Ponce, João Vilasboas, Francisco Vila- 
nova, Plinio Touririho, -4ntÔnio Jorge, Idálio Sardenberg, 
Adolfo Ronder, -4rão Rebêlo, Carlos Gomes, Simões Lopes, 
Carlos 31asimilian0, Vftor Russomano, Ascanio Tubino, Ranl 
Bittencourt, Adroaldo Costa, Gaspar Saldanha, alinuano de 
Moura, Ferreira Neto, Edwald PossaIo, Guillierrne Plaster, 



Mílton Carvalho, Válter Gosling, -4ugusto Corsino, Horácio 
Lafer, Euvaldo Lodi, Mário Ramos, Pacheco e Silva, Eocha 
Faria, Gastáo de Brito, Teixeira Leite, Oliveira Passos, Daví 
Iileinicke, Pinheiro Lima, Abelardo Marinho. ?dorais Paiva e 
Nogueira Penido f i 17) . 

.: Trabalhos de Comissão (Polícia),. 

O Sr. Presidente - Independendo da mariifestação do  ple- 
nario a matdria constante da ordem do dia, dou a palavra, 
para uma explicapáo pessoa& ao Sr. Irenêo Joffily. 

O Sr. Irenâo Joffily - Sr. Presidente. cedo minh:! vez rio 
Sr. Pereira Lira. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Pereira Lira. 

O Sr. Pereira Lira pronuncia um discui.so qup n5o foi 
pilblicado. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Carlos Gomes. 
(Pausa. ) 

Não está presente. 
7 

Tem a palavra o Sr. Renato Barbosa. 

O Sr. Renato Barbosa - Sr. Presidente, Srs. Constituin- 
tes. Náo fora a pobreza do tempo que me coube, quando 
fundamentava as emendas que propús, tendo em vista a de- 
fesa nacional, por certo não estaria eu aqui de novo, pren- 
dendo a atenqão desta Casa. E foi esatamente por isso que 
me vi forçado a truncar as considerações que devia fazer, 
justificando asserções de certa responsabilidade sdbre as- 
sunto de tamanha relevancía. Tanto mais necess6rías se 
tornavam estas consiclerações quanto irriportavam err, crl- 
tica condenatória as diretrizes seguidas pelos nossos go- 
vernos no serviço de colonização. 

Passaram-se j6 um s6cuIo e um aecênio que a primeira 
leva de colonos alemáes aportou ao Esfado do Rio Grande 
do Sul, marcando esse acontecimento, para o extremo siil, 
do Brasil. o início de um novo sentido de civilização, cujas 
consequ6ncias, as mais promiss8ras e esplendentes, temo- 
Ias hoje na. terra fértil, que, fecundada. propiciou a fartura 
das colheitas, cujas searas floresceram e frutificaram, acumu- 
lando recursos para que s e  pontilhasse a terra primitiva 
P ;etvn=;em rle vilas e cidades. Sirvo-me desta oportunidade 
e valho-me do poder que esta tribuna me concede para 
exaltar a memória de  João Daniel Hidebrand. 

Ainda estudante, tomou parte na batalha de Waterloo, 
1s d e  .Jiilho de 1515. Formou-se em medicina na Universi- 
dade de Goettingen. Em 1'524, com 37 companheiros. vo- 
luntários da col3nia alemã de Sáo Leopoldo. fez parte das 
forças brasileiras que se defrontaram COE. os esCrcitos cas- 
telhanos, na batalha do Passo do Rosjário. E o quadro se re- 
produziu mais tarde, na campanha d o  Paragiai, onde se 
destaca a figura de Niederauer, o heroico e invencivel 
guerreiro. 

Mas o Brasil, Sr. Presidente. por não ter sobordinado 



a colonização a um sistema regular e lbgico, sofreu uma 
verdadeira invasão pacifica, cujas consequências encontra- 
mos expressas hoje nos grandes centros, formariores de  ci- 
dades, cuja fisionomia nada tem de brasileira. A quanti- 
dade e a qualidade de imipantes, assim como a sua distrl- 
buíção s6bre a terra a colonizar, são aspectos que v50 facili- 
tar  ou dificultar a assimilação. Rodolfho Miranda, quando 
Blinistro da Agricultura, destacou o Dr. Gastão Neto dos 
Reis, para estudar a situação do colono e a imigração nos 
Estados Unidos. 

Do minudente trabalho apresentado, destaca-se a ex- 
cessiva imigração de operários europeus, com agravo dos 
problemas sociais e evidente repercussão na vida econdmica 
do pais. Chegou-se mesmo a uma sobrecarga de trabalhado- 
res nos centros industriais quando tudo indicava que a 
campanha A que devia ser povoada, para o neçessáric tra- 
balho da terra e a sua consequente valorização. Foi indis- 
pensável uma modificação radical nas leis que regiilavam 
a colonização neste país, visando a economia, a higiene e 
mesmo a raça. 

Para o Brasil, num dilatado perfodo dos tempos colo- 
njais, tivemos os africanos. Depois o europeu, cuja cor- 
rente povoadora vem at8 os nossos dias, acrescida hoje do 
homem do Oriente, havendo um contingente aprcclltvcl no 
Estado de S. Paulo e com penetração agora no vale de 
Amazonas. Convém ressaltar que a necessidade de povoar 
vasta extensão de nossas terras, por isso mesmo que a imi- 
gração é uma lei da evolugão histórica dos povos, nós a ela 
não podemos nos oper, sendo, no entretanto, aconselhrlvel 
encararmos as afinidades biol6gicas e sociais, as mais pró- 
ximas de 116s. E quando assim não acontecer, cvno  no caso 
do Japão, que a t6cnica a seguir no processo üe colanizaçZ~ 
se  proceda de  tal sorte que, a despeito da dissemelhança 
antropol6gica e mental, se tenha em vista alcançar ainda a 
incorporação. 

Grande número dos nossos eelvlcolas vivem no vale dcc 
Amazonas e nos rios que lhe SSO tribut&riou. A despeito 
do grande esforço realizado pelo General Rondon, longe es- 
tamos de havermos inwrporado os nossos fndio~ B nossa 
nacionalidade. Dada a semelhança que apresentam com o 
japones, este poderá incorporá-lo 5 sua, mentalidade, com- 
plicando, sobremodo, para n6s, o problema. A colonizagão 
não pode continuar, como ate aqui, com o agrugnniento de 
nacionalidade. Os problemas sociais e polfticos estão vin- 
culados neste caso ao problema etnico. 

As coIi3nias são, segundo o critério de Turgot, como fru- 
tos que se desprendem da ánore em pleno maturidade. E 
eu direi que tudo se deve fazer para que não seja acre o 
sabor desses frutos. 

Dentre os inúmeros tipos que caracterizam as coiònja~, 
interessa-nos apenas a colònia de povoamento. O Rio Grande 
do s u l  tem larga experigncia. sobre este assunto. Assisti 0s 
p rhórd ios  d a  fundação da col6nia de Erechim, hoje u m  dos 
grandes Municfpios do meu Estado e incontestavelmente um 
dos mais prósperos. 

Nesta colania, organizada pelo D r  . Severiano de Almeida, 
ja foi observado um melhor criterio na distsibuição dos cO- 
lonos pelos lótes que cabiam. 



Memáes, italianos, polacos, suécos e al&ns franceses 
cout'ituiram a expressão maior dos povoadore; da coldnia de 
Erechim. Havia o cuidado necessArio de distribui-los de -aodo 
que se não pudessem formar núcleos de nacional~dades, ao 
mesmo tempo sempre que era  possível, intercalava-se un: 
colono brasileiro. Cada colono recebia uma Are3 d e  terra 
compreendida entre mil metros de fundo, por duzentos e cin- 
coenta de frente, aparelhos a-rios, sementes c duzentos e 
cincoenta mil reis Para atender ás suas necessidades- Empe- . 
nhavam-se os homens em preparar a terra e cu1tiv.á-la, 1.ara 
alcançar, com a primeira colheita, resgatar o titulo d e  dívida 
para com a direção da colônia, legitimando, assim, a sua 
propriedade. Muitas vezes um cedro, na derrubada inicial, era 
o bastante para o resgate. 

Interessa-nos. sobremodo, as diretrizes que devenos se- 
guir na  coloniza~ão, aparelhados que somos agora, pela expe- 
riencia que temos : As correntes imigratórias codinuaráo 
ainda por muito tempo, porque B natural que, dos países su- 
perpovoados, colonizadores por excelência, o excedenta das 
suas popiilações procure nossas terras e n50 existe pais que 
lhes seja mais propício que o nosso Brasil. Sendo assim, se- 
nhores Conãtituictcs. tudo irdica convir estabelecermos uma 
modificação nos métodos qUe temos seguido, prevenindo des- 
tarte graves erros. 

Os  elementos colonizadores podem ser adventícios, mix- 
tos, autoctones e nacionais, o que modificará, seguramente, a 
técnica a ser observada, náo esquecenùo nunca que é a lingua 
o fator mais decisivo de nacionalização, daí a importancia cln 
escola e obrigatoriedade do ensino da lingua nacional. Por- 
quê assim não se pensou, cheg$mos & criação de cidades que 
ainda não estão nacionalizadas, onde vem te r  farta produção 
agrlcola, com indústrias e intenso comdrcio, tudo a afestar 
uma civilização criada. A falta de brasilidade nesse ambiente 
6 o êrro malor de todos cometidos pela imprevidência dns 
nossos governos. 

Sr. Presidente, tenho me batido pela incorporayão do 
índio e pela colonização dos nacionais. Éstes foram s rmpe  
julgados como elementos inferiores. incapazes das realizaçms 
dos adventícios, no entretanto, sinto-me autorizado, pr'lo que 
se alcançou com a criagão da colonia de Santa Rosa, 3 julgar 
improcedente esse preconceito. A co lh ia  foi  fundada em 
1916, pelo Dr .  OtBvio Pilonteiro, seu criador, dirigindo o ser- 
viço de colonização, a esse tempo, no meu Estado, o Dr. Car- 
10s T6rres Gonçalves. 

Entrou para a mata, inculta e ~ e l ~ a 3 e m ,  algum tempo 
antes do serviço d e  colonização, Paulino Rolim de Mocra, coa 
a mulhsr e um filho. 

V?~ava a exploração dos hervais nativos. Presa de iim 
mal súbito, fica par~riitico. Mau grado essa desgraça, e r a  Pre- 
ciso trabalhar. 

Conseguiu preparas oitenta mil r6is de pervas, deixando, 
ao n-orrer, uma fortuna de mais de duzentos contos. Terra 
boa. terra generosa, m e  mesmo aos pobres e paralíticos é ca- . - 
paz' de en&uecer. 

Foi perfeita a técnica de organização dessa col6nia. 
A distribuição dos 1óf.e.s se fez, segundo o sistema orogi'a- 

fico da região. -4s rampas mãximas das estradas não alcan- 
çam a cinco metros por 100, assim como as estradas izindárias 
se trataram de modo a evitar o desperdicio de  energia, facili- 



tando o escoamento da produção. N a  organização co~oaiá  
é a viação um dos problemas fundamentais. É impecavel o 
que se realizou na  colania de Santa Rosa. Como exemplo disso 
temos a estrada Venancio Aires á Soledade. 

Quando se procurou fazer esta estrada, atendendo 9s con- 
dieões téchnicas do traçado, jamais foi possivel, nos primeiros 
cento e cincoenta quiIBmetros, passar pela frente de uma 
casa, e algumas vezes, esta teve de ser demolida, o que enca- 
receu sobremodo o trabalho. 

O SR. PEDRO VERGARA - A colonia de Santa Rosa possue 
o melhor sistema rodoviário do Estado atual. 

O SR. RENATO BAFLSOSA - Mas na coldnia de Santa 
Rosa, tudo foi previsto e estudado, havendo mesmo um traba- 
lhos de educação do homem que ia ocupá-la. a l e  não de- 
via destruir aquela riqueza, mas dela se valer para criar 
uma civilização. Devia saber difermçar a árvore preciosa, 
em meio de desenvolvimento, daquela que já havia atingido 
a plena maturidade. Esta podia ser cortada. Aquela comer- 
vada e protegida. aprendido também o manejo dos aparelhos 
agrários, o preparo da terra, os cuidados da cultura e da cc- 
lheita. No primeiro ano a s6de da colonia já contava nove- 
centos e poucos habitantes. Ocupa hoje uma area de 9.950 
kil6netros quadrados. 

Tern uma população de quarenta mil habitantes. A sua 
sede, florescente, com ruas largas e arborizads, praças, ci- 
nemas, com6rci0, atividade. vida. 

Passaram-se dezoito anos. Santa Rosa é um Município 
que arrecada - 1.087:847$700. 

Seria esta colhia um milagre, se  não fosse o atestado 
inconfundivel do que 6 capaz o homem brasileiro- 

Nenhuma outra progrediu com tamanha intensidade em 
periodo tão curto de tempo. 

Com a coldnia de Santa Rosa se demonstra que o Bra- 
sil não é, como se vem afirmando, um deserto de homens. 

Organizada quasi que exclusivamente com patricios nos- 
sos, constitue atualmente um padrão para as demais, embora 
sendo 3 mais recente de todas. 

Cito, o exemplo de Santa Rosa, porquê é fundada exclu- 
sivamente por brasileiros, e, no entretanto, temos o precon- 
ceito injusto e antipatri6tico de que o brasileiro é incapaz, 
na  sua atividade e produçiio, de alcançar ás reali?ações do 
estrangeiro..E depois, Senhores, 6 uma col0nia brasileira que 
não nos d;i inquietações maiores, por isso mesmo qfie 6 bra- 
sileira. 

No sistema de colonização que praticavamos, nunca se 
cogitou da incorporação pela escola e ai está o grande êrro, 
criador de serios problemas. E agora que vamos fixar na lei 
constitucional a obrigatoriedade do ensino da lingua nacio- 
nal, há pionunciarnentos de escolas estrangeiras que ferem 
profundamente o nosso sentimento de  nacionalidade. 

Todos sabem que n6s aqui visamos exatamente a nacio- 
nalização e o desenvolvimento cultural, estabelecendo o en- 
sino obrigatório da língua portugu&sa. No entanto, uma alta 
autoridade do Governo da Repfblica est5 recebendo protes- 
tos de escolzç estrangeiras, nos quais se diz que são temos 
o direito de fazer essa exigencia, porquê não temos profes- 
sores, nem estamos em condições de alcançar o objetivo vi- 
sado. 



O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - 4 s  declarações de V. Ex. 
sao de alta g re idade .  

O SR. RENATO B_9RBOSA - Tão graves quanto ver- 
dadeiras e eu não podia, conhecendo Estes fatos, e dados .os 
meus sentimentos de patrióta, deixar passar esta oportuni- 
dade, mando, reunidos, procurámos traçar o sentido da oossa 
vida futura. Não podemos continuar indiferentes 5 verda- 
deira situagão em que nos encontramos, quanto 5 naciona- 
lização. 

O SR. X.%VIER.DE OLIVEIR~ - É um serviço d e  grande va- 
lia que Tr. Ex. presta á Constituinte e A Xação . 

O S R .  REXATO BARBOSA - &cho mesmo que a emen- 
da fundamentada pelo Professor Miguel Couto, que procura 
fixar em 2 % a quóta de emigrantes, seja de que Nação fdr, 
encerra um f ~ n d o  nacional legítimo e atende de maneira 
incontestavel ás necessidades internas da Nação Brasileira. 

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Assim pensa a maioria da 
.4ssembléia que assinou essa emenda. 

O SR. REN-4T0 BARBOSA - Não podemos ter precon- 
ceito de raça, poiõ, como já tive ocasiâo de dizer, o Brasil 6 
uma síntese étnica universal. 

Toda a nossa política universal se tem feito no sentido 
do entendimento, dos tratados, das soluções equidosas. Bas- 
ta lembrarmos as figuras de  Joaquim Nabuco, Rio Branco, 
Nilo Peçanha, Felix Pacheco e Me10 Franco. E o que 6 mais, 
a figura do apckitolo da paz universal, que, pugnando contra 
o desrespeito aos tratados, deu um novo sentido ao direito 
das gentes - Rui Barbosa. (.V~iito bem.) 

Encaremos agora a questão dos selvicolas. 
Em 1910, foi criado o serviço autdnomo dos selvicolas. 

Passou, depois da Revolu~ão, para o Departamento Nacional 
do Povoamento do S610, constituindo uma secção do Ministé- 
rio do Trabalno. 

Na Guiana Inglesa, o servico de Lnapecão de Fronteiras. 
sob n dn Gcnornl Ronrlori. c i i i  1927. cnmptitoii em 
i 0.000 os indios, jB semi-civiliiados, compreendendo as 
tribus : iifaczcxi, Uapixana, Angarico, Taifrepa.n. a16m de 
nutras, montadas nas cercanias das serras Turnucumac (Pai- 
meira) e Paracaima (cesto-serra) . 

h'a Giiiana Francas. pela Inspecáo de Fronteiras. fo- 
ram visitadas as aldeias dos indios Galibi, Caripunan, estabe- 
lecidos no Rio Uacá, em número superior a i -500. falando 
um patuá franc&s, conhecendo a moda francesa. o franco da 
Guiana. O Inspetor da Fronteira ofereceu ao cacique GaIibf 
uma bandeira nacional. instruindo-o e aos seus companhei- 
ros no modo i - IF!  1135-ln. qiirinr?n c em CIIIF? s~lcnid.?Tirn. NP~-sn  
fronteira, al6m desses indios jA em contáto com civilizados, 
existem outros. arredios, como os Oiampiis e outros. 

Ns. Guiana Holandesa. em 1928, o Inspetor de Fronteir? 
travou relac.ões, pela primeira vez, com ns indios Tzrzoranguz 
e Pionacotó, indioe ainda arredios da civlizaçáo. Entretanto, 
mantém êles relaçCes comerciais coin os negros de Surinan. 

Na Venezuéla, os ilfoiongon, Xirianaz, Baré. (indios do 
Rio Negro). existem ainda em numerosos amontoados. 

No Colúmbirr há semi-civilizados, em niímero. de mais 
de 5.000 : Tucanos, Unanas e muitos outros. 

Xo Ped ,  sdbre o vale dos Rios Solimões e Javari, há-BS 
em ~Úmero d e  2.000 de  f&cil civi1izaç.ão. E nos vales dos 



Rios Javarí, Juruá e Acre, vagueiam inumeras tribus, entre 
aa quais se des tapm os indios Caxfnaua, Jaminaúa e outros. 

Sa Bolívia são numerosas as tribus da fronteira, maa 
perfeitamente transf ormáveis : os Caripuna, Morés, Capixa- 
nuns. Cabhf e outros. 

Na fronteira do Pãraguai, os Cadenens, Caiuás (guara- 
nis), Gstes jLt bastante civilizados, os Terenos, vivem afasta- 
dos e foram, entretanto, ausiliáres da expedição do General 
Camisáo, na Retirada da Laguna. 

No .4rnazonas foram pacificados os Parintintins, Jam- 
piris, no Maranhão, temos os Urubús, indios terriveis que sa- 
crificaram o6 garimpeiros do Rio Gurupi; em Pernambuco 
há um núcleo de índios, localizados nas Aguas Claras, os 
Cnrijós, cujo núcpleo é dirigido pelo padre brasileiro Damas; 
os Botoc~dos, em Paraná e Santa Catarina, mantiveram guer- 
ra  contra os colonos alemãis; São Paulo - os Canigangs, 
vão ate o Rio Grande do Sul, compreendendo o Paraná; os 
indios Bororós, os Qui-queri-uates, os pornauates e Ipotenate, 
pacificados em Mato Grosso (tupis) trabalho de 1890 a 1892. 

Oficiais sacrificados no servi~o de proteção ao selvico- 
las: Tenente Francisco Rfarques de Sousa, morto pelos in- 
dios; e flechados nos pulmões os Tenentes Horta Barbosa e 
Tito de Barros. 

Sabemos que há estudos de cientistas, provando a se- 
melhan~a antropológica entre o japonês e o nosso indio. N5o 
desconhecemos que 6 no vale do Amazonas e nos rios que lhe 
são s~~bsidiários que estáo acantonadas numerosas tribus 
abo~ig(2nes. E. desde qilr se não cogitou eficientemente da 
incorporação do selvicola, é logico admitir que, em vez de 
nós o incorporarmos, venha s ser anexado a outro povo. 

' 5 0  15 possivcl que perdure no espírito de qualquer bra- 
sileiro dúyidas sobre a capacidade de assimilac,ão e de civi- 
lizaçao reveladas pclo nosso índio. O próprio país teocrático 
'realizado na América do Sul 15 o exemplo do que podem os 
nossos indfgcnas. 

O Parngiiai. neste particular. nos apresenta o mais edi- 
ficante dos exemplos, c, albrn disso, a nossa história espe- 
cialmonte aquela que se prende ao longo período do Brasil 
co lh ia .  Os nossos maiores, os portugueses, dos indios se 
soocorrcrnrn, para alcançar a criaç.80 do grande Tmp6rio do 
Brasil. 

Assim foi no norte, no ceiitro e no sul. 
Por onlro lado. paiscs h6 na AmCrica do Sul, onde esse 

caldcnn~ento fo i  intenso. No Rio Grande o Charruri cruzou 
intensamente com o portuguBs. 

Tcvc interferbncia npreciávcl na formagiío da naciona- 
lidade. 

Ainda h& pouco, falando com o Coronel Antbnia Rodri- 
gues, vindo de Mato Grosso, disse que há um ano e meio 
para aqui trouxe um indiosinho da tr ibu dos Terenos, que 
esse menino alcança as primeiras notas na escola publica 
que frequenta. E porquê falei em Terenos, occorre-me ago- 
r a  o auxílio preslimoso que tiveram para  com nossas fdrças, 
na  retirada de Laguna. 

A questáo dos çelvicolas, no norte, prende-se á questão 
das fronteiras, por isso vou ler as sugestões organizadas no 
serviço do General Rondon, para ~rganizac,ão e remodelação 
dos novos planos da Inspeção das Fronteiras. 

A fronteira norte do Brasil, aos Estados do Amazonas, 
Par5 e Território do Acre 6 extensa e dahabitada. Uma 



grande extensão já se acha demarcada com os paises limf- 
trofes. As picadas e marcos, porém, logo depois de aber- 
tas aquelas e inaugurados os iíltimos, são votados ao aban- 
dono. Provavelmente das cabeceiras do Javari ao paralelo 
do Rio Breu, pelo divisor de águas Juruá-Ucaiaii e daí ao 
vale do Madeira, devem atualmente haver desaparecido os 
vestígios, em grands parte, pelo m e n a  dos serv&os levados 
a efeito pelas comissões demarcadoras. 

13 m e  realizado tal serviço pelo Ministkrio do Exterior, 
parece-nos ter  sido esquecida a parte mais importante, sua 
guarda e conservação que, evidentemente, interessam a ~ u -  
tros ministérios, especialmente ao  M. G. 

Nas atuais demarcações que se procedem na Guiana 
Britanica, o chefe d a  Comissão Britanica, com instruções de 
seu governo, vem prevendo a necessidade da conservaçáo de  
picadas e marcos solicitando do Chefe Brasileiro providen- 
cias a respeito. 

As fronteiras a l i  estão militarmente abandonadas. A<- 
sim sucede com as  fronteiras da ColISmbia, de Veneziiela, 
das Guianas, com a maoir parte da fronteira do  PerÚ, com 
grande parte, ou melhor, com toda a fronteira da Bolívia. 

O SR XAVIER DE O L I V E ~ A  - Permita V. Ex. um. aparte. 
H& muitos anos venho estudando o problema. Agora mes- 
mo tive oportunidade de apresentar emenda, no sentido da 
criação de colônias militares, nas fronteiras, que finassem 
os nossos marcos. Infelizmente, a Comissão respectiva, che- 
fiada pelo Sr. G6is Monteiro, deu parecer contrário 6 id6ia. 
não sei porquê razão. 

O SR. REN-4TO -BARBOSA - O PerÚ, há muitos anos, 
tem forças concentradas no Paxiteia, afluente do Ucaiali, 
ligado a Lima por uma linha regular de aviões militares e 
a Iquitos por via fluvial e também a6rea. 

A Bolivia, nas fronteiras com o Acre, tem quarteis, adua- 
nilhas, postos militares, sem embargo de suas preocupa~ões 
com o Paraguai. 

A Guiana Britanica, mantém, hCi muitos anos, coman- 
dos de fronteira no Rio Taoutil, com .iurisdi~iio desde o rio 
Novo (New River) nas lindes com a Guinnn Holandesa, ath 
a fronteira Venezuelana. Possuo mesmo f d r ~ a s  teritoriaia 
no Tacutú. 

.Salvo melhor juizo, o Brasil. para guarda o conseha- 
ção de suas lindes'naquelas regiões, deveria: 

a) instituir ali comandos e guarnicões de fronteiras com 
oficiais e praças da reserva; 

b) proceder sistematicamente a demarcaçiio e o estudo 
da zona reaerv.ada paTa a Defesa Nacional; 

c) estabelecer, com reservistas de qualquer categoria, 
núcleos e colbnias militares, nos pontos em que O estudo 
previsto pelo item anterior apontar como preferidos para 
tal fim. sob o ponto de vista da salubridade, de fertilidade 
ou de estrategia. 

Pa ra  ser eficaz, a organização de quadros e s e ~ i ç o s  de 
fronteiras deve ser simples. Unidade de direção, unidade de  
comando. As colbnias de reservistas formarão o estado efe- 
tivo das unidades ás quais deverão ser atraidos os indios 
por um trabalho de catequese, leigo, que poderiamos cha- 
mar de catequese militar. O indio, na  guerra holandesa, nos 
tempos coloniah, e, em tempos mais podernos, na  guerra 



do Paraguai, demonstrou ser perfeitamente adaptável e apro- 
veitável na vida militar. 

0 SR. XAx71EFt DE OLIVEIRA - Xzoera outro o meu in- 
tuito, apresentando a emenda rejeitada pela Comissão che- 
fiada pelo Sr. Góis &Ionteiro. 

O SR. REXATO B.4RBOS-4 - Ao Comando ou Comaa- 
dos de Fronteiras competirá a centralização do semiço de 
demarcações e estudos a que se  refere a alinea b do § 3". 
Memoriais, memórias descritivas, plantas, informações. re- 
censeamento de população civilizada e indígena deverão ter 
o destino conveniente paTa os cnmandos de região e para o 
Estado Maior. Estará assim o Itlinistério da G-uerra sempre 
apto a conhecer os elementos militares disponíveis naquelas 
longinquar regiões. 

O cervipo d e  d~rnui-calão comprcet16erá também a divisâo 
de lotes de terras para a localizaç5o de reservistas e suas 
famílias, as sugestões para a criação de núcleos agrícolas, es- 
tações de monta, fazendas e col6nias militares. 

O concurso dos MinjstBrios da Agricultura e do Tra- 
balho muito poderá contribuir para a instmção técnica de 
agricultores e criadores. fornecimento de máquinas, instru- 
mentos agricolaç, reprodutores, sementes, etc. 

As colonias militares e os núcleos indigenas concorre- 
rão para o servico de subsist.ência e os scessos de produ- 
ção, quando venham a existir, poderão ser remetidos ás 
guarnições mais prbximas, 

O SR. XAVIER DE OLIVEIM - Permita que o interrompa. 
no sentido de declarar que não é outra a política milita- 
rista seguida pelos paises europeus que t6m colônias, como 
a Itália, a França e, sobretudo a Inglaterra, cultivadas pelas 
forças c10 Exército. Infelizmente, o relator da defesa na- 
cional achou que náo se devia fazer assim. 

O SR. RENATO BARBOSA - " k s  comissões ou comis- 
são. ou mesmo simples turmas, incumbidas da demarcaç80 
c estudo da zona reservada, competirá exponbneamente 
apresentar cadernetas de itinerário de Manlos ou Beldm. 
aos pontso em que iniciar o serrico naqueln zona, assim 
como mem6rias descritivas de todo o terreno percorrido, 
mesmo que fique fora da dita zona, além de todas as infor- 
maçaes que bteis forem para esclarecer os meios de trans- 
porte c as comunicações por via fluvial ou tcrrestro para 
os pontos que foram escolhidos p3m ntlcleos ou colbnias, e, 
em geral, para o acesso á fronteira. 

Eis, em traços gerais. abstraindo detalhes, as bases par8 
uma organizagão do çeryiço de guarda das fronteiras e con- 
servação de picadas e marcos d- demarcações internacionais 
do Norte da Regúb:ica. Interessa principalmente ao Ninis- 
terio da Guerra. Ser6 de provsito evidente, porem, uara os 
demais departamentos da administração pfiblica. Ao Minis- 
tério da Fazenda, pelas facilidades gue decorrerão para a 
repressão do contrabando que, ali& al i  se pratica. ho~e, em 
grande escala; ao MinistBrio do Trabalho pela facilidade que 
encontrará em localizar trabalhadores nacioqais, aproveibn- 
do ieracíssima região hoje deshabitad8, ao Ministt?rio da 
Agricultura pelos novos horizontes abertos para produHo; 
em zonas riquissimas que sbem ser as mais setentrionais âa 
República". 



0 trabalho de a~roximação, de civiiização do selvicola 
c o ~ b e  ao general Rondon, O nobre militar que realizou, nes- 
tes tempos, Um novo a~peCt0 de banòeira, desbravando o 
nosso serfio, precisando nossas fronteiras e entrando a 
contacio com 0 índio. De 1910 para c&. o general Rondon 
levou a efeito obras das mais meritórias, fundamentalmente 
nacional. (Irfuito bem.) 

É interessante ouvir do ilustre general o sacrifício que 
lhe era imposto e aos seus companheiros, nesse trabalho qiie 
tanto esigía de coragem e de amar ao Brasil. Quando, em- 
brenhados em pleno sertáo, t h h a m  conhecimento de qUe 
próximo havia uma tribu selvagem, iam ao seu encontro, 
socorrendo-se, entretanto, de meios e processos especiais, no 
sentido de não serem recebidos pelos seIvícol%s como 1n:- 
rnigos: em ponto determinado, deixavam reunido o que ha- 
via de interessante para aquela gente - objetos de trabz- 
Ibo, enxadas, facões, pás, missangas, etc. Dois ou três dias 
depois, vinham verificar o que se tir;na passado naquele lo- 
cal. E quasi sempre as coisas se processavam desta ma- 
neira: os indios, descobrindo aqueles objetos. inutilizavam- 
nos completamente e desapareciam. Tudo que ficava ali, 
inutilizado, .os espedicionistas substituiam por outras coisas 
iguais, em perfeito estado. Ainda uma vez os indios des- 
truiam aquilo com viol&nci?; até que, na terceira ou quarta 
vez quasi semprc na tercena, os objetos eram retirados e 
substituidos por objetos dos índios, havendo mais a seguinte 
circunstancia: uma flexa partida era iieixada, significando 
que eles não mais seriam recebidos como inimigos. Diante 
disso, o próprio general Rondon se embrenliava peI3 mata e 
ia á procura da tribu. Ao aproximar-se, o cacique e seus 
auxiliares vinham parlamentar. Quanhs vczcs, nhsse tra- 
balho de humanizaçlo. de civilizaçiio, sucumbiram compa- 
nheiros varados pelas flexas! Havia, porem. um I ~ m a ,  a que 
o general e seus companheiros obedeciam: "P6de-se mor- 
rer: matar, nuncal" Foi assim que o general Rondon conse- 
guiu entrar em contacto com gnndo  n ~ r n e r o  de tribus, as 
mais fcrozos e as mais selvagens. O general Rondon bem 
rriorcbrc.. ~~ciis. I i i r l ~ ~  ai: nnss:is linnicri:igcaiis. (dpoindos.) 

Ora, Sr. Presidente, se temos um? população d e  mais 
de  milhlo d e  indios que podem ser oiv~l~zados e moorpora- 
dos 5 nacionalidade, se possuimos &se ndmero consider5vel 
de brasileiros vivendo na selva, sem conhecer o conforto nem 
a alegria do trabalho, por que não havernos de, na hora em 
que se  nos deparam problemãs atinentes aos nbcleos de es- 
trangeiros que visam a nossa terra e a nossa nacionalidade, 
limitar a colonizagão estrangeira, quando tudo indica no  mo- 
mento. o verdadeiro caminho a seguir, dentro do próprio 
país? Pois nUo temos n colonia de Santa Rosa, no Ri0  Grande 
do sul, corno padrão, como exemplo que vem Provar de ma- 
neira incontestável de quanto é capaz O brsi lefro? 

Terminando estas considerações, feitas Como '?emate ao 
trabalho que deúei em meio, por ocasião d e  utilizar-me da 
meia hora que me coube no fundamentar as  emendas que 
tive a honra d e  propdr, agradeço aos ilustres colegas a aten- 
~ã~ q u e  me deram e peco meditem Um POUCO. com 0 senti- 
mento do gaeiotismo, n a  si@fic@o das leis inspiradas no 
amparo e na  defesa, do que 6. IIOSSO Para engrandecimento 



nosso querido Brasil. (-%fuito b m ;  muito bem. O mador 6 
cumprimentado. ) 

Durante o discurso do Sr. Renato Barbosa, o 
Sr. Antônio Carlos, Presidente, deixa a cadeira da 
presidência, que 6 ocupada pelo Sr. -Fernandes Tá- 
vora, 20 Secretário. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Jeová Mota- 

(Pausa. ) 
Náo está presente. 
Tem a palavra o Sr. Soares Filho. (Pausa.) 
Não está presente, 
Tem a palavra o Sr. Abelardo Marinho. (Pausa.) 
Não está presente. 
Tem a palavra o Sr. Valdemar Reikdal. (Pausa.) 
Não está presente. 

Tem a palavra o Sr. Davi Meinicke. 

O Sr. Daví Meinicke (Para expticação pessoal) - Sr. 
Presidente, Srs. Constituintes, o Brasil, terra cumulada de 
riquezas e de maravilhosas disposições naturais, hoje, mais 
se engalana e sorri, entrevendo os agradecimentos dos seus 
filhos, extremecidos e bons. 

I3 que a nova Constituição arremessou na  estrada, como 
bagagem en-ibaraçosa e repugnante, todos os egoismos de ou- 
trora que condenaram os homens a uma vida de incertezas 
e de humilhações. A nova Constituição, produto de homens 
bons e generosos. pelo que se estatue no art. 166 do Substi- 
tutivo de i5 de Marco, amplia os  deveres da assistbncia so- 
cial por parte do Estado, tornando-os obrigatórios, não sd 
para a Uniiio, como também para os Estados e todos os Mu- 
nicfpios. E para quem, embora longinquamente recorda cer- 
tos diluceradores acontecimentos da Europa, verá, que o 
art. 1013 do Substitutivo, não apresenta nenhum exagbro ou 
autecipação de doutrinas. Porque se o Estado - é o governo 
dos indivfduos que o compõem, como mera entidade abstra- 
ta que ela é. deve ser o Estado a grande fdrça de presser- 
vaçiio de seus subditos, contra todas as dolorosas infelici- 
tações individuais que teriam de afetar a grande coletivi- 
dade. Por força do art. 166, distintos e inconfundiveis fi- 
cam agora, - o direito polftico, que é o direito do cidadão, 
do direito social. que 6 o direito do homem. 

E o Estado. agora, precavido e altruista, reconhece em 
sua carta, o direito do homem na sociedade atual. Já de 
tempos imemoriais se diz, que o ser vivo, nunca a si mes- 
mo pertenceu, nem 5 sua família que é, apenas, mera am- 
pliação organica de si próprio. O homem pertence, obedece 
ao Estado. Tem, por isso, o Estado o direito, o dever, de 
adaptá-lo aos seus fins, de protegê-lo e de amá-lo. Já Pla- 
tão e Aristóteles, inteligências que penetraram s6culos, ex- 
punham planos seguros da preparaçãa da infancia para as 
obrigações dos cidadãos. E afirmando que em um Estado 
bem regulamentado, a educação se faz uma questão de in- 
teresse piiblico, instituiam a conveniência do Estado assis- 
t ir  aos seus subditos desde a primeira idade, para fazer ci- 
dadãos dentro das conveniências sociais. O mundo moderno 
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repete, agora, as práticas do mundo antigo e o Estado con- 
temporaneo, como o nosso, cuida da integridade ffsica e 
moral dos seus filhos como preceito de progresso social. E 
embora alguns escritores individualistas com Guilherme de 
Humboldt á frente, achem a assist&ncia social nefasta ao  ho- 
mem, outros, como Dupont White, chefe da escola socialista 
da França, entendem que o Estada deve intervir em todas 
as esferas da vida hwnaqa. 

Longe das civilizações onde não se reconhece o Estado, 
o homem nasce, e vê? mudo de  espanto, toda a Natureza ff- 
sica a saudar-lhe a vxda 1 Pulmões abertos e Iiyres, o homem 
respira, então, todo o ar embalsamado das liberdades sel- 
vagens. O solo vai beijar-lhe o corpo; todas as sombras o 
envolvem; a terra, que 6 mãe, dá-lhe o fruto sazonado, e o 
homem vive longe da luta e desconhece a dor I 

Mas nas organizações das sociedades, a vida do homem 
B uma luta perp&ua! O homem, na sociedade que não criou, 
ao abrir os olhos á vida, sente-se despojado de todas as ofer- 
tas da Natureza. 

Nada lhe pertence; nada lhe pertencerá senão A custa 
da  luta, de embates chocantes, de competições tremendas! 
E o homem, cujo nascimento foi uma surpresa, cuja socie- 
dade ignorava, pasmado, vê-se 54, imensamente s6, desam- 
-parado e vacilante. 

Pernlexo, livido, no meio daquela multidão deçconhe- 
cidõ, o homsm sente-se entontecer e cambaleia- E a voz da 
civilização Ehe diz: Caminha, homem, avança! Que olhas? 
Rompe a multidão! Empurra-os! Luta com tudo e com 
todos! Luta ate o último arranco, se puderes! Prepara-te de 
argúcia e de saber e estuda a vida inteira para poder lutar 
melhor! Sobe! Sobe maisl Não subas muito!. . . Para1 Olha1 
que a inveja te despenhará 1% das alturas1 E sabes o que 
vais ganhar na luta imensa? O direito de viver, e nada 
maisl 

E se não vencera, e se não lutares, e se uma Lufada 
voraz, passar zunindo aos teus ouvidos ... se tombares como 
um tronco partido no meio da estrada pedregosa - pisarão 
em cima de ti, oh! homem civilizado, que nunca te revol- 
taste e que te deixaste pisar! Assim acontece e m  todas 
~5 t r i a s  em aue o noverno abandona o homem A sua sorte! 
Governos quê não ihe incutem civismo e não ministram aos 
homens nocões da reliai50 do sentimento humano! 

O art. 266, do ~ubititutivo de 15 de Março de 1934, ins- 
tituiu expontaneamente no Brasil a assist6ncia social. Pre- 
serva-se a si mesmo o Estado m e  Preserva as condições 
de vida de seus filhos1 Intel~gente Estado! Govêrno ju- 
dicioso, feito de generosidades imensas! Govdrno que antes 
de nascer teve um ideal: a luta! Que sonhou com triunfos 
e que soube vencer1 Nessa vitória, que deixou perplexos os 
seus próprios triunfadores, tomaram parte Bsses homens pe- 
queninos que formam uma massa enorme. Essa massa um 
dia, pôs-se em movimento. ksses homens vieram.. Atraves- 
saram impAvidos um mundo de distancias chicoteados pelas 
chuvas, azorragados pelos ventos, feridos pelas tempestades 
nos recancavos das florestas e aqui chegaram, famintos e 
nús, tranzidos de frio, numa arrancada que assombra! 

Chegaram aqui! Descalços, rqtoç e tinham sêde.. . Fo- ' 
ram saudados1 Naquele tempo, beijamo-los, até1 E &Ies, obs- 
curos e modestos, encheram os olhos com a imagem desta 
terra e depois.. . partiram. 

Nem pensamentos de glbria, eles levaram e nem sinal 
de recompensas! Para Ues, pois, para Asses herõis desco- 
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nhecidos todas as intenções filantrópicas da nova Consti- 
tuição. Eu venho reclamar para &se povo que se  fez sol- 
dado; para &se soldado que se fez herói, todas as intenções 
geneross e todas as razões de ser da assistência social em 
meu Pais! (Muito-  bem; muito õem. Palmas. O orcrdor é vi- 
vamente cumprimentado,) 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Vasco de Toledo. 
(Pausa). 

Nálo está presente. 
Tem a palavra o Sr.  Carneiro de Rezende. (Pausa). 
Não está presente. 
Tem a palavra o Sr. Magalhães Neto. (Pausa). 
Não está presente. 
Tem a palavra o Sr, Antdnio CovelIo. (Pausa) . 
Não está presente. 
Tem a palavra o Sr. João Vitaca. (Pausa) . 
Não está presente. 

Tem a p a l a w a  o Sr. Gaspar Saldanha. 

O - Sr. Gaspar Saidanha (Para explicação pessoal) - 
Sr. Presidente, Srs. Deputados: o art. 160 d o  substitutivo 
fixa, em traços vigorosos e nítidos, a orientação nuclear da 
política rural brasileira. 

Efetivamente, nele s e  encontram princípios salutares, 
que súo verdadeiras nascentes Iímpidas, donde derivarão 
aovos modelos, caminhos seguros para a solução dos proble- 
mas fundamentais da colonização e da valorizaçáo do capital 
humano. 

O abandono crescente, progressivo, do trato da terra por 
correntes de  populaçáo sempre e cada vez mais atraídas 
pelos centros urbanos 6 u m  dos maiores fatores dos repetidos 
abalos econdmicos das produfies brasileiras. 

A fixação d o s  elementos rurais, inteligentemente prati- 
cada, concedendo-se terras de preferência aos nacionais, 
conf;orme a imorredoura lição de Alùerto Tòrres, em sua for- 
midável obra A Organização Kacional, constitue, sem dúvida 
a!guma, um dos mais altos e atraentes alvos que devem ser 
visados pelos administradores da grande terra brasileira. 

0s aspecto referente á colenização já foi tratado de ma- 
neira profunda e brilhante por colegas como o Sr. Artur 
ruéiva, ds Baia, camo o Deputado Teoújnio Mo-nteiro de Bar- 
ros, da bancada paulista, como, ainda hB pouco, pelo meu 
companheiro de representay.30, Sr. Renato Barbosa. Eu, po- 
r6m, me deterei um polico sObre o problema, para dizer que 
o aprovei tameato dos nacionais deve constituir tambkm ou- 
tro esa5po elevado a ser constantemente observado e aten- 
dido por aqueles que t&m sob sua responsabilidade a solução 
definitiva do problema econômico brasileiro, porqu8 quem 
quiser encarar, de maneira sistemática e global, .o problema 
nacional, há  de, olhando bem para a base, para o aspecto 
territorial, e m  toda sua multiplicidade, na subdivisão de  seus 
fatores diversos, hA de notar que da  solução =ícola resul- 
tará a salvação econdmica do Brasil. 

O SR. D E M ~ I O  XAVIER - Muito bem. 
O SR. GASPAR SALDANHA - E da fixação, de preferên- 

cia, do homem brasileiro á terra brasileira, para que a ar- 
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soteie, cultive e semeie, há de resultar a solução de uma 
preliminar imprescindível. 

As novas correntes imigratórias ou a imigração do após 
-guerra não mais convém a nós. O fenbmeno da desocupação 
já também não pode ser obscurecido, pois êle, realmente, 
existe entre n6s, até nas zonas rurais, 

O SR. ASC-m~o TUBWO - Muito bem. 
O SR.  GASPAR SALDANEIA - O homem brasileiro, 

inteligente e trabalhador,. deve ser amparado da mesma 
forma que o estrangeiro que vem colonizar o País.. . 

O SR. DEMÉTRIO X~VIER - &fuito bem. 
O SR. GASPAR SN;DANHA - . . .e que recebe o duplo 

amparo da pátria de origem e da pátria adotiva - amparo 
.em concessões de terras devolutas, amparo em dinheiro, para 
compra de instrumentos agrários, amparo constante, porquê 
.as nossas leis continuamente concedem auxílios para as  co- 
lonizações. 

No meu Estado, durante um quarto de século, o Sr. Bor- 
ges de Medeiros teve a maior preoeupaçZo de amparar as 
colanias estrangeiras em detrimento da vasta zona pastoril 
ocupada por fazendeiros do Rio Grande do Sul, e que dava 
'75 % da exportação riograndense. 

O SR. DERIÉTRIO XAVIER - Muito bem. 
O SR. GASPAR SALD.4NHA - No emtanto, os núcleos 

.coloniais alemães e italianos recebiam, cada ano, somas 
enormes de &neficios, verdadeiros auxilias protecionistas, 
em terras e instrumentos, que não eram estendidos aos na- 
cionais. 

Residindo, durante cinco anos no Paraná, e ligado alí ao 
problema da espontanea colonização, com os elementos que 
vêm do Sul, pude observar que o colono nacional em nada é 
inferior ao estrangeiro e, ao contrário, lhe é superior na 
inteligência e, até, nos rudimentos de cultura, porquê é ne- 
.cessário .dizer, posto pareça ser um absurdo, que o colono 
estrangeiro ruo tem as mesmas luzes que o colono nacional. 
(Muito bem.) 

Lendo, ainda hoje, pela manhã, a inteligente emenda 
da bancada baiana, longa e brilhantemente fundamentada 
pelo nobre Deputado Sr. .hrtur Keiva, pude ver que, em 
matéria de imigraçáo, essa bancada quer evitar a entrada 
dos colonos que não sáo brancos. Tem razão a bancada 
baiana. Basta de asiáticos e basta tamùém de africanos. 
Desejamos e precisamos ser uma nação. Não nos devemos 
-contentar, nbs. os Brasileiros, em ser apenas uma patria. 
(Uuito bem.j E, para consecuçóo de um tipo racial, não 

.podemos mais consentir na introdugio, no seio dos nossos 
elementos étnicos, quer da corrente africana, quer da cor- 
  ente amarela. 

Precisamos tomar as mesmas precauções que todos os 
povos já adotaram rigidamente, ortodoxamente, at6. Os prd- 
prios amarelos, os chineses fecharam-se, durante séculos, 
,nas suas muralhas; o prdprio nipônico cerrou as suas portas 
a todo estudo? a toda investigação dos ocidentais. 

Por que não será permitido a n6s outros, Pais ainda 
em formação, a nbs, que niío alcançámos um tipo racial, um 
tipo Btnico devidamente caldeado que, preyendo o futuro 
da nossa nacionalidade, tomemos também as precauções con- 
dizentes com os superiores, os altos interesses de nossa 
Pátria? 
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Mas, Srs. Deputados, entre as id6ias adotadas no substi- 

tutivo, as que ferfram mais a minha atenção e fizeram vibrar 
o meu patriotismo foram justamente essas que visam fazer 

'do Brasil uma Nagão, curando dos meios inteligentes d e  
evitar ingressem na Pátria brasileira tqmultuariamente ele- 
mentos coloniais de todo indesejhveis. 

O SR &VIER DE OLIVEIRA - V. Ex. poderia acrescentar 
que o Brasil 6 a única nação imigratória do mundo que ainda 
consente se lhe venham incorporar asiáticos e africanos. 

Não há muito tempo - há poucos dias apenas - cinco 
japoneses partiram do porto de Santos para Buenos Aires e. 
tiveram de voltar, porquê lá não os aceitaram- 

O SR. NERO DE MACEDO - Não se pode comparar a exten- 
são d a  -4rgentina com a do Brasil. 0s japonêses agricultores 
são elementos desejáveis á nossa Pátria. 

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - S6 se pode dizer 6 que a 
Argentina 6 Nação organizada, e o Brasil ainda não. 

A nobre Comissão que teve de se manifestar sobre a 
emenda referente á imigração, contra o voto da maioria da 
Assembleia, que assinou a emenda Miguel Couto, não quis 
atender á quota de percentagem, hoje aceita. 

O SR. GASP-4.R S-4LDD4NHA - Incorporo com prazer d 
aparte do nobre colega ao meu discurso e vou responder di- 
zendo que a preocupação predominante dos brasileiros deve 
ser o interêsse do Pa's. 

O SR. NERO DE MACEDO - A imigração de agricultores 
não pode deixar de se1 do interesse do  prdprio Brasil. 

O SR. GASPAR S-WANHA - Sou favorgvel á imigra- 
ção d e  correntes brancas. Referi-me á emenda da  bancada. 
baiana, que admite essa imigração e veda a d o  amarelo e a. 
do negro. 

O SR. NERO DE MACEDO - Quanto ao amarelo é exagero. 
Posso assegurar a V. Ex. que uma percentagem regular dessa 
imigração não trará prejufzos. (Trocam-se outros apartes.) 

O SR. GASPAR SALDA3H.4 - Para n5o ficarmos em 
apartes parciais, que em nada esclarecem o debate, antes tu- 
multuam, fragmentam, inulilmente, as considerações que pos- 
samos aduzir, devo dizer que a nosso inter6sse 6 o racial. Não 
irei a té  á. doutrina de Hitlcr, na Alemanha, que quer um tipo 
racial perfeito, a realização do tipo nórdico. Temos, porem, 
o dever .de desejar uma NaçZio; e, para isso, precisamos for- 
mar o tipo Btnico, tendo em ate1150 a eugenfa e até a est.4- 
tica . (Trocam-se uririos aparles.) 

Senhores! Niío tenlinmos outras paixões senúo a paixão 
pelo bem do Brasil. Reprimamos os impulsos pessoais. Fa- 
çamos com que a 'iayiio brasileira atinja. iís estupendas pro- 
porgties do seu mapa geogrtífico. 

Não tenho o propósito do agitar psisõcs. ncni alimento 
preconceitos de rar,a. 

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - V. Es. está debatendo um 
dos mais sérios problemas brasileiros. 

O SR. G-4SPAR SALDANHS - Sou um brasileiro que 
quer ver a sua Pátria grande como as grandes pátrias do 
mundo,. , 

O SR. NERO DE MACEDO - É O desejo de todos 116s. 
O SR. GASPAR S,4LD,4NHA - , . .que quer transfor- 

má-la numa poderosa e invencível nação. (Trocam-se ve- 
ementes apartes enee os Srs. Xavier de Oliveira e Xero de 
Hacedo-1 
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O Sr. .Presidente - Atenção! Peço aos Srs. Deputados 

.que não mantenham di&logos paralelos ao discurso do orador. 
*Tem a palavra o Sr. Gaspar Saldanha. 

O SR. GASPAR SALDANHA - Li h& dias, a opinião 
autorizada de um ministro do Japão, que s6 o seu Pais 
compreende a China, s6 êle pode povoar a Mandchuria e a 
pr6pria China, porqub homens de nenhuma outra nação, 
muito menos ocidentais, poderão compreender o sútil espf- 
rito dos orientais. . Se outra razão me faltasse para, desta 
tribuna, como brasileiro, como ocidental, como latino, com- 
bater a imigração asiática, eu diria também, que nós não 
compreendemos, não queremos compreender, o espfrito ni- 
pdnico o espírito oriental. 

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Quem não pensa com Vossa 
Ex. não 6 brasileiro! 

O SR. KERO MACEDO - Protesto contra as palavras da 
V. Ex. que constituem um insulto. (Trocam-se, com ve- 
emência, outros apartes. ) 

O Sr. Presidente - Atenção! Peço aos Srs. Deputados 
que náo coloquem a discussão nesse terreno e não interrom- 
pam o orador. Continua com a palavra o Sr. Gaspar Sal- 
danha . 

O SR. GASPAR S.WANHA - Sr. Presidente, como 
V. Ex. vè, sou obrigado a abandonar esse detalhe do meu 
discurso e direi que as fontes de vida no Brasil ainda se- 
guindo a lição de Alberto Torres, as fontes hidrowáficas, as 
fontes referentes ás matas, ao humus da terra, têm- sido 
tambem, prodigamente esbanjadas. O Governo Provisório, 
promulgando o Código Florestal, praticou um dos atos de 
maior sabedoria em materia de politica rural. Lembro-me 
que, em 1922, quando pela primeira vez viajei na S. Paulo- 
Rio Grande o fiz vendo o trem em que vinha passar uma 
verdadeira mata de imbúias e pinhais. Hoje, quem percorrer 

.o Sul do Brasil, transita por verdadeiros desertos ressequi- 
dos e incinerados. As grandes florestas de araucarias, que 
enfeitavam, matizavam e enriqueciam, ao longo daquela via 
fhrrea, o solo meridional, já desapareceram, porque os pre- 
ços convidativos das madeiras, num largo- p~rfodo, deterrni- 
naram essa exploração, abusiva e antipatriótica . 

O SR. DEMDIIIIO XAVSER - Criminosa. 
O SR. G-4SPAR SALD-WHA - Praticado com severi- 

dade o Código Rural, por-se-á t8rmo a esse abuso,. que de- 
terminou o aparecimento das secas nas zonas meridionais do 
Brasil. 

A loteação e consequente distribuiCão das terras devo- 
lutas, das terras públicas, pelos elementos nacionajs vincula- 
dos fi agricultura, constitue, tambhm, sábia medida, orien- 
tação verdadeiramente pat.riotica no substitutivo da Consti- 
tuição Brasileira. 

Quando tive a honra de ocupar, pela primeira vez, esta 
tribuna, referi-me a um sistema de viação hidrográfica e 
lacustre, que deveria ter sido já estabelecido, em linhas ge- 
rais, na Constituição para, depois, sep detalhado plea lei or- 
din&ria. Chegando muito tarde a esta Casa, não pude plei- 
tear a inclusão de semelhante idhia, cristalizada, alias, num 
dos itens do-programa da Aliança Liberal. 

Quem fitar, com olhar de amor, a grande e bela terra 
brasileira, do norte ao sul, de leste ao oeste, há de notar a 
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riqueza da rêde hidrogrãficaque rega, alinda, aformoseia e
enfeita a. vastidão do solo pátrio.

Não só a produção da energia elétrica deve preocupar os·
espíritos, porquê, de acôrdo com as estatísticas, ela é de tal
vulto que, por toda a parte, se encontra, mas também o
aproveitamento dos cursos dágua pela navegação' efetiva. R·
isto é muito importante, num Pais, como o nosso, em que
não podemos fazer estradas de ferro, porquê não temos
acumulados os capita·is necessários; porquê não temos uma"
siderurgia, mas, ao inverso;~'contamos com à producão pesada
e volumosa que, em unidade, não comporta 'as tarifas ferro
viárias. Assim, não podemos abandonar o problema da na-o
vegação fluvial, um dos fatores, que, no meu entender, hão
de resolver a situação agrícola do Brasil, dando solução á ora
cruciante crise econômica. do n08~() Pais. .

O SR. NERO DE MACEDO - V. Ex. tem toda razão. No>
meu Estado existem o Araguaia e o Tocantins que, até hoje,
a-pesar-de nossos esforços, não são navegáveis regularmenter
numa extensão de mais de quinhentas léguas.

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - O mesmo acontece na
maioria dos EstadGS.

O SR. ARRUDA FALCÃo - Isso s6 poderá ser feito quando.
essas zon~s estiverem colonizadas.

O SR. GASPAR SALDANHA - Não apreciei por uma só
face o problema: encarei-o por vários prismas, o que Q.

nobre Deputado há de ver se ler o meu discurso.
Na atenção que dermos a êsses fatores, encontraremos a.

solução do problema agrícola brasileiro. (Muito bem.)
O SR. DEMÉTRIO XAVIER - Precisamos, primeiro de .

meios de transporte, p'ara, s6 depois, colonizar.
O SR. GASPAR SALDANHA - Não me demorarei nesta

tribuna, Sr. Presidente, mas antes de terminar, sou forcado·
a aludir ao tão mal comprehendído art. 14, das Disposições
Transit6rias do substitutivo.

. O SI'.. NERO DE MACEDo - Com a redação que tinha, o ar
tigO devia merecer censura, mas peco a atenção de V. Ex.
para o art. 11, atual, das Disposições Transitórias. S6 se·
queixaria. quem quizesse levar a revolução a juízo.

O SR. GASPAR SALDANHA - A lei organica do Go
vêrno Provisório claramente estabeleceu que se trata da
aprovação dos atos praticados no exercício da pública admi
nistração pelos poderes públicos surgidos da revolução, de
rivados .do movimento revolucionário, que tomaram seu
mandato da opinião pública em armas. (Muito bem). Há..
uma diferença - e esta confusão foi feita até por Minis
tros que hODraram esta Assembléia com a sua palavra 
entre prestação de contas, gastos de dinheiro, que são sem
pre provados em todo momento e a todo tempo pelos livros'
de escrita regular e pelos recibos de despesas com atos ju
rídicos ou com atos de administração pública.

'Ü que o substitutivo - como a Lei Organica, - es
tabeleceu é que a Constituinte, que também teve a fonte do·
seu mandato na opinião pública, que é uma consequência
da Revolução, que tem em- sua. grande e enorme maioria
mandatários que aqui entraramdesfraldando a mesma blliIldei
ra, homologue no estatuto básico da República os atos dai"
decorrentes.
. Demissões de cargos, demissões de fupc~onãrios,. se en--
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wadram no parágrafo único do artigo 14. Bli se alude a 
comissões que estudarão a proced6ncia ou improoed8ncia de 
tais demissões. 

Li a emenda apresentada pela comissão pareia, da qual 
faz parte o nobre Deputado goiano, que me honra com os seus apartes neste momento; concordo que, em multo, 
foi esclarecido o preceito constitucional. 

O SR. NEXO DE MACEDO - Muito agradecido a V. Ex. 
O SR. GASPAR SALDAKHA - Mas essa distinção da 

atos administrativos, da prática e exercicio da função p15- 
blica, desempenhada pelos mandatários da revolução e, 
pois, da soberania popular, 6 indispensável para aqueles que 
supõem que o govêrno cogita, por um passe de mágica, es- 
capar da prestação de contas. Quaisquer- que sejam, em 
todo o tempo, quando forem os fatos devidamente articula- 
dos, devidamente libelados, no verdadeiro conceito juridi- 
co, concretizados em acusação formal, estas contas hão de 
aparecer, quando menos, pelo decaro dos pr6prios adminis- 
tradores. 

Ninguem se deve esquecer da proverbial honestidade dos 
homens ptiblicos do Brasil. Não podemos estar aquf, aos 
olhos do estranjeiro, querendo fazer compreender que to- 
dos os homens que passam pela responsabilidade decorren- 
te do exercício do poder pilblico, são deshonestos, são dila- 
pidadores dos cofres públigos. (Mwito b e m ) .  Muito ao 
contrário, a biografia de todos os cidadãos que detiveram 
dinheiro do erário em suas mãos, demonstra que eles nor- 
ma!rnente, morrem pobres, porque, curando dos altos e su- 
periores inter8sses do Pais, esqueceram dos seus próprios e 
particulares interêsses. (Apoiados. ) 

Como poderia a Assembléia Nacional Constituinte ad- 
mitir que os argentários, que os capitalistas estranjeiros 
ficassem com a porta aberta para, amanhã, pleitearem, pe- 
rante as barras dos tribunais judiciários, a anulação, por 
exemplo, do decreto que extinguiu a taxa ouro; como pode- 
riamos, n6s, os constituintes brasileiros, deixar desafmádo .o 
poder piíblico da nossa pátria, diante dessa orientaçao, emi- 
nentemente nacionalista, que foi vigorosamente v a ~ a d a  p* 
10 Governo Provis6ri0, qual a da anulação de vzírlos e Imo- 
ralissimos contrátos uniformemente le$vos 90s cofres- PÚ- 
blicos? Amanhã viriam bater aos pórticos dos tribunais os 
eternos advogados administrativos, os- mesmos que, soflstica 
e im~atrioticamente, conseguiram tais contratos de gover- 
nos dêsavisados. ( ~ u i t o  be&. ) 

Não! A Sssembl6ia Constituinte, estou certo, em sua 
grande e esmagadora maioria, h&-de ~omologar o que se 
acha substancialmente contido no artigo 1 4  das "Disposi- 
ções Transitóriasn, hoje, com o número transfer!do para il, 
porquê, assim, praticar& um ato de sio, límpido e verda- 
deiro patriotismo. (Muito bem; muito bem. Palmas. O ora- 
dor é cumprimentado.) 

10 

O Sr. Morais Leme envia á Mesa o seguinte discurso: - 
"Sr. Presidente, Srs. Constituintes - Tendo proferido um 
discurso, sobre materia constitucional, quando vigorava o 
primeiro Regimento, tracei um programa que pretendia de- 
senvolver, em apòio das emendas .que ofereci 5 1. discussão. 
Sobreveiu, porkm, a reforma regimental, que nos coartou a 



palavra, e não pude, por &se motivo, realizar o que proje- 
tava. Tive, porc!m, a satisfagão de v6r que essas emendas 
foram em grande ndmero aproveitadas e se acham incorpo- 
radas ao Projeto. 

Essa circunstancia me animou a trazer m a  contribuido 
maior á segunda discussRo apresentando agora 237 emendas. 

Todas elas foram juslificadas por escrito sem embargo, 
eu pretendia valer-me da meia hora que o Regimento me 
concedia, para sustentar algumas dessas emendas. Afastado, 
por intermitencias, devido a motivos de f6rça maior, dos tra- 
balhos desta As8embiBia, venho valer-me do precedente es- 
tabelecido, pora dsilemponhar a minha obrigação. 

Eu estava certo, Sr. Pnesidente, que não poderia haver 
divergencia, entro o8 Sra. Constituintes, a respeito das 
enormes vantagens do regime federativo sobre o regime 
unitário. A fede~crglio fbra a idéia central da propaganda 
republicana. O regime federativo era compromisso de hon- 
ra  da RevduçHo (decroto n. 19.398, de 11 de Novembro- de 
1931, art. 12). Nem seria preciso recordar o que Prins, 
Amaru Cavalcanti, Aurelino Leal, Laboulaye, Pi y Margall 
e tantos outros escrovoram, em defesa da descentralização 
política e econbmica. Duvidar +s vantagens dessa forma 
de govêrno seria negar a evidencia: o formidável progresso 
do Brasil, depois da proclamag80 da Repalica. 

No entanto eu pudo v8r ue havia quem pr9ugnasse 'I tal ampliação do poder oentra , que a nossa Pátria, sob o 
rdtulo federativo, pnaaaria a ser uma república unitária. 

Que se podia olcBar, em defesa dessa preocupação oen- 
tralizadora? As grandcci reoliza~i5es, do Govêrno Federal? 

O pretexto era, para une, o combate ao regionalismo, 
que ameaçava esfaaolar a Pbtria; para outros, necessidades 
de ordem econ6miaa: popa estes, motivos de ordem admi- 
nistrativa; para aquolas, quigB, outras razões. 

0 s  que imnginnm o perigo do regionalismo, ou não 
atendem ao ensiaamento da história, ou buscam urna base 
para assentar o seu oopbate contra a democracia liber-. 
Já Carteano osarevara: Un &ta& composé d'une population 
ayant Ia mdmo origina éthnique parfaitement homogéne, 
et constituant une eeula olasse sociale, ne peut exister". 

O Brasil A um pala vasto, em que se observam os 21- 
g&res tropicais e a auavldode das zonas temperadas. Basta- 
ria essa circun~tancla para estabelecer diferenças regionais, 
que os costumes tornam acentuadas. 

Mas, acima dt3ase eubetractum físico e moral, há o espí- 
rito unificador da terra comum, da lingua comum, da glbria 
comum, das tradiqõee comuns. do sentimento uno, do espírito 
uno, do caráter uno. A minha Pátria não é a minha cidade, 
nem a minha regiao: 6 bege oolosso, que se chama Brasil. 
Somos alguma coisa, porqud somos do Brasil. 

A Aste propbsito, ~screvi, justificando uma emenda: 
"O receio do regionalismo adeja sobre este artigo. ?s- 

quecem os que vivem obeedados com Rsse perigo, que a hrs- 
tória, a grande mestra da vida, demonstra que as id6ias 
separatistas s6 medraram sob o regime da opressão, e me, 
ao contrário, povos divereos vivem, lado a lado, unidos Po- 
liticamente, sob o regime da liberdade e da justiça. 

Por que se formou no Rio Grande do Sul a id6ia "se- 
paratista"? Eis as palavras de- Salis Goul+: "Por vezes 
o sentimento localista hipertrofiado, na mais extrema $n- 
são a que foi levado pelos acontecimntoS revolucion~los, 
pelo nervosismo que pairava em toda a parte, em todos 08 



coracões, chegou i5 sua m a i o r  expressão  com a declaração 
definitiva do "separatismo"- -4 p r i s ã o  de  Bento Gonçalves 
produziu no animo de todos os revoluclon5rios como que um 
estedo de desespero propicio ao desenvolvimento das ideias 
extremas. E AntBnío Neto d e s t a r t e  continua sustentando a 
independ ncia d a  nossa t e r r a  c u j o s  laços políticos com o 
h p 6 r i o  {rasileiro se d e s f i z e r a m  ap6s a vitória do S e i ~ a l . ~  
E por que essa i d é i a  nEo s e  d e s e n v o l v e u ?  Explica-o o mes- 
mo escritor: "Caxias r e c o n h e c e !  que, se  não levasse em 
conta o instinto de i n d e p e n d e n c l a  regional dêste grande 
povo; s e  levasse at6 suas ú l t i m z z s  conçequências a compres- 
são contra hostes f a r r o u p i l h a s ;  se não respeitasse os m~e- 
lindres autonbmicos d o  Rio G r a n d e ,  esmagando a dignidade 
de seus filhos, de ixar ia  aqui o g e r m e  d a  revolta que êla se 
esforçara por extinguir." 

Assim, felizmente para o B r a s i l ,  o Rio Grande do Sul, 
de que tanto se orgulha a n o s s a  PBtria, continuou ligado 
intimamente B comunháo bra ; s%le i ra .  Poderíamos dizer o 
mesmo se Ble fosse oprimido, vexado? 

Para imaginar a p o s s i b i l i d a d e  d a  desagregação do 
Brasil, e mist6r desconhecer t a n t o s  elementos que cimentam 
hiGórica, geogrsf ica, social, econorn ica  e politicamente a 
unidade nacional. 

Qual o biasileiro que afas-á d e  s eu  coração a epopeia 
dos Guararapes? Q u e m  a d m i t i 6  o Bras i l  sem o imenso rio 
Amazonas e a marai.ilhosa f l o r e s t a  que Humboldt visitou? 
O rio S. Francisco e a sua e x t r a o r d i n á r i a  cachoeira não são 
motivo do orgulho apenas pa- alguns Estados do norte. E 
quem não s e  sen t i rá  e m p o l g a d o  com o temperamento com- 
bativo de nossos i rmãos  do e x t r e m o  s u l ?  

Separatistas h o u v e  e h a v e r 5  no Brasi l ,  mas em niTimero 
tão insignificante, e tão e n v o l v i d o s  ou dominados por essa 
firça misteriosa qwe atrai as sac iedades ,  como atrai os 
corpos, que admira possa ela o c u p a r  a atenção de alguém. 

Do extremo n o r t e  ao sul e x t r e m o ,  a bandeira e o hino 
nacionais arrebatam o s  , e s p í r i t o s  e o s  corações, que abraçam 
a bandeira nacional c o m  a emoção profunda com que o filho 
abraça a mãe que o extrernece e pela qua l  Cle está pronto a 
afrontar todos os perigos, a f a z ' e r  todos os sacrifícios. 

0s motívos de ordem e c o n a m i c a  náo  justificariam çe- 
não uma centralização e c o n ô m i c a .  - essa mesma inconvenl- 
ente, como procurarei mostrar a d i a n t e ,  E, a respeito da cen- 
tralização administrativa, c a b e r z a  observar que : a) -justa- 
mente, a orientação que p r e v a l e c e ,  é a da descentralização; 
b)  não seria possível essa medxda  em um país tão vasto, 
e com tanta diversidade de condições ,  como o Brasil; c) os 
Estados que têm os  serviços que se procura  centraIizar, tem- 
nos muito mais prefei tos  do ~ u e  a União. 

Em o projeto nós vemos, c l a r a m e n t e  vista, a preocupa- 
cão centralizadora. 

Felizmente alguns grandes espfri tos procuraram ate- 
nuar essa orientação, Não o -seguiram, porem, em rala- 
.çBo a alguns a s sun tos  p r i m o r d x a i s  . 

Em uma Constituição. o m n t o  bãsico 6 a d.elimitação 
das competbnciaç; e, em uma federac30.  delimitar as atri- 
buições da ú'niáo, como p r e l i m a r  p a r a  a referida organi- 
zação. 

Qual o critério a seguir, -a Bsse fim? O da Constitui- 
ção alemã, ou o da espanhola? Qu ou t ro?  

Na primeira, poucas &o as -atrZbuíOões pri-ti~s da 
União; relaçties exteriores, c o z a n i a s ,  cidadania, direito d e  



livre transito, imigração, emigração, extradição, organização 
da 16rça armada, padrão monetár~o, alfandegas,  circula&^ 
de mercadorias, correios e telegráfos. Vem depois uma re- 
lação de assuntos sobre os quais a União pode legislar, po- 
r6m, não privativamente, mas sobreleva,ndo o d imto  do po- 
der federal sobre os dos Estados. A Constituição wpanhola 
6 mais ampla em mat6ria de competencia privativa do Es- 
tado espanhol; mas, como ele se distancia de nosso projeto. 
Comparando a s  disposições respectivas, tem-se mais a im- 
pressão de que a nossa Constiuição procura encaminhar o- 
pais para o unitarismo.. . 

Apresentei emenda, classificando as atribuições. Parte 
do raciocfnio que seria possfvel mificar em príncfpios essa 
matéria, e formule os seguintes, reguladores da competência 
d a  União, como caracteristicos de nossa federação: 1) defesa 
da unidade e integridade da Pátria; 2) o com6rcio exterior e 
o inlerestadual; 3) as relações exteriores; 4) a organização 
da justiça e tribunais federais; 5) as  medidas destinadas a 
provêr os servrços federais; 6) a arrecadação das rendas 
federais; 7) o recenseamento nacional; 8) qualquer outra 
atribuição que lhe f8r reservada expressamente na Consti- 
tuição. Subordinado aos três primeiros princfpios, vem uma 
enumeração de casos de competência da União. De acbrdo 
com o sistema, êsses casos são exemplificativos; ao passo 
que, pela enumeração casufstica êles são taxativos. 

A douta Comissão, porém, preferiu conservar a orien- 
tação do projeto. Melhor fora que não estabelecesse a ino- 
vação: as atribuições da União resultariam, principalmente, 
como oo regime da Constiuição de 1891, da discrimina~ão 
de  rendas e da competência da Poder Legislativo, do Poder 
Executivo e do Poder Judiciário federais. 

Embora constituída por três ilustres nomes, dois brasi- 
leiros de grandes serviços á Pátria e um joven, que vem 
revelando a fôrça de seu talento, o trabalho que apresenta- 
ram 'me parece susceptivel de ser melhorado. E porque 
sei que são grandes espíritos, estou certo que acolherão com 
simpatia as minhas observações. , 

Parece-me que entre os assuntos da competência priva- 
tiva do poder federal, não devem figurar a produç5o e o 
consumo. Por isso incluf-os, em minha emenda n. 243, entre 
a s  matérias de competência cumulativa da União e dos 
Estados- 

E compreende-se que assim seja, Podem os fatos son6- 
micos ter repercussão limitada, por forma a não justifica 
a intervenção do poder central. E podem os Estados inte- 
ressados pensar de forma diferente da ?Jr~ião. %vem êles 
ficar impossibilitados de tomar as providências yue julga- 
Fem convenientes? Não tivemos o caso do caf6, em que O s  
Estados interessados se reuniram para a defesa do produto, 
que a União se negava a fazer? 

Independente dêsse ponto de vista: 9 de.fiesa da pro- 
dução compreende um complexo de providências: o aper- 
feiçoamento dos processos de cultura e de pi-eparo do pro- 
duto; a formação de cooperativas de produção e de oonçu- 
mo, sem falar na organização do credito. Pergunto: irá a 
União preocupar-se com êsses problemas? Como poderá ela 
fazê-lo em regiões tão distantes e tão diversas? 

Basta ver o que 15 a Estrada de Ferro Ceptral-do Brasa; 
a que esta reduzido o Lioyd Braç~leim; a situaçao em que 
s e  encontram tantos problemas nacionais, para se imaginar 
o que será êsse unitarismo econ6mioo. 
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Em relação a outros pontos, teria eu observaçÕes a fa
zer. Não o posso, porém, pois quero tratar de outras emen
das que apresentei.

Um exemplo vá, no entanto, para ilustrar a diferença
com que se legisla aqui e na Espanha. Lá figura como ma
téria privativa da União a "defesa sanitária, enquanto afete
os interêsses estrangeiros"; aqui - "a defesa sanitária em
geral, inclusive (pode haver interpretação diferente .•. ) a.
vegetal -e animal". ......

Já que comecei. pela parte preliminar do projeto, farei
algumas observacões em referência a outros pontos da
mesma.

O art. 20 resultou do art. 10 do projeto de Constituição
Portuguesa. E, coisa interessante: em Portugal, nã()~vingou;

e, no Brasil, parece vitorioso. A razão, é o formoso talento.
que o apoiou, e que eu prezo e admiro. Permita-se-me di
zer o Umagis amica ventas".

O artigo tem um grande número da preposição de; diz
"em nenhum caso nem a qualquer título", o que me parece'
redundaneia. E, para dizer que o território nacional é "ir-
redutível", diz que êle "não poderá ser "desmembrado".

A Constituição alemã diz: "O território da União com
põe-se do território dos Estados". E a espanhola: "O EstadO'
espanhol, dentro dos limites irI'looutíveis do seu território
atual, integra-se por municfpios associados em províncias e
pelas regiões que se consituam em regime de autonomia".

Bastaria que o nosso art. 20 dissesse - "O territorio na
cional é irredutível em seus limites."

O art. 40 diz: "Todos os poderes emanam do Povo e em
nome dêle são exercidos."

Parece-me que não é feliz a fórmula que parece vito
riosa: não haverá redundancia em dizer-se qual a origem
da soberania e repetir-se que ela é exercida em nome do
Povo "!

O Estado tem seus órgãos representantes. Dizendo-se que
êles representam o Povo, tem-se dito que os seus atos são pra-
ticados em nome dêle. .

Jellinek dá êste conceito de representação - a relação
de uma pessoa com outra, ou união, em virtude da qual a;
vontade da primeira se considera como expressão imediata da
vontade da última, de sorte que juridicamente aparecem
como uma só. A Constituição e a forma do Estado descansam
necessariamente em relações. de representação, diz Posada;
são, em rigor, um sistema e regime de relações de represen
tação. E acrescenta: a atividade política não pode realizar-se
senão através dos membros do Estado, que são naturalmentc
sociologicamente - seus órgãos, e juridicamente seus REPRE'
SENTANTES.

Mais feliz era a fórmula do eminente Sr. Carlos ~'Iaxi
miliano, que assim redigira o artigo: '·Todos os podêres da
República emanam do Povo e sãõ exercidos no seu' interê.~.çe,
de acôrdo com a lei." Por ela se afirmava o princípio demo
crático, atendia-se á situação ilegal que pode surgir de um
govêrno ser eventualmente órgão da soberania, sem ser re
presentante da mesma, como no caso dos déspotas, e se· re<:o
nhecia, como limite- á soberania, a lei, vale dizer - a razão.
ea justiça.

Nesta época em que os atentados ao direito, se fundam em
que o direito nasce com o Estado, negando, assim, todo êssa-



longo trabalho de elaboração científica, faz bem ao espirito 
verificar que os espiritos sem id6ias preconcebidas recoahe- 
cem que o direito 6 anterior ao Estado. 

Foi pena, assim, que não prevalecesse a redação do 
grande constitucionalista. 

Eu penso que a fórmula se poderia restringir a esta - 
"Todos os poderes emanam do Povon, pois tudo o mais 6 :on- 
sectarío dela. 33 a orientação que vejo nas Constituições alemã, 
espanhola e portuguesa, entre outras. - 

Não vejo igualmente, entre as atribuições da União ou 
dos Estados, a defesa da economia nacional contra as explo- 
rações agrícolas, industriais e comerciais, de caráter para- 
sitário ou incompatíveis com o interêsse d a  coletividade. 

E assim numa Constituição, em que se nota a preocupa- 
ção de deixar escrito o que sempre se fez e ninguém contes- 
ta, isto 6, a preponderancia do interêsse coletivo sbbre o 
individual, vamos deixar aberta a porta, para a formação 
de sindicatos de especulação! 

Desejo chamar a preciosa atenção da Assemblbia para 
a minha emenda n. 335, assim redigida: "O poder público 
procurará evitar o êxodo rural: a) executando um plano 
geral de viação f6rrea e de estradas de rodágem; b) criando 
o homestead ou bem de familia rural; c1 favorecendo a co- 
lonização e a pequena propriedade. Parágrafo Único. Para 
execucão do seu dano colonizador. o Doder ~iíblico ~oder8  
desapiopriar áreas sem cultura nem bemfehrias, marge- 
ando as vias de comunicação ou sitas em imóveis com mais 
de cinco mil alqueires de superfícien. 

N. 102. A emenda visa encaminhar a solução do proble- 
ma da pequena propriedade, medida já preconizada por Al- 
berto Torres. Uma das finalidades do instituto do homestead, 
nos Estados Cnidos, era promover a colonização, por meio do 
desenvolvimento da pequena propriedade: quem fosse maior, 
e americano, ou, não o senda ainda, tivesse manifestado a in- 
tenção de se tornar cidadão dos Estados Unidos, tinha o di- 
reito de ocupar 64,Ha,8, ou a metade dessa área, conforme 
a situação das terras, e, cultivando essa área durante cinco 
anos, adquirir-lhe-ia a propriedade, não podendo êsse bem 
ser penhorado por dividas anteriores. Donalson diz q u e  o 
homestead cobre de habitações o saIdo dos Estados. 

Nessa constituição de pequenas propriedades, Corteano 
vi? um dos meios para colocar-se a população sem emprego 
na produção, em seguida 5 difusão do maquinismo. E entre 
n6s tal medida 6 urgente, porquê a crise na agricultura criou 
o proletariado agrfcola. 

Na Alemanha, para resolver o problema dos sem traba- 
dho, cremam-se os jardins operArios, pequenas propriedades 
de 200 a 500 metros quadrados de superficie, e ultimamente 
de 600 a 5.000 metros quadrados. E o movimento se esten- 
de B Inglaterra, Tcheco-Slovaquia, Polonia, Chile, Espada, 
México. 

Em u m a  obra que escreveu sbbre o Brasil, Ferdinand 
Denis declara que a importancia social da pequena proprie- 
dade não escapou aos paulistas e foi o sucesso da ooloniza~80 
do Rio Grande do Sul, 

Ble refere uma pol8mica entre dois fvendeiros: um 
'Pede que a Assembleia Estadual auxilie a imigrwão de colo- 
nos para a agricultura; o outro r-onde que- o pais não tem 
necessidade de grandes estabelecimentos agncolas, que uma 
classe numerosa de pequenas proprietários 6 o que faz um 
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povo feliz e o torna energico, laborioso, inteligente e rico,
acrescentando que a divisão territ6rial é tão necessária ao
progresso de uma nação como a divisão do trabalho.

Essa questão da grande e da pequena propriedade divide
os escritores, porquê a questão tem sido posta teoricamente
quando a solução deve ser procurada em face da situação
especial de cada região. Em um país onde haja enormes
areas incultas e despovoadas, ninguém pode contestar a ne
cessidade· de promover-lhe a colonização e o cultivo, e o meio
é favorecer o desenvolvimento da pequena propriedade. É
valorizando a terra, em um país agricola, como o nosso, que
se promove o progresso, que se impede o exodo rural, que se
resolve, talvez, a questão social.

Vivaldo Coarací, o brilhante escritor que nos maravilha
com a profundeza de seus conceitos, referindo-se â questão
social diz que ela surgirá no Brasil "sobre uma fundação
agrária." Nessa mesma ordem de idéias, o Sr. Alde Sampaio
considera o desenvolvimento da pequena propriedade como
o meio de produção comunal dos elementos de subsistência
das classes pobres. .

Sob outro aspecto, o ilustre sociologo Oliveira Viana
afirma que o estabelecimento do regime democrático, do re
gime de opinião, do regime do govêrno do povo pelo povo, é
antes de tudo um problema social e econômico, e s6 secun
dariamente um problema político e constitucional, e que, em
relação ao eleitorado rural, o meio mais eficaz, para êsse fim,.
não é o sufrágio universal, nem a eleição direta, nem o voto
secreto, nem a autonomia local, mas outros meios de natu
reza econômica e social, êntre os quais aponta, em primeiro
lugar, o desenvolvimento da pequena propriedade.

:Mas não é só. É graças ao desenvolvimento da pequena
propriedade que se incrementa a poHcultura, a qual serve de
anteparo nas grandes crises econômicas. Foi na pomicultura
que o Estado de São Paulo hauriu forças para vencer a gran
de crise resultante da queda brusca dos preços do café. É por
meio da pequena propriedade que muitas industrias pros
peram, obtendo facilmente a matéria prima de que necessi
tam. É nela, principalmente, que assenta a indústria.

Aí está, a meu ver, mais um dos corretivos que se pode
dar á questão social.

Quem não conhece a situação de dificuldades em que se
encontram alguns dos Estados de maior área territ6rial, e
encerrando em seu sólo imensas riquezas? Pode-se prever o
que êles serão quando estiverem bastante povoados e com o
seu solo valorizado. A pequena propriedade, ao lado da gran
de. irá concorr~r enorme'nente para a ~andeza do Brasil.

Um assunto focalizado por diversos oradores, e objeto de
emendas, que apresentei, - é o referente á profilaxia da
lepra. Estados há em que se faz o isolamento em dadas con
dições. Não se chocará essa medida, porém, com as garantias
constitucionais?

Para obviar a essa dificuldade e chamar a atenção para
o grande mal, apresentei emenda á primeira discussão, que
reproduzi agora, sob forma diferente. Está incluida na
emenda n. :H2, ao art. 106, constituindo dela o parágrafo
segundo, assim redigido: "A lei estabelecerá as formas e
condições do isolamento para os afetados da lepra ou de
outra moléstia que possa tEr surto endêmico".

Em justificativa dessa emenda, escreví o seguinte:
Apresentei emenda, á 18 discussão, dando ao Gov~rno o

pode!' de fazer o isolamento compulsório das afetadas de mo-



iestia contagiosa, que ponham em grave perigo a saáde pfi- 
blica. Eu  pensava enEo na lepra, problema que exige so- 
iução, se não quizermos converter a nossa amada Pátria em 
sm vasto leprosário. 

Tendo vindo, para o Brasil, com o tráfico dos negros, em 
,1580, ou trazida pelos pr6prios portugueses, que a importa- 
ram da ilha da Madeira, onde ela grassava, em 1600, foi a 
presença da lepra verificada nesta Capital, em 1696, e, em 
BeMm do Pará, pelo Conde dos Arcos, em 1806. Outros nu- 
cleos de disseminação se formaram, de sorte que hoje ela se 
.encontro de Norte a Sul. Por tal fórma que o professor Jan- 
selme, em Pabalho que vem na revista NaCure, em Dezem- 
bro de 1925, coloca o Brasil em 2 O  lugar entre as nações que 
possuem leprosos. 

Embora o evidente exagero do relatório desse professor, 
sirva ele, no entanto, para nos convencer da necessidade de 
,uma campaaha definitiva contra o terrível mal. 

No Estado de São Paulo, o niímero de leprosos fichados 
dá uma média de 1 por 1.000. 

No Estado de Minas, o Sr. Samuel Libanio dizia, em 
relatório de 1922: "De há muito e de alguns pontos do 
Estado, vem se alteando a grita contra a estensão da lepra, 
que vai contaminando famílias inteiras, invadindo povoa- 
ções e vilas de certas regiões onde já deixa de constituir 
exceção encontrar-se o visitante, com mutilados pela mo- 
Idstia ou com doentes de forma cutanea mais florida em 
perambulações pelas ruas, entregues a mistdres, muitas 
vezes, de concorrência para a vida social ou das adjacências". 

O Dr. Belisário Pena e o Dr. Gumercindo do Couto e 
Silva, tambkm fazem referèncias á grande extensãcs do mal 
de Hansen. Bste, diretor do Hospital de Leprosos, de Saba- 
rã, em 1917, escreveu: "Uma afirmativa em contrário talvez 
fosse lisongeira e agradável aos espiritos acomodatfcios; 
seria, porkm, um crime não declarar, que a lepra devasta 
Q Estado de Minasn. 

No Distrito Federal, a percentagem de leprosos 6 de 1 
por 1.000. 

Osvaldo Cruz, em trabalho de 1913, sbbre a epidemio- 
logia do vale do Amazonas, diz: "Devemos acentuar a fre- 
quència desusada da lepra em todas as regióes da Amp 
zonia. E cumpre acentuar qile conhecendo a epidemiolorna 
de diversas zonas no sul do pais, ficamos surpreendidos 
pela intensidade daquele flagêlo no norte. 

Ma Oapital do Pará, o número de leprosos dava o indice 
de 5,5 por 1.000, quando o distrito mais assolado -da bdia  
dá o indice de 1,2 por 1.000, e. entre as  nagões aivilizadas 
mais assoladas, a Colombia e o JapBo, o fndice 4 respectiva- 
mente, de 1,3 e de 1,94 por 1.000. 

Nos Estados do nordeste, a lepra 6 mais rara, devido, 
talvez, a ser a humidade necessária para a espansiio da mo- 
IBstia. 

Nos Estados marítimos, de Piauf a Rio de Janeiro, nos 
dois do extremo sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nos 
dois centrais, Goiaz e Mato Grosso, e no Territ6rio do Acre, 
o fndice, pordm, é inferior a 0,5 por 1.000. 

Entre os paises independentes, a lepra está mais desen- . 
volvida no Japão,. com um indice de 1,94, em Cuba, com o 
de 0,73, no Brasil, com o de 0,89, na Coldmbia, com o de 
1.31, e na China, com o de 2,5, e, nos pafses coloniais, os 
Que apr!sentam indioe superior a 1 por 1.000, são Sumatra, 
com o mdice de 2,10, ilhas de Havai, com o de 28, Mada- 
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wscar, com o de 2,02, Col6nia do Cabo, com o de 231, &dias 
.Inglesas, com o de 1,95, a 3,9, e as Guianas Holandesas, com 
o de 25. Deve ser notado que essas estatfsticas se referem 
.a anos diferentes, de sorte que os seus dados certamente 
.seriam diferentes, se tomados no mesmo ano. 

Que se tem feito para evitar a expansão do flagelo? 
Apenas se const.ruiram alguns leprosários, que não têm ca- 
pacidade nem para a sétima parte dos leprosos fichados, em 
.estatísticas imperfeitas e incompletas. 

S6brs a transmissibilidade da lepra, o ilustre doutor 
.Adolpho Lutz fez uma conferência, em 1915, assistida peIo 
eminente Dr. Carlos Maximiliano, então Ministro da Jus- 
tiça. Nessa conferencia, publicada no 'Jornal do Comércio". 
.de 7 de Xovernbro dêsse ano, depois de estabelecer que a 
.causa da propagação da lepra deve ser encontrada em todo 
o pah onde a moléstia se  propaga, e que,- entre as formas de 
propag;rção, se devem incluir a hereditariedade e o contdgio, 
atribue principalmente ao CuZex fatigono e ao Stegomía fas- 
d a t a  o incremento da molestia. Embora a última palavra 

~ l ã o  tenha sido proferida a respeito, o importante é salientar 
: m e  6 inquestionável o contiigio. 

Por isso a 1' Conferencia Americana da Lepra aprovou 
.a seguinte conclusão: "O combate ao  contágio constitue o 
elemento decisivo na campanha contra a lepra e deverá ser 
realizado principalmente em colanias de leprosos, nas quais 
.sejam tomadas todas as providências de ordem tkcníca, que 
atendam As diversas doutrinas em litigio s6bre a transmis- 
sibilidade da lepra. E na 3a Conferdncia da Lepra, em Stras- 
6urg0, em 1923, se aprovou a conclusão: "Nos fõcos de ende- 
mia leprosa, o isolamento é necessário: a )  &te isola- 
mento deve ser humanitário e deixar o leproso nas proa- 
.midades da família, se esta medida é compativel com o tra- 
tamento eficaz; b )  tratando-se de indigentes, n6mades ou 
vagabundos, e de um modo geral de pessoas que não pódem 
ser isoladas nos demicilios, o isolamento será praticado e ' 

. o  tratamento mais efisnz será aplicado em um hospital- 
sanatório ou coldnia agrícola. segundo os casos e os paises". 

Nessa ordem de idkias, ensina Barbe: " La lepre est 
xxrtainement une maladie contagieuse, mais dans des 
conditions encore mal connues. Les malades seront isolks, 
surtout dans les rkgions oú lu lepre es t  endêmique. On leur 
kterdira le mariage; si cette mesure ne peut etre mise á 
execution, les enfants seront isolbs loin de leurs parcnts. 
par crainte de contagion, ou, au moins, rnij en observation, 

.'car & L&re est héddi taire  comme la sqphilis. mais molns 
fréquemment que cetk derniére". E Phulpin - "Dans ;es 
-poys ou Ia lepre est endemique, le degr0 de contagiou de 
cette affection est te1 que i1 y a un intérbt majeur á isolér 
'les lepré? du reste de Ia population dans des hdpitaux 
.speciaux. 

No combate do mal, o isolamento obrigatório 6 a regra 
e foi consagrado nas legislagóes da Noruega, Dinamarca. 
Alemanha, SuBcia, Letonia, Prussia, ItAlia Pol6nia Ingla- 

'.terra, Estados Unidos, ColBmbia, Venezuela, Equador, Ar- 
-gentina e Japão. No Brasil, há lei a respeito no Estado do  
ParanA e no Estado de São Paulo. 

Nbste n profilaxia da lepra pelo isolamento, foi es- 
b'tabelecida por lei de B25, reformada em i926 e em 1929. 
Atualmente, 6 ela regida pela lei n. 2.416 de 31 de dezem- 

' bro de 1929. Nessa lei se estabelece a notificação obriga- 
1 Mria dos casos de lepra, e, em os arts. 7" e 80 se estabelece:. 



- 416 - 
Ser6 obrigatõrio em todo o Estado o isoIamento e trata- 
mento dos casos de lepra, verificados pelo serviço oficial. 
g único. Essa medida ser& executada: a) em dom2cUio; b) 
em sanat6rios-hospitais; c) em escolas col6nias." "8' Em 
domicilio ser& permitido o isolamento e tratamento de do- 
entes, quando for possfvel assidua e eficaz vigilancia, a 
juízo da autoridade sanitária, e possuirem eles recursos 
para a efetividade da medida" 

O serviço oficial de profilaxia da lepra conta ai  o 
Asilo - Coldnia de Santo Angelo, com uma m6dis de 800 
doentes, e um total de 57 funcionários, dos quais 8 nm5dicos 
e 9 religiosos; o Asilo-Colbnia de Pirapitingui, o de Cocais, 
o de Aimorés. e o Asilo Santa Terezinha, preventório para 
filhas de leprosos. S6 o Asilo-CoI6nia Santo Angelo custou 
6.868:677S8-43, ' que dá uma média de 8:585$000 por 
ieito, visto ter_ ele capacidade para 800 leitos; e o de Cmis, 
com capacidade para 550 leitos, em 3.768:143$463, o que 
dá uma média de 6:847$000 por leito. 

É ai notzível a cooperação social, na obra de assisMn- 
cia aos lázaros, por parte da SociedaBe de AssisfAnoia aos 
Lazzros e defesa c ~ n t r a  a lepra, presidida pela Exma. Sra. 
D. Alice de Toledo Tibiriçá, a Associação Protetora dos 
Morfdticos. fundada pela Exma. Sra. D. Matilde d a  Fonseca 
Macedo Soares, em 1917, e a Santa Casa da Misericbrdia 
0s campos de Santo Angelo foram comprados por essa As- 
sociação Protetora dos Morf6ticos, que levantou as plantas 
topográficas da grande Colhia de Santo Angelo. Iguaimen- 
te o Asilo Santa Terezinha fol fundado por iniciativa da 
Exma. Sra. D. Margarida GalvHo. 

A campanha contra a lepra, esta como se disse, no 
isolamento obrigatório. É inadmissfvel que os atacados 
dessa moléstia continuem a esmolar, isolados ou em cara- 
vanas; que continuem a exercer o corntirci+ ou & indústria, 
e muitas vezes o de generos alimenticios; que continuem a 
frequentar igrejas, na hora em que os fieis se reunem para 
os atos do culto. a frequentar caies, casas de pasto. 

Aoima do interlésse individual está o interhsse social, 
Urge que o Estado clA assistbncia aos desgraçados atacados 
do mal de Hanseii, e de também assistencia B parte sã da 
sociedade, presservando-a do contágio. 

Poderá, por6m, ser decretado o isolamento obrigatbrio, 
sem um dispositivo constitucional que o autorize? Não co- 
lide essa providhncia com a liberdade individual? 

EetB a i  um dos casos em que a liberdade tem de ser 
regulada, para que não periclite, em beneficio da liberdade 

-de uns, a liberdade dos demais, e mais do que isso, para 
que possamos salvar o Brasil do grande mal. 

Apresentei a emenda q. 336, que resa: "A muiher tem 
os mesmos direitos e obrigagões que o homem, salvas as 
restriqaes decorrentes do casamento e do sêxo; 3 i", a mu- 
lher fica isenta de obrigações militares; Q 2". serão alis- 
tadas, para o serviço do juri, apenas as mulheres que o re- 
quererem e estívèrem nas condiq6es exigidas por leiw. De- 
pois apresentei a emenda n. 1.170, ao art. 139, tornando 
o alistamento e o voto obrigatbrios apenas para os homens. 

A mulher ensaia os seus primeiros passos na vida po- 
Htica. Sou contrário a essa iddia feminista: o voto dado 
pelo representante legal da sociedade coqugal deve cor- 
responder ao  voto da famflia, O lugar da  mulher é prin- 
cipalmente no lar; e, sobretudo, ela não deve part;icipar 
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pessoalmtmte de lutas que põem em perigo a paz domes
tica. Como há algumas, porém, que não pensam dessa
forma, dê-se-lhes capacidade política, mas não se obri
guem ao voto.

Para completar o meu pensamento. apresentei a emen
da n. 1.271, nestes têrmos: "Em caso de gu~r:-a. todos os
brasileiros. de 16 a 70 anos de idade. são obrigarios a pres
tar os serviços ~ue lhes forem exiR"idos. compatíveit:: ~om
o seu sêxo. idade e condicões de saúcle. Pará!:!l'afo único_
Ficam isen"tas dessa obl'ignção as mães que tiverem filhot::
menores em sua companhia".

SI'i nes!':e moment(\ gorave da vina nacional é que me 'Pa
rece justificável seja a mll1her compelida a prestar servicos
militares, ao lado do homem.

Sou, porém. pela obrj~n~fio tifO todo!=:, sem distincão de
sêxo. ao juramento á b~nd"'ira. Que p a imagem da Pátria.

Há um artigo, o 170, ar> qual qnpro consa~ar algumas
palavras. embora nfio lhe l:aja anT'e!"onf"lno emendas.

Veio duas correntes, em torno d""s"e arti!i!'o: a dos que
pleiteam não possam oe; exames em p!"tabelecimento de en
sino secundário ou sunerior !"er pre!=tados senão nas esco
las oficiais. e a dos que proTmgnam se estendam essas re
galias aos estabelecimentos partim!aret::.

Argumenfa'll êstes que o::; esf:Jhelecimf.'nlos oficillis são
insuficientes. tendo um distinto cole~ra. a quem muito prezo.
declarado que em seu Estado. o Irinásio oficial estava sup~r
lotado. c haveria ai. pnra submeterem-se a exame docurs·")
secundário. cerca de frê!" mil alunos. Tlrolon~:mdo-se os exa
mes. em consequência. nor Tlrazo muito lonlro. Apoiando o
arp:umento um outro 111]5tr(' coll"~:l. aparteou que os exa
mes se prolon~ariam pelo ano infp.il'o.

Não tem fundamento a nlezad'ío. Se l1:'lVia 3.000 alu
nos, para os examp-s finais. admifinlio l'Tl1P r:ula um fizel':!':e
três e.xames. seriam 9.000 exames. Repartirlo ~s!"e total por
doze matérias. terinmo!': 750 exames em caril! matéria. Pois
bem: examinando-se 30 alunos por dia. terfl'lmos 25 rlias:
e. se reduzissemos o número a 25. teríamos 30 dine. A r.on
clusão é que os exnmes dI' cnda rnnfAria e~tnriam tp.rmina
dos em um mê;:;. Porle objetar-se que o n~rnero de lente;:;
não permitiria a organizacl'io dl1 i2 bancas, A isso se res
pondA que o nl1mero de examlnanrJos podo fnci1ment.e s~r

elevado a 40 nol' t'lln. que po(lcrillm fler or~nl7.ndns as
12 bRncas. fl até mni~. TIOi5. ondp há Jl'inãsio oficial hã igt1:tl
mente out.ro~ e~lnb(\lecimpntM rlc ensino oflcini~. C11.10S pro
1'essores porlarinm sl1r aprnveltndos como exnminndores. P..
ainda. que nsa11lns !lI' (mCl.'rrnm em novembro e s6 recome·
cam em mar~o. de sorte qUf' os Tlrofessorr.!l poderiam con
saln'nr dois meses nos exam('s, ~(' não quiscs;;em nument:u'
o m'mnro t'los c:mdirlntns p~nminndos diarinmf'ntp.. P.. mes
mo n!':!=im. ainda o~ professores tcriam tempo para o repouso.
E há um elcmanto com que se deve contar. li. 'Par da prover
bial dedir.acão dos professores no ensino:' é n rem1.lneracão
pelos exames dos candidatos de fora... o que leva alguns pro
fessores a pleitear a sua inclusão nas bancas.

Tudo isso na hip6tese de haver excessiva afluência de
candidatos é carência dp. estabelecimentos oficiais. Esta. p/)
rém. não se verifica. Ha.la vista S. Paulo: em 1907 tinha.
apenas dois ginásios oficiais; hoje tem, nov~. vários. dêles
desdobrados e até tresdobrados; além dêsses; há os cursos
fundamentais das escolas normais oficiais '(em número
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de zu), qutr -20 cursos gmaslaib já inspecionados pelo cio- 
vèrno Federal. 

r3 qus acontece em S. Paulo se verifica igualmente nos 
outros Estados do Brasil, pois todos se têm desvelado pela 
instruçáo pública. 

O melhor regime era o dos esanes  parcelados. Estude 
o estudante onde quiser, com quem quiser, e venha prestar 
exames nos estabeleciinen tos oficiais, 

Bem sei que alguns pedagogos, que julgam ter o mo- 
nopólio da verdade. byadam logo: "Mas assim o estudante 
não assimila, pois faz apenas o prepzro para o exame." 

Vamos, porém, raciocinar, para examinar o alcance c?a 
obje~ão.  Figuremos um exame de uma língua viva; o fr6an- 
I 6s. R-a prova escrita, os examinadores 16em uma história, em 
francês, para que os esaminandos a s  reproduzam. Eu per- 
:uiito: quem tiver alcancado média na  prova escrita não ds- 
iiionstra ter assimilado o que estudou? Substitua-sa a his- 
:{*ria por um ditado; a conclusão não é a mesma? O que sa 
diz dêsse exame se pode dizer de qualquer outro. Podem 
apontar-se, como exceção, as  mat6rias que dependem quasi 
que exclusivamen t c da memória. Para essas, porem, pouco 
importa que a aprendizagem seja feita em curso seriado, 
ou não. Pergunte-se aos médicos que decoraram o Test'it. 
no seu curso, quanto de tempo eles guardaram o que assim 
aprenderam. A resposta será qiie no  ano seguinte tinham 
esquecido a m6r parte. Por  isso Montaigne escrevera o que 
se con\~erteii num !ji.incípio. pcrlogrígico : "Sa~oi r  par coeur 
n'est pas savoir . " 

E u  falo com a esperiência de 23 anos d e  magistério 
secundário. Tenda feito os meus preparat6rios, sob o re- 
gime dos exames parcelados, de  1904 a 1907. e observando o 
que se  pode conseguir em obrigatório curso seriado. eu con- 
clui pela inteira impracedCncia do postulado que os defen- 
sores desse curso qiirrem estabelecer. 

Nos cursos seriadas. o acúmulo de matérias 6 um en- 
trave ao aproveitamenlo ao  aliino. Antes da reforma Fran- 
cisco de Campos. se apontava esse mal e citara-se, como 
exemplo, a 4' série ginasial, com oito materias. E dizia-se: 
"non inulta, seri miiltum" - não um ensino estensivo, mas 
um ensino intensivo. Como essa reforma remediou o mal? - Aumentando o número de  materias, que, no 4O ano gi- 
nasial. passaram a ser dez,. . 

Não vejo consagrada no priijefc a liberdade de comércio 
e de indiístria. Naturalmente é porqiil! se pretende supri- 
mir essa conqiiista da civilizn~uo. a pretexto da necessidade 
de o poder píihlico reslringi-Ia. 

A liberdade de cnin6!.cio 0 rir? inriiistria P, um dos ele- 
mentos da liherdadcl individiinl. Constitilia ela um dos fun- 
damentos da programa dn Partido t ibera l  e dn Radical. na 
Monarquia: e tanta ern ri preociipn~.?~ a resp~ito. qiie. nas 
hases para a Cnnçtif.iii~50 do Estado de S. Paulo. orgaci- 
zadas pela ComissWn Permanente do Congresso Reni~blicane, 
e p  ~ o n s j , ~ o i i  - "Nenhi~m ggnero de  trabalho. c?ultura. in- 
diistria ou cnmercio ~ n r i e  ser proibido. uma vez mlc! se não 
oponha aos Tbons cosf,umes. spwranca e sa&-le pública." 

Quando se indasn a razão Dor que o princípio d a  Ti- 
herdade econhmica s~ lornoii vitorioso. wrifira-se qiic n5o 
f n i  apenas por motivos idealidas mas  pela obsenrar,ão da 
realidade. Comprova-o a circunstancia de a Carta de1 Lavoro, 
de 21 de abril de 1924. declarar expressamente que "coll- 



riakra a iniciativa privada, no setor da produçao, como c 
elemento mais eficaz e útil para os interèsses mcionaisn. 

Será precíso arvorarmos novamente o estandarte clc 
Ouesnay e o de Adam Smith? Voltaremos situação que Ln- 
boulaye descreve, zerbis: "Encarrega-se o Poder, em Franca,, 
de um fardo que por último o arruina. Tudo inspira, tudo 
prevê, tudo faz, é respons&vel por tudo, porqu8 o que não 
faz, impede. " 

Eis o que, em justificaci0es de unia das nossas emendas, 
escrevemos a respeito : 

"A inler-v.eniào Uo poder l~iiblico deve ser apenas para 
"regular" u l?ucr.cidde de iiluiisLria e de cuniérçio, e r i o  par:i 
suyririii-lu.. u uuveriio, liiiiitariUo o plautlo do cure, ex- 
cluiu dos ei'eiLos da Ici os Lstados com nienus de çiuçoen~a 
11lililòes de caieclros; nu eiilaritu, restririgirido a produgái, 
iudustriai, mão resslrl\.ou os bslacios que uuo tlvesseui a ia- 
LiúsLrla sul~çrenLeue1it.e cieséuvolvlda, de ac0rdo com as 
suas ric-ctissidacles. Gonio se v& dols yesus e duas meiiidas. 
Uepois, UruiiJiu u ir~il~urtapiio ue iii8yuiries agricolas, mesnio 
para ayueias iiidiísirlas xic~essiri;la pura a ~ L i ~ i z u ~ á o  de 
Iiossa irialeria i~riiiia. r; iaia-se eiil ri~~~erpruciti~Cto iiidus!ria! 
de yayei, erri uiii  ais oiide se: irilporia ~ ~ a g e i ;  em superpro- 
J u ~ a o  de cai~:aUci,i, nuiria terra oiiue graliue l~a r t e  da gopu- 
1ac;ao arlua ciesctlic;a; em. sul~e.rliruiiir!:ao dc i'osforos, quando 
isso riio sc verilica: o preto auiilcrikado ciu artigo Jenionstri~ 
que Cie iiuiida asie-$-e e não esiá enl crise. fi, o que S mais: 

. a yioibiyão a1jrrii16.e virios a1106.. &.do se cu~itesta o elevacio 
pruyosilo ilo kuvCrno; mas a urieiiiuçào B errada, injusta 
é improcecierite. h Goristi~uicr.;o alerl~2, eiii que os esyirito.; 
mais eslren~ados vuu procarar a1~Uio para as nossas últimits 
imitac;ões, cousagra u iibcrdacie Liè inciúsiria e de coinércic. 
ism nossa C;ous~ituicCo, aciiararn de burn aviso não faliir: 
nessa,literdude, que representa uma conquisla da civiliza- 
rão! E sempre a pr.eocupar:áo do Bstriclo-Jloloque ou do %- 
tado-Proviciènçia, como se o reiixidio para os nossos maieà 
consistisse em impedir a livre espansúo da atividade indi- 
vidual. l)eise-se o indivíduo ou as associiiçÕes eserçerem a 
atividade que entenderem, que cada um procurará encami- 
nhar o seu barco por onde veja que o caminIio 6 seguro. -4 
recente crise do café 6 repleta dc ensina~!icnLos a respeito: 
repentinaniente virani-se rililliócs de cait!eiros abandonados 
e a terra, arroteada, produzir outras riquezas niais seguras- 
Xão saia o podcr yúbiico do seu papel de regylar a eco- 
nomia por meio de uma oriciitaqào racioiial, parlindo do 
principio de que o Estado tem o dever de limitar a. liberdade, 
mas r i o  tem o direito de destrui-la. 

As estatísticas dcnionstram as nossas pnlíivras: 

a) fósforos. Em iDZS, S. Paulo csporlou a~3enaç 5 Kg. 
para o Estado de Santa Cakirin:~; em 2932, esportou 40-SQ.? 
Kg., sendo 15.575 para o Estado de Pernambuco; e, em 
1933, exportou 230.549 Kg. A producáo de fósforos em cal- 
sinhas, no Estado, foi: 



i) açúcar. A produçáo em S. Pauio foi : 

Sacas 
1927-1998 ...................-.............. 1 1,035.486 
1928-1929 .................................. 1.149.390 
1929-1930 ............................... 1 -278.742 
1930-1931 .................................... 1 .687.054 
1931-1932 .................................. 1.888.554 

Se houvesse superproduçáo de açúcar, haveria os deriva- 
dos aguardente e alcool. Pois a-pesar-de a nossa produção cle 
alcool não ser suficiente nem para cobrir a percentagem de 
alcool-motor exigida, a produção desse artigo decresceu, ten- 
do sido, pois, em detrimento da produçáo de alcool, o aumento 
da de açúcar; 

c) algodão. A produção em S. Paulo foi : 

Metros 
1925 ....................................... 191.138.802 
1929 ................................... 200 -052.579 
1930 ....................................... 135.314.06'7 
1931 .................... .. ............. 171 -514.996 

.. 1932 .............................. .,.. 200.592.480 

em algodáo em branco, alvejado, tinto ou estampado; 
d )  calçados. A produção em S. Paulo foi : 

Pares 
1928 ...................................... 12.579.632 
1929 ..................................... 13 -369.220 
1930 ...................................... 11.045.31 i 
1931 ............................ .. ..... 14.462.537 
1932 ...................... .. .............. 12.460,903 

Só em refer6ncia a chapéus nota-se uma diminuigão acen- 
tuada da produçáo, como se vê pelo quadro abaiso: 

Portanto, só em refer6ncia.n chap6us podia-se falar e113 
superprodução. Realmente houve uma diminui050 de consu- 
mo d&sse artigo, em consequ8ncia da crise que atravessamos. 

T'ejo, no projeto de Constituir,áo. o cuidado em se esta- 
belecerem um sem número de niedidas, sob o fundamenta 
de que, pela racionalizay.50 do poder, se compreende, em 
uma Constitui~áo, o conjunto da vida social. 

Em refer&ncia, porém, B organização da produçáo, eu 
vejo apenas que o assunto 6 remetido paya a legislaçáo or- 
dinária federal, d e  canibulhada coni tantos outros. Assim. 
sobre o alicerce de  nossa economia, não se estabelecem, prin- 
cípios ou normas, nem mesmo obrigaçoes: não é matiria IF! 
alta relevancia . . , 

Enganei-me, quacdo disse que nada mais há nesse par- 
ticular- H á  o artigo qcte 6 um aviso aos produtores de  que 
as suas vendas vão ser taxadas, e outro pelo qual J B  os 



agricultores yão pagar imposto de indústria e grofis=?ío. : . 
Ai tem o lavrador o presente de festas da nossa Çons- 

tituição do Brasil : obrigações para com os trabalhadores 
agrícolas; imposto territorial; imposto de exportação; :aos 
Para defesa do produto; impusto sobre as vendas de ma 
produção; imposto de indústria e profissáo. E: ainda, quan- 
do criar ou engordar gado, em sua ~ ~ o p r i c d a d e  agrícola, im- 
posto como negociante ( I )  de gado.. . 

Excusez du peu.  . . 
A lavoura e o Brasil precisam de. politicz financeira c 

econõmica sá . 
Para verificar-se o mal da política financeira ãtiial, 

basta considerar a dinlinuiçáo de renda da ~lliandega de 
Santos. Ela baisori de 111 -364 :538859Y, e:n 1928, ptiy.1 
.43.925 :854$343. . - .. ,-4 

A meu ver, o embargo 5 saida do ouro 250 deve atin- 
gir o valor das importa~ões, porque o ouro, que sair, vo1tai:á 
aos nossos cofres, em pagameiilo de nousas e-sporlações. 
Compreendo que o Gov6riio deva intervir em certos momen- 
tos, quando há grande procura de cambiais superior a oferta: 
mas para isso deve ele estar aparelhado, porque é fato quc 
se verifica em todos os povos. 

Com a intensificação 'das trocas, aumenta-se a riqueza 
nacional, e aumenta a renda do Governo. 

Sem importa que a balança mercantil nos seja desfa- 
vorável. Já se foi o tempo em que se supuiiha fosse essa 
balanqu o índice da prosperidade nacioiial . Observando o 
fato de que os países mais adianlados antes da guerra, n? 
ordem econdmica, tinliam em geral uma balança mercantil 
passiva, vê-se nele a confirrnaçáo de que é nti balanga d:? 
pagamentos que se deve buscar a indicaçiío da prospcrida- 
de ou da pobreza nacional. 

Muitos receiam que, por falta de  1asli.o ouro, o cambio 
desqa a preço vil. Por esse inoti~o, Constituiçóes !i5 que de- 
Lerminam seja a emissso de papel moeda iimitada e leita . 
para fim determinado, e oulras, como a iio Pcrú (de 27 de 
dezembro de 1919) disl~óe mesmo: "350 se poderi criar 
moeda fidocijria de curso forcado, esccto no caso dc guerra 
nacional. " 

h capacidade aquisitiva do dinheiro, porém, ensina We- 
ùer, depende d e  sua quantidade em relac:5c com as trazis- 
ações que h50 de eleluarse na base ouro, e 113.0 Ga "cober- 
tura" ou garantia metálica. A capacidade aquisitiva, acrcs- 
centa ele, depende das energias produtivns do pais; eat;ia 
ficam tão deprimidas quando a economia nacional se dss- 
liga das relacões internacionncs, que uma catástrofe aco- 
nbnlica se Lorna iiievitfivel. 

É verdade que a preocupação de nacionaliza~50 pauia- 
tini das grandes economias nacionais exige milita prudência. 
Naç êsse empcnho p?ssar8, como tantos outros: a diferencn 
Ge condieões n~esoldgicas, a exigilidade de tersas e outros ia-  
teres são superiores a todos 03 esforcos liumanos. Por outro 
Iado, o sopro da  solidariedade nacional e da internacional, 
result,ante do reconhecimento da interdependSncia, em que 
todos vivemos, uns dos outros, pern-iite aiigurar dias me- 
lhores para a Humanidade. 

Da circunstancia de não depender dc lastro metálico a 
capacidade aquisitiva da nossa moeda, nEo vamos pbr do 
lado inteiramente essa preocupação e emitir desmedida- 
-mente. Asse lastro deve existir como regulador da oferta de 



cambiais ouro, agindo no momento oportuno e recolhendci- 
se, quando não for  mister a intervenção do Estado. 

Em suma, o que desejamos salientar 6 que a produção 
depende de uma sábia política financeira e de uma sensata 

' 

politica econ6mica. 
As bases desta podem e devem ser  lançadas n a  Consti- 

tuipão, para evitar os desatinos dos governos. 
h i o  dispondo senão de tempo limitado, sou forcado a ir 

abreviando as consideraçóes que desejo fazer. São  poderei 
relerir-me a todas as  emendas que agresentei, mas pratendo 
ainda tocar em uma ou outra. 

Apresentei emenda ao ar t .  88, estabelecendo que o 
funcionário com 35 anos de serviços possa aposentar-se in- 

*dependente de prova de invalidez. A douta Comissão não 
acollieu a idkia, o que, certamente, i r 8  provocar um senti- 
mento d e  revolta da classe dos funcionkiios. Ficam êles 
em situação inferior á dos ferroviários, . . 

Em alguns Estados, já vigora esse princípio, em vanta- 
gem do funcionArio, que tem assim uma recompensa mere- 
cida por seu longo trabalho, e em vantagem do Estado, que 
tem necessidade de  renovar seus quadros, para que o serviço 
pÚb!ico seja eficiente. 

Outra emenda que apresentei, foi acolhida com simpa- 
tia.. . mas  relegada para o Estatuto dos Funcionários Yu- 
blicos. É a seguinte : "10. Os vencimentos serão compostos 
de très partes, quando couberem: a) ordenado; 6 )  gratifica- 
ç io  pro Labo9.e; c) enca:.go de  família, que constará de uma 
quota de 5% dos vencin1ent.o~ por filho menor que o funcio- 
nário tiver em sua companhia, não sendo funcionário os 
dois esposos; 11. -4 remoçáo, afastamento ou nomeaçáo 
para outro cargo só  podem ser feitos n a s  condiçóes previs- 
tas na lei em vigor ao tempo da nomeação do funcionário; 
12. Concessão do aumento de 10% dos vencimentos por dez 

.anos de efetivo exercício do funcionArion. 
Passo a fazer algumas consideraçóes em tbrno da poli- 

tica social. EL não me perdoaria essa falha, porque o meu 
coravão pulsa com o dos que sofrem e tem fome ou sede de 
justiça. 

Alguns buscam na isualdacie o remedio para a questão 
social. É nela que estli a felicidade, "o Sim da sociedade r? a 
felicidade comuru", diz o artigo 1" d a  Constituição Francesa 
de 1793, quando unia revoluqilo social, na França, apoiaila 
ns cornum de Paris, se mantCm no poder de 10 de agosto 
de 1792 at6 31 dc maio de 1793, sob o reinado do te!ror. 10 
Estado cabe realizar essa ielicidade. Que a liberdade 
sem a igualdade7 dizia111 eles-! E o coliiplemento do pensa- 
inento d e  Pol6e - os hoiiiens nascem pura ser iguais. 

Sc a liberdade náo 6 necess6ria no lioinem, força 6 con- 
vir que ele nasce para ser escravo. Ser$, portanto, igual- 
dade de escravos. Ou somos livres, ou somos escravos. 

O limite entre a ar50 do individuo e a do Estado é tra- 
çado pela liberdade. E o limite entre a a ~ ã o  dos indivíduos 
á eçhbelecido pela' imaldade. Liberdade e igualdade, eis o 
que é preciso organizar. 

A verdadeira democracia, disse Pasteur, 6 aquela que 
permite a todo o indivíduo produzir o seu maximum de ati- 
vidade. Como consequèucia da libordade, vem a igualdade. 
Mas ouvi a palavra de Castelar, .que B o grito de uma alma 
livre - "Eu amo igualmente a liberdade e a igualdade; não 
as concebo divididas; creio-as, não condições, essenoias da 



.justiça. Nas separai-as e dai-me a escolner uma das duas: 
eu opto pela liberda3e'l. 

I? preciso. p~rCrn. distinpiiir a verdndcira da falsa ir~sl- 
tlade. como faz Gaspaimin: "A igualdade q u e  eleva, diz Sle, 
não fnrfa: a torlos ela oferece os meios de çc tornarem 
igi~:iie. As suas ~iristocracias são francas. abertas. Elas s ?  
rnriqiiislani pela pratica do bem e da verdade. pe!a sduca- 
cão pessoal, pelo dever, peia instrução. pelo trabalho. pela 
economia. É uma escada qiie se oferece a todos: so- 
he e drsce . quem Quer. Ollereis ser felizes ? Subi. Que- 
reis ser. livres ? Subi. Quareir ser imlais ? Sulli. Eni- 
hora esta igualdade n5o se transforme ein riniformi- 
fiade. ela adqiiire iin-i:i realidade crescente. á medida q!e 
nos elevamos. -4 igualdade nue abaixa, repelindo toda desi- 
piialdade. 6 condenada a não suportar superioridade de 
cliitilqucr esp6cir qrlc seja. Qlirm não qtier desiyinldadrs 
.sociais náo dcve qrierer superioridades morais, porquanto 
fiestas prSncedem riqiiclas. A igualdade que eleva tcm melho- 
roc máximas: ~ l n  an-iri ae sliru?rioridad~s. Sua missão O 
criar rniritae. nhrint-lo para esse fim largos caminhos. A 
igualclaile real n3nnti.m as desiqnalrlnder. reais: ela respeita 
n rcalirlade e nl?o violenta a natureza humana: o nivelarnen- 
to. por6n-i. nos t.oi.iia ig:iais. diminuindo a vida.  depreciando 
o dever". 

A dssiguaidade é lima condic,áo de progresso. 
 te se realiza desde qire o homem tem ilma reserva 

disponivel par3 seti desenvolvimento fa turo .  São conceitos 
une Prins colhe nos escritores que estudaram o progresso 
~ocial. 

Reconhec~.ndo que a desisialdade é a realidade. o nosso 
~ s f o r ~ o  deve ser um pr61 d a  igualdade. a que se funda na 
itrsticn. -;combatendo n desiniialdade fictíc.ia e abueiva. - 
e a que se funda na solidariedade - procurando estender, 
cada vez mais. os heneficios da civilização. 

Xáo basta a variacão d a  fortuna, que  t,em sido compa- 
rada á lua. pelas mudnncas rápidas que aoresenta. e ao 
mar. qiie com o seli perpetiio crescer A mingnar. ora se in- 
clina para esta parte. ora Dara aqueIa. "como balança in- 
cnnstant.e, violentada dn d~aigualdade d o  pSsan. 

34 P alm~rna coiisn qiic Ptolomeu. solrinrlç, rn9o de Ale- 
xendre. mbiseí? ao  f.rono do Egito: qiie :i\gatoclps. filho de uin 
oleiro. alcnncassc ;t pi~rpur.? real: qiir navf saisse da miséria 
para o cetro da .TiidGn: que Cíncinnfo safa <ia lavra da t ena  
para a riitalic~z*~?: qnc Lincnln srrhi~se 5 presidEncia dos E3- 
tados G n i d o ~ .  e tnnlni; nrit.ros houvessem saído d o  nada pam 
a glõria, em exemplos numerasos, Mas. não SP trata de in- 
d ivfd~~os e .;im de uma classe; nàa se p6de cogitar de casos 
esporádicos c sim rlP todos os t.rabnlhadores. N5o base gur? a s  
classes superiores este.iarn ahcrtas para o esf0rco individual.. É 
necessário que as relaçóes entre as classes est,e.iam subordi- 
nadas aos princípios da jus t . i~a  e da Solidariedad~. 

Com 6sses proi)Iainas se preocupa a poIítica 5ociaI. 
Ela. busc::. nos con.elivnÊ sociais. na snli~çõcs na12 n cOn- 
flito das classes. 'ia Alemanha. apús uma lei de 1878, or-- 
@nada dos atent.adnc ront,ra Guilherme T. cp. PPOCUM outra 
polft ic~,  como se vi? Cn nieiii:*gcm d&sffc! imnerador ao RGI- 
chstaq. em i881 - "3 cura (lw rnalo? sociais não dcv;! Sus- 
car-se. d~ modo exclusivo. pelo cnminho.dn repressiiu dns 
desmandos cometidos pelos social-demo~ratns, mas, de mago 
rcgulart niediante o eçl.ím\ilo. iio 1~c.m -catar do opc?i+firio. 



Em tal sentido, a escola de corretivos sociais propugna 
medidas de protegão ao trabalhador, regulamentando o trnba- 
lho por fórrna a dar  satisfação 9s justas reivindica~33s ope- 
rárias, desenvolvendo o direito de associaç?io, estabeleceg- 
rlo o salário mínimo e os seguros sociais, e amparando 3 per- 
sonalidade do traba1hador;sob o ponto de vista social e ju- 
rfFi,ico. 

Com essa terapevtica exclusiva. por6m, não se ter6 re- 
colvido a questão social. TYão é combatendo os sintomas, sorn 
atacar a causa. que se debela a molestia. Ora: "A quedão 
social, diz Brezzo, foi originariamente potitica, no  desenvoI- 
vimento dp mundo romano, por virtude da aquisição do di- 
reito da cidade; depois revestiu uma feição jurídica, com s 
igualdade de direitos na revolução francesa; as aspirações 
socialistas imprimiram-lhe um aspecto econômico; e, 20: 
último, apresenta-se como um delicado fenbmeno psicolô- 
gico-moral". 

V&-se daí que a solução do problema deve ser procu- 
rada na síntese afetiva d o ~ g ~ ~ r i t o s ,  em redor das ideias da 
liberdade, igualdade, justiça e solidariedade. 

De ac6rdo com essas ideias, e u  penso que a luta, para 
estabelecer o equilibrio social, deve ser orientada no senli- 
do de: a) ampliar as leis de proteção ao trabalhador, aten- 
dendo-se 6s suas justas reivindicações; b )  desenvolver a 
instrução e a educação, dando relevo á educação fjsica, e á 
moral, tão descuradas em nossas escolas: c) organizar a pro- 
dução; d )  desenvolver a assistência social. 

Nessas medidas não se compreende s6 o bem estar do 
operário, mas, devido ao entrosamento de interesses. o bem 
estar de todos. 

A.proteçáo ao trabalhador deve referir-se á duração do 
trabalho, restrições ao trabalho das mulheres e dos meno- 
res, proteção da  vida do trabalhador, direito ao trabalhú. 
direito á siibsistência pelo salário minimo,. contrato coletivi> 
do trabalho, direito de associação, favorecimento da peque- 
na propriedade. garantias ao salArio, seguro social, prolz- 
ção da personalidade do  trabalhador. 

Outro problema, coneso com esse, 6 o referente ao en- 
sino. 

Em relação ao problema do ensino, estão. acordes todos 
em a necessidade de desenvolvê-lo: os proletários, porquê en- 
tendem que a instrução prepara o campo para lançar a s  a$:- 
mentes de s-uas reinvindicações; a chamada burguêsia, p2F  
que vi!, na instruçáo, e na educapão, os meios que conciuzl- 
1-50 a uma maior cooperagão das classes. 

Heyde recorda que Schn~oller considera a questão s0- 
cial essencialmente uma questão de  ensino. e acrescenta: 
". . .de fato, a educação do povo, não s6 é necessiria pafa 
lograr um eficaz emprêgo dos progressos politico-socials, 
mas tambem para  arrebatar ao proletariado a idéia de 9U9 
6 u m  pária e, arranca essa convicção da. f o ~ m ?  mais Per- 
feita do que poderiam fazê-lo as m6ras instituioões mate- 
riais: as instituições educativaç devem colaborar pela iil- 
c l ~ ã o  da classe assalariada no seio da sociedade. pois a cul- 
tura  supera os antagonismos materiais, graças aos efeltos 
que produz na alma humana. 

É preciso, porem, que a nossa educacão aterida- a fun- 
cão social da escola, @e visa formar o inbivfduo fi~~czimen- 
te sáo e moralmente puro. 



Guilherme 11 certa vez proclamara que a escola n5o 
havia dado os frutos que dela se esperavam, pois cuidara de 
edumção intelectual e não cogitava da formação do caráter. 

O mesmo defeito tem a nossa educa(;ão. Qual a parte 
consagrada educação física? Em quantos estaGelecimentos 
se prática ao menos a respiração profunda, que um autor 
julga suficiente para curar a tuberculose incipiente? E 
quanto 5 educacão moral, nem ao menos h5 livros de lei- 
tura compostos com essa finalidade! 

É preciso que a escola se converta principalmente em 
centro de educação física e moral. A cultura intelectual, 
diz Prins, inspira ambição antes do que bondade, a idéia 
de poder antes que a de dever. Bacon dizia, há bem tempo: 
"Ilnowledge is Powern. ---c- - 

A revolução falhado no estabelecimento do equi- 
~Iíbrio social, se ela não fizer uma profunda modificapão 
em nosso ensino. Nele está o campo onde ela poder& se- 
mear, orientando a nossa educação e dando escola para 
f odos. Em tal sentido apresentei emenda tornando obriga- 
tória a educação moral, porquê, pela emenda Miguel Couto. 
estabelecendo a quota orçamentária minimo para a instru- 
ção está atendido outro aspecto do problema. - 

Falei da necessidade de s e  organizar a produção. E 
quero terminar Aste discurso, insistindo nesse problema. 

Qual a proteção que o Estado tem dispensado á pro- 
dução? Quais os rem6dios que têm sido aplicados a nossos 
males? 

Basta recordar o caso do alcool-motor. Uma lei deter- 
mina que a gasolina deve ter uma mistura de 5 % de 
alcool. Essa idéia de procurar substituir o alcool pela ga- 
solina, não é nova, visto que há mais de 15 anos 6 apli- 
cada. Pois o Brasil, a-pesar-de ser um pafs agrfcola, no 
qual é muito fácil a cultura da cana de açdcar, para fabri- 
car alcool, não produz a quantidade necessária para cum- 
prir a lei. 

Em meu Estado, o ilustre Dr. Pereira, do Instituto 
Agrondmico de Campinas, demonstrou que com tratamento 
adequado se pode produzir caf6s finos. O Dr. Fernando 
Costa, que fez brilhante administraçáo na Secretaria da 
Agricultura de São Paulo, chegou a iniciar a campanha em 
prol dos caf6s finos. Mas tudo foi abandonado, a pro- 
dução continiia, na frase de Alberto Torres, na explora- 
cão imprevidente da terran. 

O que a economia precisa, diz Weber, não é o-aumento 
do poder estatal e da tutela politica, E Ble cita o insucesso 
da socialização econdmica, na Alemanha, onde ela apenas 
subsiste em matéria de carvão. 

O que a economia precisa 6 de organizacão: a) do cré- 
dito real e do crédito pessoal, coa o estabelecimento de 
bancos de emissão e o desenvolvimento do Warrant, por 
forma a estabelecer a conf.iança, sem a qual não há cr6- 

Ocaem dito; b)  supressão ou redução dos impostos qye r, 
sabre a produção; c) estabelecimento de novos mercados, 
pois em- relação ao caf., por exemplo, há muito terreno 
a conquistar; d )  apeffeiçoar a proi$ção; e) fermentar a 
formação de cooperativas de -producao, de crddito, de con- 
sumo e também de distribulcão % riqueza, por forma a 
aTastar os vampiros, que fazem o ~ o g o  da exportaçgo. 

JB. Alberto Torres escrevia em 1914 - "Um pafs que 
não possuir orédito hipotec8rio nem agrfcala; onde a terra 



e o nome do lavrador, como os frutos da lavoura, dificil- 
mente valem por títulos de crédito. . .". 

"Aos efeitos mais grosseiros destas coisas acrescem 
muitos outros fatores de desiquilíbrio e & perturbação:. o 
imposto, desde a União at6 aos municípios ataca proprie- 
dades, produções, indivíduos e a circulação comercial in- 
teira, com uma- audácia e uma i:conciência de reperoussão 
e uma incidência quasi cegas. . . 

O quadro atual é o mesmo, acrescido da falta de con- 
fiança, que apenas existe sob governos que com o respeito 
aos direitos adquiridos, estabelecem o regime da segurança 
juridica. "As relações humanas, civis e comerciais, ou de 
qualquer outra natureza, têm necessidade de segurança, 
para se entabolarem e se desenvolveremn. 

A questão de estarem, ou não, os governos revolucio- 
nãrlos obrigados a respeitar os direitos adquiridos, é um 
dos problemas examinados por Herrfiardt, em sua inte- 
ressante obra - "Revolucion y ciencia de1 derechon. O 
problema 6 de alta relevancia, pois apenas h& confiança sob 
governos que, com o respeito dêsses direitos favorecem o 
regime da segurança jurfdica. 

A incerteza completa quanto ao dia de amanhã e o pe- 
rigo permanente de o legislador dizer e desdizer, seria a 
paralisia social; seria o ludíbrio dos cidadãos que coqfia- . 
ram na lei vigente; seria infquo e imoral. Por isso em 
França, por ocasião da discuss50 do art- 2" do Cod. Civ. 
franci?~, o tribuno Grenier com razão chamou a não retro- 
atividade a "moral da legislaçãon (Cunha Gonçalves) . Xm 
regra, não é inconciliavel o respeito aos direitos adquiridos 
com as reformas sociais. E deve-se procurar a solução 
dentro do respeito dêsses direitos, porqu6 ao contrário faz 
o povo perder a confiança na segurança jurídica e mina os 
fundamentos do Estado, como diz Fisohbach. No. caso excep- 
cional e grave em que não for possivel a conciliação, verifi- 
cada a eclosão do movimento revolucionário, para se ob- 
terem essas reformas, justifica-se então, e s6 nesse caso, 
a restrição a inviolabilidade dos direitos privados, isso 
mesmo relativamente aos fundamentos da revolução. Uma 
ingerência semelhante, diz Herrfhardt, significa, em todo 
u caso, uma única comoção grave de segurança jurídica, 
que sem embargo pode suportar-se se prontamente vai 
criar-se uma nova ordem firme. 

Sr. Presidente! Srs. Constituintes 1 
O Povo Brasileiro est8 c0.m as suas vistas voltadas para 

116s. Éle anseia pela estabilidade politica e pela estabili- 
dade juridica. Plantemos, com a nova Constituição, a Br- 
vore da Paz e do Direito, mas tamb6m a &more da pros- 
peridade nacional." 

O Sr. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou le- 
vantar a sessão, designando para segunda-felra, 7 do cor- 
rente, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

- - Votação do projeto n. 1 B, de 1934, de Constituição, 
com emendas (2" turno). 

- Levanta-se a Sessão ás i7 .horas e 40 mi- 
nutos. 

'FiM DO 16" VOLUME 
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