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dos repr"sentantes do -Partido Social Democratico~ 490.
523,

527.

_-\RRUDA FALCÃO' (Joaquim de .-\..

F.) -

Pernambuco -

5e,

59. 154. 163, 3S7, 391. 402. 404, 405, 409. 421. 422. 424, 450.452,
4S6. 4Se7•. 48S. 490. 493, 506, 510.
~\SC.A::-'''IO TUBI~O (João A. ':Moura T.) Rio Grande do Sul 131-133. 142. ::91. 520.

AuGUSTO CÁYALCA~TI (A. C: de Albuquerque) Pernam- .
buco 445-453.
AuGUSTO LEITE {A. CesarL.) Sergipe 369-::76.
AuGuSTO DE LI)L-\. (Antonio _-\.. de L.) - ::IoIin:lS Geraes 78.

B
BARRETO
buco -

CÁ~1PELLO

(Francisco B. Rodrigues C.) -

Pernam-

56. 120, 122. 123, 125. 142, 145, 373, 3~S. 379. 3S1, 4<05,
42S, 448, 449. 450, 451, 452. 4S3, 4SS.
BARROS PE~TEADO (Antonio Au/:;usto de B. P.) São Paulo
46S-472.
BL-\.S FORTES (José Francisco B. F.) :Minas Geraes 31.
35, 428.

BuARQUE l'AZARETR (Anto1l1o Barbosa B. N.) ,...- Rio de .:tan.eiro 83,','84,.
"'CAMPOS DO _O\M.ARAL (Octavio C. do Á.): ~inas Geraes33, 34, 36.

XIV'

c
CARLOS
507,

GO~IES

(C. ,C. de Oliveira) -

Santa Catharina -

1~2.

510.

CARLOS ~I..'L'::DnLL-\.:s'O (C. ~. Pereira dos Santos) Rio
Grande do Sul PreSidente da Commissão Constitucional _
133-13S.

CARLOS REIS {C. Humberto R.) 426. 428,

.;~~.

~Iaranhão

CARLOTA DE QuEIROZ (C. Pereira de Q.) 72.

-

402, 403, 404.

511.

São Paulo - - 9,71,

491-512.

CARXEIRO DE REZES--nE (José C. de R.) ~{inas Geraes _
L"':lde-T~ dos reprcsen'tam:es do ·Partid~ Republicano ~lnci
ro- --:. 32.
CELSO )lACHADO (C. Porphlrio de J\raujo ~L) ~Iinas Gera~5

-

33. SI,

S~,

83.

CHRISTIA:s'O )IACHADO (C. )Ionteiro )1.) -

)1inas Geraes -

25-40.
CHR.ISTOV.~O

BARCELLOS (C. de Castro B.) - Rio de Janeiro
Sel':Undo Vice-Presidente da Asscmbl"a Le:ldcr dos representantes da ~"ünlão Pro~essista Fluminense- 12. 13,
1S. 24. 3S. 39. 457.
CLE)IE::-.--:rE· ~IEDP_-\.DO :!>!inas Ceraes ---; 37. 79. SO.
CLE)IE:s'TI:s'O LISBOA (C. de Almeida L.) Pará Terceiro
Secretario da Assemblêa. .....:. 153.
CORR:!::A DE OLIVEIRA (Plinio C. de O.) S1\.o Paulo - 489-'1
COSTA FER~A:s'DES (Francisco C. F.)
:Mar:l.nhão 446,
4S9. 490. 523.

C"ü:s'HA :'oIELLO (Leopoldo T:n'ares d~ C. ::'1.) Am=ona!'<
L ...",dcT dos representantes da. -'C'nião Civica AmazonenseCommissão Constitucional 90. lI';', 11S. 3';'6-395.

D
DEL"PHDl ~IOREIP_I\. (D. ~I. Junior) :'onnas Ceraes S:.
DEODATO ~L\L-\. (D. da 5i1'.'a :'01. Junior) Sergipe Leader
dos representantes da Legenda. ~Liberdade e Ci.... ismo~ - Commissão ConstitUcional
475.

E
EDGARD SA:s'CHES (E. Ribeiro S.; E"üYALDO LODI
Empregadores nal 79.

B:l.hla - ~6, 1('1. 105. 107.
Commissão Consritudo-

F
FERXA::-.-nO DE ABREu EspIrlt.:>; Santo Lender dos repr,,sentantes do ~Partido Social Democr:l.tico- Commissão
Constituclon:ll 458. 513~517.
FERREIRA DE SO·UZA (José F de S.) Rio Grande do ~or
te 96. 100. 101. 105. 11;:;~ 116. 117. llS. 119.
FREIRE DE A::-.-nR--\.DE (Francisco F. de A.) Piauh~- 543-5·19.

GABRIEL PASSOS (G. 51e~Rezende P.)
~linas Ceraes GASPAR SALDAXH..!\. -..: lÜo Grande do Sul 92.•

1S1;

GILBERT GABEIR--\. Empregados 454-458.
GILEXO A~L\.DO Bahia 149.
GODOFREDO \TL.u"~A (o.. ~rendes V.) - ~rá.ranhão - '435, 436';
GóES ~rO~TEIRO (~ranoel Cesar de d. ~L) Alagõas Leader Commissão Constltué!emal 6-25.
G1JEDES ~OGUElRA (Alvaro G. ~!.) '"- AlagOas
54-65.

B
BAY~rA .(R. Smith B.) São Paulo
490.
DODSWORTH (H. de Toledo D.) Districto
dera! 139, 4S5. 487.
HUGO XAPOLE~"O (H. X. do Rfgo) Piauhy 437.

HE:-''"RIQUE

HE~RIQUE

Fé-

I
'IDALI0 SARDE)ffiERG Paran:i 437.
IREX:tO .rOFFILY Parahy!Ja Lender -

153,

15~.

155, 153.

J
JACQ'LES ~,rOXTA""DO~ (João J. ~r.) - ' ~llnas Gcracs 7-1,
81, 177.
JO.:tO BERALDO (J. Ta....ares da Costa B.) - ~!inas Geraes - 33.
JOXO GUI::II.AP~"ES (J. Antonio de Olh'eira G.) Rio de Janeirti Lender dos representantes do -Partido Popular Radical~ 480-49l.
JOXO VITACA (J. ~Ilg-uel V.) Emprcg;n.c.Js 15, 78. 79,
80. 4S-1.
JOAQUDI :\r.-\.GAL~"ES (J. Pimenta de ~r.) Pará
JOS~ CARLOS (J. C. de ~lacedo Soares) S. Paulo
7. 132,
505. 51lo
JU.-\.REZ TA\TORA (J. do Xascimento Fernandes T.) ~linlstro
da ..:\gricultura 174·184.

K
KERGD'ALDO CA\TALCAXTI (R. C.- de Albuquerque) Rio
Grande do ~orte 54, 85, 87, 115, 115, 118, 120, 123, 126, 153'J

L
LACERDA PI~TO (::\lanoel L. P.) Param'. 44l.
LACRO SA~TOS (L. Faria dos S.) Espirito Santo 83.
LE:\lGRU13ER FILHO (Laurlndo AUg-UHO L. F.) Rio de Ja~n-ciro 36.
LEOXCIO GALRXO ()I:moelL. G.) Bahia 90.
L'E"l: CAR:-'~IRO (L. Fernandes C.) Profissões Liberaes
,ice-Presidente da Commissão Constitucional 25. 434. 435,
436, 437. 438. 439, 440, 44'1, 443, 444, 488, 489.
LEVI",-"DO COELHO (L. Eduardo C.) :'oHnasGcraes 65-68.
LL"O ::-'lACHADO (L. Rodrig-ues ~I.) ~raranhão Lend~r dos
representantes do -Pa.rtido Liberal" 119-127, 127-129.
LUIZ CEDRO (L. C. Carneiro Leão) Per~ambuc() 56. 5~,
379. 381. 388. 389, 391".
Llj"lZ SUCUPIRA (L. Caya1cantl S.) Ce~ 24.
Lu"lZ TIRELLI Amazonas 5.
~rAGALHÃ.ES ~"ETTO (Francisco ~L X.)
Bahia
73, 95,
98, S2S.

~AI:TO D(i;\ll~CUES (;\1. D. da Sil.... a)
Pern:unb'.lco- 449.
)TAP.IO RA;\TO$ (;\1. d" Andrade R.) Empreg-adores i.s. 43 •.
:'TAl-:Ql:ES DOS REIS (João ::..r. dos R.) Bahia Commissào
Con8tituc:onal 143, 446, 44i.
:.llLTOX DE CARVALHO ()l. de Souza C.) Empreg-adore!l 45~-465 .
;\ll~LAXO )10L"RA Rio Grande do Sol 31. 33, 3-1. 35, 36, 3 ••
.:cMORAES ~'-XDIL\.DE (Carlo~ de )1. A.) Sl!.o Paulo 14~,
40~, 4~H.
:::

N
Xr:C 1:.\.0 DE LD1A
~SS.

-

3S'~

:'\I::G]:Ell~\.JS

(Fx:anci8co

~.

dê L.) -

::.Tinas G eraes

4~O-431.

FALC ..~O (.:\.rthur X. F.) -

BahIa -

1':. l~. ~(I. 40tl-415.
~EI:I·:1" 1:.\;\:":" Santa Catharina 431-444~I':r:(l ;\1.\CEDO (X. de )I. Can'alho) GO;l..az -

11,12,13,14,

1:'.

Cun~lítu\:itlnaI

-

Commissll.o

~2.

o
or'! I."~

r:r:A(IA (O. Du:ute B.) )nnas Ger-aes Commissll.o
,',,!,"tltud(onal 3ti.
OS\\' .\Ll>(' AP...\XHA ;\1inisuo da 'Fazcnd~ Le:tdcr da Aslidnbléa 163'0

,P
1'.\ClJECO E SILYA (Antonio Carlos P. e 5.) Empreg-adores ,;S-73. 491.
PEDRO ALEIXO ::.Tinas Geraes 35, 177, 1.9. lSl. 422, 4~3.
PEDRO RACHE (P. Demosthencs R.) Empreg-adores 4.
PEDRO VERGARA (P. Leão Fernandes Espinosa V.) Rio
Gr:tnde do Sul 92. 442. 443, 4S2, 4S3, 4S4, 4S6. 4S'. 4SS, 51S.
52~. 523. 424. 52B, 330, 531, 332.
PIXHEl:RO DE LDIA (Ranulpho P. de ~.) Profissões Liber:t\!s 142.
l'OLYCAT:.PO YIOTTI (P. de ;\Iag-alhã,"s Y.) - ::o.1inas Geraes - 33.
POXTES VIEIRA (.João Jorg-e de P. V.) ,Ceará
40-49.'

R
RA'C"L SA

<T:.

::o.nnali Geraes -

Xoronha de S.)

ISO.

s
5A;\I1'AIO CORRt.:A (.José ::o.Iattoso de S. C.) Districto Fed..,ral Commissão Constitucional 139-163, 384. :
SA;\IT'AIO COSTA <-"-mando S. C.) Alag-üas 24.
SOARES FILHO (José MonteiroS. F.) ....., Rio de Janeiro
,:10-91. 434.

'1'
TEIXEIRA LEITE (Edg-ard T. L.)" Empreg-adores S6, 87.
'" SS. 124. 153." 154, 163, -1.45, 446. 44S, 449. 450. 452.
THEOTO~J:O ::o.10~""TEIRO DE- BARROS (T. ::o.r. de B. Filho)
São P:l.ulo .9~ ,113-119. 42~; 423. -

nn

YALEXTE DE LI:\IA (Jo~1': Affon~o V. d.~ L.) Alag-Oas _
532-543.
YASCO DE TOLEDO ('- . de Car.... alho de T.) Empregados ,5~8.
VEr.GUEIRO CESAR (Abi;lardo V. C.)
SiLo Paulo 509.
511. 51~.
VICTOR RUSSO:-'IAXO Rio Grande do Sul 13:l, 485. 4.Si>. 4.87.
505. 507. 51;-53~.

w
'WALDE)IAR REII'-:DAL Empl"t'."g'ado8 1"0, 81. 527.
""_-\.LDO:\nRO ~IAGALH"\.ES ('\V. de Barros :'>1.) :Minas Gera~s 182.

x
,XAVIEl=t DE OLIVEIRA (Antonio X. de O.) ~SO,_

Ceará -

lI, 476-

51(1.

z
ZOROASTRO GOU'i"EL-\. São Paulo 1~\. 20, 24. 91-113. 522.
: 523, =524, 525 r : 5:!6, .527, fi2S. 529, 531. 532.
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·118" Sessão. em 11 de Abril de 1934
~EXTRAORDINc\.RL\.)

Presidência dos Srs. Antônio Carlos, Presidente; Pacheco de
Oliveira,· 1° Vice-Presidente, e Cristóvão Barcelos, 2'
Vice-Presidente

I
. :\.5 13

hora5~

comparecenl os Srs.:

Ant6niü Carlo5, Pacheco de Oliveira. Cri5tóvão Barce:105. Valdemar :\lcta. Alfredo da :\lata. Lino :Machado, :\lagaihães de c\lmeida, C05La Fernande5. Godofredo Viana. José
Borba. Leão Sampaio, Ponte5 Vieira, Jeo\'á ~lota.· Silva
Leal. Kerginaldo Cayalcanti, Gói5 :\lonteiro. Valente de Lima. Isidro Va5concelos. Guedes Nogueira, Antônio :\lachado,
Leandro ?l1aciel, Deodato :\laia, J. J. Seabra, Mar"Ques dos
Reis, Prisco Paraí5o, Alfredo :\la5carenhas, Leôncio Galrão,
~egreiro5 Falcão, Lauro Passos. Henrique Dods\yorth. Leitão da Cunha, Olegário Mariano. Prado Kelly. Alípio
Costal1at. Fernando Magalhães. Soares Filho. Lemgrubel' Filho. Bia5 Fortes, Ribeiro Junqueira. :\Iartins
Soares. Pedro Aleixo, AUgu5to de Lima. AugU5to Viegas. Mata l\fachado, Delfim Moreira. Vieira :\Iarque5,
Clemente:' Medrado, João Penido, Furtado de 2\lenezes. Cristiano ~Iachado, Policarpo Viotti. Daniel de
Carvalho. Levindo Coelho, Campos do Amaral. Carneiro de
Rezende. Jaques )Iontandon, _·\.lcantara 2\Iachado. T~otõnio
:\Ionteiro de Barros. Barros" Penteado, Mário \Vhately, Lacerda \Verneck, Cardoso de :Melo Neto, Generoso Ponce. Carlos Gome5. Renato Barbosa, Demétrio Xavier. Fanfa Ribas,
Adroaldo da Costa, Gaspar Saldanha, Alberto Diniz. Ferreira ::.'\eto. Gilbert Gabeira. Francisco Moura. Sebastião de
Oliveira. Edmar Carvalho. \Valter Gosling, João Pinheiro,
Pedro Rache, Pacheco e Silva, Roberto Simonsen, Teixeira
Leite. (S1).
~

o Sr. Presidente - A lista de presença acusa o comparecimento de S1 Sr5. Deputados.
'j

Está aberta a sessão.
O Sr. Vieira Marques (Servindo de 2° S.ecretário) procede á leitura da Ata. da Sessão antecedente.
~

O Sr. Presidente - Se algum dos Srs. Deputa.dos tem
retificações a faZer. sôbre a Ata que acaDa'de ser lida. queira.
mandá-la. por escrito. á l\lesa. nos têrmos do Regimento.

4Vem á

:Me~a

a seguinte

:"a oral;'ão que o nobre Deputado Aloi~io Filho pronunciou na sessão de 10 do corrente, a propósito do modo por quê
se efetiyara o desconto das h 01':.15, tomadas p('105 di,::cUl-sos
dos Srs. ~linislros, no comput() d~s sessões. para efeilos re'dmcntai5. há uma referência á minha humilde pessoa. nos
seguintes ·lermos:
- . " em que; o nosso ilustre colega e meu amigo senhor
Depulado Pedro Rache lanto nos confunde aqui, a todos nós,
a tal ponto que ainda lhe não enlendemos. pelo menos cu. a
teoria ~c::.bre úrgflOs da ~oberal1ia. pelo pri~ma matematico."
rma grande injmti(;a do nobre Deputado!
:"unca pretendi confundir a ~\sseml.léia com o uso especial de recursos matematicos, que não esti"essem ao alcance
geral.
~
Ti\·e. é y('rdadE>. oport unich:de de Yaler-me. em diseurso
proferido na :\",,,\'mbl,'ja. de.' algun,:: coneeitoó' dessa naturez~.
não com o fim de eonfundir aos digno,:: colegas, o que seria
imperdo:isel. ma~. ao contrário. para esclarecer o assunto,
com que lhes tomaya a aten<:ão.
J-: I'\O~siycl que o meu objetivo não tenha sido akant;ado;
mas peço lieenç:a ao nobre colega para atribuir tal f:-acasso,
ou á incompetência do expositor. oú a sua idiosinc:'asia, de
cunho matematico. pela qual. cyjdentcmcnte, não posso ser
re~pol1~áycl·

Em qualquer hipole:::c não houve, de minha parte, o intuito d(' confundir a Assembléia.
Tanto que. depoi::; disso. prc9cupado com a interprelac;:ão
menos exata que alguma::: pes:õoas deram as minha::: palan·u!!.
a-pe:::ar-dt' sómente me haveI' :::ocorrido de no<:0es muito cle~
mentare,: de mecanica. não mai5 yoItei _á tribuna. poupando
a:;:sim. ~o::: dignos comentadores. as inevHãveis manifestações
de ainargor. que a matematica lhe~ trús~
Ser-me-ia muito dificil. por motiyos que são transparentes. afastm'-me d,~~~c processo inyeterado de estudar a~ queslões. Dai o rt'traltimento. ~ão há justi(;a. portanto, na apre-"
cla<:ão do noke Deputado.
'
?\a minha humildade manifesta não se póde descpJ;.rir
intuito:; de confundir uma Assembléia. que eu respeito.'"Pro-'
fundamente. pelo seu ~rande valol~ intelelual e cultura-lo além'
da sua expressão política real!
Sala das Sessões, 12 de Abril de 193-L -

Pedro Rache.

Em seguida, é approyada a Ala da Sessão antecedente.

o

Sr. Presidente -::.:

Passa-~e

á leitura do Expediente.

-~
O Sr. 'Valdemar Mata W Secretário, servindo de 1°) procede ã leitura do seguinte

-5EXPEDIEXTE

2
Constituic:ão. (1).
Dos escrivães de paz e oficiais do Registro Civil. do Estado de :\Iinas Gerais. euviando sugestões ao projeto de
Constituição.
- A Comissão Constitucional.
Carta:
Representação das Sociedaàes Hungaras.

(2).

, "Exmo. Sr. Presidente da Assembléia..
Rog-o-Ihe seja dado conhecimento á Assémbléia que a
requerimento por mim assinado para inserção nos .4..nais do
trabalho ::"ovos Têrritôri05 BI'a,::il - da autoria do
Exmo. general .I. Ramalho niio importa absolutamente na
afirmativa de concordar com as sugestües no me,::mo contidas.
Sala Lias Sessões, 11 de ~\bril de 19:34. - Lui= Tirelli."·
O Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente.
De acrjrdo com o Regimento. vai-se pussar á Ordem do
dia. (Pausa.)
.
Comparecem mais 05 Sr5.:
Tomaz Lr:.bo. Fernandes TÚ\'ora. Clementino Lisboa.
Ah'aro J!aia. :'I:ário C'aiaà,). Cunha :'lelo. Luiz TireIli. l\Iúrio
C!teI'D1onL Yeiga Cabral. Leandro Pinheiro. l\loura Carvalho, .Joaquim l\lagalhã'~5. lloclrigues :\loreil'a. Adolfo Soares, .
AgenoL' l\lnnte. Hugo ::"apoleão. Pire,:: Gaioso. Freire de An- elraàc. Luiz Sucupira. Yaldem:lI' Falcão. Fi:::-ueiredo Rodriguc:". Xavier de Oliveira. l\Iartins y,!ras. F"rrl~ira de Sousa.
~\lbertú noscli. ()(jOTI Bezerra. Irent:o Joffily.
Hercctiano
Zenaide. Pcreira Lira. Barreto Campdo, .\!;amemnon :'IagaIh:ic~. Souto Filho. Arruda FalcãO. Luiz Cedro. 501ano da
Cunlla. :'Iário Dominguc5. Arruda C:.lmara. "\rnaldo Bastos.
Augusto Cavalcanti. J05.': Sá, Alde Sampaio. Simve5Barbo5a,
O"•.í rio Bo!·ba. Humberto :'loura. Sampain Co~ta. R.)dl'iguC5
Dôria. Clemente ~rariani. ?lIa;rnlhãC5 Xelo. "\l'lindo Leoni•
.\lcdeiro~ :-;"t(l, /\rlm' :-;(·iva. Edg:l!' Sanchc5, Hom"ro Pil"~S.
.\lanul'l :-;o\'ai,;;. Gil'~l1o Amado. .\loisio Filh'J. Fr'anci:"co Rocha. Paulo Filho. Arnold Silva, Fernando d.· "\hreu. 'Carlos
Un.jcnberg:. Rui Santiago. Amaral Peixoto. :'Iiguel Couto.
.?\ilo d(' Alvarenga; Raul Fern:índcs. Cé5ar Tinoco. .:\cúl'cio
Türres. O;;car \\'cinschenck. José Eduardo. G\vyer de Azewdo. Fábio Sodl'é. Buarqui~ :-;azarcth. :'-felo Fritnco. José
Braz. :-;e:n-:lo de Lima. Gabriel Pa5505. Odilon Braga. Raul
Sá. João ~Beraldo. Yaldomiro Magalhães. Belmiro de :\Iedeiros. Licurgo Leite. Celso 2\Inchado. Bueno Brandão, Plínio
Correia .:le Oliveira. José Carlos. Rodrigues Alves. :\lorais
Andrade.. Almeida. Camargo, Vergueiro César. Hipólilo do
Rego._ Zoroastro Gouveia. José Ulpiano. Cincinato Braga,
Carlota Queiroz. Abreu Sodré. Morais Leme. Henrique Bayma, José Honorato, :Nero àe Macedo. Alfredo Pacheco. Francis.co Yi1ano\~ Plínio Tourinho, Lacerda Pinto. Antõnio
{1; Não publicada.
(2) V. _-\nexos dos Anais da Asserobléa.

-
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Jorge, Idálio Sardemberg, Nereu Ramos, Adolfo Konder, .-\rão
ReMlo. Simõ~s Lopes. Carlos Maximiliano. ~Iaurieio Cardo50. ,loão Simplicio. Vitor Russomano. Ascanio Tubino. Pedro
V{'rgara. Raul BiUencourL :Minuano de Moura. Ac"ir Medt'iros. Vasco Toledo. AntDÍlio Rodrigues. Valdemar RE.'ikdal.
",Iartins e Si1\-a. AnWnio Pennafort. João Vitaca. Alberto
Surek, Armando Laydner. E-dwald Possollo, Eugenio Mon'tciro de Barrü~ ::\Iilton Carvalho. Ricardo Machado, Horácio Lafer. Alexandre Siciliano. Euvaldo Lodi, Rocha Faria,
Oliveira Pa3s05. Da...-i ~Ieinicke. Pinheiro Lima. Levi Carneiro. Abelardo ~!arinho. ~Iorai5 Pah·a. :NogUeira Penido. (143).
Deixam de comparecer os Srs.:
Abel Chermonl. Carlos Reis. Yeloso Borges, João A~
berto. Augusto Leite, AUla Amaral. Godofredo Menezes.
Lauro Sant.(\5. Jones Rocha. Sampaio Correia. Pereira Carneiro. João Guimarães. Card050 de ~lelo. Adélio ~l:acieL Pandiá Calogeras. J05é .Alkmim. Simão da Cunha, Aleixo ParagU:15sú. Guaraci Silveira. Antônio Covelo, Domingos \Tela:"co. João Vila5boas. :\nes Dias, Frederict' \Volfenbutell,
Cunha \"asconcelos. Guilherme Plaster. ~lário Manhãe5. Augusto Co1'sino, ::\fário Ramos, Gastão de Brito. (30) . .
ORDE:..l DO DL\

..,

.)

Continuaçao da discussão do projeto n. 1-.4..
de 1934. (Substituti1:o Con.stitllcional - 23" Ses':'
são_)

o

Sr. Presidente -

Entra em discussão o projeto.

Vem á ~re5a. são apoiadas e enviadas á Comissão Con;:tit ucional as seguintes emendas de'
ni'. 1. 031 a 1. 09L

4

o Sr. Presidente um dos relatare;;.

Tem -a palavra o SI'. G6is :'Ionteiro.

o Sr. Góis Monteiro - SI'. Presidente. Srs. Consli luintl'S. Al~uns assuntos de ordem constitucional fazem-me vir
a (>sta tribuna. para que os me:"mos po:::sam merecer dos meus
ilu:"tre;: par..'''. (lesta Assembléia. a ater.çfio necessária.
Um deles. 'Sr. Presidente, - é o que se refere ao serviço
militar da mulher e que tanta celeuma tem trazido, quer na
imprensa do paí5. quer em discussões nesta Casa.Há poucos dia:::. o nobre Deputado João Beraldo, ao abordar o problema.-. salientou que qüeria deixar "'expurgada de
dúvidas a intcr-pretação no futuro". respeito ao artigo-' 183,
do Substitutivo Constitucional, redigindo a seguint.e emenda.
"Todos os brasileir05. com exclusão das mulheres.
são' ohrigados. na forma qúe a lei estabelecer. ao seryiço' militar, etc,"

-7-

c

Ora, 81's. Constituintes, penso que, senão fôra o último
período do citado artigo 183; estaria ::tgirido com acerto o
substitutivo constitucional.
Seria grosseria de nossa parte querermos, e pensarmos
mesmo. que ás mulheres se lhes aplicasse o serviço militar
obrigatório, tal aual sucede aos homens no presente momento.
Irrisório mesmo seria pensarmos em yêr as nossas P<ttricias ri(forosamente de (arda, compelí-Ias a manejar o fuzil
de guerra, cavar trincheiras, preparar minas, dar guardas,
habitar casernas, etc. Xão, Srs. Constituintes, não é bem isso
o que se quer.
O que se prevê, o que se deseja "'expurgar de dúvida", é
que a mulher, exercendo mandato de ·voto e ocupando cargos
públicos, enfim, adquirindo todos 'os direitos políticos, o. faca
cumprindo as suas obrigações para com a defesa nacional.
Essas obrigações não são as que se presume acima, mas, sim.
aquelas compat.iveis com a sua natureza, a sua delicadeza, as
suas aptidões, e que, de certo, serão reguladas em lei especial.
Xão se trata de uma exigeucia ou castigo; mas. por uma
questão de organização na complexidad(~ do fenõmeno da
guerra, e....idencia-se a necessidade atual de saber o govêrno,
antecipadamente, num caso de mobilizacão das forças, o conjunto das capacjdadl~5 t~11l1ms. nu tuc<lnte as suas protissões
adatá,eis ao serviço durante () embate das armas.
O SR. JOSÉ C"\RLOS - Sob:cssf? <l::'pecto. no movimento revolucionário de São Paulo, as mulheres provaram que sabem
cumprir com o seu dcyer cívico.
.
() SR. G61S )'lO?\TElR.O - 1\5.0 é só pm São Paulo. preci.sa ser no Br:lsil inteiro.
O Sr.. JosÉ CARLOS - ~h'l.s, 3. mulher paulista não póde
ser melhor do que as demais brasileiras.
O SR. GóIS :MO~TEIRO - Nin:;w:m almeja vêr as nossal:!
patricias promiscuindo-se, nos quartei::' ou nos campos de batalha, na mesma atividade guerreira do homem. como acontece na Rússia e em outros paises.
A função principal da mulher, onde quer que ela esteja,
é no lar', criando e educando os continuadores da nacionalidade.
Porque. com o exempk maternal, com o carinho que s6mente ela sabe dispensar, ficam os pequeninos s~resc. seus
decendentes. impregnados, nas impressões primári~s e duradoiras que receberam. dessas qualidadeS iniciais que. adquiridas na primeit'a 'c na segunda infancia, "e estendem pela
vida em f6ra. estratificado o cal'ate:- e moldado o comportamento segundo a influencia natural preponderante.
- )IaE. desde que ela se de::vie desta funçüo de sacrifício.
por qualquer circunsiancia. para exercer outros encargos na
sociedade, é lícito e honroso que outra fun<:ão de maior sacrifício sobrepuje a todas as outras, que é o de cumprir o
seu dever perante o altar da pátria. .
Estou certo de que a mulher brasileira saberá cumprir
csse dever no momento do peri:;:-o. Para isso. entret:mtn. é
indiscutivel que ela seja orientada nêsse sentido, conseguindo o indispensável preparo organizado.
Não sendo pois, contrário, a êsse desdobramento da personalidade feminina, apenas preconiso, por simples equidade
e 16gica rudimentar a compatibilidade da mulher nesses en~argos de au."'{ílio ás instituições militares. Se ela se eman-

-8cipou dos la~os da domeslicidade, torna-se evidentemt'nte
justo que ela se prenda, como o homem, de certo modo. aos
apelos da coletividade.
A proposito do assunto de que trata o preambulo do artigo 78 do anteprojeto constitucional e do artigo 183 do substitutiyo. escrevi as seguintes linhas:
-:tsse di:=:positi,'o compreende o brasileiro de qualquer 5e:-;:0. É evidente que os nossos costumes cavalheirescos para com o sexo amavel não poderão
exigir das mulheres, agora, funç.ões públicas incompatíveis com a delicadeza e encargos das suas funções
particulares.
Não deve haver, na ciência e na vida, confusão
entre o homem e a mulher.
Afigura-se impe:rtinente a emulação entre o sexo
ativo e o sexo amavel. Cada um deles, intimamente
solidürio com o outro. na longa trilha da humanidade
sôbre a terra. tem missão definida no aperfeiçoamento
moral. sentimental. e pensamenta1. e por isso, não pode
invadir. sob pella de desequilíbrio flagrante, a faina
própria do outro.
Convém me5mo firmar a necessidade de repulsa ;).
essa modalidade de preconceito. socialmente sub....ersiVO, que quer igualar a mulher ao homem.
Entre os dois nâe> se obsi'rva igualdade. nem superioridade. nem jnf<:l:':ioridad~: - perante as leis naturais, o que existe é complement..1.ridade, A companbeira do homem, no lento eyoluir da especie, tem
sido o seu conforto moral e o refugio das suas vicissitude,.;:. Resoh·e-se. pois. a questão em saber distinguir.
a prl~ambnlv dê' artigD -;8. ná ';;U:l reda(:ão prevê.
simultuneamente. a soiidarieJadc I~ a delicaà'-'za d:l
:nulhcr.·
.
:f:le não a requisita p:1l':J. o trabalh,1 uruta1. p:1:"a o
belo llorríycl das trincheü·as. para a classe d()~ comb:llentcs em primeira Iinba. lllas chama-a. seg-und" a"
suas arJtidües, para a defesa da unidade ti inte;:ridade
nacional.
E a mulher hrasileira - mãe. esposa. filha ou irmã dos nossos hero!s - atenderão ao chamamento da
Pátria. com o me5mo coracão e o mesmo espÍl·íl.o das
heroínas que redoiram as paginas da nossa Histôl·ia.
Xas classes anexas. n05 hospitais. nas ambul~>llCi:ls.
nos laborat,jl'ios, nas fábricas. no;;' uJ·senai:;. nos depositos. nos armazens, nas gares, na ju;;Uc:a. no policiamento e outros ser\'iços da zona do interior. da" desempenharão perfeitamente as suas fUllc:ões, com o ani:'
mo enobrecido, o sacri1'icio e a gencl'osidade da..:; suas
atitudes.
Em suma, nos tempos que de fluem. ante a compl~xidade dos fenomenos e do;; imprevistos da guerra.
não se pode prescindir do auxílio org-anizado do elemento feminino. instruido e educado. precisamente.
pa:-a enfrentar tais dificuldades.
Se outro;:: argumentos não ocorressem, basta lembrar que todas as nações preparam também, de há muito. as mulheres para a guerra."
Srs. Con..'Ut.uintes. não se .desconhece. hoje em dia, que
t.odas as nac:ücs do mundo se preparam militarmEnte. visando
o -Si vis pacem, para bellum".
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Acaba de ser divulgado que o govêrno americano abriu
um yulloso crédito para a construcão de mais de uma centena de navios modernos de guerra e cerca de mil e duzentos
aviões. também de guerra.
Vários outros países. na Europa. empenham-se febrilmente no desenvolvimento do seu material bélico. principalmente nas encomendas de poderosas maquinas. que dominarão 05 mares. e aperfeiçoados aparelhos aereos, que espa!harão a destruicão e a morte.
Por conseguinte, é ridículo encararmos com bons olhos
o que se rUSia noutros pontos do globo, em que se debate a
famosa hi5tória do de5armamento e preconizacão da paz uni....ersal. Esta só Se realizará. só veremos a harmonia entre as
nucGe;:.. sÓ poderemos considerá-la possível, se todas se preparar'?m belicamente. dentro nas suas fronteiras. armadas.
bem armadas, prontas á luta da guerra moderna.
E. assim. to].'na-se razoável que todos se convençam dessa
realidade e que a preparação militar se estenda a todos, sem
exceção_
l'Iinguém poderá pensar. como muito bem o disse o eminente Deputado Leví Carneiro. em obl'ig-al' as mulheres ao
servira estrita.mente militar, fazendo-se deste modo justiça
ao anteprojeto constitucional. Êste mandava que. cada brasileiro. senisse conforme as suas aptidões nas forças armadas
ou nas ol'g:lllizuç'JcS do interior.
Ora. é preciso com'ir que uma lei regulará o serviço da
mulher,'sob êS5e ponto de vista .. Esse s'?I'viço. a meu ver, de'\'erú ser aplicado de maneira süayc f: verdadeiramente patriótico a todas aquel:ls que queiram. principalmente, exercer
o direito político. e numa deter-minada idade.
E que cU5tará á mulher l'r~sileira. numa certa data rio
ano, 11U idade {lo ser'\'iço milit~r, fazer bmb.Sm o juramento
á bandeira. conforme estabelece o § 2° do citaria artigo 183
do substil u!.ivo constitucional?
::\"ão é mais importante êste juramento qu~ o exercício
do direito do "oto?
Orgulho-me. como brasileiro. de ve:- uma representante
da mulher patricia ne:::ta Casa, encarar êsse problema com o
mais vivo patrioU,:mo.
Refiro-me. já se vê. á nobre Deputada Carlota de Queiroz. que. em memorável discUI~so, abordOU. com sua inteligência. competência e acentuado nacionalismo, tão importante questão.
O SRA. CARLOTA Qt.:Emoz - Y. Ex. dá licença para' uma
interrupção?
O SR. GóIS :'.lO::\"TEIRO - Com todo o prazer.
A SR. CARLOTA QUEIROZ - Quero a~radecer especialmente
as referência::: generosas feitas á minha pessoa.
O SR. GóiS :'.lOl'TEIRO - Cumpri apenas o méu dever
para com ,a mulher brasileira, dignamente representada na
pessoa de Y. Ex.
A SlL\ CARLon. QUEffiOZ - , Mais uma vez, muito agradecida.
O SR. GóIS l\lOl'ITEUlO - ::\"0 exame dos vários aspectos
do a:3:::unt.o visado, a nobre Deputada di:::correu com verdadeira lógica sôbre o papel que dc'\'e representar a mulher
brasileira, quer no gozo das prerrogativas de sua emancipacão
política, quer sõbre c ponto de vista de sua atuação quanto ao
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militar, quer, ainda, no que diz respeito a Sua influência nas campanhas -educati.....as e saniw.rias do país.
Encarando, com absoluta clareza. a pOSSIbilidade do seu
auxílio. militarmente falando. demonstrou como seria admissiveL e até mesmo lou.....ável, o recrutamenlo feminino para
os fins da defesa nacional. :
:Não admitindo. como é razoável. O servic;o militar obrigalório, da mesma -manéira que é destinada aos nossos conscritos. com a rudeza do seu lrabalho, ela vê, entretanto, para
:l mulher. uma serie de ocupa.;:õcs que dizem bem com a sua
delicadeza. analizando o que se fazia na Alemanha, o que se
pratica na Baviera, o que se adota na Tcheco-Slovaquia, na
Espanha. Finlandia. a respeito dos planos adequados nesse
sentido.
Referindo'-se ao juramento á bandeira, ela diz: "Além de
ser uma necessidade, num país como o nosso, em que .::e
'acumulam sucessivamente ondas emigratórias, como bem
justifica a no:"sa emenda. com o fim de ,evita~ adnpla nacionalidade. é ainda um grande fator na fOrmação do espírito
nacional. Por aue razão afastar as mulheres dessa ceremonia
educativa'? Se 'lhi;S é concedido, hoje, o direito dé voto, ::e
grande~ são ai: responsabil1dadeii nO\'as decorrentes desse ato
de votar, que ela implicitamenle contrai para com o pais,
PO? que niio assinalar a :::ua maLuridade cívica com eSS:l ollri!=ar;iio tiio nobre e de tão f;rande alcanc~?
-Seria o primeiro contato da mulher com os seus dev,:res de cidadã-.
:\Iais atiiante. ainda referindo-se a essa. formalidade cívica. ela acre::cenLa: -~fas, nada nos impede de introduzir,
desde já. ~s::'e ato :"ülene do juramenLo daba.ndeira nacional,
para jo'\'en::: de ambo::, 05 sexos. Essa ceremonia, realizada em
torlo o pais com f;rande pompa e em data especialmente fixaàa. muito COD('Orl'cri:l para a format:i'io do espirito nacion~l.
Soaria como :;. voz d:;. Pútri~,_ ecoando simultaneamentE: (oro
todo:: os seus recanto" e imponGO ;Í m_ocidade a imagem d~
:õua granàez:i-.
-O cumprünent0 dêsse dever seria já altamenle educativo para as nos::'as moças, pouco habilitadas ainda a respün::,abilidade e que precisam se interessar mais pelos problemas
nacionais, para adquirirem a concicncia cívica do voto que
hão de dar um dia.":
"Seria um primeiro ensaio para c aproveitamento da
colabo::-a<;ãG feminina no:: servil;os de defesa nacional. ~
"Primeiro ensaio. dif;o, porquê não vejo razão para não
considerar mais tarde. como ele tal ordem, OS sen-ic;os de alfabctiza.;ão e de assislência social, tornando-os equivalentes
ao 5ervi~o militar. a e~emplo do que já foi proposlo em rel:\,:iio á a::'5istêllcia c.:'pir-ituul para 05 sacerdotes. ~
-:\s cumpalllw.:' 5anitárias c educativas, de que tanto neCl'5sila o nos:,o pai::;. l'cpre,;:cntarn inconlestavelmente atos de
udesa nacional. .,
~ Depois de citar vário:" exemplos de países onde as mulheres eonlribucl11 1J:1r:1 a defe~a nacional, a nobre Deputada
diz mais o seg-uinte: -O que ])recisamos é crear uma nova
mt:ntalidade feminina. E, para isso, torna-se necessário incutir-lhe a noção da rc:"pon"aLilidade cívica, ensinar-lhe o
cumprimento do dever.'"
.
Sim. Srs. Constituintes. a nossa nobre coíega Deputada
Carlota de Qu~iroz proclamou, eiícazmente, a sinte.s~ correlata do direito e do deyer da mulher, nas condicões em que
'à estamos estuuando.

-11~fai~ d? que o deveI', alteia-se, ante os olhos femininos,
a proprm Imagem da gloria. com as luminosIdades da sua
atração, porquê não se concebe nem se compreende o Exército sem o cultivi fundamental da virtude guerreira ~o amor
ao sacrificio e á gloria.
.
Lembro, da passagem, que a lei ordinária reguladora da
matéria. há de prever, nos seus detalhes, casos especiais, em
que de SI sós, ficará a mulher dispensada do onus -militar em
conceituação estrita.
Exemplificando, parece-me :;:ensato que as professoras,
essas belas almas que representam um prolongamento c da
bondade e do carinho maternal. devem receber, sumariamente, a isenção do ser\-íço militar, porquê, entre outros motivos, elas já possuem o motivo preponderante de estar diuturnamente. como segundas mães, educando e instrUindo a
infancia e a juventude. ao serviço da Pátria.
:
!\inguem mais ignora o "'-0.101' dessas educadoras e segundas mães.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - V. Ex. bem pudia colocar
ao lado das professoras as enfermeiras.
O SR. GóIS l\iO:\TElRO - Estou apenas exemplificando.
?\aturalmente. a l<:i regulará a matéria, incluindo as profes:;:oras, as enfermeiras, as mães de grandes proles, etc.
O SR. XAVIER DE OLIVEll"\.\ - Y. E .. mesmo pode àar
testemunho do papel que as enfermeiras desempenham no
sertão, de vez que tomou parte na grande missão que foi ao
l\ordeste.
O SR. GóIS MONTEIRO - !\a modestia da sua existencia, elas desempenham. contudo, um papel grandioso na formal)ão da nacionalidade. Pais onde o analfabetismo se mantém com as sombras da sua inferioridade. o Exército e a mulher irmanam-se na solução dos problemas mais importantes da preparação, da organização e do progresso da b'l'asilia
raça.
Eis por que estou absolutamente com'encido de que a
mãe, a esposa, a filha e a irmã do soldado - o que vale
dizer, a mulher brasileira - não se negarão a cooperar com
êle, nos dias felizes, no infortúnio. no trabalho e. na acão.
para conservar c aperfeiçoar esta maravilhosa terra que .s o
nosso orgulho e que jamais poderá ser tocada ou ofendida.
sem 'repulsa iniediata, na sua unidade, na sua integridade e
na sua dignidade.
Sr. Presidente. Sr·s. Constituintes.
Passo a tratar de outro ponto de rcleyante impodancia.
Refiro-me :l uma emenda - a de n.
, apresentada
ao substitutivo constitucional, a letra b do § 1 do art. 138,
que manda estender a qualidade de alistável como eleitor aos
sargentos e alunos das escolas militares do ensino superior.
Antes de tudo, devo dizer que ela não corresponde a qualquer idéia política francamente defemável, podendo. se acontecer ser amparada pela .:usembléia Constituinte, acarretar
grayes prcjuizos.
Eyi{!enfen1enü: não 6 ela inspirada pOI' um vcrdadeirv
espírito de lógica, nem de justiça ou de reparação. com.o alegam seus autores, nem se apoia na moderna sabedorla polItrca .
. O SR. ~EGREmOsFALCÃO - V . E..\:. dá liccn~a para. UJ?
aparte? Os alunos das escolas militares tiveram, pela._ Constltuit;áo de 1891, o direito ~e serem considerados Cldadaos bra-
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sileiros e alistáveis. Por que razão se cortou, na Constituiç'ão que estamos elaborando, essa prerrogativa adquirida naquela época?
O SR. GóIS MO:';TETRO - V. Ex., se tiver paciência,
- verá que. mais adiante. darei o motivo. O simples fato dos
alunos das escolas militares terem tido. cm 1891, direito ao
voto. não é motivo para <lgora se lhes conccder o mesmo favôr. Acre~,~ aineb que. ·em 1891. êles o tivcram como homenagem. por; haverem tomado parte na revolução.
O SR. l'iEGREIROS FALCÃO - Daquela época para cá, co:neteram eles <lclgum ato para desmerecerem dessa homenagem?
O SR. GóIS ~10XTEIRO - Espere um pouco o nobre
colega: mai.~ adJ:mte darei a explicação.
O SR. CRISTÓV.~O R\RCELOS - l'iaquela época, tratava-se
de uma 1l0mcnag:em~de c:u'ater especial, pela colaboração da
.Escola no nlOvimento.
O Sa. XEGRElH05 F.\LC.~O - ~1a;::. a Escola ~1ilitar continua a ~o!aborar eficientemente na resolução dos grandes problemas nacionais e, nest<ls condições, devem ter aindu êsse
dirpito dI' voto: ,\Ics foram e continuum scndo os esteios da
República, os futuros chefe5 do nosso glori050 Exército. =.
O SR. GóIS 3IOXTEIRO - Os <llunos da Escola Militar
paSS:lll1 apenas tr~s anos sem direito de voto.
O Sr.. 'l'iEGREIROS FALC:\.O - Se tiveram êsse direito na
Constitui(;ão de 1891. é natural que lhes seja mantido. Pare. cc-me, aliás. que não desmcI'ecCI'am de::::a regalia. Negar u essa
mocidade. nesta ulturu. :l pr-e!'l'u;--;.tiya aDquirida em 1891, é
uma diminuic:ão de c:J.pacidade que ::e não ju:::tifica.
O SR. GóIS ~lO);TEIRO - É opinião de Y. Ex.
O Su. XEORE1I10S F.u.c:\.o - Se não ursll1ereceram. devemos rn:mfer-. pois, do contr:lrio, parece seria humilhá-los.
O SR. GóIS ~10:XTEIRO - Parece, ao contrário. bem vi.sÍ'\"~1 que 5êU objcctiyo não atende :i nossa realidade política
social e ás necessidade5 j)rec:ípuus do Exército e da Armuda.
Que não u amparam razües plausÍ\'cis, proYam-nos os
f:':1CO::: vrd('xto5 da justificu~ão, com que .~ apresentada .
.-\i Soe argumenta, como está rcdi;;ido, com motivos de
corr':ncia e de lógicu < C;na '\'ez que é dudo. o direito de \'otUI'
uo::: 01 iciai:3 gener'ai5 e aó::: oficiais, dc'\'e ser êsse direito concedido U05 outros milit~re:::.do mt.S110 modo sujeito::: ás mesmas
regra,:. da diciplina c da obedi.:ncia, afirmam os autores da
emenda. como ::,e não OCOrresse diferenças, importantissimas
entre U:- 5ÍtU::lt;üCS de uns e de outros.
O SR. XEGRElnOS FALCÃO - V. Ex. dá licença para outro apurte? Por queruzão negar-H~ direito de '"ato aOs sargentos, quundO as suas mulheres, têm êsse direito?
O SR. GóIS ~lO);TEIRO _: Meu caro colega, esta é uma
téclu muito batida. Re5ponderei, simplésmente, que sou con{rário á conces5ão do '\'oto ás pruças de pret, e o sargento é
pra\,a de pret. A mulher do surgênto ,"otará se quiser. Pe:t;lso
que e5tou respondendo ú observação de V. Ex•• e, acredIto,
ter feito entender o alcunce dessa resposta.
OSa. ?"EGREmOS FAI..-c..~O . - Comprçendo qUt~. :\0-: -sar- . ~
;;ento não se possa °negar .~ssc direito, sem implicar em clamorosa injustiça. São cerca de oito mil ·pessõas c<lpazes e
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que, no entanto, ficam privadas de tomar parte nos grandes problemas nacionais, sem motivo justificado.UM SR. DEPt,'TADO- E ás praças de pret?
O SR. XEGREIROS F.\Lc.~o - Estou de acurdo desde que
saibam ler e escrever.
'
O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - É mais provável que o voto
da mulher traduza o que seria dado pelo sargento.
O SR. GóIS ~lOXTEIRO - Perfeitamente.
Dir-se-la um esfOrço para, abalar a capacidade de discernimento alheio ou, então, o intuito de bater na velha técla do
liberalismo igualitário, que só produz desigualdacdes.
Considerarem-se no mesmo pé de igualdade todos os escalões da hierarquia militar, como o fazem os autores da
'emenda. que a assinaram sem restrições, é negar a única lei
absoluta na terra, que é a absoluta relatividade das coisas.
!\ão me cumpre entrar no estudo desta relatividade, tão
bem apurada por Einstein.
Propugnam os patronos da extensão do direito de votar
ao sargentos e ::llllnos. sob a alegação de que êstes, como
todo o;: d~mais militares estão sujeitos á mesma disciplina.
Quanto ao princípio em si, podem ter razão, mas, é. preciso com'ir que se não podem afinar, pelo mesmo diapasão,
as aplicações dêsse princípio ao soldado e ao general, a
J offre e ao poilu.

.

Nem a esfera de ação, nem a função ou natureza de -trabalho próprio a uns e a outros, nem a cultura que é própria a
cada grau hierárquico, a isso se prestam. A lei da relatividade
tamb-~m é verdadeira nesta matéria, na ordem moral, do princípio de autoridade.
O SR. l"EGRElROS F.-\LcÃo - V. Ex. dá lícenca para mais
outro aparte? No meu Estado, por exemplo, o Partido :socnu
: Dcmocrático não tcm :l merIor neceSSIdade de votos dos sargentos como contingente político. Para ele não tem isso nenhuma importancia. Ent~etanto, o fato de cercear-se o direito de voto aos sargentos brasileiros, aos alunos das escola5
militares e unh:ersitário::., fique certo, poderá dar lugar a cir- ,
cunstancias gra";°es na República, e a que êles reivindiquem a
direito que 'injusta e clamorosamente se lhes _nega.
~ O SR. GóIS ::\IOl"TEIRO - Trará, se tiverem diI:eito de
voto.
O SR. l"EGREIROS FALC.~O - :Eles ficarão humilhados e as
reivindicações, ninguemse iluda, ....irão depois.
O SR. GóIS MONTEIRO --:. Não é uma questão de humilhaç['l. 'O ::.oIdado passa um ano sem êsse direito e o sargento
dois ou' três.
_
.
O Sft. NEGREIROS FALC_~O - :'tIas. o sargento é um hômp-m que, tendo um curso, rápido embora, esse curso é su~iciente para lhe dar a noção do que seja o voto. E é êsse homem que. por má vontade, que se não explica, é pret~rido,
em seus direitos, amanhã ou depois, procurará rehavê-los por
outros meios. Quem fala não tem nenhuma ligacão com os
sargentos, a-pesar"'de adimirá-Ios e defendê-los, porquê assim.procedendo, defendo uma classe ede homens leais e dignos;
~ em 'cujo seio, 5e encontran1 n1édico:'. bachareis,. engenh.eiros
di:,l.into~. Dfdcndendo uma caU3a justa, presto Um ser"iço ao
pai::; e procuro evitare perigos no futuro.

-H-

o SR. GóIS MONTEIRO - É por isso mesmo que me
-admiro muito dessa :ma insistência em querer dar o voto ás
pral:'as de p r e t . _
A diciplina também é escalonada-e sofre modalidades em
suas apljc<lí:ões, tõdas certamente tendentes a obter ordem e
lli"1idade na corporação militar .
.:\. diciplina militar não deve ser tbcada, não deve ser
molestada por êsse meio, embora sobrepairando a consciênei.:l
dos de,-eres cívicos de eada um. Ela deve repousar ininterruptamente na estrutura de todas as organizaí:.ões militares.
Dois fatores. dois motivos sentimentais. influem profundamente. quando há discordia. no afrouxamento da diciplina
na caserna: a política e a religião. Porquê se tem obser'õado_
em face da ciência e da história, que não t5 possível ha,;er uii-r::dade de vistas. uma norma aceita por todos, em assunto religioso ou político. Os males advindos de tais influências SfLO
inc::llculáYCis. donde a necessidade de envidarem-se todos 05
esfortos no tocante ao afastamento da discordia pela rivalidade desses motivos sentimentais, mormente políticos, porquê.
do contrário. mostrariamos que desconhecemos a psicologia da
tropa e a alma dos homens.
E, contudo; os autores da emenda não hesitam em arrazoar:
"O substitutivo foi radical nesse ponto: nem as
praças de pré, nem aos alunos das escolas militares de
ensino superior. Quís ser coerente, mas não o conseguiu, e retrocedeu, em matéria de direito político."
O SR. NEGREIROS F.-\I.c.~o - V. Ex. dá liceiça para um
aparte?
O SR. GóIS MO:\'TEIRO - Estou lendo a emenda do nobre colega ...
":'\esse -ponto delata um retrocesso.
Entretanto. outorga o direito de ....oto aos (lem:lis
militares: oficiais e oficiais generais. Recusandoês5e
direito político aos sargentos, como aos alunos das escoras militares de ensino superior, e permittindo-o aos
oficiais. parte o substit.uti....o àa presuncão de que,
subordinados os sargentos e alunos aos seus superiore~.
a quem de....em obediência, não podem exercer, livremente, o direito de ....oto, mesmo porquê se lhes pode. riam impor candidatos, consoante a observacão dos
- constituintes de 91.
O prinCípio é fa!so, pois a obediência a que estão
sujeitos os sargentos - obediência hierárquica, obe-.
diência dentro da lei - também estão sujeitos todos
os militares. desde o menos ao mais graduado, logo. re:"
cusar o direito de voto aos sargentos e alunos sob o faIs
fundamento de que o exercício dos mesmos colide com
o dever de obediência hierárquica a que estão adstritos
- obediência que difere profundamente da velha obediência passiva da idade média - e concedê-lo aOs ofi;..
-_ ciais e oficiais generais e" enfim. aos outros militares
-- sujeitos :i obediência hierarquica e disciplina é, na
verdade. flagrante incoerência. que não se justifica
nem á luz do bomoscnso nem do senso jurídico. politico
e mili.t.1.r. E um eonlrasenso. que a boa lógica repde.
Porquê, na verdade, sargent.os, tenentes. capitães, majores"coroneis e generãis,.lodos estão hierarquicamente
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subordinados entre si, sujeitos á diciplina. sendo de
notar que ~s"se nexo se este!J.de ~o. mais graduado de
todos os mIlitares, ao própriO 1hmstro da Guerra ou
da Marinha, subordinados por SUa vez ao Presidente
da Hepública, que é, afinal, nos termos do estatuto de
91, do :mteurojeto e do urÓDrio substituth"o - o chefe
supremo das f0r~as de terra e mar . ."
Entretanto, os signa.tários destas considera~õcs sutis não
vão até o fim em seu amor á lógica e á coerencia, e colocam
mal a barreira que pretendem opor ao que aCusam de retrocesso político, hesitando c parando em meio do caminho_
.Por que?
É que. de fato. seria difícil ou, melhor, impossi"el. 'mesmo
:i sua hábil dialétiça. justificar a medida uroposta, á. luz da .
razão. do bom senso comum. do bom senso político e notavelmente do bom senso militar, se adotada em toda a plenitude.
Dct~m-se por isso. os padroeiros da rei"indicação dos direitos políticos dos sargentos e alunos. em meio do caminho (:: •
. não o eslendem aos cabos e soldados. como o faz o nobre
Deputndo Zoronstro <1e Gouveia.
"",esse ponto relata um retrocesso ... "
O SR. ::"EGREIROS FALC.~o --:; Quand(l apresentei a emenda. que V, Ex. acabou de ler, declareÍ que estava de acurd6
em que se desse o direito de '"ato a todos os soldados e marinheiros. uma vez que soubessem ler e c:<crcyer. ?\ão propús a medida porquê. muito embora a tendência moderna,
em todos os países, seja para a adoção do sufní.gio universal, entre nós essa tendência não era seguida. Està\-amos
tooos ainda num meio têrmo; assim. sugeri a proyidencid
apenas para os alunos das escolas militares, porquê tinham
êsse direito pela ConsLil.uição de 91 e, negá-lo agora. seri"
um crime e uma humilhação para êles.
O SR. GóIS ~iO~TEIRO - 'Não há lal humilhaçflO.
O SR. ?\EGREIROS FALC.~O - Quanto aos sargentos brasileiros porquê. pela legislação moderna do Exército, são
homens que sabem ler e esc.reyer. precisam ter um cursO e
permanecer pelo menos dois anos no EXI~rcito. Ora, como
privar de manifestação nas urnas ct!rca de oito mil -pessoas
capazes? Seria obrigar essa gente a. juntamente com os alunos das escolas militares e acadf:micos uniYersit;~rios, pegar em armas e readquirir 05 seus direitos, ora postergadu~
por nós.
O SR. GóIS MOXTEIRO - V. Ex. está enganado. O
soldado passa, no máximo, um ano na tropa.
~
O Sn. ?\EGRElHOS FALê:"io - Estou me referindo aos
sargentos.
O SR. GóIS 2\fOXTEIRO - Pe\:o paciência a v; Ex,
O Sn. Jo,,-o YITACA - A emenda., que apresentei ·~o ante"pl'ojet.o. estende o direito de yotá aos' soldados e mari..:
nheiros.
.
O Sn.. :'iEGREÍROS FALCÃO
De acOrdo, desde que saibam ler e escrever.
O sn .. GóIS l\lO:'iTEÍRO
Seria mais lógico admitir
t.i~lC 03 cidadãos já alistados com\)· ~\eitOI'~S não perdessem
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o direito de votar por terem verificado praça do que conceder esse direito aos mocos da Escola ",Ulitar pelo simples
fato de haverem ingressado e aos sargentos por serem sargentO". Por quê não os cabo~ e s(~l~ados?
_
__
?\em á luz do bom senso polltlco, e mUlto pI"lnclpal:..
mente do militar, se justifica com verdadeira l6gica.1ógica
que assente na realidade das 'coisas, uma tal medida.
O sen.'5O político só protege o que representa ordem e
prog-r('sso c o voto dado á.5 pra<;ai', e aos militares em geral,
prejudica a ordem e não favorece o progresso. Não é que
o homem, ao assEntar praça. perca as suas virtudes e qualidades. nem que a disciplina humilh.e o 'cidadão a ponto de
obscurecer":lhe o discernimento político. Ao contrário. ela
o exalta e enobrece. É, porém. a natureza da função militar
e o caráter da atividade militar que. exigindo um refinado
apuro da disciplina. infelectual e moral, de preceitos e de
costumes. a isso, se op0em. O soldado deve estar acima das
volúveis e incertas conting:,}ncias da política, e das explorat;õCS libérrimas dos agentes facciosos.
_
'
O voto é incompatí"el com um tal desenvolvimento da
di:õcipl~a. nas camadas inferiores, e mesmo no corpocde oficiaIS. pelas paixões que despertam, e essa disciplina não é
hoje, de fato. passiva, li moda da idade média, mas é ativa.
conciente. e deve ,ser voluntária e. por isso. não deve ser
pertur-bada por influências estranhas, sabidamente dissociatiyas.
.
O SR_ XEGRElROS F.uc.:\o - O "Voto é s~creto. como bem
sabe 'ç. Ex. e, pelos regulamentos militares. não se podem
ãiscutir. nos quartéis. questões de política ou religiosas.
l\essas condições, não "Vejo por que negar o direito de voto
aos sargentos e alunos das escolas militares. Priva-se, assim.
uma rJarte da populac;ão. uma classe tão digna quanto as
que mais o forem ...
O SR. GóIS :--lOXTEIRO
Xinguéró está du....idando
disso,
O S1\. ?\EGREIROS F.uc.:\o
de se manifestar nas
ur'nas.
O SR _ GóIS )IO?\TEIRO -:- Peço a V. Ex. mais um
pouco de paciência.
O SR.. XEGRElROS Eu.c"\.o Pois, não; aguardarei
Y. Ex .. com toda a satisfação.
O SR. GóIS l\IOXTEIRO - Sr. Presidente. o exerCIClO
do "oto é a expr.::ssão siutética de uma opinião política.
Ol)inião que se forma na discussão dos objetos da politica,
que Se c.onst.itue em correntes ou partidos.
E. como votar é l:Jmbém julgar e. mais que isso, é escolher. o direito de voto dado aos militares t.orna-se úma
incocl-';Qcia. pura e simplesmente com () conceito da disciplina militar.
.
Dal' o direito de voto ao militar, na forma admitida pela
liberal democracia, é conduzíl-o á indisciplina. porquê "
exercício dêsse direito o leva para as preocupações exte"'riores. da caserna e arrasta para o interior das casernas~ influências exteriores. e das peOl'es. que são as das fer-mentatües da política eleitoral.
.
. Reflitá:"'se st.bre a nossa. própria experiência.
Reflita-se que o direito devotár leva ao da agremiaç.ão
política, a que excita ~ própria lei eleitoral, atribuindo
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mais valimento ao voto de partido que ao isolado.,-Reflitase que, conceder o direito de votar a militares e nãó permitirque se reunam para discutir o objeto do voto, a política
do' governo como é líei,to a qualquer cidadão, é contrariar a
tendência legal para a' valorização do 'voto pela agremiacão
partidária: é. em suma. cometer uma incoerência política.
Que hã de ser. porém, a disciplina nos quarteis, a unidude e coesão da fôrça armada. a estabilidade dos governos,
quando em cada caserna houver um affii-parlamento, farejado pelos cabos eleitorais?
Conceder o direito de voto aos militares em atividade
não corrige uma. injustiça. agrava o mal e. com isso. surgirá
a noya éra dos pronunciamentos. não á antiga moda sulamericana, mas á moderna que poderemos dizer internacionalista, isto é. o incitamento á desordem nos países despre"enidos para que mais facilmente seja. enfraquecidos pelo
imperialismo e cobiça dos países fortes, super-povoados ou
explorados.
Par:l defender. o que jul~m ~er um ato de plena justica
democrática, os autores da emenda falam das classes armadiferenca houvesse e pretendem alargar-lhes as possibilidas como se entre elas e as outras cla::ses sociais nenhuma
diferença hom"esse e pretendem alargar-lhes as possibilidades eleitorais. para que. pelo manejo do voto, estejam
convenientemente armados. justamente no momento em
que dizem. se esboça com cUres bem vivas o fenômeno social
da "luta de classes". :Não é uma doutrina perigosa e ilógica?
Que é a classe mililar?
Ora. êsse argumento de classe só seria talvez válido sob
regime diferente do liberalismo, se o' voto nas chamadas
classes armadas não exercesse mais uma ação dissolvente
dessas classes que o papel de arma de defesa.
Referindo-se ás praças de pré, inclusive os sargentos, o
: a:-gumento não tem valor algum, por isso que essas pracas
não siio. de fato. profissionais. Os 5argentos, e as outras
prar:as. no interesse da defesa nacional, não devem servir
nas fileiras além de determinado tempo. Todos sabem que
o engajamento é ,um contrato e o sargento engaja-se e reengaja-5e voluntariamente. sem ser a i5S0 obrigado.
Regressando á vida civil. para que obtenha ó direito de
votar. é evidente que ele renuncia espontaneamente a esse
direito. se permanece nas fileiras. 2\inguém o obriga: e até
mesmo precisamos mui to' e muito da pr>3parar:ão da reserva
de sargentos. que ainda é mínima entre nós. consideradas as
exigências atuais e a nossa amplitude territqrial. Donde a
conveniência de não };er ,o' sargento, salvo ',o especialista,
incorporado por indefinido tempo, de acõrdo, aliás, com a
tendência moderna .
2\ãó importa que os sargentos tragam instrucão de escolas e cursos civis. fora do mctier militar. e muito menos
que entre êles, como entre os oficiais, surjam médicos, bacharei5, engenheiros. etc., pois isso é uma anomalia e é extra-regulamentar. 2\ão servem a-o Exército. _tanto uns como
outros: - são elementos prejudiciais, pois desservem á
profissão.
.
voto dos '-militares das classes armádas não é o que
conYém. nem aos interesses {.ia poIjtica. que são a ordem e o
prog-resso nacionais. nem ás- classes armadas na previsão da
luta de qualquer natureza. O_Que convém á política ou, melhor, ao Brasil, é que as classes armadas exerçam sua misYou;:-.m,xlv
2
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-18são ae preparac:ão da defesa militar da ~acão contra o~~'
inimigos exteriores e garantam a seguranc;a das instituicões : ~
. contra os inimigos internos, ocultos ou não, ostens~Yos ou
. insidiosos, vivendo sem fraquezas ou colaps~os de disciplina,
instruindo 05 cidadãos para a constituição de reservas eficientes.
o que importa ao :E:xército é ter em suas fileiras oficiais,
sargentos e soldados instruídos militarmente, sadios e yigorosos. amantes da func:ão militar e poder renová-los em
mínimo prazo, relativo á natureza e ás necessidades do servico _ Os que \"êm nele fazer-se bachareis, médicos ou doutores quaisquer, s6 remotamente interessam_
.O que convém aos verdadeiros e leais sargentos é que
se cumpram as leis que lhes aisegurem, ao sair da caserna,
onde passam alguns anos de sua melhor época da vida, a
colocação que lhes garanta continuar a viver em condições
compatíveis com a sua situação social e a cultura....-·que·
denm adquirir, compen5ando-se. dessarte, O tempo em que
entregues abnegadamente ao servic:o da Pátria, deixaram.
portanto, de cuidar de si e dos seus.
O sargento. como o oficial' bacharel, médico ou engenheiro a que se refere a justificac:ão da emenda é, repito,
uma anomalia, porquê a própria natureza do serviç.o mi-·
litar, e."-cigente como é, pouco prazo lhe concede para dedicar-se a qualquer outra preocupac:.ão. Ou o diploma foi adquirido com' verdadeiro talento ou exuberante capacidade
de trabalho. QU houve, certamente, diminuição nas suas obrigações na tropa.
Num caso ou noutro, como querem argumentar com
exceções e situac;ões que pecam por anormalidade?
<='
Seja, porem, como fôr. o que é fato é que. da justificação da emenda. ressalta um interessante jogo de palavras e
argumentos. cujo principal demérito é ocultar a realidade,
ou desprezá-la sem exame atento, em que apressadamente
se acoima de -retrocesso político" ao dispositivo que nega
o 'Voto ás praças de pré sem excec:ão.·
Por que assim
fazem?
Por que 05 autores da emenda, como o faz o nobre
Deputado Sr. Zoroastro de Gouveia. não estendem o direito
de votar a todas as pracas de pré, aos outros militares?
É que sentem pro....a....elmente os inconvenientes de tal
medida.
O SR. NEGREIROS FALCÃo - V. Ex. insiste em' que se
d~ o direito de voto a todos. Pois bem, estamos de acôrdo
em que se dê êsse mesmo direito a todos os.. soldados e marinheiros. exigindo-se tãõ somente que saibam lêr e
escrever.
O SR. CRIS'l'ÓV.~.9 BARCELOS - O orador apenas acentua
uma incoerência.' .
O SR. NEGREUWS F.u.cÃO - Não pretendemos estabelecero sufrágio universal. mas" queremos que êsses homens,
obrigados á disciplina e seus fieis cumpridores. lenham o
direito de voto.
.
O SR. GóIS l\lO~"TEmO - Se .prevalecer a argumentatão de que a classe militar, em s~u conceito:cpóHtico-social. que se quer transformar ~m direitoc~nstitucional.

°
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abrange distintamente, o general e o sargento, para que se
organize o seu sindicato, é então certo,. quasi certo, que os
fundamentos das instlt~ições militares -terão que ser modificados.
'
Calcule-se o absurdo de confundir-se anarquia com
hierarquia.
A conclusão, cujas premissas são falsas, conduz
sempre aos mais bizarros acontecimentos. É preciso não
desprezarmos o seguimento lógico das resoluções que adotaram. E êsse seguimento - permita-se-me a expressão poderá produzir. malefícios gravíssimos; em que o oportunismo Se sobrepõe aos supremos interêsses da Nação.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - V •.Ex. há de me permitir
um aparte. Em França, mesmo, é hoje questão líquida: os
oficiais estão ligados a certas correntes políticas. Há, até,
nm livro sôbre a ofensiva de 1917, em que se prova ter sido
o partidarismo de Painlevé que entravou a ação de Nivelle,
pelo fato de pertencer êste a uma corrente política que nã()
era a daquele. Aliás, em Franc;.a, e~ste a proibição de tomar
o Exército parte na política, mas não só para os sargentos,
como também para os generais. Quando o general D'Amade,
vitorioso, voltava da África e, num banquete, tratou incidentemente da política francesa, foi recolhido preso a Montpellier. No Brasil, não se dá isso. Nega-se o direito de voto
aos sargentos, mas os oficiais podem tomar parte, intervir.
de maneira até desbragada, na política do pais. Há certo
farizeísmo político nos que, entre nós, dizem que aos sargentos e soldados se deve negar O direito de voto, quando se
dá aos oficiais o direito de' intervir, abertamente, na
política.
O SR. GóIS MONTEmo - A minha opllllao é esta:
deve-se, ou dar a todos, incluSive ás pracas de pré, ou então
tirar O direito de voto a todos os militares, indistintament~.
(Muito bem.)

<

O SR. ZOROAS'l'RO GOU"'EIA - Permita-me V. Ex., com
a sua bondade, mais um aparte. É o seguinte: conceder o
direito de voto ás praças de pré e aos sargentos não implica
em incitá-los á política partidária, mas em dar-lhes o' di.
reito de, como cidadãos, tomarem parte na gestão da coisa
pública. É uma válvula para O! seus sentimentos cívicos,
evitando, assim, que se canalizem para as manifesta\ões
_armadas.
__
O SR. GóIS MOl"TEIROc - Do General Góis l\Ionteiro,
transcrevo o seguinte, a respeito do militar e da política:
.. O militar não deve ser político profissional. l"um Estado uni-partidário,_ isto é, num Estado Nação. o militar pode
e deve ter partido. Mas, no Estado pluri-partidário -deve
abster-se. É o caso de nosso país em que pelas suas dimensões, os partidos são tódos regionais.
O militar tem que servir a Nação e não pode, por isso,
pertencer a, um partido A - B ..:.- ou C.
.~
O regionalismo dos partidos políticos, é um dos defeitos
.
do federalismo.
O militar. profissional . deve dedicar-se s6 e s6 á sua
profissão •. Mas o isso não deve impedí-Io de dêsempenhar
C?ertas missões de caráter político eventual e transitório.

-
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o Exército é um instrumento político da ?\acão porquê
é um instrumento de f()!'<;a nacionaL ou' deve ser a própria
miragem das fôrl:as criadoras do, Estado e do próprio
Estado.
O militar nestas condil:ões não pode desinteressar-se da
vida política do pais.
Mas, a política do E~ércilo é uma só: é a prepara<;ão
de; país para~ a guerra."
Sr. Presidente. :::':'s. Constituintes:
Se alguma emenda há a raze!', no texto do projeto sôbrtl
o assunto em aprel:o. é suprimir o direito de votar a todos
os militares em ativo sen'ic;o, indistintamente.
Se bem que a condit;ão dos oficiais. por seu caráter profissiO:lal. lhes dê certa feil;ão de classe, o bom senso leva a
afastá-los da política partidária e afastar deles a política
partidária.
~\ssjm procedem a França, a Alemanha, a Itália, Rússia. etc.
::\:1 Fl'an(':l. nem o oficial nem o soldado ,"otam ou são
volados. enquanlo permanecem em ativo serviço. 2'\a Rússia,
só se pronunciam em questões de interêsse comum e Iímitado, debaixo de férrea disciplina inLelect.unl.
As leis de 21 de a~üsto de 1905 fi de 7 de 3f;tosto de 1913,
confirmando o- art. 9° da lei sôbre recl'ulamt:uto no :Exército fr:mcl:S, ainda em vigo::" assim determinam:
"Les militaire::: et assimilés de tous grades et de
ioulcs armes des Armt;es de ierre etmer ne-prcnnent
1iart i ::mcun voLe, quaud il::: soUl présent ã leurs
corps. :i leu!'s postes ou úans rcxercice de leurs füncUom.
-Seul pcu"C'nt voler les mililaires en non nel ivit.; -.
~~lquele país (Frant:a). cm que nôs temos procurado.
por '·ezes. iru;pir:1,=üc!". o ünil'o plinto 0(' contat~) que o I11ilila:' da ativa pode ter com a po1itil'a é o relativo ::lS pa:;la.;;
militnrcs. Xóra dai. nada mais.
O SR. GóIS ;'10:"TEmO - Ossar..entos. como os álunos, são pral:ns de PJ"i~.
O SR. ?\EGl\Ell'.OS FA1.CÃO Com uma certa cultura.
uma e,')"13 e;::pecializac;fin. e mercc('dl):'(~;:: [,,'los sCI'vi~(lS pn';::tados oi ~ac;ão, de qUê lhes façUl}IOS a Justiça que tem direito.
_O SR. Zono.;STItO GOt.;VETA ~ão há dúYida alguma:
conlle!;'o .~:;:;3. H·cnien. Digo no i1u~Lre orndor que há uma
(lif(,!,(,TIl';a entre a elassé do~ sarg-entos. propriamente dita. ':"
as pT'a~:lS de pré: o sargento tem rei;ponsabilidade de comando. diante do inimigo, embora comandando um- pequeno'
grupo.
O SP._ GóIS ?>lO?\TEIRO - Castelneau, que i~omandou.
como chefe, na Grande Guerra. como comandante de um
grupo de exército. ~m f~\<:e doiuiinig;o - e o fez com su~
cesso e glôria, f: Que por ê~se5 -~er\'i!:os ficou isento da refOl'!l)a compul;:;6ri~l' PO:' limite de i.dade - quando quiz concorr.;:!' ise1'ei<;õcs d~ 19~0 para Dcput:adQ. tew préyia01ente
de se reformar e despojar-se de suas ex~epcionais vantagens.
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Cerca de três meses o tenente-coronel Barthi. do gabinete Paul Boncour, fez-se censurar, por toda a imprensa li·...re da França, por ter cabalado. sem despir-se da sua qualidade de oficial da ativa. Essa é a mentalidade, o bom senso
do po,"o francês.
,
O cuidado, naquele paIs, em evitar as intimidades dos
militares com a política bem se define neste simples art. 175
do Regulamento de serviço interno - onde se dispõe sôbre
o uso de uni:t:orme, o qual assim termina, falan(!o não já
de oficiais da ativa, mas dos da reserva:
"F6ra. .estas circunstancias (em que podem frequentar em traje civil atos de s~rviço), deverão apresentar-serigorosamente fardados a todas as reuniões,
feslas e ceremônias. oficiais ou não, com excecão (notem bem,. Srs. ConstituinLes), das reuniões públicas
que tenham caráter político ou eleitoral".
Ê assim, 81's. Constituintes, que a França se defende
dos malefícios dos miliLares na política. e também dos prejuízos prrra a organiza<:ão de sua defesa nacional. que a
política dos quarteis acarreta para êle, atraindo as interpretações ele caráter partidário.
Naquele pais organizado, onde a opinião é livre, não
podem os mililares, nessa qualidade, discutir entre si assuntos religiosos ou políticos.
Essas conversacões são mesmo proibidas nos mess ou
easinos.
E, agora, peco licença para citar um trecho do discurso
do gen.eral 'Veigand, ao ser recebido na Academia Francesa,
{:lor bem traduzir o papel do Exército em tempo de paz:

"PermeUez-moi d'exprimer ce que je ressens á
l'égard de l'armée: reconnaissance paul' Ies lecons
que j'y :li trouvées, fierté de lui appartenir. Dans des
termes inégalab!es le man~chal Joffre vous a dit ce
que fut cette armée pendant la guerre. La paix exige
d'clle la pratique de vertus peut-être pIus difficiles
encore. Lorsqu'en effet le pays se léve paUl' sa dé!anse, l'armé l'encadre. eUe canalise ses énergies, mais
elle n'a pas á l'entrainer partg que leurs élans· se.
confondent;ses responsabilités grandissent. mais ses~·
aclivités naturelles trouvent leur libre cours.
quant a sacrifice. elIe i;e doit d'pn donner rex{'IDPle,
mais il est devenu le privilége de la nation tOu entiére. Dans Ies périodes de paix, au contraire, et
cn particulier dans les annécs oú un peuples meurtri et tout frémissant encore des borreurs dela guerre aspire li en éviter le retour, oú il voudrait croire
que sa sécurité- lui viendra d'antre chose que de son
propre effort, l'armée, considéré p<l.r guelques-uns
comme· inutile et par d'autre~ comme dangenerense, cesse d'être soutenue par l'unanimité des sentiroents. Et cependant l'armée d'un
pays pacifique
a' une tache d'autant plus difficile qu'elle ne peilt
étre la maitresse de l'heure ~
,
"L'exlstence de l'arroée est alors toute de recueillement et de travail: la réduction du service,
1'instruction des réserves, la continuelle, évolution des
moyens . et des méthodes imposent· á ses cadres une
iI.lcessante activité, un· don entier d'eux-roêInes·· á ··leur
deyoir.
'.
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L'armée yit pour son idéal: la défense victoricuse deocctte patrie. que. par eeux des siens qui ser....ent
au loin. elle connait dans rampleur de 51'S tcrritoires.
Tintensité de son raynnement et la grandeur de ses
deslinêes. Elle exerce rautoritc. qui est son principe de vil'. pour instruire ct discipliner les energies
dont elle dispose, ou que rappel aux armes pla:::Cl'ait
('ntre ses maim:. ?\'a,ant mcttre en acUou sa force
que loin en loin.ponr· résoudre des conflils ti. la maissnnce et au dc\'cloppement desqu('ls elle demeure
d'all leurs ctrant;ére~clle se refuse á étrc comoidérée
comme unI' puissance de destruction. Ellc ambitionne au contraire de faire oetn're construtiYC par l'éducaLion qu' clJe donne aux jcnncs gens passant dans
se;:; r::m~~s. par racHon civilü:atrice qu'elle exerce au
d·~llOrs. par la quHude qu'elle procure ti. toutes les
aeliYités de la nation .
..Ain::i rarmée s'efforce de dcmcurer. en même
temps que la gardicnne de notre sécurité et de notre
ci"ilisaticn. une école de patrioti::me et de di:::cipline.
nn foyer oú ~e pratique le culte de l'bonneur et de 1e
r:lhnf!g-aLion. Par lá elIe reste digne de resUme Que
....Ou:" ne ces:"ez de lui manifestcr... ,
Xa .-\lemanha do Kaiser. de Hindenburg e de Hitler,
tamb.>m o militar não vota nem é yotndo. Os generais que.
aI) tempo do Kai::er. faziam parte da Camara do:" Pares ou
Senatio. não eram eleito:: e sim designados pelo Imperador.
Xa AlemanlH'1 atual os tenentes que se manifestam, atl'i-·
hllindo ao::: chefes alemiies in~::uficiência de espírito nacional. ":io sc.... eramentc punidos c os chefes que não souberam
f>.... iJ ar que :l,;:sim sens subordinados se rleixassem atrair pelo
Yf.ndayal l,olítico. que a toda a naçiio empolgaya. são repl'e('ndidM e con....idado5 a ddxar a atiyidadc do Exército.
Mm:501ini. na Itália. tem afastado as fôrças armadas da
pnJíf iea. n.~m deixa que se confunda com a milida. .Ali.
Quando são 05 oficiais ou generais eleitos para o Senado. são
transfí':-irlo~ r':lr:t n r('5('r.... a.
Xa Turquia Kemalista admitiu-se que f05S\~m eleg:iycis
Olo militares ~ que fIe!' yotassem. P~ra l'eu primeiro parIaml'nto foram eleitos três ~enerais, 05 quais, porém. r"~CU5nm
r('('pb"r o seu diploma.l)orquê o jull;ayam incompatiyeis
com 5uas funC'ões militares ativas e entendiam prejuliiciais
no E~ército. qtlC seus oficiais ficassem expo:::tos ao:: incony(·nientes da.s eleicões.
.
Foi certamente, Srs. Constituintes. que. tendo conhccimAnto dêstes fato:: e de outros. o distinf.õ oficial do Exército,
tenente coronel João Batista 2\fagalhães. no -Estudo sôbre as
disposições a inserir na nova, Constituição"" trabalho homologado pelo Estado Maior do Exército. e que serYiu de l)ase
ás disposições adotadas pela commissáo organizadora do antcprojeto' constitucional. assim se exprimiu. no capitulo 3°,
examinando os dispositivos dâ Constituição de 189i,. página 60 e 61.
"Êsse dispositiyO (o item 3° do § 1° do art. 70)
reinante
naquela época nas classes armadas; é ao mesmo temD~ um
pr~mio aos' set'viços l)oliticos prestados
pelos alunos ~i1itares na primeira revolução republicana. pJe mostra. d~ outro lado. que,,~ão tinham

é evidentemente filho do espfrito político

-
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os examinadores 05 olhos fixos no futuru e nem levavam em conta as experiências do passado e as realidades do presente. Tratando de assunto militar, de
interesse da defesa nacional, deveriam ver que a alma.
o cimento, o essencial nas organizações destinadas á
guerra é a disciplina; que o voto dado pelo militar
fere de frenV~ a exist.:!ncia da disciplina, a qual não
pode ser apenas formalística~ pois que precisa, para
ter valor real, existir no pensamento e no sentimento.
E isso só se consegue com uma cultura da inteligên:lia e do coracão em nada contrariadas.
O direito de volar conduz o militar, que o exerce,
u marchar exatamente em sentido contrário. Examine-se em que consiste êsse'direito e o que me necessita
para ser convenientemente exercido.
É evidente que ....otar é escolher; e, para escolher,
~ preciso analisar, co'mparar, criticar, julgar. Tudo
isso contraria certamente o espírito disciplinar mórmente por se tratar de eleger superiores hierárquicos,
isto é, aqueles que ....ão mandar, ensinar, orientar, dirigir.
Além disso o direito. de 'votar supõe, como consequência lógica, o direito de agremiação política, de
coparticipação em correntes políticas, de reunião ,e
partidos, porqu(} é condição natural para seu maior
rendimento. Ora, êsses atos, e tudo o mais que dêles
decorra. serão compatí....eis com o espírito disciplina~
das classes :lrmadas?
;
Imagine-se o que irá por um regimento de infn.nt~ria,
onde os chefes. majores e coronei;:, p~ndam por idéias
conserva'1(~r<l~. 05 capitã.:>s seja~ liherais e os tenentes soelallstas_ avançados! A naO ser qne se suponham tais hom~ns desligo:lrlos das dúpend.}ncias falais aO;: elementos p;::icolt'ogic05 fllndamentai,.. bem se
podt~r:í .... er qu'~ não tem o go\'êrno e n. na<,;ão em tal
unidade um elemento d(' garantia da ordem e das
inslitu ir;ües.
S('. c..:rrnndo de mais perto a flt1cstão. le\'nrem-s~
NO linha d~ cllnta :\,;; ~nr'ncll'rí;:lirnR
inlrinseca~
do
brasileiro. :-luas lr'adi.;,ü(!s (! costumi'~. não será difícil
~oncluil' que. em \,p.z de elemento de· ord~m, tal uni.I~dc serâ um índice de d.,:,sol'dem latente.
Ontra ('nisa não aconteceu n:\ vida da ,E.-:cola :\Ii1ílar, durante o período republicano. em que ela 9<l
insurgiu C(lnlrn o govêrno federnl em 1897. 1904 e
1922. POl'qUt} tai;: fato;: foram o resultndo da~ tend.}nci:ls c opiniões ~ polIti1.'35 ...
Que ndvirá. portanto, se o voto fôr estendido a. todos os
militares?
Surgirão., fatalmente, acontecimentos desastrosos,
:i!:sses parecem trto claros e evidentes. que acarretarão,
por fim, a dissolução da fôrça, sem maior obstáculo para
a infiltração de idéias demolidoras quaisquer.
Mas, continuemos ainda a citar o trabalho a aue aludimos: no caÍlj~u!o IV. quando examina a matéria que deve
figurar na nOva Constituição - ás páginas 73 e 79 - diz:"
"Foi sábia a Constituição de 1891, declarando "as fôrças
armadas, essencialmente obedientes aos seus superiOres hie-
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rárquieos". Não o 1, porém, lógica como tal idéia, ao atr1-'
buir ás classes armadas, com o caráter de fôrças permanentes, certas faculdades.
.
Deu-lhes regalias contraditórias com essa regra de obediência por ela própria instituída, autorizando-as a exercer
a crítica, mediante o direito de voto sôbre a conduta dessas
mesmas autoridades a quem devem ser essencialmente obedientes. ]';:sse, o fato real.
_
: Ora, os cidadãos que exercem a autoridade são designaàos por eleição periodicamente~ mutáveis. Segue-se dai
que, aos militares em atividade, constituindo a fórça permanente, deve ser vedado o direito de votar. Se assim não
1'osse, concorreriam êles próprios para escolher' a autoridade
a quem deveriam depois tornar-se obedientes, o que equivale a anular o princípio da hierarquia ou, ao men9s, a torná-lo hesitante e ,enfraquecido.
~
E isso, em se tratando de in~tituições destinadas a agir
na guerra, onde o maior crime é a inação, importaria em
reduzir-se a proporção ruinosa b valor prático de tais instituições.
Deve, pois, a nossa constituição negar o direito de voto
aos militares em atividade."
O SR. ZOROASTRO DE GOUVELo\ - De fato, era uma Constituição antidemocrática. O ideal da democracia é, como sabe
V. Ex., a nação armada. Devemos levar êsse princípio ás
suas últimas consequências.
-O SR. GóIS MONTEmO - Não penso assim.
O SR. ZOROASTRO DE GOUVEIA - O exército deve confundir-se com a náção e não ser um instrumento de classe.
como ocorre no estado burguês.
O Sa. CRISTÓVÃO BARCELOS - Não é, no nosso.
O SR. SAMPAIO COSTA - 11: um instrumento de defesa
nacional.
O Sa. ZOROASTRO DE GOtlVEL\ - O exército defende a
classe; não defende a nação. Todos continuam debaixo do
facão capitalista.
O SR. LuIZ SUCUPIRA - Aliás, na Rússia, o exército defende a classe proletária. Defende, portanto, UII'la classe. O SR. ZOROASTRO DB GOUVEIA - Defende o partido comunista e defende muito bem, porquê é uma ditadura. Lá
está certo.
O~ SR. GóIS MONTEmO - As razões que acabamos de
expor parecem suficientes, para que não se altere o disposto no substitutivo constitucional, não para ampliá-lo,
mas sim para restringi-lo.
Se alguma modifica~ão é lógica, é apenas esta: - em
vez de estender-se o direito de votar ás pracas, venha-se a
negá-lo a qualquer militar em atividade.
É preciso compreender as classes armadas, e não querer sôbre elas legislar quebrando suas características e impossibilitando-as dépreencher seus elevados e patrióticos
destino!.
.
.
Se insistimos em considerar do mesmo modo generais,
oficiais, alunos,. sargentos e soldados, legislando. indiferen- .
.temente sôbre uns e outros.' decretaremos a anarquia pró-xima e a dissolucão hedionda para o Br-dSil ~ -

Aqui não há sargentos e soldados profissionais, proprIamente ditos, senão em casos reduzidos. Os !loldados s6 se
engajam em proporção diminuta e para os sargentos também há normas que satisfazem as convenincias do Estado.
A permanncia de uns e de· :outros nas fileiras, criando o
profissionalismo improdutivo e perigoso deve ser reduzido
aO mínimo que as necessidades do serviço militar deLer"minam. Igualmente os oficiais não devem escalar novos
postos se lhes faltam ou se reduzem sua aptidão profissional
e física e a idoneidade moral.
O que é preciso é que, ter sido sargento ou cabo ou
soldado no Exército~ àlém do tempo de conscrição obrigatório para todos QS cidadãos, assegure a situação do cidadão
que assim servir, de acÔrdo com as condições que realiza
na vida civil. É preciso que 'a lei imponha a preferência do
sargento para certos cargos, extensiva essa preferência,em
termos, a todos os reservistas de primeira categoria.
É assim que se praticará justiça para com os militares,
que se tornaram dignos da profissão e da raça.
; O contrário é criar inútil e prejudicial problema para o
futuro, sem nenhuma razão lógica, e a.té contra todas as
razões, postulados e axiômas da disciplina m~litar, como
arte e como doutrina.
Não basta legislar: - é necessário ao fazê-lo, ter em
consideração as nossas palpitantes realidàdes, de acôrdo com
=
os dados da ciência e da história.
Em resumo, o nosso objetivo pr6ximo é que o Exército seja digno do Brasil, o Brasil profundamente nacionalista e respeitado, para que se desenhe e· condense, no futuro, o nosso objetivo remoto, com a formação de um Brasil
maior, cuja voz tenha o timbre, e autoridade de exercer o
primado da civilizacão e da cultura nos destinos superiores
da humanidade. (Muito bem; muito bem. Palmas.. O orado'!'

°

é cumprimentado.)

5

o

chado.

Sr. Presidente -

Tem a palavra o Sr. Cristiano Ma-

o Sr; Cristiano Machado - S1', Presidente, preliminarmente, peco a V. Ex. que considere como anexos ao .meu
. discurso· as entrevistas do Sr. General G6is Monteiro, ontem
publicadas no matutino "O Jornal" e no vespertino "O Globo", en1revistas'essas que terei a honra de transmitir a
V. Ex., com as consideracties que vou fazer.
Sr• Presidente, Srs. Constituintes.
Trago bem fixadas as minhas consideracões, afim de não
dizer ma~s do que=devo e menos do que preciso.
De resto, tenho respeito quasi supersticioso pela tribuna parlamentar .;E esta para mim se reveste· de· um con. junto de condições e circunstancias de influência tão pessoal, que nunca propositadamente me disporia a frequentá-la com assiduidade, senão tangido por deveres indeclináv.eis, em uma hora que nos impõe compreerisão clara e
conbecimentoseguro·dos problemas de~toda ordem· que nos
dominam o espírito e. nos desafiam; a acão. Exaltada pela
palavra de autoridade, de quantos a~têm frequentado,aque-:
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clda pela influência de oradores cuja fama eorre paralela
e igual á justa tradição de cultura que lhes enche os nomes
:: de fulgor, bastam-me,êste é o propósito que costumo guardar dentro de mim mesmo, os ensinamentos que através dela
se fazem ecoar,' para que eu pl'ocure concordá-los, contrasteando-os, com os sentimentos que me animam em relação
ao meu partido e á nova ordem de éousas constituída pela
insurreição de 1930 e, sobretudo, á coletividade nacional e
.
á minha própril:!- conciência de homem público.
Verdade é, e já foi aqui por vezes proclamada, que nem
todos os que se mantêm arredios desta tribuna descnram
os deveres que têm para com a Nação ou se esterilizem na
simples apreciação contemplativa da vida, que aqui se agita
c e dos problemas que aqui se põem. TJm pouco devido aos ví. cios de nossa educação política, dentro da aferrada prática
presidencialista, um pouco também porquê é êsse um fenômeno banal na vida de todos os parlamentos nos países
de qualquer que seja o regime, o silêncio tribunício de muitos é não raro compensado por uma útil atividade nos conselhos dos partidos, nas comissões técnicas ou políticas das
camaras e até mesmo nas simples reuniões de homens sÔbre os quais pesem responsabilidades públicas. O certo é
que também os ausentes ou menos frequentes da tribuna são
muitas vezes curiosas expressões da própria atividade parlamentar. Uns e oútros, nesta assembléia, entre a representação política e a representação das classes,. têm cumprido,
alé aqui a missão de que se acham investidos. De m~m para
mim, senhores congressistas, vivo a apelar para· que se redobrem as minhas poucas energias e possa prosseguir, como
até aquí, sem vilipendiar o passado, fixando bem o presente e visando sobretudo o futuro, com todas as interroga~ões
que despertam em meu espírito, como certamente haverá. de
provocar, nos vossos. Ainda. me resoam aos ouvidos as palavras de advertência enunciadas pelo nosso brilhante colega,
Sr. Virgilio de Melo Franco, em um de seus discursos nesta
Assembléia~ Delas não _me esqueço, porquê tenho o pensamento sempre preso ás responsabilidades com que nos devemos conduzir em um momento como êste que, se não é de
desalento, dá que pensar· e nos traz apreensões. Membro
de um partido -político, cujas origens remontam a, época
distante no periodo republicano em meu Estado, partido
que se acha vinculado a muitas e grandes realiza~ões que
se inscrevem no ativo moral e material do passado como
t.'-lmbém, tenho a coragem -de. afirmar, a o muitos erros de
sua vida política, erros de cuja responsabilidade unanimemente participaram todas as ,sociedades partidárias do Brasit e,· repetindo o que já disse pela imprenSa, igualmente a
quàsi totalidade mesma dos políticos dos quadros revolucionários de hoje, impõe-me um impulso honesto. de conciência que; antes de prosseguir, precise mais uma vez, a situaSão dos que se acham á sombra dessa bandeira, ·em face
dos asstmtos gue nos dominam a atenção. Já, o temosfeito~
em mais de uma oportunidade, através da palavra sempre
acatada de meu ,eminente colega e "leader", 81'. Carneiro de
Rezende, do ilustre Deputado Daniel de; Carvalho e dos meus
.cdemais nobres companheiros . de representação, como _.ent declaracões de votos 'C definição<1e 'rumosaquí feitas, conjuntamente, pela bancaaa do Partido Republicano Mineiro.
A revolução de' 1930não;poderia jámais constituir para,
nós mineiros, e neste passo presuploigualmente afirmat
c
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com o pensamento 'eseravisadoao pensamento de meu='Estndo, sem distinção de credos I>0líticos, um "fiat" prestidigitador qUE apenas 'Permutasse no cenário nacional os
atores de um momento=da,do, e apenas isso, por outros quê"
no tempo e no espaço lhe tomassem os lugares e as funções.
Não, senhores constituintes,'nem ella poderia ser isto em
que muitos procuraram transformá-la, nem nossos' espíritos naqueles transes trepidantes· que precedem em nosso'
foro íntimo as horas penosas do tUri:lUltO e da ação, poderiam fixar-se em outros setores dó pensamento sinão naqueles a que os erros do passado e as lições que êles impunham nos haviam de levar. Ela foi qualquer cousa de muito
mais profunda·· significacão.
. Ela não teve origem simplesmente política, como o
quiseram inculcar, nem unicamente soéial, econômica ou
financeira. Não se pode atribuí-la somente aos erros dos
homens nem á inadaptabilidade da Constituição de 91 ao
meio brasileiro. Ela foi um pouco de tudo isso, e motivan. do-se quasi que desde a prática. constitucional da carta de
1891, cuja beleza estilística, cuja técnica e cuja con- ~
cisão maravilham a quantos a observam, a revolução
era de fato inevitável. Assim a entendi e foi, por
isso e depois de afirmar o que ora repito, que ainda em
1930, ao transmitir ao meu sucessor um mês apenas após
a vitória das;armas, o cargo de secretário de Estado, na mesma ocasião em que o faziam os ilustres mineiros Sr'5. Carneiro de Resende e. Alaor Prata, quís assinalar expressamente: "Confesso:"vos que foi com a conciêncianesta altura
que dei ao rigoroso cumprimento de meu dever no 'exerci- "cio do alto cargo que nesta hora vos transmito, os E}ntusias..;.
mos de uma confiança ardente,porque aceitei a re,;olução
com toda a inflexível trajetória- até sua finalidade recons'trutora e vitoriosa. Ela não se fez para dividir os homens
senão para elevá-los e enobrecê-los, eliminando de enLre êles,
isto sim, os que a tomaram como uma simples· mutação fi-:
s;onõmica de atores no teatro político, os que mistificam a·
. sua profunda idealidade, os que não resistem, pela insince-:
ridade e pela mentira, ao ambiente arejado em que terá de
viver" . Entre aquela época, em que eventualmente articulava êsses conceitos, ainda dominado da mais empolgante esperança de que o meio político-revolucionário, penetrado
dé- seus deveres para com a nação . exausta de promessas
falazes. d.e programas descumpridos. nã.o se desviaria de sua
dura, áspera mas alta e nobre missão, e a realidade presente, deverá haver, comô o sinto em mim, entre todos vós,
Srs. Congressistas, um mundo dedesillusões e de deseiÍcantos. Nã.o será êste, porém, bastante para enttbiar o animo
dos que, e entre êles me alisto, viram e vêem ainda na inquitação nacional que nos levou áquele movimento e
no processus de sua evolução até -hoje. qualquer . cousa de tangível e objetivo, que não vive apenas em nossas
imaginações, sinão como uma. clara configuracão de um
quadro real. '
. . . '.
,
,.
Dentro dêste pçmto de vista, énaturar e 16gicoque vos
afirme a íntima convi.cçâo que me domina o espírito, de qu'e,
todo passo vencido no tempo, e apenas isso, d~poisde 1930,
assinala ainda ~rlaréha -dlmtro das mesmas reservas que
guardamos. emn6Somesmos,da inesmatnquietação que sen. tíamcis, agravada sob muito~p.ectos=ce. das mesmas . intez:rogações que nos angustiavam. ,DIr.-vos-m em detalhe mUltas
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delas, se me não impedisse a penúria do tempo dentrú do qual
nos obrigamos a falar respeitando a V. Ex., Sr. o Presidente,
,ou a rispidez do Regimento, mal velada na doçura andradina com que V. Ex. procura disfarçá-la. De resto, toda!)
elas estarão certamente em vossasconciências.
_
Sôbre elas, e em meio delas, uma situação estranha para
a vida nacional e de indisfaroável gravidade para o Brasil,
afetando as relações de seus interêsses em face dos de ou':
tros países de emigração de braços e capitais, que de' certa
forma se vincularam ao nosso.
'
Estranha e penosa situação, intra-muros, com todos O!
nossos' problemas básicos llão resolvidos e hoje agravados
por outros tantos probIêmas postos pela nossa desavisada
atenção no decurso do govêrno revolucionário.
Em um momento dêsses, haveria de ser seguramente
recebida como um' desafogo libertador a reunião desta Assembléia.
A hora não devia realmente comportar que as nossas
.atenção se desviassem do trabalho impessoal dos preceitos
g~rais e básicos da reconstrução da vida nacional, tão entravada, tão fraudada em seus anseios, tão vacilante em sua
direção oficial. Eis que, Srs. Constituintes, desde o início da
atividade desta Assembléia, entre o esfôrço da maioria de seus
membros para bem ou mal, como puderem, trazer para ela
o concurso, de milhares de brasileiros que nos espreitam e
. censuram, como as esperanças. de milhões de patrícios que,
analfabetos, desassistidos, sofredores, aguardam" a .aeão· do
poder público - se fizeram por ela infiltrar, sob o manto
deinterêsse nacional, as preocupações personalistàs que la.;.
mentavelmente empolgam ainda o momento' que atravessamos. Fomos com isso recebendo os golpes mortais que nos
desferiam aqueles que mais deviam, .pelas suas responsabilidade,~ resguardar, com a soberania dêste congresso, a
própria unidade da Pátria. E entre ameaças veladas, regimentos impostos, indicações malogradas e substitutivos concertados e impraticáveis, aí temos as nossas apreensões dobradas.Não é sem a mais sincera tristeza que vimos, como
decorrência dos erros cometidos, privar-se a comissão constitucional da colaboração mais direta de um espírito como
ri do Sr. Leví Carneiro, '(m-uito bem) sem dúvida. um
'eminente brasileiro e um representativo da cultura jurídica
de nossa terra. (Apoiados). .
O 'SR. 'LEvCCARNEmo - Agradecido a V. Ex. c
O .SR. CRISTIANO MACHÀDO -Tudo isso, a meu ver.
proveiu da inspiraçio infeliz é de origem oficial, inegável
e evidente, por mais que se tenha, proc~ado disfarçá-la, de
trazer para êste cenário a consolidação constitucional do
~vêrno. Provisório. Mas, senhores, as nossas responsabilidades e o nosso senso médio das coisas e dos acontecimentos. impõem:"'nos confessar ter sido isso um desastre sob o
'ponto de. vista da impessoabilidade com que para aqui deviamos trazer o fruto de nossas meditações para a estruturação do pensamento médio do Brasil ao",fixar a sua organização constitucional..
_
Não. é .que eu me aliste .entre os' que pensam. poder. da: qui ~ para. o nossopáfs uma constituição milagrosa,_ com
. . . a evirtude-d(;ftransformartodos-os seusanseiosnUlll v&-sto
. campo de. felicidade coletiva;· não 'é queeu<imaginasse a
possibilidade '. de .' dar. ao •resultado..honesto'. de nossos. traba. lhos o aspecto,· quando não de perenidade; com que muitos
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sonham, de apenas mesmo poder ter a existênciâ das construções mais seguras á ação do tempo. Isto seria a afirmação de "tUIl impossível. Mas o de que me achava convencido era. que, deixassem os respõnsáveis pela direr.ão dó govêrno revolucionário, se -procurasse aqui dentro;' sem outras solicitações, o' trabalho da elaboração propriamente
constituc:;Onal. Como, porém, já hoje o dé que precisamos
é de uma constituição, como O que a nação exige no reclamO
universal de sua vida, de seus interêsses respeitáveis, interêsses de sua própria existência, é dêsse organismo que
- leve a cada um os limites de seus deveres e de
seus direitos como disse estou hoje convencido, sem
nunca ter sido um fetichista" das f6rmulas escritas senão dos
imperativos. de outra ordem e acima delas - acode-me di.zer-vos que desejamos essa constituição, qualquer que ela
seja, ou expressão do substitutivo da comissão dos 26, ou
do anteprojeto do Itamaratí, ou outra que promane da maioria eventual dessa Assembléia, contanto que nela se salvem os preceitos fundamentais da existência e da ação dos
indivíduos em relação ao Estado e dêste em relação áqueles.
Isto é ágora o que me parece. uma .exigência do momento,
para que se não sacrifiquem· fundamente interêsses mais
altos do país.
Apresentei, senhores constituintes, algumas emendas ao
substitutivo, como tive a honra de subscrever outras de
ilustres ~olegas, não s6mente da representação do meu partido como da representação do Partido Progressista. Há
objetivos comuns, na consideração de interêsses coletivos,
que aproximam as duas representações esquecidas,felizmente, nesta hora, das divergências políticas que as separam, para se fL"'\:arem num plano mais alto e patriótico.
Quero antecipadamente declarar, com os meus companhei-:ros, e como homenagem a milhares de patrícios que sufragaram nossos nomes sob a legenda do Partido Republicano
Mineiro, que procurarei defender com a palnvra, com a ação
e com o voto, ,os postulados de seu programa, discutido e
a'Provado em um dos congressos mais memoráveis qu~ se
têm reunido em meu Estado, sob as inspirações que nos haveriam de provocar a prática e os erros do regime republicano, até a explosão revolucionária de 1930 e com os
melhores prop6sitos de servir ao Brasil.
E foi sob a invocação dêstes prop6sitos, senhores congressistas, que a índole por bem àizer centrista, de equilfbrio e de senso que ainda não desertou. de nossa gente, levou
a que como primeiro postulado de ,suas teses políticas inscrevesse o partido - o de fortalecer por todos os meios a
,midade da pátria; em tudo superpondo os interl}sscs nacionais aos regionais •
.
Toco, 'neste passo,' na velha tecla do regionalismo, que
considero antes como um fenômeno da mais alta innuêncin
entre os fatores que nos agregam, sé 'verifico que é êle 0amor indissimulável do: homem pelo seu povoado natal, que,
ampliando-se, envolve e compreende no desdobramento do
pensamento e no afastamento das distancias, o mesmo traço ~
vivaz de simpatia e de apêgo ao município, ao· Estado e ao
território nacional. Como ,quasi 'todos v6s, somos assim pela
federação dos Estados, pela ,autonomia dos municípios e
pela unidade· da· Pátria. Se uma fatalidade -política, como
tive oportunidade de dizer em aparte aobrilbante discurso
do·,nosso colega -senhor Bias Forte§., aquÍ há dias proferido, nosseDara em limites que assinalam:fronteras apenas
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nece~sál'ias

para o jogo das atribuições político-administrativas das unidades da federação, consideramos tais limites,
no sentido que damos á integridade nacional, ideológicos em
sua significação mais profunda.
~
Se, porém, a federação é a própria unidade com a su. premacia da União, a descentralização administrativa é uma
necessidade imposta pelos mais sérios reclamos d~, racionalização da atividade pública.
Entre as que pareciam mais claras aspiraC}ões revolucionárias estava a de uma nova divisão territorial do paIs.
qúe tornasse indiscutíveis, dentre do pensamentoo que acabo
de enunciar, os limites interestaduais, e que pudesse atender ás exigências do desenvolvimento econômico dos' Estados
e ao equilíbrio da Federação. Fal<r-vos neste passo, com a
mais insuspeita autoridade, como representante de uma das
bancadas de um Estado que, singular em sua expressão demográfica €i territorial, só poderia vê-la diminuida quando
se estabelecessem os fundamentos da execução dessa idéia,
que a constituinte de 91 não poude realizar e que o govêrno
instituido pela revoluC}ão de 1930 não quís igualmente enfrentar, tornando-a, já agora, pela agitação que haveria de
suscitar uma aspiração fracassada.
Mas, senhores constituintes, mantendo a Federação, com
os Estados limitados pelas linhas que distinguiam as velhas
províncias, muitas das quais até hoje não foram aclaradas,
temos de: aceitar o principio indiscutível de que a ::representâcão nacional não deve ter as limitações que se lhe quer
dar e havemos de convir em que o prin~ípio da.igualdade
dos Estados na federação terá de ser ,praticado na conservação do Senado, ou Camara dos Estados, o nome pouco importa, que assegure a todas as unidades federadas o equi-'"
librio de representação que se faz mister.
Há uma série de medidas e emendas que patroeinamo8~
quer referentes á organizac.ão dos poderes, á responsabilidade dos detentores de funções públicas. ás que se referem
11 cooperaC}ão da União, Estados e municípios para a soluçl10 do' problema sempre angustiante da educação nacional;
quer as relativas á declaração de direitos e deveres, como
também á ordem econômica, cuja importancia acentuamos;
num índice tão expressivo que concordamos em considerá-la
8obreposta ao inte1'~eS3e' poliHco na reorganização do país e
fta atividade da administração.

A medida das medidas, porém, senhores constituintes,
e já .agora vos falo sob inspiração pessoal, nesta bora avançada c das incertezas para. que· caminhamos, se contém no
pensamento' aqui em plenário por duas vezes enunciado pelo
senhor Pereira ae Lira, nobre e brilhante constituinte. filho daquele recanto dramatico do Nordeste, que é na história contemporanea um marco .divisor de épocas, uma culminancia memorável da vida política brasileira a Paraíba.
'"
.
:
Essa memda é a que facilite .a reforma da Constituicão
que fôr promulgada. Na impQssibilidade de termos um Código político que resista á acão demolidora do meio a que
se destine - que êle traga em seu bojo - para salvar-se a
órbita legal a: seroenterevisionista.
. .
. Alisto-me abertamente. sinceramente, entre os que'
aplaudem o'pontó de..visfadefendidopor S. Ex.e. a bancada de seu partido, não' s6 atendendo á, si:tuacãoespe~ial
com que se defronta a vida brasi1eiranestemomento~cQroo
pela convicção com que o acompanho em seus convincentes
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argumentos, que nada mais são,ao,;meu ver, senão o quadro
da realidade do mundo em uma fase cujo clima político,
social e econômico, é na realidade uma transição.
Preciso acentuar, antes de terminar essas considerações
gerais e ligeiras, que me acodem ao espírito; e o faço em meu
nome e em nome de meus companheiros de bancada, umas
outras ligeiras ,considerações sôbre dispositivos das DisposiCõ~s Transitórias do substitutivo da Comissão dos 26 e assuntos que com êles se relacionam em vinculação estreita,
tão estreita, que não deixam de ser assuntos constiLucio-'
nais, embora políticos.
Julgamos necessário um dispositivo que torne reaberto,
incontinenti, o alistamento eleitoral em todo o país. Até hoje,
e extranhamente, e já se passa mais de um ano, acha-se
trancado o alistamento, o que vai representar, nas próximas
eleições que se verificarem no regime ,constitucional, um cerceamento enorme para os cidadãos.
Achamos uma alierracão o que se contém no parágrafo
único do art. 4".
O SR. MINUANO DE MoURA - :i1:sse artigo está revogado
pela mensagem que o Ditador dirigiu â Assembléia; não será
mais objeto de discussão. Sôbre as leis suplernentares, o Ditador invocou até, como responsabilidade e auxilio do país,
. a voz altiva e soberana da Assembléia.
O SR. CRISTIANO MACHADO - Delegarem-se ao Chefe
do Govêrno constitucional poderes legislativos é efetivamente
prolongar-se asituacão de que precisamos sair o maisrapidamentepossível - . depois de quasi atingido um quatriênio governamental a título provisório.
Aprovarem':"se ,os atos do Govêino Provis6rio, dos Interventores nos Estãdos e mais delegados do mesmo Govêrno,
sem um exame e discussão ainda que ligeiros, parece uma
afronta áqueles que, sinceros e altivos, não vêm solicitar um
bill de inden'idade equívoco e salvador. Esperamos que tal
dispositivo seja destacado para uma proposicão á parte, como
: era de se prever dos têrmos do decreto que convocou o eleitorado para a constituição desta Assembléia.
O SR. BIAS FORTES - Isto s6 não basta. ~ preciso que
venham os atos, para' que os possamos examinar.
O SR. CRISTIANO MACHADO - Concordo com Y. Ex.
Somos pela anistia ampla, que apenas resguarde para o
Tesouro Nacional os interêsses legítimos do pais, mas que
restabeleça o equilíbrio da economia e a prpória vida a
quantos, na voragem dos atos menos refletidos foram alijados,
de suas funções sem causas justificáyeis.
'
Finalmente, senhores Constituintes, ,chego ao ponto em
que se me abre a oportunidade de' referências á emenda
que, sôbre o processo da eleição do primeiro govêrno' constitucional. do país, teve a bancada do Partido Republicano
Mineiro a honra de apresentar á consideração. da ComissãQ
Constitucional e dêste plenário. Vou lê-la, certo de que nela
está a sua mais ampla justificação. (Lê)
Sul>stituam-seo
arte 10 e § 10 seguinte:
,

Art. 1. Promulgada esta ConstituiçãO, cessam as
funções outorgadas ao· Chefe do Govêrno Provis6rio pelo decreto' n. 19.398, as quais passarão 'a ser
0

. -/i

,
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exercidas provisoriamente pelo Presidente da COrte
Suprema, até a eleiçãoce posse do Presidente da República.
Parágrafo único. O Presidente provisório da República, ao empossar-se no cargo, prestará compromisso perante a Assembléia NacionaLConstituinte, da
bem servir ao Brasil.
'
Art. 2. Essa eleição se realizará dentro de noventa dias, a contar da data da'Constituiçl1o. P0108
. sufrágios dos eleitores inscritos até um mõs antas, da
acôrdo com a legislação em vigor e as necessdrla.s alterações.
~
Art. 3. O Presidente, eleito prestará compromisso
perante a AssemJ?léia Nacional, dentro de cl;lCO dlD.s,
apÓs o recebimento do respectivo diploma, co..
~ meçaD;do a correr dêsse dia o seu período de govllrno,
para terminar na data constitucional.
Art.: 4.° A eleição da Assembléia Nacional se rea"
lizará dentro de sessenta dias, a contar dlldatn. da
ConstituiCão, ,nas condições constantes do art. 2°, cozt1
as indispensáveis modifiéáções. .
Parágrafo único . A Assembléia Nacionnl S8 reunirá dentro de dez dias, após a apuracão final da respectiva eleição, durante a legislatura, até 31 de dezembro de 1938.
Art. 5.° O Presidente provisório da Ropt\blloa,
antes de deixar o cargo, prestará contas de suo. administração ...
0

0

O SFl;: CAR.NEIRO
mesmo princípio.

DE REZENDE -

Prestarú contnsl 2

O

O SR. CRISTIANO MACHADO -

. ... pessoalmente ou por meio·· de mon.nlr0m. pC!..
rante a Assembléia Nacional.
::
Art. 6. O Presidente provisório da nopt\b1i~
será· substituido, nos casos de impedimonto ou falta,
pelo Vice-Presidente da COrte Suprcmn",
"
0

:"

Bem se vê, de sua leitura, que, com ela, nponnH proPiciamos criar para o país uma ambiência de llot'cnlclllrJo dentro da qual possamos eleger para o primeiro p<!ríado do govêrno constitucional aquele de nossos patrícios quo,-pclas
suas qualidades em relação ao momento, melhor 80 recoJj1ende aos sufrágios da Nação.
.
~
O parágrafo 2° do artigo primeiro do substitutivo, acentua niíohaver incompatibilidades para essn primeira eleição. Não nos interessa, do ponto de vist.a prol)rlnm~tlte em
que colocamos êsse' relevante. assunto, aquí 1.ão brllhtJ.ntemente ventilado pelo' Deputado Bias Fortes, que figure ou
deixe de figurar no ctexto da nova ConstituiCão. n Inel~8ibl
lidade do Chefe do Govêrno Provisório parn as prlrt1eiras
eleições.
'
Nós o colocamos num terreno muito mais aUo do qUe
podem permitir as C'ombinações políticas e os interêsseS per..
sonalistasdénti'omesmo de uma carta constitucional- Nós
o coloc_amos dentro .da=6rllita moral e, olhando para o futuro,
pressentimos a.sançãó histórica. dos que nos têm de julgaI" reabilitadora, se soubermos impessoalmente compree:oder·· a
hora' dificultosa que atravessamos, e impiedosa, corno ='!JlIla
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sentença condenatória, se não a alcançarmos. Não :nos iludamos. A eleição' do honrado Cbefe do Govêrno Provisório
seria um dêsses erros ml1~cl1nles da nossa época.
O SR. CtUlPÔSDO Âl\tARAL - Apo~ado.
O SR. POLICARPO VIOTTI ~ Destruiria, completamente,
toda: a obra da Revolução. li: o que, infelizmente, se vai
fazer.
'o
"
O SR. CRISTIANO MACHADO ~ Parece, senhores, que.
os que tramaram contra S. E....... êsse pensamento inadvertido, sem o querer incidam no conceito de Tácito, citado por
Boissier, ao referir-se á insinceridade dos historiadores "mentem de medo durante a vida dos maus príncipes, mentem de ódio no dia seguinte ao de sua morte". É que não
raro os próprios amigos trazem aos homens . públicos dificuldades e atropelos de conciência de que quasi sempre os
inimigos os poupam. Como quer que seja, cremos que S' Ex.
tal como se vê de todas as suas declaracões, não é candidato á reeleição, e neste transe em que os homens público!
precisam ter a segurança de sua grandeza moral, para exemplificarem e para se imporem, terá bem fixo o seu pensamento nos postulados da campanha da sucessão presidencial,
de poucos anos atraz, e ainda muito vivos para serem sepultados tão cedo.
: O SR. MINUANO DE MOURA - Permita um aparte. Posso
dizer ao nobre orador que o Rio Grande do Sul não pensa de
outro modo.
'
O SR. CRISTIANO MACHADO - S. Ex. bem havia do
ver que seria isso um'ludibrio jogado á face da nação .
. . Certos de que nssim pensava. S. Ex., a quem fazemos
justiça, não 111e atribuindo outra orientação, e depois de
atento exame da situação que atravessa o Brasil, foi que nos
dispuzemos. alguns colegas da representação mineira, sem
distincão partidária, que aqui, têm assento, apresentar a esta
Assembléia o manifesto a que os jornais fazem referência.
Levei-o' mesmo ao senhor General Góis Monteiro, como
uma deferência a um companheiro eminente da luta revolucionária. Assim o fiz por êsse motivo, e mais por saber que
a altura moral de S. Ex. é precisamente a daqueles que,
como nós, se orientam nessa diretriz. '
" Aqui o tendes, senhores Constituintes:
"Representantes do povo mineiro á Assembléia
Constituinte, a· esta se dirigem afim de defimrem
claramente os' rumos que lhes parec:am dever ser
traçados nêste momento delicado e grave da vida
nacional.
.
Podem dizer, sem temeridade, que falam, também, por Minas Gerais, e que exprimem a sua voz
sincera e o seu verdadeiro sentimento ..• "
O SR. JOÃo BERALDO - Não apoiado. Representa,sim,
porquê é membro do Partido Progressista, que é o partido·
. dominante no Estado.
O sR. CELSO ~IACB:ADo - O· Intc:-ventor . Benedito Va'ladares l;epre~enta di~amente o povo mineiro.
O SR. CRISTIANO MACRADo não. se f~ (luvir,

'" áqu~la voz
VOLUME XlV

U • •, •

,',

pois

que

convenientemente..",
3
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at1'avés .da surdina instrumental do atual Govêrno
Mineiro, o qual, em mat·éria de política federal não
se ,póde exprimir senão veladamente e sem o ~igot'
.necessário••. "
.
>

o SR. MmUANDO DE MoURA - Como a de todos os :Estados do Brasil, porquê nos Governos dos Estados estão de-legados do Dit.ador. (Muito bem).
O SR. AMARAL PEIXOTO - Aliás, não são delegados do
Ditador; são delegados dâ Re:volucão.
O SR. MINUANO DE MoURA' Não apoiado; porquê, se
não, já teriam desc.ido· de suas eulminancias.
'
,
O SR... CAMPOS no AMAl\.Ai· - Se são delegados da ReV'oluCão, não conhecem essa qu?-lidaqe que teero, pela ,conduta
que ve-m tendo.
.
O Sa. M1NVANO DE MOURA - São simples delega(!os do
Ditador, que hoje não interpreta a vontade nacional.
O SR. A:r;..rARAL PEIXOTO Se não interpretassem, não
estariam em cima. O povo já. os teria deposto.
O SR. MtNUANO DE MoURA - Não estão de cima: ~stão
muito por baixo I
O Sr. Presidente - Atenção! Estã com a palavra O: senhor
Depútado Cristiano Machado.
.
O SR. CRISTIANO MA.CHADO - Quero assinalar aos
81's. Constítuinfes que est01l num terreno elevado, impessoal. (MUito bem). Não viso trazer para este oenário paixões
politicas, nem. personalismos que interêssem a·· êste ou
áquele.
O SI\. MINUANO DE MOURA Com.o eu.
O SR. ACÚCIO TÔRRES - O orador quer dar remédio
para um gr.ünde mal que aflige a Nação.
O .CRISTlAl~ O lt>:u\:CHADO - Senhores, estou lendo um.
manifesto, e peço mo permitam prosseguir nessa le,iturâ..

.. • • • . e q1.1~ êste sentimento, •. embora vibrante .~
acêso na alma popular, não consegue se' fazer tradu:"
zir á luz do dia, graças ás providências, sufocantes
da censura á imprensa e de outras medjdas repressivas da Une· manifestação dope1lsamento.
. Nero p6de deixar de ser a voz, que exprime {J
sentimento de Minas, áquela que norteia e indica as
únicas; diretrizes que· estão de . . Mõrdà com·a tradi~
dição do nosso Estado; áquelaque propugnapelo
priroento integraL dos postulados dó movimento que.
em 1930, despertado também 'pelo clarim, mineiro, se,
alastrou pelo "Brasil como um .incêndio . e derrubnu
a Lirania, disfarçada em poder constitucional."
Nem p6de deixar de ser .. a voz de Minas áquela
'que se mantém coerente com as lições do .passado
mineiro, próximo e. remoto, e que não pactua, não se
acomoda, não transige com· a mágica mistificad'Ol.'a.
_Q.ue deseja coroar a jorDada revolucionária com um
- ~pílogo que é anega~.ão dO'seu smto inicial, com
. . uma« conclusão que aparece,' "ilogicamente como a
constru.ç.ão ''\''iv:l.z, aberta, clara" insofismável . do:=raciocínío· im:pósto pelas premissas moralizadoras . da
Revolução. .
, __
~
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A nossa é ~ 'Voz dos que falam por Minas, e as
outras, que se fIzeram por ventura ouvir, são apenas
vozes dos qu~_ ~~am em :nome de Minas. E, estamoa
seguros, a hl",torla sabera recolhe:r uma e outras e
estabelecer claramente li distinção qu~ entrs e'las
eXIste.
O SR. MINUANO DE Mo1J"R.o\. 'Minas""'. Póde dizer.

V. Ex.

disse .. em nome de

uma presunção que não ex. '
~
O SR. PEDR.O ALEIXO O orador fala em nome de
~!inas. Mas é prec.iso considerar que não haja exclusividade
.DO mandato que aquí desapenhamos. São, aquí,representantes de Minas não só os membros do Partido Republica-·no Mineiro, como os do Partido Progressista.
,
O SR. l\-hNUÁ-NO DE MtmR..t,,· - São' representante da ~o
.berania nacional, com assento nesta Assembléia.
O SR. BL-\S F0R.TES -:"É preciso distinguir os que falam
-em nome de MlDag dos ~que falam por conta de Minas!
, O

Sa. ODILON EMG.... -

,prime a realidade dos fatos.

(Trocam-se vários apartes).

O Sr. Presidente -

É

-

Atenção! Peço aos nobres Deputados

.qu€l não interrompam o orador. Está com a palavra o se-

nhor Deput.ado Cristiano Machado.
'
.
O SR. CRISTIANO l\f.A:CHADO Só um insano p6de
assegurar que a Revolução de 30 se cingiu a uma escalada
do poder, cam o: afastamento de alguns homens, que o detinbam e . a sua substituição por outros, que lhes sucederam.
Provocada por vícios manifestos do _regime, entre os
quais culminava a hipertrofia do Executivo, e que a experiência de contiua agravamento em 40 anos de vida re':publicana mostrava serem insanáveis, apressada por grave
crise econômica e financeira, que se ,iuntou a uma política
tederal que era a sínt.ese e a expressão máxima da mesma
•hipertrofiaacirila aludida, a revoluoão de 30 surgiu como
um impulso profundo de reação e de renov~ção.
Recrutamos os seus soldados em todas as fileiras ideo'lógicas, alistando, sob as suas bandeiras, todo os patriotas
descontentes com a desastrosa situa Cão 'da República, co. ordenado, no seu seio, fôrças que se enconf.ravam unidas,
somente no propósito de destruir a carunchosa construção
existente, mas que divergiam, muitas vezes, no. cOllCeito e
na compreensão dos planos da reconstrução :fu_tura, e' na~
tura1 que a Revolução se ressentisse de falta de unidade nos
propósitos doutrinários e nas atividades reformadoras.
Havia, entretanto,. um assunt-o que, sem· duvida nenhuma, sem nehuma sombra de equívoco, era o denominador comum dê todas às doutrinas, era o local de encontro
,de todas as tendências, era o ponto de intersecção de todas
.as opiniões. Queremos nos referir á supressão ~da influ. ência do presidente da República na .escolha do seu suecessor. (Apoiados). A extinção dêste, hábito c lamentável,
'desta. forma básica -de disvi;rtuamento da verdade republi-caná foi, '., talvez, o JÍnico propósito da Revolução· que COILtou, .desde o inicio da 'conspíraçâõ, até· o suéesso final dO le-'Vante armado, com oapôio integral, massico, selll discre-

,

-

36-

paneias. nem reservas, de todos os Revolucionários. (Mu.itobem).

.

O Sn. ÁCÚRCIO TÔRRES - Talvez, não; foi, com certeza.
SR. ODILON Bp.AGA A Revolucão se fez devido ao'"
desrespeito ao voto, á fórmula republicana. O que desej(),é
que. o Mador me afirme se o candidato que preconiza .as:...·
sumiu o compromisso de respeitar a fórmula democrática.
O SR. CA...'\!POS DO AMARAL - O candidato de V. Ex jã..
está exercendo compressão.
. ,
O. SR. ACÚRCIO TÔRRES O orador nãoestâ lancandó
candidatura alguma, l~as apenas mostrando que a indicadanão serve aos altos interêsses do país.
.
O SR. :Mr:NUA:NO DE l\foURA - Espero que o ilustre orador dê resposta cabal ao aparte futurista do nobre colega
por Minas Gerais, Sr. Odilon Braga.
.
O SR. CAMPos DO A1\<rARAL - O orador ·'perrp.ite um,
aparte? Quero informar a V. Ex. que o candidato (la maioria póde ter assumido qualquer compromisso, mas o fato éque já está exercendo compressão sôbre os seus eleitores.
Eu próprio estou sob compressão.
O SR. A:r.IAR..'l.L PEiXOTO - Não apoiado. V. Ex., homem
livre, não pódp fazer uma declaracão dessa ordem (TT'ocam-,
O

~e OUt7'O$

apartes).

.

.

O Sr. Presidente - Atenção I Está com a palavra o· se- .
nhor Deputado Cristiano Macllado.:
O SR CRISTIANO l\fACHADO - VV. EEx. tiveram a,
fineza de não interromper o meu discurso, já quasi termi-·
nado, agora, justamen~e, quando estou procedendo á leitu~a'
.de um.~ documento, chovem os apartes. Procedo a esta leItura, porquê me sinto no dever de fazê-la nêste momento.
(Continua a lêT).
"~ste foi o postulado qUe, pela evi.dência de sua
necessidade e pela oportunidade com que era invocado, congregou e entusiasmou as massas brasilei-ras ás quais,. menos facilmente interessavam os outros princípios revolucionários, de natureza técnica'
ou política, colocados num plano de indagacãc mais·'
alta e, por isso mesmo,~ menos accessível.
Póde-se dizer, sem receio, que foi o principio
da não intervenção do Executivo naseleicões presi~
dênciais, que. deu á Revolução o grave caráter deuma insurreição nacional, sem o qual não teria sidc'
possível a vitória do movimento.
Üü:'a, é exatamente êste princípio básico, êste
impulso fundamental, esta posição' inicial que se'
pretende alijar e' subverter, com a eleição do S~nhor'
Dr. GétúlioVargas á presidência constitucional da:,
R,epública.
.
.

O SR. LE..~C:\UBmiFILHO -. V. Ex. permite ~D1- aparte?',
9 Generais Góis. Monteiro: faz parte_ do Govêrno. Provisório;

portanto, o mesmoprincipio"da não intervenc5.o do 81:'.- Ge-túlio Vargas- existe paraoG~neraLGÓisMollteiro.:"
;
. O SR. CRISTIANO ;'MACRADO '-.. (continuando a lêr)
...~tes de prosseguÍrmos. neste canlinho,convemque.:
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·deixemos claramente e:x:presso que· nenhum sentimento de·
.natureza pessoal nos .?l0ve contra o honrado chefe do Go= 'Vêrno Provisório.
Não temos, mesmo, nenht!m:l razão especial pará rJôr
-em dúvida a palavra: de S. Ex., de que não se tem imiscuido, pessoalmente~ im1 ,absoluto, nas combinações -que se
processam em torno do seu nome; e isto o declaramos· sem
esforço nem, constrangimento.
Comndel'aroos, llorém; que o papel do l'evolucionârfo
não é apenas, -:O de se não envolver,num trabalho que des-·
minta ~os prinéípios mesmo da revolução, mas, além disso,
o de agir sinc·eramente e abertamente, para. impedir que_
,esta contradição ine:x:plicável se ultime e se realise.
Trairiamos á nossa conciência, e á missão histórica de
;Minas Gerais, se não trom~essemos a público a nOssa pa''lavra eo nosso esforço nesse sentido.
.
Não ,-nos-enganemos, não queiramos nos enganaI:".
A eleil:ão do honrado Chefe do Govêrno Provisório
para a presidência da República Bràsileira. constitúe ane-;
·gacão precisa, a oposição flagrante, a contradição cento por
.cento, daquilo que a Revolução considerava; a sua mais rútila esperança e que a vitória de 30 sentio ser a sua mais
'lidima conquista.
O SR. Ml:-:'JA.~O DE MOURA - Muito bem.
; O SR. AcÚRcro TÔRRES :- :e o desment.ido mais positivoá pregação de Aliança Liberal, de que foi .patrono _O
atual Chefe do Govêrno Provisório, de parceria com - o
=:Sr. Antônio Carlos.
O SR. CRISTIANO MACHADO - A reeleição do pr6,prio Chefe do Estado que se encontra, além disso, provido
de poderes excepcionais, além de contrariar todas as tendências da nossa história rep'Jblicana, é muito mais cha,cante com as idéias revolucionárias do que a. eleição de
um cand:rJato das preferências do presidente. deposto em
c

1930.

Depois da quasi falência e da insuficiência, na exe-:,,cução de tantos tópicos do programa da Revolul;1iO ..•
O SR. CLEMENTE MEDRADO - Na opinião de V. Ex.
O SR. CRISTB.NO MACHADO ••• o coroamento
',da sua obra com· o falseamento do seu principio essêncial,
·é um daquêles erros históricos, que constítúem um, menoscabo -e uma trafção á memória dos mortos pela'causa. além
-de constituirem também um ponto de partida· para sérias e
:fundadas dúvidas sôbre o nosso fut.uro.
Ninguém pode prever até onde levará O Brasil, a que
iumultos o arrastará, em futuro mais ou menos próximo,
um gesto impensado desta natureza,· que V81... desiludir :.'
-nação e tirar-lhe a confHmça nos· seus homens, precisamente naquêles que se tinham proposto um grande esforço para
serví-Ia e para atender aos seus reclamos imperativos.
Minas, que foi em grande parte responsável pela Revolução, não pode assistir, impassível, ao seu estrangula.'mento. Eis porquê vimos, sem rebucos, declarar que não
'Podemos concordar com a obra de destruição das bases re-:
volucionárias, que se pretende levàr a efeito, nem nos 1'e5'Ponsabilizamos, por isso mesmo, llelas~ consequências qUI)
-êste fato possa. acarretar.
. . -".. ~
...... ~.Divergindo, como o .fazemos, e "pelas imperiosas razões
'4UeeXpusemos, da candidatura do honrado Chefe do Goo

-
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vêrno Provisório, tão inoportunamente lanc;ada por antigos. revolucionários, esqu.ecidos dos seus compromissos, não
'Podemos dehar, logicamente, de apresentar á Na~ão onosso candidato, tirado de dentro dos quadros da Revolução.
O homem que, no momento, reune _todas as . qualidades
e todas as condições para exercer ô supremo 'posto .do .govêrno brasileiro é o Sr. General Pedro Aurelio de _Góis'
Monteiro.
A candidatura do ilustre chefe do Exército' Brasilcir"
impõe-se por motivos políticos de ordem geral e de natureza revolucionária.
.
Seria longa a e,."'q)osição minunciosa de todos êsse.s motivos, e, portanto, nos_ limitaremos a indicâr aquêlesque
se nos afiguraram maIs importantes.
.
_
Em primeiro lugar convém, desde logo, esclarecer, que
a candidatura do ilustre militar não se reveste do caráter de
oposição do seu nome. ao do eminente Sr. Getúlio Vargas.
Preliminarmente, púrquê, segundo accentuamos acima, chonrado Chefe do Govêrno já. declarou que se não envolve, pessoalmente, n9=lancamento do seu nome e, em. seguida, porquê a lemnran\{a da candidatura do atual ministro da Guerra surgiu expontaneamente no seio de vários
grupos revolucionários importantes, de dentro e de fora de
Minas, desde o inicio dos trabalhos da Assembléia Constituinte, sem que, igualmente, S.Ex. tenha promovido díréta ou indiretamente êsse movimento.
. Os servi;;os Ín'estadospelo. General G6is. Monteiro aoBrasil e á Revolução, colocam a sua inconfundível personalidàde num plano excepcional de evidência e de prestígio.
Chefe do Estado Maior das Fôrças em Operaçõp.s, na
marcha gloriosa de Outubro, soube S. EX., em 32, defender
a autoridade da ditadura, concorrendo, porém, imediatamente ap6s os lutuosos acontecimentos daquêle ano, tanto
'quanto os que mais· o fizeram, para a pacificação do Bra.sil e a conc6rdia do nosso povo dividido pela guerra civil.
De formação "profundamente nacionalista, é entretanto, S. Ex., um espírito largamente aberto aos- ensinamentos e ás acquisicões 'da.:moderna.. experiencia historica do
mundo no. campo social? e polftico, o que faz com que S. Ex.
seja capaz de enfrêntar os problémas brasileiros,' servido
pelas tendências sabiamente renovadoras que se fazem mistêr, para" a solução de tais_~asos, mas tambem, apoiado nos
elementos insubstituiveis e conservadores da formação nacional, çalicerce sem o qual não é possível a construção de
qualquer sistema realista OU de qualquer obra. durável.
A candidatura do General G6is Monteiro não =se reveste' .
do vício original de partir de uma simples manobra polItica. Ela é a última tentativa de salvação da revolução'
brasileira, que se dehatenos aru;eios da derrocada· final, e um'
prudente: esfOrço para evitar 3S possíveis crises tumultuárias que se desenham, nos horizontes .do nosso futuro. _
O fato do ,General Ministro da Guerra não ser originário,
de nenhum dos grandes Estados da Federacão•••"
O SR. CRIST6v_~o BARC:iLOS - Então, .o candidato é .o Ministro· da .Guerra? J-

-:

O SR. AcúRciIo TÔRRES -=Quja-: inelegibilidade, aliás, a
nancadallaulistajá.propÔs.. ...•... .
."
-'0 SR. CRISTIANO MACHADO - ••• ~and()~ést.a.é-a
origem corrente das candidaturas políticas no Brasil,v~lln'
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tir:n', decididamente, da sua, êste aspecto de conchavo, que
improvisa o valor dos homens pelos pôstos qUe eles eventualmente ocupem na chefiados grandes Estados.
A candidatura do General Góis l\1onteiro, não ê, pois
estadual, é nacional, porquê nacional é a sua personalidade'
porquê as atividades de sua vida honrada, toda devotada a~
sel'viço' da pátria, têm sido pl.lramente brasileiras, sem distinção de regiões, _e porquê,' finabilente, S. Ex. é hoje-C)
chefe respeitadoo e···· qtlerido, do grande organismo nacional
:~
que é o Exército Brasileiro.
Só . as forças armadas, como organismo autônomo, resduzirem vitoriosamente ao sucesso a candidatura do ilustre
militar, esta última, sómente, seria decisiva.
O Brasil, neste· momento, precisa de um govêrno legal
e forte.
E só um chefe militar. exercendo um mandato constitucional" poderá realizar um govl\rno que preencha essas,
duas condições.
:
_ :
O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - É de admir~r que Minas
civilist3? adote urna candidatura militar.
O SR. CLE!\IENT;E MEDRADO - Minas Gerais, :não apoiado: alguns representantes de :Minas, a minoria. o que é muito
diferente.
: O SIt. CRISTL.\NO MACHADO - Continuando a ler:
"Será a lei forte, mas sem ditadura, será a ordem estrita, mas dentro da legalidade, será a união das fôrças armadas, c a sua disciplina compacta, em torno do cidadão
ó que, sendo o chefe civil da Nacão, é ao mesmo tenipo,o companheiro mais graduado.
O Brasil, no fim da ditadura, vai atravessar um período
em que, libertas as paixões pelo afrou.-iamento constitucional do sistema de repressão, a disciplina vai ser mais necessát'ia do que nunca e mais difícil de ser obtida do que
jámais.
As lutas políticas e sociais, os impulsos regionalistas,
infelizmente, agravados pela política revolucionária, se sucederão. _
Só as' fôrças armadas como organismo autônomo, res-·
peitado e nacional, serão capazes de manter a ordem, a disciplina, e a união da Pátria. E,só agrupadas em torno de
vil, s60Exército e a Marinha poderão sustentar a união
nacional, ameácada pelos tufõe:; regionalistas, e pelas 001'um chefe militar, poderão as fôrcasarmadas ma.nter-se inas espera.
.
.
Só o R"'tércíto. e a Marinha poderão manter a ordem cilMões, para o, cumprimento, integral da grande tarefa que
dissoluvelmente unidas e voltadas sem descanso, nem vacirentes desagregadoras· que atravessam o mundo. Só o Exército ê· a Marinha, únicas fôrças verdadeiramente brasileiras,
que superam as fronteiras internas e as estreitezas das suas
paixões, -poderão guardar, para as gerações que nos sucecI:e4'em, a Pátria llnida, integra, .forte e paeífica, que recebemos das. mãos dos nossos maiores.
-, Senhores Constituintes! Pela candidaturà do General
Góis· Monteiro á Presidência da República!
. •Por .• um govêrÍlo que possa manter a ordem, dentro dt:!.
lei!
.... .
...
.
=~
PeloacÕrdOda Revolucão com os seus 'principios!
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Pela defesa da unidade nacional ameaçada!
Pela grandeza do Brasil!
.
Assim estava êle concebido."
];:le reflete honestamente os nossos pontoa de vista :e
nãe, foi escrito senão sob o domínio das mais fUÍldas inspirações do nosso patriotismo. Cumpramos todos, nesse passo,
o dever a que nos impele ·0 devotamento ao Brasil. (Muito
bem; muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado.)
.
O Sr. Pontes Vieira (discurso escrito enviado á Mesa) ~
Sr.' Presidente, devo prestar, com, a maior lealdade, e em
satisfação aos que me fizeram constituint.e da nova República, o meu· depoimento nesse complexo e expressivo inquérito, em que as opiniões se cruzam de todos os angulos
da Nação· Brasileira. Declaro, preliminarmente, a -minha cética persuasão no que proclamou notável advogado· quanto
ao precário sentimento jurídico da almà indígena, não obstante a real e evidente conquista cultural de uma élite respeitável. E esta disparidade, entre a nossa evolução mental
.e as nossas realidades morais, constitUe a dificuldade em se
fazer refletir. na carta fundamental. o verdadeiro espírito
nacionaL Tenho o maior respeito e imensa consideração pelos artifices do nosso projeto de Constituição. Sinto, no
trabalho de conjunto, que nêle puseram o melhor de seu
esfôrço e patriotismo, colhendo aqui e alhures as sugestões
apreciáveis dos observadores interessados.
Em meu primeiro discurso, nesta· AsseInbléia, sugerí
a votação de uma carta sintética, em harmonia com o opinar do públicista bandeirante Dr.- sampaio Dória e com as
manifestações últimas. conforme 1f. dos dignos Deputados

:~t~:i~:~~~~e:id~: ~:r:f:oda;a~=;e;r~~c3:~a~era;:~~r~~

inquinar a carta magna, dada a complexidade do problema
constitucional e das condições de' desigualdade e instabilidade mundiais, no aspecto social e econômico, convencernos-emos, embora tardiamente, de que sómente um estatuto
sintético seria aconselhável, relegando ã legislação ordinãria, a' matéria infixa.
;
o
Chama Pontes de Miranda a isto ~que se vai fazer "êrro
na técnica do conteúdo constitucional." "Ocorre o êrro -(diz).
quando na Constituição se incluiram matérias de direito administrativo•. penal, intertemporal e civil. Imobiliza-se. desaconselhadamente, . o que· é . de . si móvel a mudável. Dá-sa
primeira plana a regras secundárias. Constitucionaliza-se assunto de leis ordinárias e, talvez, de pura administração~
Ou, com isto, se expõe o Estado a permanências jurídicas
contrárias aos interêsses públi"cos. ou a pr6pia' constituição a revisões frequentes. Melhor Técnica do conteúdo é a
que procede á determinação científica do que deve ser o,núcleo central, o plano de ;:vida, rigido, do Estado. A Constituição oferecerá; resist~Cia a inovações,~a yontades impetuosas e,talvei, passageiras, nos. pontos em - que tal resistência é aconselhada." ("Os. Fund. Aiuais do D .. ~ Consto"~
ps. ~08...9.)
.
. .
'"

.

--

.; .•.••·..... Vàmos,porém, ao que nos importa, istl) é, aosreparlD~
que queremos consignar no projeto em estuâo_ ..... .•. ••.
'
: Iniciando o. meu .juIzo sôbre' o 'Pl'eambulo, direi não
-poria nenhuma obseryacãono que foi' elaborado, semespi-

:.

-41-

:rito de imitação:.~. como mera sentença enunciàtiva, encer.rando, em grande "Síntese, :profundamente verdadeira o e"pirita que presidiu á feitura da Constituição. em unani~e
manifestação dos Constituintes. Na enunciação devem inter.correr, .d.e .fato _todas a3' opiniões. O preambulo é genérico
-e totabtarlo, nao canvmdo pressupor intolerantes e constrangidos. :
Ao enunciar. uma constituição todos procurarão des--v~stir-se pelo menos em teoria, de qualquer espírito fa~
.CIOSO.
~o~o ~om c~t~lico, porém, e cot6licà praticante, nâo
mamfestareI oposlçao á emenda dest~ dI) Sr. Máno Ram()s,
f~~o cons?mado e consagrado por grande maioria desta casa.
.:Nao sereI eu o advogado dI) Diabo. Outros, melbor executa-.
rão tal mandato. Apenas, em princípio. não teria. a iniciativa
.da emenda, pelos motivos que subscrevo, já expostos desta
tribuna, por'um dos mais feivorosos católicos da .!'\ssembléia
o brilhante embaixador Raul Fernandes. E, tanto
assü~
-que, em data de 7 de dezembro, tive a honra de sugerir a
.seguinte redação:
.
"O povo brasileiro, na perfeita faculdade de
sua soberania, animado do intuito de realizar a suprema finalidade social e política da nacionalidade,
estabelecendo um regime de pura democracia,' decreta e promulga, por seu legítimos representantes,
a Constituição dos Estados Unidos do Brasil."
Após a minha sugestão; tive conhecimento da outra
·<leista. Não seria possÍv€l, que eu permitisse oS nossos anais
registassem manifestação minha, com duas opiniões diver:gentes. Deixando de subscrevê-la aguardei-me para. me ple_
nario, votar com a orientação católica do meu espírito. sem
Os compromissos e conveniências que destroem a persona'lidade. Ultimamente, porém, convencí-me de oferecer uma
r~stríção que' constitue uma subemenda· á· emenda vence'tiora. Aceitando uma sugestão do meu querIdo amIgo e
,companheiro de 1>~ncado Dr. Leão Sampaio, substituiria a
expressão "dos Estados Unidos", por estoutra - "dn. República Federativa", ou somente - "da República"... do
•Brasil, - votando, como é justo: e lógico, pela subct;1enda do
-digno Deputado Fernando de Abreu, há poucos. dlll.g apresentada. Não deixa de ser um eufemismo, e não tem para
nós do Brasil, nenhuma razão expressiva, nem argumento
de tradição, conservar a legenda "Estados Unidos" que s6
assenta e calh'a, aplacada ás àntigas colônias. Norte Americanas. Ou então· teriamos de dizer "Estados e Territorios
UnidOS do Brasil".

. ..

Passando agora ao sistcmã de govêrno adotado, declaro
que considera sábia a orientacãodo projeto.
Quando aqUÍ me manifestei. pela. primeira. :ez, ~m 23
de novembro, batí-me pela forma ecletlc~. E O fIZ. na~ p,?r
<leixar de_ reconhecer seja o parlamentarIsmo a modahd?-ae
única compátível com O PUI'O democratismo; mas, por. J~-,
gar não aplicar-se' ás nossas possibilidades ou condlçoes
existenciais, . isto é. não ser possivel aceitá-lo o nosso estado
cultural, e sobretudo a no~sa for1!1açâo moral. Devemos.
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caminbar para a verdadeira democracia: mas façamo-lo ])01'
eíapas, pondo em prática;alguns postulados que o projeto tãobem e tão esmeradament&, soube traçar. Disse Mirkine que
"3.. crise da DemOCl"2iC1a ~. enl noSsos aias, ú rJroblem:s' essencial da política B do Direito".
_
É' de crêr-se na profundeza dêste conceito, não por de:rl~~iitO do regime. mas por falta
de sua compreensão. ou
m~lhor. por insuficiência cultural e, moral.
Se é verdade
que as constituições, só -por si, não modifiea.m a.s c()ndicõe~
pol:!ti~as de um povo, não é menos verdadeira a sua função
~G::,\:jJiar no progresso das práticas
políticas elevadas. As
eonstruções atraem os meios de transportes. No sistema.
politico, as leis despertam o civismo dos espiritos. Praticando postuíados, tem-se vencido uma etapa na evolução.
;1olftica ambiente. Por isso é que aplaudo e adiro, irrestritam~nte, as iórmulas de transição
que evitam choques e
violên.cias. Se n.ão quel'emos j)adecer das consequências de
um govê;:-no de fôrça, contornemos os avanços extremistas.
que teriam como cODsequência fata~, inevitável, a reação-.
negativista.
""A Constituição de cada país, deelal'a o Professor
Guetzevitch. é sempre urn compromisso entre as tradições nolíticas existentes e o Direito Constitucíonal
Geral, cuja definição e redação são de competência
da ciência jurídica.
"O parlamentarismo introduzido nas Constituioêas da" nova Europa não achou em certos paisés a
D&3e psico16gica e social. Se não bá atrás do pa,rlaro~nt(.l um contl'ôle j)oderoso da opinião pública, se
o eleitor permanece indífe1'entemente á sorte polit~ca do seu pais, a luta do!
partidos sã e indispen.sdvel no parlarnentarismo, não é mais uma luta de
:prineípios, mas uma luta de pessoas.
O pariamcntarismo deixa de ser um govêrno da
maioria, tornando-se o instrumento cego 'das combinações de corredor e de grupos. Em certos Estados da
Europa nova.· o· parlamentarismo tomou imediatamente esta forma desastrosa e não há nada àe espantar que, nesses Estados, devido á crise presente
da ideologia democratica, a vaga de desíavor que fere
o primadó do Legislativo e o desejo de reforc.m- ()
E:recutivo se tenba afirmado. Ora, nestas condições,
esta te.ndência ql.lehra por vezes os quadros da concepção democratica do Estado. Desde Que êstes quadros sejam partidos, chega-se ao sistema do poder
pessoal do ·Chefe do Govêrno, lembrando o antigo
"princíplo monárquico" •
(As Novas Tend~ncias do D. Comt., M. G.. Váginas 2Q1-2).
...

.

.

Pondo de parte inumeras emendas que teria 'de apresent.nr-, se não me JlOuvesse reservado· para fazê-lo, nêsses
últimos dias, e tomando coÍlhecimento do mUhar delas que
ás minhas antecederam. poupando maior esforco .meu e da'"
cOmiSRã(\ reservo-me -para,· em. IllenáT,10,· :Votar de acôrdo
com aquel:lS cuja justificação coincidem como .meu ponto
de _vista.' .Alguns detulhes, cqtretanto,' escaparam aos meus
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brilhanJes colegas. Não me resta tempo, porém, slUao "para
referir-me ,a um dêles, perfuntoriamente, embol.'n. o meu temor congênito e quasi invencíveL
No capítulo da. -Organização dos Estados" e:xtrnnhci que
se l'cvivcsse a expressão "federativa" quando SI) obrig-a na
~letra a do art. 123 que os Estados respeitem os princípios
da organizaçfio nacional estabelecidos na lIf<.:gntl. Cnrta. A
expressão que se transportou do art. 60 n. 2 da. Constituição (J~ 91, para0 artigo 123 do projeto, já hnvia desaparecido na reforma Artur Hernardes, em 192G. c. no antcpl'ojeLo.
I\este sentido apresentei a seguinte Hmenda:
"No aI'tigo 123, letra A do substitutivo, cn) vez da palavra Federativa, escreva-se: RC1JresentatilJa.
Justificação-Considero ter sido mais sábio e mais técnico, neste passo, o anteprojeto do que o· substitutivo que o a1tel'Ou. Esta minha. opinião. defendida com lógicos argumentos,
vem de longa data. É anterior â reforma constitucional do govêrno Artur Bernardes, que :l aceitou em 192G. No substitutivo venceu, mais uma vez, a orientação do eminente
constitucionalista Carlos Maximiliano, a qual tive a honra
de cont.estar no meu livre "Institutos Jurídicos" publicado·
no Ceará, em 1925, cscl"ito o capítulo referente ao assunto"
em 1922. A êsse tempo a minha argumentação descnvolviase em torno da redação do art. 6° n, 2, da Constituição de
91. Transportou-se agora 11 expressão federativa. do capitulo sôbre as intervenções para o· da "Organizac.;ão dos Estados". Não importa; a impropriedade persiste. Partid:írios antigo:; da e:ç;pressão fede1'aliva houve no congresso dos
quais distingo dois ilustres representantes minenses,' os
Drs. Afranio de Melo Franco e ArnoUe Azevedo. Comentando eu tais opiniões concluia que os nobres legi>:ladores t.cntavam sigriificar que se no n.2 do art. 6° da Constit.uição
de 91 se houvesse escrito "forma repuMicnna de govêrno", a
intervenção não teria logar se um Eseado quizesse adot.aI',
por exemplo, uma forma de goyp.rno unitária. Seria possivel, porém. a. verificação desta hipótese, Sem a des:.~regação
do Est-ado rebelde'! Inconcebível fOra uma república unitária, parte integrante de outra federativa. A desagregação,
::1 independência seria o fenômeno antecedente proíbido
pelo arL 1° e n. I do art. 12 do projeto. A reforma federaf.iva não é dos Estados particularmente, mas da Naçüo.
A atribuição de manter a forma republicanu federativa'
é pr6pria dos poderes federais. porquê a na<;:.ão é qne se
constituiu Jeàerativamente. Federar - unir vária:; unidades em
s6 corpo de nação, conservando cada uma delas
a; sua autonomia em tudo :que não afete aos interesses r.04
muns. A ftepública Brasileira é que é federativa. Os Est.ados Federados organizam-se republicanamente, dentro das
condic:ões estabelecidas no art. 123 do substitutivo, maté4
ria que: era do art. 63 da Constituição ~ntiga. E não seria
possível ao Estado a iniciativa de transformar, dentro de:
suas fronteiras. o regime federal do pais, em forma unitária degovêrno.
.
'.'
.-'
ODr. Carlos Maximiliano aplaude· a palavra federatí'V_a. em,vez da forma empregada pelas constituiljões americana e argentina, afirmando ter sido mais completa a nossa.
Carta fundamental. Aquela' e;.wressão, diz, arma o govêrna
brasileiro para evitar a desagre$!:a~ão e fazer obedecer ás
leis e ás aútoridades federais, em matéria de sua competência~ (Comentários á Constituição, n. 1'50. pag.: ia5) ..

um

-

44-

'Quanto á tentativa de separação, já fizemos senti,!' que o
,governo federal agia pela disposição do art. 1°, reforçada
hbje pelo n. 1 do art. 12 do projeto. E, quanto a fazer respeitar ás leis federais, tínhamos o art. 6°, n. 4, e iremos ter
.0 n. 5, do art. 12, do substitutivo. Somos obrigados a concluir que mais bem avisadas foram as constituições americana e argentina do que a nossa com o seu exagêro incon·sequente. J. Barbalho, nos seus comentários ao n. 2 do
art. 6° abstrai, por completo, da expressão "federativa".
Os nossos poderes públicos assim também o têm compreendido nos diversos casos concretos. A intervenção no
Ceará, em 1914, foi ~ampo vastíssimo para discussão dessa
tese. O govêrno interveiu com fundamento no n. 2, e o
.segundo considerando do respectivo decreto assignado pelo
~Marechal Hermes, referendado pelo DI'. Herculano de Freitas, ilustre ministro da Justiça, só se referiu á prática da
.forma republicana do govêrno. E no 7° considerando, referindo-se ao gôzo de instituições locais republicanas faz re-,missão ao art. 6°, n. 2, e art. 63 da Magna Carta.
Mais recentemente, em 1917, o Govêrno Federal interveiu no Estado de Mato Grosso, com fundamento nos m. 2
e 3 do art. 6°, porquê renunciaram ali o mandato, não só
todos os membros do corpo legislativo, como também o chefe
do poder executivo e seus substitutos.
E, nas instruções expedidas ao bacharel Camilo Soares
de Moura, nomeado para representar o Govêrno Federal,
,como interventor, o Dr. Carlos Maximiliano Pereira dos
Santos, então Ministro da Justiça, escreveu:
"De acôrdo com o decreto .•. etc., nos têrmos do art. 6°
. ns. 2 e 3... para o fim de alí restabelecer a normalidade
do govêrno republicano, a eficácia das leis e a segurança da
garantia de todos os direitos ... etc. (Obra citada, pág. 167) ".
Quer dizer que a palavra "Federativa" naquela artigo
f.não tinha significação. Tê-Io-á no art. 123 cdCo=substitutivo?
Não me parece, pelos motivos expostos. Do Estado em si
não depende a:Federação Brasileira. Esta constitue-se pela
.união de todos os Estados e tp.rritórios.
Devo, agora, exprimir o pensamento do". Partido Social
;Democrático, do Ceará, a que estou filiado, no que se refere á organização judiciária do País. É do nosso programa
.político pleitear a unificação da magIstratura, assegurando
. aos seus representantes completa independência moral, exigindo-se cultura técnica, rigidez de caráter e serena impar.cialidade no exercício de suas elevadas funções. Dentre os
pontos fundamentais por que nos batemos, vimos não "se
'ter plasmàdo no projeto, êste que representa para nós uma
aspiração.
.
Diz-se e conclama':se ser condição indiscutível do fe.deralismo a dualidade de Justiça. Maior erronia doutriná'ria eu não poderia conceber. Até confederações existiram
,com um corpo só de juízes. Esquecem os autores dessa afirmação ,que a expressão Mfederação" e pura e exclusiva'mente política, só podendo a ela subordinar-se a condição
de organiiação dos poderes Legislativo por excelência, e
-Executivo.
'.
Só "para esta. ordem de poderes, exigem-~e as duas es:·féras de ação: a geral e a .particular das unidades federa;das. Se é expressão essenc'ialmente política, não subordina
~a ()rganiz~ção do Poder .Judiciário., Se o fizesse teriamos de
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preparar a cúpula dêsse pOder QÚe é o Supremo Tribunal ou:
Côrte Suprema, emprestando-lheuD;l cunho de representa-o
ção regional, cada Juiz refletindo o pe~amento de uma unidade federativa, desde que por elas viêssem indicados.
Não era possivel viciar assim a estrutura do Poder:julgador, cúpula que é da construção nacional. Supremo
guarda da Constituição, seu má..\:imo interprete, é. o judiciário a garantia indiscutível dos direitos e deveres de todos
os cidadãós bra~i1eiros, inscritos aquêles no paclo fundamental.
Federar - Já o dissemos, é unir várias unidàdes politicas em um s6 corpo de Nação, conservando cada uma
delas sua auton6mia em tudo que não afete aos interêsses
comum'. A Justiça é do interêsse comum, nacional, como é
a Justiça eleitoral já unificada. Se uma decide sobre as eleições, nas ires esfécr'as administrativas, a outra assegura,o
isto é, pode e deve assegurar os direitõs dos cidadãlJs bra_
sileiros insculpidos e sistematisados no nosso estatuto básico, como o exige o melhor exercício <la democracia. Em
conclusão poder-se-á mesmo afirma!', que a democracia não
se exercita perfeitamente em todo o território da República, sem se apertarem os laços nacionais, com a unificação da justiça, dentro de nosso regime federativo. E esta'
unificação será. precedida da unidade do processo conquência forçada da invariabilidade do Direito Substitutivo•.
Nem se diga que as condições ambientes de diversidade entre as uni'dades políticas obrigam â dualidade processual. _
Não se tome como obstãculo a dificuldade de transporte em Es.tados como Amazonas e Mato Grosso, campal-anda-os com Distrito Federal e São Paulo. já assim pensei.
Confrontem-se, entretanto, os Códigos adjetivos de Mato'
Grosso que põz em execucão, no seu território, o {lo Distrito Federal, o do Espírito Santo e São Paulo, e verificar-se-á.
a leve divergência em detalhes mínimos e a sua coincidência nas linhas básicas, sendo uma c6pia do outro, ou imitação hábil e engenhosa. Veja-se sôbre o assunto, o estudo
comparativo do DI'. Camara Leal. Não preciso entrar em
demonstração circunstanciada, o depois do que foi dito por
Barreto Campelo, Filadelfo Azevedo, Prisco Paraiso e Prad<l
Relí, cujos conceitos subscrevemos nós os representantes do,
P. S. D. Cearense. Acresce ainda a erudita justificação
escrita por José Ferreira de Souza represent>J.nte do R. G.
do Norte, cuja emenda. tiv-ª. :l; honra e o prazer de subscre-,
ver. O maior inconveniênte criado pela dualidade de processo é a criação do direito inter-estadual, processual -já demonstrado por Filadelfo Azev.edo. Lêr os seus exemplos quanto á penhora e embargo~ de terceiros, por precatória.
Serão. quanto à unidade de Justiça. ouvido~ ainda, além
de Rui BarbOSa, na sua formidáveL c?-mpanlla civilista. mais,
conforme demonstrou João Mangabeira, em magistrais artigos, os tribunais e advogados de 17 Estados' da Federação
Brasileira, em moções inequívocas de aplausos á· doutrina.
em foco. Invoque-se, ainda, a doutrina 'de Amaro Cavalcante, mestre incontestável da estruturação do regime federa ti"Vo,um dos mais ardorosos adeptos, da adoção. da justiça:
una; Clovis llevüagtta e, outros que jamais estréviram in-
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<compatibilidades entre' a unidade judiciária e a organiza-'
-Cão federativa.
E o substitutivo submete as ações contra a Fazenda.
Nacional a 22 justiças locais; e, em vez de unir e coordenar,
como diz Prado Keli, agrava a separação e o divórcio das
leis adjetivas e de organização judiciária, de competência
dos Estados, com as leis substantivas, de competência da
União.
Em que pése á autoridade do Ministro Arthur Ribeiro
(cuja idéia não foi observada, au grand complet, para maior
incoerência do substitutivo), o projeto que êle inspirou,
nesse particular, não satisfará as aspirações nacionais.
Passando á organização do Poder Legislativo, hei por
bem proclamar que os .constituintes representantes do meu' .
partido se manifestam contra a Camara dos Estados, substituindo-a pelo Conselho Federal, com representação igual
por Estado e Distrito. O equilíbrio federativo que se propÔs
no substitutivo não nos parece sincero,embaindo as aspirações das pequenas unidades. Acompanhamos, neste passo, ~
a sábia emenda apresentada, considerando o Conselho um
poder de supervisão e coordenação.
..

.. .

,

~

Duas palavras, ouso dizer, em torno do capitulo - Declaração de Direitos e Deveres'" ~ no que diz respeito aos
direitos sociais.
.
Diz o art. 142: "Assegura-se aos brasileiros, e aos estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade dos direitos
·concernentes á liberdade, á SUBSIST:êNCIA, á segUrança individual, á propriedade, nos têmos seguintes: - ,"Terminei
a leitura do capítulo e nada lobriguei quanto ás garantias
á subsistência. Só no capítulo seguinte, sob o d:stico "Da
ordem Econômica e Social", art. 166, - foi encontrar alguns dispositivos caritativos como supremo e platônico consolo dos desválidos. E lembrei-me, com desalento, das iluminadas palavras de PONTES DE MIRANDA, com que me
fecha o seu livro "Os Fundamentos Atuais do D: Constitucional" :
"O coracão do Direito Constitucional de hoje é
o direito á subsistêncin e á educação. Se há trabalho,
a êle tem direito o' indivíduo e deve trabalhar: correlatividade perfeitamente jurídica; 'princípio socialis:ta que penetra, harmônico, no Direito. Se o Estado não
aponta o trabalho, j~ve o sustento. a casa, a roupa, a
higiene, o Livro, a Vida. Estado que não pode realizar isto, ou não merece ser Estado, ou não tem: no
govêrno os homens que precisava ter. As Constituições do século XX que não asse!lurem como direito
irredutível, ,o direito á: subsistência ., á educação, serão folhas 'tênues de papel por sôbre os ~ovos: a
primeira lufada as rompe, a primeira crise as reduz
á pop.ira. O problema aparece com todas as suas arestas trágicas e com toda a sua magnüica humanidade:
Decífra':'me ou eu te devoro."
:Não bá negar á sábia oriental;/ão do substituti.z,ó no
. -estudo do instituto - o estado de sítio. 'Teçam-se os encômios possíVeis ao estatuto. de 91, -mas evidenciem-se, leal-
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mente, os seus singulares defeitos. No instituto excepcional, o que realizou o projeto de superior á Constituição
.p3.;Ssada é de sUJlla relevancia.
Toda controvérsia cruzada em torno da antiga medida
·de excecão ficou esclarecida, definindo-se até a atitude que
-o Poder Judiciário poderia manter, quando. por lu.."'{o de' pre.potência, abusasse de suas prerrogativas o Chefe do Poder
Executivo.
Sabemos que o estado de sítio tem o seu supremo mo. tivo firmado na lei de salvacão pública. A imperiosa necessidade da manutencão da ordem, levou VOLTAIRE a proferir os versos memoráveis cuja. verdade e significação constituem o fundamento filosófico da manutenção do decantado instituto insculpido, por diversas modalidades, na quasi
unanimidade das Constituições. Disse o incomparável cri:"
iico:
"Le devoir plus saint. la loi plus chérie.
C'est 'oublier la loi, pour sauver la Patrie."

Não prevê-lo ou suprimi-lo pelo receio do abuso (disse
'Coelho e Campos. em 1892). não seria evitá-lo. antes aumentariam as dificuldades. Mas. para bem usá-lo, é preciso
bem saber defini-lo. isto é, as prerrogativas do poder de,
exceção devem ser usadas dentro de normas preestabelecigas. E neste ponto, o legislador deve ser claro, nitido, inaisfarçavelmente compreensivel, para que os intuitos e inspirações de seu patriotismo não degenerem em instrumento
de vinditas e perseguiçõs, índice da insuficiência cívica dos
.povos. Quando exercidas assim tais prerrogativas, dentro
de preceitos insofismáveis, e não por usurpação violenta,
constituirão o momento de maior gravidade para o poder
:pessoal de mais sevéra responsabilidade. e, por isso mesmo,
produtoras de enormes beneficios. O substitutivo realizou
·trabalho notável, nesse particular. Melhorando a redação do
anteprojéto. cuja idéia soube aproveitar. deliu todas as
dúvidas que oferecia o texto da carta de 91, defeitos que a
experiência política e a cultura adquirida na República souberam revelar.
Excetuando as disposições do n. 1 § 9° ~que se enquistaram no art. 188, e que se me afiguram defeituosas, o texto
-parece-me Derfeito.
Quanto ao nCl 1 do artigo referido, não se percebe bem
.-0 que pretendeu o legislador. Se limitar .no má."'{imo, a vigência' do estado de sítio, a 180 dias. ou. se prorogar o
·pr-azo de 90 dias, mais de uma vez,lim~taD(;lo-se a este
espaço de tempo cada prorrogação. c Se real a primeira hipótese, criou-se uma situação que pode oferecer - sérios _en-traves ao poder público. Impossível e perigoso, prever-se
um limite'no espaço e no temDO para,a exercício, dada lei da
Suprema necessidade. Convinha que só ao Legislativo se
estahelecesse a faculdade de determinar o tempo do ~stado
de sítio.
Quando o executivo o decretasse, ficaria ao Legislativo
-o Doder de determinar-lhe. o têrmo..
-:Se verdadeira a segunda alternativa, o texlo será então
uma superfetação. Na primeira discussão ofereci emenda
'p~dindo a retirada do dispositivo por me parecer mero dis{arce. Melhor o .silênci9 do que gravar disposição~ insincera
·e camouflada. Porquê se."o estado de sítio pode ser prorro-
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gado, por mais de uma vez, embora por tempo determinado,.
sera êle decretado, de verdade;:: por tempo indeterminado~
Pelo abuso do poder que o decretou será êste responsável,
cabendo ao poder político o controle e o julgamento dos ex.:.
;cessos verificados, quanto ao tempo. O § 9 0 parace-me dispensável, visto como a prorrogação dar-se-ia já por autorização da Assembléia, conforme dispôs o § 8° do mesmo' artigo.
Cortadas estas arestas, parece-me perfeito o texto.
Foram delidas as controvérsias antigas, não merecendo
dupla int.erpretação as causas de alteração da ordem que dão.
lugar á medida. Definidas e esclarecidas as medidas de exceção. Determinados os . casos de recursos para o judiciário.
Ressalvadas as imunidades parlamentares, dos mebros dos
Tribunais e dos Governadores de Estado. Obrigada a cessação dos efeitos quando findo o estado ·de sítio.
Tais eram as controvérsias, oferecidas pelo Estatuto
antigo, e de tal maneira elas se suscitavam quanto aos recursos para o judiciário, que no Supremo Tribunal se ófo~
mou, a respeito, uma tríplice orientação. Por' uma delas, de
que foram arautos Pedro Lessa e Rui Barbosa, entendia-se
que o Poder Judiciário seria competente para julgar dos
próprios fundamentos da decretação do s'tio. Nenmum.
acordão, porém, nesse sentido. Pela segunda, a sua competência iria apenas até o ponto de contrOlar os abusos do
Poder, na vigência da medidas. E a terceira vedava ao judiciário manifestar-se sõbre quaisquer consequências que pudessem advir da suspensão das garantias constitucionais
decretada por um dos poderes políticos. O projecto aceitou
e adotou, sabiamente, a orientacão da segunda corrente, o
que não motivará, de ora por diante, a duplicidade de julgamentos sôbre tão momentoso e relevante assunto. Foi assim
coerente com o artigo 5° que dispôs sôbre a independência e
harmonia dos três poderes, orgãos da soberania nacional.
Se houvessemos adotado a terceira corrente, teríamos retrogradado de um século, para aplaudir arbitrariedades cometidas em 1836, pelo govêrno monárquico. A êsse tempo, suspendeu-se o grande juiz Justino José Tavares pelo simples·
fato de ter concedido habeM-corpus a vários <i..srr>.o:M.ados do
Rio G. do Sul, onde por motivo da guerra civil-a-rlexistente,
o poder legislativo autorizara ao respectivo presidento a
prender sem culpa formada, a conservar presos, por espaço·
de seis meses, e a desterrar sem limitação de tempo, os·
suspeitos ou aqueles cuja presença se reputasse perigosa á
-ordem e segurança pública. '
.
A aplaudirmos a primeira corrente, já o disse algures,.
seria pleitearmos o aniquilamento do princípio de autoridade, a limitação de um poder, cuja independência lhe é assegurada pela Constituição, a pretexto de garantir liberda-·
des individuais, sendo esta intervenção do Judiciário um. at() cuja atribuição, nem de longe, a Constituição lhe conferiu.
.
O grande amor consagrado á liberdade pelo preclaro
cc juiz Pedro Lessa' e pejo extraordinário ARui, rião se contra-·
balançou com a reflexão da ordem pública e do principio da.
autoridade, que acima de tudo deve ser obsêrvado como supremo amparo da boa organização. administrativa.:::
o povo melhor· está garàntido. quando o govêrno mantém inabalável"a sua autoridade do quê. quando condescende..,
.pelo' temor á desordem.
7;
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"Verificadas as circunstancias estatuídas na .Constituição, o executivo pode declarar o estado de sítio: Se errou
na apreciacão delas, se houve mesmo falsa interpretação do
teXto constitucional, o legislativo é o único que pode reforinaI' o ato, não aprovando ou suspendendo o sítio. Verificado por êste poder o abuso de autoridade ou má fé por
parte do Presidente da República, a assembléi:l. deve responsabilizá-lo .ou condená-lo. Se, porém, na execução de
medidas que autoriza o sítio, houver sacrifícios de direitos,
liberdades individuais que a Constituicão houve por bem
garantir, mesmo no regime de exceção, o judiciário, então
sim, não pode deixar de amparar as vitimas dé tais violências, porquê não lhe é lícito privar-sede uma at~ibui
ção que é, puramente, sua. Neste ponto concordámos com a
autoridade de Carlos Maximiliano que, por sua vez, invocou
Reinach e outros pontífices do Direito Público.
Aproveitando o poder de exceção, sem comprometer a
liberdade, tal qual a ditadura romana com as vantagens do
poder pessoal, os autores do substitutivo souberam fugir
do antigo regime prussiano, para o austríaco de anos atrás
que repeliu os tribunais de exceção e os julgamentos de
: plano, consequência natural da abolição do direito de ser
julgado senão pelos juízes ordinários . Pesou no animo a
tradição brasileira fiel ao espírito liberal, e sempre pronta
a repelir os regimes de fôrça e de idolatrias personalistas'.••
Tenho, assim, aplaudido com leve e diminuta restrição,
o texto do projeto quanto ao estado de sítio, com inúmeras
vantagens sôbre o capítulo correspondente da antiga constituição, não obstante, carta modelar e de incomparável perfeição. Vai nisto o meu maior elogio e admiração ao trabalho patriótico e erudito da comissão_ elaboradora do substitutivo.
Era o que tinha a dizer dentro do tempo regimental.

7

o Sr. Alfredo Pacheco (Discurso escrito, enviado á Mesa) :
- Sr. Presidente - Srs. Constituintes - Quando da ref6rma
do Regimento Interno da Assembléia, a que dei o apóio do
meu voto, jamais podéria imaginar viesse ela· incidir sôbre a
liberdade e o direito daqueles que, como eu, a aceitaram, tornando-a vencedora.
,.
Inscrito sob número elevadíssimo (24.4) para a discus~ão
do Projeto de Constituição, ora em debate, nutro a conviccão
de que se escoarão as 30 sessões regimentais sem que se me
ofereça a oportúnidade de concorrer com a minha desvaliosa
cooperação para. a feitura definitiva do noso Código Supremo.
_
Á. providência, Sr. Presidente, que V. Ex. tomou com
sabedoria, sugerida pelo ilustre e culto colega, Sr. Deputado
Fábio Sodré, relativa á publicacão dos discursos. encaminhados á Mesa, devo, pois, a fortuna de poder, destituído· embora
de autoridade, traçar as linhas gerais -de minha discordancia
com o que o projeto consignou. Essa discordancia foi objeto
de emendas" que' tive a honra de apresenta ao anteprojeto de
Constituicão, quando de primeir() prazo regimental para êsse
fim,.

-

. . A douta Comissão· dos 'Vinte e Seis, bem como a dos trêS

coordenadores, rejeitaram todas as sugestões d6 minha
autoria, como de numerosos colegas que lançaram sua atenção
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para os mesmos pontos daquele documento. Refiro-me, Sr.
Presidente, ás aspirações de ordem religiosa consignadas em
preceitos constitucionais, que tanto afeiarão o texto e cuja
supressão pleiteio.
"
Nesse sentido. são minhas emendas.
Não acuso, Sr. Presidente, nem censuro os técnicos da
pequena comissão coordenadora, pela inserção no projeto desses al'rebiques grosseiros que o fanatismo gerou. Juristas de
nome, como os 81'5. Carlos Maximiliano, Raul Fernandes, Leví
Carneiro, para não citar outros, êles o não fariam senão premidos pela expressão da. fôrça numérica: dos que, na Comissão
dos Vinte e Seis, permutavam o apôio de emendas que, se discutidas no plenário; não mereceriam, de certo, aprovação.
Triunfaram, pois, os interêsses de seita, as conveniências
regionais e até políticas.

o projéto, ora .em discussão no plenário, nos revela, sôbre
a matéria, chocante contradição. EX&minemo~lo:
.
No art. 10, letra b, estabelece que "é vedado á União e Ms
Estados estabelecer, subvencionar, ou embaraçar o exercício
de cultos religiosos, ou ter relação de aliança oU dependnncia
com qualquer culto ott Igreja" - sem prejuizo, todavia, da
representação diplomática junto á Santa Sé e admitida a colatJ!)ração recíproca em vista do interêsse coletivo. ~
:A primeira parte do artigo supra caracteriza, precisamente, o sistema do Estado Leigo. .
Demarcadas as lindeiras entre· os poderes temporal e
secular, estabeleceu o projeto a forma da Igreja livre no
Estado livre.
Não obstante, contrariando o senso e o espírito que animou ao legislador no enunciar a primeira parte do referido
inciso, aparece de modo exótico aquele final. Há, evidentemente, um antagonismo formal e palpável.
Se não, indaguemos, que vale dizer 'essa colaboração recíproca entre a Religião e o Estado? Qual a extensão dos
objetivos que a determinaram, se não desvirtuar o sistema?
O que está escrito, de modo'claro e insofismável, é que á
União e aos Estados é vedado ter relação de aliança ou dependência com qualquer culto ou igreja, estabelecer ou. subvencionar o exercício de cultos religiosos, admitida, porém, OI
colaboração recíproca!
~
Essa colaboração recíproca nada mais é que subvencionar um culto qualquer, que estabelecer relações de aliança,
ou de dependência entre êle e o Estado. É uma válvula
aberta sob o pálio do interêsse coletivo para o desvirtuamento da lei.
.
Seguindo a mesma ordem de idéias, ferindo de passo em
passo, o,'sistenla de laicidade do Estado, vemos o art. 1.43
que preceitua:
"Sempre que se tornar necessário, nas expedições militares, hospitais, penitenciárias, ou outros estabelecimentos
oficiais, será permitida a assistência religiosa, sem coação ou
constrangimento nem onus para os cofres públicos.... '
É perigosa, sem nenhuma dúvida, essa permissão ~ E
tanto mais perigosa, quanto se tratar da assistência religiosa
aos e.'xércitos ém marcha, ás expedições militares, em virtude de ser estrangeira a grande maioria dós missionários
.
religiosos existentes no país.
Estudada sob outro aspecto, não' deixa, igualmente, de
intranquilizar. A luta religiosa,' no .seiodas· classes armadas,
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surgirá, certamente, aos embates das doutrinas e das seitas,
ameaçando os alicerces da disciplina e da ordem.
A segurança çiessa espectativa está nos exemplos que a
meúde se observam nesta Assembléia, toda vez que o assunto
_
vem á baila da discussão.
Mudem-se os cenários, os arilbientes, as circunstancias
e se avaliem a intensidade~ os aspectos da luta, as suas consequências:
De outra fórma visto o dispositivo, ocorre-nos indagar:
qual o juiz da necessidade sôbre que êle se alicerça'? Qual
o critério a seguir 'para o julgamento dessa necessidade? O
arbítrio dos comandantes das expedições ou dos diretores dos
hospitais, penitenciárias e demais 'estabelecimentos?
O enunciado noârt. 144, quer me parecer verdadeiramente inócuo. Diz o artigo referid0':;
"A ninguém se privará do tempo preciso para a satisfação dos seus deveres religiosos, atendidas as obrigações
dos serviços a seu cargo".
É evidente que o dispositivo se refere ao funcionalismo
público, civil ou militar.
Ora, fora do horário das repartições, ou seja, cumprido
o dever funcional pelo servidor do Estado, tal como o exige
a lei, falha competência ao poder JJúblico para privar a
quem quer que seja da prática de qualquer ato lícito.
O dispositivo é, assim, desnecessário. Nem se aplica a
militares, nem civis.
Jámais, ao que sabemos, cidadão algum fôra obstado, durante a República, de cumprir seus deveres religiosos.
O art. 171, que institue o ensino religioso facultativo,
nos estabelecimentos de instrucção -primária. secundária e
normal, com a agravante desse ensino de religião constituir
materia dos respectivos horarios, é de força e fecundidade
para o mal, igual á do artigo 143, atrás citado.
Vale a -pena ler-se o que a respeito o eminente mestre
de direito constitucional, o abalisado Sr. Deputado Carlos
Maximiliano, escreveu de Jefferson na sua excelenLe obra: "É tiranico e pecaminoso compelir um homem a fornecer,
a: título de imposto, dinheiro para a propaganda de opiniões em que êle não crê. Forçá-lo a sustentar este ou aquêle professor de doutrina religiosa é privá-lo da confrontan- _
te liberdade de dar as suas contribuições ao saeerdote cuja moral êle tomaria por molde e cuja palavra lhe parece mais
persuasiva de retidão de conduta •.. "
Barbalho, o não menos autorizado mestre, cOplentando
ás paginas 313, da sua obra notável, o art. 72 do Pacto de
91, na parte em que estabeleceu o ensino leigo nei> estabelecimentos públicos, assim se expressa:
"Instituição de caráter temporal, seQular, o Estado não
tem na sua missão a catequése a propaganda religiosa.
Aberraria êle de seus fins, caso a tomasse a si.
.
"Mas, argue-se contra a escola leiga arrisca-se a própria.
segurança do Estado com o suprimir o ensino da religião,
que instala no coração do povo os sentimentos de respeito,
de ordem, de virtude e de nobres estímulos, cuja ausência
dá margem ao duro império de paixões perigosas, comprometedoras da tranqliilidades pública e bem. estar geral, e
que apresentam as revoluções. -~
,
Há boas razões a põr a est..'l. chje-ção. De primeiro, e
sem desconhecer em geral a -.influência benéfica - do sentimento religioso _na sociedade, é preciso não 'exegerá-la e
convir que êle também pode, pelo fanatismo, trazer males

ao Estado e já tém produzido sans-rentas revoluções, sendo
duvidoso s.e há mais perigo em sua ausencia do. que em seu
excesso". - ,
"Esse sentimento," continúa o m-estre, cujas~palavrasme
não ilanso de reproduzir, "êsse sentimento, em grau razoável
e sem exclusivismo de seita, se pode e deve cultivar mesmo
na escola leiga. Esta não professa o ateismo' nem faz propaganda em pról de umas contra outras religiões; ela niio
repele as idéias religiosas e morais que são o patrimônio
comum das· seitas mais conscienciosas e esclarecidas, princípios universais, abraçados por todas as confissões e que estão no espírito do seculo"'.
"O Estado~ afirma-o Laboulaye, nada tem que ver ~om
o fiel, com o crente, mas s6 com o cidadão. Porquê, a êle
"não toca fazer-se pontifice,. sacerdote nem sacristão ... "
Não destruamos, pois, Srs •. Constituintes, as lindeiras
da separação entre os poderes que o decreto de 7 de janeiro
de 1890, que as mentalidades cintilantes de Ruy e de Demétrio
Ribeiro, traçaram para a República, cuja Constituieão o p-er:
filhou integralmente.
Por que destruir essa obra de grande alcance e projeção na vida política e coletiva da nacionalidade?
Por que lanear os germens de luta religiosa que, jamais, durante quasi meio século de república, nos intranquilizaram?
Sejamos patriotas, Srs. Constituintes, e coloquemos
acima· dos nossos sentimentos religiosos ou irreligiosos, com
ânimo isento de preconceitos, com espírito de renúncia e de
desinterêsse, com propósitos de patriotismo e de benemerência, os superiores anseios da coletividade, o bem geral
da nacionalidade.
No computo geral dos sistemas de relacões entre 'a Re:'
ligião eo Estado, hemos de sobrelevar, por mais seguidos
e aceitos, os três seguintes:
10 sistema - O da Religião oficial.
a Estado cerca de garantias, de privilégios, de preferência, de prestigio a religião do Estado, _em detrimento da
liberdade daqueles que a não seguem, que a repelem. Estabelece. com condicão de acesso· aos cargos públicos, a qua'!'idade de crente.
:É o sistema da compressão á liberdade de conciência e
de cultos, incompatível nos govêrnos democráticos e republicanos.
.
20 sistema - O das relações de deJ.)endência ou aliança
entre o Estado e a Religi~o.
É o sistema dos entendimentos, da cooperação, da concórdia, da aliança, da interdependência, enfim.
a Estado subvenciona um ou al~ns, ou todos os cultos,
não os oficializando. Também não estabelece como condição, sine qua, a qualidade de crente para qualquer cidadão tenha acesso aos cargos públicos •
. Na Bélgica, quasi. todos os cultos são subvencionados.
cNa Argentina, a religião católica é subvencionada, exigindo, por outro lado, o Esf.ado, que as nomeações das autoridades eclesiásticas s6 sejam feitas de acOrdo com o go~~.

30 sistema -

.

a da Religião livre no Estado livre.

1::ste sistema se subdivide. em dois, ou sejam: -..:
tado leil?:o e o Estado ateu.
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O Estado-le~~ não s;~rroga od~eitod~~~~~herentre
... as religiões, ou as seitas, uma que julgue verdadeira para
impô-la á sociedade, deixando que cada indivíduo aceite a
que lhe parecer mais verdadeira.
~ O Estado leigo proclama a mais ampla 1i~erdade de
conciência, de crenças ou de cultos, por entender que "a ·fé
e piedade religiosa, apanágio da conciência individual, escapa inteiramente á ingerência do Estado". Porquê, "nenhum poder poderá jamais invadir o domínio do pensamento; êsse libra-se acima de todos os obstáculos com que
se pretenda tolhê-lo".
O Estado a.teu. - Êste sistema, que é modalidade do
de.laicidade, consiste, não em cogitar da existên(jia da religião, mas, em hostilizá-la, em procurar fazê-la desaparecer.
Tanto tem de anti-democrático, anti-liberal e anti-republicano, quanto o da religião do Estado.
Os Constituintes católicos não cessam de afirmar, da
tribuna parlamentar, que a Igreja, absolutamente, não pleiteia o retõrno ao sistema da Religião do Estado, instituído
no tempo do Império. Preferem o da separação entre os poderes.
Ora, o regime da separação, ou a da liberdade, é o do
Estado leigo. É o sistema em que o Estado e a Igreja, não
mantêm relações de dependência, ou de aliança, de interferência recíproca nos poderes respectivos. A Igreja livre no
Estado livre, ou seja, a César o que é de César e a Deus
o que é de Deus.
Em antagonismo, porém, a tal aspiração, fizeram-se autores dos dispositivos acima comentados de forma ligeira,
que desvirtuam de~ modo insofismável e claro o espírito do
sistema.
Com as presentes objeções, ora apresentadas no intuito
de levar a minha pedra para a construção do grande edifício constitucional do país, isento de qualquer paixão, sinão
a da verdade e do bem coletivo, eu me permito, 81'S. Constituintes, trasladar para o meu discurso as palavras do saudoso parlamentar baiano, Deputado Joaquim Ignácio To:;ta,
pronunciadas da tribuna da Constituinte de 91, palavras
tanto mais insuspeitas quanto fora êle um dos mais lidimos
e extremados defensores das aspirações caLóTicas, naquela
memorável Assembléia:
"Particularmente, como católico, peuso q~e o melhoI'
sistema, o mais adaptável ás nossas tradições, ~. o da união.
É o que se encaminha para a realização do ideal da organização cristã dos Estados, ideal traçado primorosa e magistralmente pelo atual~ Sumo Pontífice na sua memorável encíclica - Imortale Dei.
Como congressista, porém, nas atuais circunstancias políticas do país, pro bono pacis. não tenho a pretensão de propor a restauração do que a revolução extinguiu; aceito a
separação franca, sem peias. sem restrições contra a conciência católica, se:m perseguição contra a Igreja, -respeitados os· direitos e as liberdades da Igreja, girando os dois poderes independentes nas respectivas esferas de suas atribuições. sem hostilidades recíprocas".
E assim foi feito.
Mantenhamo~, pois, Sr. Presidente e Srs. Constituintes,
integra, na sua imensa significação e na sua, beleza, a obra
dos nossos maiores. "
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o Sr. Presidente gueira.

Tem a palavra o Sr.

Guedes No-

O Sr. Guedes Nogueira - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o anteprojeto constitucional, instituindo como forma de govêrno a Repúbliêa Federativa obedeceu a um imperativo da nossa formação, pois, {} Brasil, nasceu federativú
- se assim nos podemos exprimir. E a' Federação, ~endo
uma resultante de nossa realidade geográfica, é o "molde
natural da coletividade brasileira".
Mas, o problema fundamental de toda a nossa política
constitucional, está justamente na definição da estrutura do
.
sistema federativo. .
A Constituição é quem cria o tipo de federação e, êste,
somente depois poderá ser integrado na doutrina constitucional com forma política.;;
.
O anteprojeto orientando-se, em certo sentido por uma
tendência centralizadora, com o intuito de proceàer a um
reajustamento do nosso sistema federal, levado a extremo
pela 'Constituição de 1891, não fixou por isso, de antemão,
o tipo de federaçã·o. Á medida que a competência foi. sendo
'distribuida pela União e pelos Estados, foi formando a futura estrutura federal, sem a preocupação de adaptar a
Constituição .a um molde fundido por outros povos, para
n.ele plasmar a nova organização federal.
É que os seus elaboradores, imbuídos do sentimento da
unidade nacional e côncios de que uma constituição política decorre da.s condições peculiares a cada povo, compreenderam que a Federação é um Estado s6, é uma entidade
política integral, de sorte que a distribuição de competências pela União e pelos Estados. deve ser feita em benefício
comum.
O Estado Federado não deve ser, por conseguinte, uma
decorrência das aspirações autonômicas dos províncias, mas
a expressão das necessidades coletivas.
E o substitutivo do anteprojeto, ora em discussão, restaurando as linhas mestras da Constituição de 24 de Fevereiro, incidiu no mesmo êrro histórico dos constituintes de
1891, pois, não se aponta na história de todos" os povos, de
todas as nações, uma aberração como a que se registrou em
nossa vida política, organizando-se o 'regime federativo.
Todas as formações sociais partiram lia confederação para a
federação e daí para a unidade nacional. Os municípios unidos formaram uma só nação. Mas, sómente no Brasil é que
se verificou o fenÔmeno de se dividir uma nação, uma pátria, para a constituição de organismos autônomos e soberanos. A história só conhece e admite a formação de federações ou confederações como consequência de dois fenômenos: a defesa ou a agressão.
A Federação Suíça se constituíu por necessidade defensiva.. Para resistir a pressão de todas.ll§ ~orrentes, quer do
norte; quer do súl, quer. do oeste, quer de leste, o povo das
montanhas suíças teve necessidade 'de reunir suas pro'vfnciasem um único organismo internacional com possiliilidadesdefensivas maiores do que as dos cantões isoladamente. O antigo Império ~ustro-húngaro se constituiu pela
conquista. E o seu fim 'foi o esf~celamento. O mesmo não
7
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ocorreu com a Alemanha, devido ao ent.usiasmo da campanha nacionalidade, que soube manter o fogo sagrado das tradições, costumes, língua e cultura do grande povo teutônico, permitindo a eSsa nação resistir e sobreviver á tragédia
moderna.
O caso brasileiro é a exceção única desta lei em toda a
vida mundial, na história de todos os séculos~ O Brasil vem
criar uma nova modalidade da formação federativa: a· da
imitação. E tudo decorreu da idéia funestíssima de copiar
õs Estados Unidos nas suas leis políticas. Esqueceram-se. os
constituintes de 91, que as condições peculiares aO meio
norte-americano em f 776 eram antitéticas ás nossas de 1889.
Lá, partiram da dispersão colonial, sendo precisos doze ano~
de provações e experiências para que essas colônias, transmudadas em Estados livres e independentes, depois acordados em Confederação, se organizassem finalmente em união
federativa, que assegurasse á unidade da pátria. Essa introdução do regime político americano, em nosso país, operou-se, pois, com abstração completa das condições naturais, históricas e políticas dos dois povos. Nem cópia fiel
nem adaptação feliz. ~le foi introduzido, entre nós, mutilado nas suas peças principais, naquelas exatamente que visavam corrigir, os seus mais graves defeitos. A sua introlução foi feita com completo esquecimento das condições naturais, históricas e políticas dos dois povos. No Brasil era
tudo o contrário, no momento da proclamação da República.
O Regime Imperial mantinha a centralização das Províncias. O no~so movimento realizou-se em sentido oposto.
Nas colônias saxônicas, procl'amadas Estados livres, ou soberanos, elas marcharam para a Federação, criando- e apertando progressivamente os laços de dependência para a formação de um poder Central, que impedisse o desastre da
desagregação geral. Entre nós tivemos que afrouxar os liames de subordinação que aguilhoavam as Províncias sob sistema unitário, outorgando-lhes direitos que nunca tiveram.
Lá, os Estados independentes, se despiram de prerrogativas
em favor da União, aqui, era o Poder nacional que concedia autonomia ás Províncias centralizadas. O Autonomismo
e Soberania regional nos Estados Unidos são fMllos de circunstancias naturais, históricas e políticas inelutáveis. E o
nosso exagêro federalista é apenas o resultado de pontos
de vista doutrináriOS, perfilhados pelo nosso incorrigível espírito de imitação e importados, como semente inadaptável,
.
aos centros de sua originária proliferação.
O SR. SAMPAIO COSTA - V. E:x. dá licença para um
aparte? A tendência, ho.ie em dia, nos Estados Unidos, é
para a centralização, assim como em todas as federações.
Na Alemanha, a federação desa!lareceu, devido a \.lma centralização quasi absoluta.
O SR. GUEDES NOGUEIRA - Não fomos federativos
no regime de capitania, uma vez que promanamos de uma nação unitária. Todos os núcleos iniciais da nossa formação,
assim como os incipientes esboços de poderes que -os regiam
distribuid-os por vasto território, viviam sob O .pálio de uma
s6 soberania e sob a orientação de um só poder diretor.
Nem de outro modo devia ser, uma vez que somos um povo
dominado pela mesma língp.a; pela mesma religião, pela,s
mesmas inspiraçõ~ de ,ordem técnica, cultural e po]ftiea.
A nossa independência também não mudou o rumo do nos SI)
destino, e 'ela própria nos veio, não como uma conquista
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das fôrças regionais, mas como uma mercê emanada' do
poder geral. Através dos dois impérios jámais os horizontes da unidade nacional foram secionados ou comprimidos, sofrendo apenas as limitações de ordem administrativa, necessárias á descentralização do aparelho governativo. O federalismo descontrolado, coetaneo da República, nasceu, entre nós, da pregação dos nossos estadistas liberais, que a utilizaram,' como um instrumento de ação demolidora do que chamavam, então, o despotismo ou a tirania da famma reinant~. E, assim, êle foi mais uma arma
adotada para assegurar as liberdades individuais e coletivas
do que a resultante necessária cda evolução objetiva das estratificações e fôrças operantes no seio da nacionalidade.
O SR. LUIZ CEDRO - É preciso perguntar aos federalis. tas enragés onde se encontra a autonomia dos Estados,
atualmente, na América.
O SR. GUEDES NOGUEIRA _. A transplantação não
encontrou, por isso mesmo, meio propicio, e teve que fenecer, gerando as complicações que malbarataram nossos
destinos políticos, em todo o decurso da vida institucional
da primeira República. O exagerado autonomismo das unidades fortes e a escravidão dos fracos, por exmplo, são seus
frutos espúrios.
O SR. BARRETO CAMPELO - A tese de V. Ex. pede uma
campanha nacional em torno dela. A política do Brasil hã
de se fazer nêsse sentido.
O SR. GUEDES NOGUEIRA - A lição da experiência
deve levar-nos a instituir um regime federativo, que c;:endo
uma união de Estados seja, antes de tudo, uma "união nacional" e nunca uma aliança perpetua de ,Estados soberanos.
Alberto Tôrres no seu grande livro"A Orgamzação Nacional, já dizia: "Nós não temos federação, e não teriamos regime unitário, se mudassemos apenas de ordem jurídica: temos desmembramento, com rótulo de federação política".
Sr. Presidente, agora passo a tratar de um assunto que
foi objeto de uma emenda de minha autória e que considero
um dos problemas palpitantes para a nacionalidade - o
problema populacionístico - a formação do nosso tipo
ethnico definido. E essa formação impõe medidas várias em
relação a política· imigratória, cuja grientação, notadamente na República, tem sido inteiramente empírica, com graves
prejuizQs para a homogeneidade de nossas populações, propiciando o enquistamento de raças dispares, não assimiláveis, que perturbam nossa formação ethnica, ameaçam ~
unidade nacional e influem desfavoravelmente nos próprios
domínios econÔmicos. .
Em face do parágrafo decimo do art. 72 da Constituição de 1891, a entrada ou saída de estrangeiros no país, era
inteiramente livre, em tempo de paz, o que. não obstante
certas leis especiais, tem permitido, arbitrariamente, as correntes imigratórias, mais inconvenientes e mais indesejáveis
á formação de nossa nacionalidade.
O SR. -ARRUDA FALCÃO - Nêsse ponto, sou partidário do
negro. a quem devemos todo o nosso progresso material.
O SR. GUEDES NOGUEIRA. - Os constituintes de 1891
legislaram em plena éra liberal, pois o século XIX foi .o século do liberalismo,.e aos olhos do historiador ,futuro, o nosso século será. sem -dúvida~ o do nacionalismo. É verdade que
. o século passado fôra igualmente o das nacionalidades, mas
então ainda a nação era apenas' uma entidade política e
sentimental.
.
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Tornou-se hoje uma entidade religiosa, um mito, uma
coisa absoluta e indiscutível. Sucedendo ao senso liberal, o
senso nacional, integrado no espírito do século, não poderá
descurar de um problema de tanta importancia na formação
da nacionalidade, crelegando-o á volubilidade e aos interêsses
ocasionais dos legisladores ordinários. As suas normas gerais deverão constituir dispositivos constitucionais. E não
fOra o precedente de ter 'Sido o assunto tratado na tribuna
desta casa, pelas vozes autorizadas de ilustrados representantes das bancadas de S. Paulo, Baía e Distrito Federal, eu
poderia responder áqueles que revelando a tardança dos seus
passos no acompanhar o movimento evolutivo do Direito
Público moderno, ainda pretendem demarcar o campo de
direito privado e direito público, reproduzindo alguns trechos do notável discurso pronunciado nas Cortes Constituintes, de Espanha, por Jimenez de Asúa, presidente da comissão que elaborou o anteprojeto da Constituição Espanhola e respondendo as alegações, de que certos dispositivos
do anteprojeto não constituiam matéria constitucional,
observa que "a Constituição da Tcheco-Slováquia, nos artigos
128 e seguintes, estabelece os direitos das minorias religiosas e idiomáticas; a Constituição da Finlandia, em Sl;>U
artigo 37, exige para o Ministro da Justiça grandes e profundos conhecimentos de direito; a Constituição de Weimar,
no art. 150, coloca ás paisagens sob a proteoão do Estado,
e no art. 152 proibe a usura; a Constituição da Rumama
estabelece normas fundamentais sObre a proteção das minas; a Constituição do México no art. 27 trata do petroleo.
E há mais: existem alguns preceitos, como os que vou
citar, que podem repercutir de uma maneira estranha. A
Constituição Federal Suissa, em seu artigo 25, protege a
caca e a pesca, principalmente a caca e os pássaros insetf-·
voros; e, vemos também, como demonstração da sensibilidade do povo, e provavelmente como uma reminiscência antisemitica, que no art. 25 bis, se determina que as rezes des: Unadas a serem carneadas sejam previamente insensibilizadas. A Constituição Russa, de i de julho de 1918, estabelecendo o direito de reunião, garante-o de uma maneira
precisa e terminante, obrigando o Estado a oferecer :.ocais
com mobiliário, luz e calefação.
E, na Espanha, havia o exemplo das constituições de
Bayona e Cadiz de 1869 que estabeleciam normas para os
gentis-homens que se preocupavam da educação do rei menor e a Constituição de 1873, estabelecia .() direito da correção por meio da pena. Não é possível arguir que não é constitucional quaisquer dos preceitos que vão figurar em nossa
lei fundamental, 'pois quando chegámos a proibição dos castigos corporais e do estabelecimento do divórcio, foi para
evitar que um Parlamento versátil, amanhã, contra os princípios e direitos que o povo reclama, ferisse todos êsses anseios populares que estão latentes, e que a Camara há dereconhecer".
,
Hoje, as realidades da vida, fizeram o direito privado
perder o cunho exageradamente individualístico do sistema
romano e do liberalismo burguês do fim do século XVIII,
apresentando um aspecto social, tão preponderante em alguns
de seus ramos, ou de suas instituições, que não há como demarcar-lhe exatamente· o campo, extremando-o· do direito
público.
,
...
Adem~is7 a profunda transformação da vida jurídica do
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nosso tempo, o conceito moderno da sociedade, e o aspecto
social sôbre o qual se reclama a subordinação do .indivíduo
á organização social, tornam bastante difícil a distinção
sentida entre as duas esferas jurídicas.
Numa organização socialista o direito privado desaparecerá.
Sr. Presidente, o problema populacionistico é, incontestavelmente, tão importante quanto a da Defesa Nacional,
-e outros que constituem dispositivos Constitucionais, pois
somos um povo sem tipo ético definido, em virtude- da falta
de homogeneidade de nossas populações, e onde o caráter
nacional está ainda em formação.
Alberto Torres, sem dúvida, um dos nossos maiores
sociólogos, sustenta, com brilhantismo e o vigor _peculiares"" aos seus eruditos trabalhos, que a seleção racial é função do meio físico e de períodos evolutivos. É indubitável que a continüidade na introdução de correntes imigratórias perturba a formação de nosso típo etnico definido.
São de Alberto Torres os seguintes conceitos,extraídos de
seu livro "A Organização Nacional": "No estado atual da
ciência da hereditariedade é êrro sustentar que o cruzamento produz progressoethnico. ~ste juizo, sustentado por
aí, ad instar de velhas noções de zootechnia, é contrário aos
princípios das duas escolas de herodologistas contemporaneos: para os que admitem uma superioridade irreductfvel, em certas raças, o cruzamento não produz senão mestiços, semelhantes aos híbridos, cujos elementos geneticos.
em conflito, destr6em o equilíbrio organico; para os que
não admitem esta superioridade. o cruzamento é indiferênte. Sem admitir-se juizo de superioridade ou de inferioridade definitiva, basta que se reconheça as diferêncas e
distinções étinicas, para concluir-se que é preferivel.
a bem aperfeiçoamento dos diversos tipos, evitar o cruzamento. A idéia de operar-se o aperfeiçoamento das nossas raças pelo cruzamento nüo tem base científica; a de
as substituir por outras, outrora e ainda hoje, cara a muitos
espíritos, já se apresenta com outro aspecto". E no mesmo
livro, diz o grande sociologo: "Compondo-se a sociedade
nacional dos descendentes de portuguêses, dos africanos e
dos outros européus que se estabeleceram no país, dos' indios civilizados c dos Que habitam as nossas selvas, são êstes os elementos que devem ;'formar o núcleo da nossa nacionalidade fuLura. o objéto, desde já, de nossos cuidados,
para que conservem a posiçüo predominante a que têm di-rr.ito e pam que nüo sejam eliminados, dominados, ou submetidos, por novas camadas de população,; ou por ngêntcs
da exploração colonial do país".
.
O conceito de naciom.lidade geralmente ;~eit..l pre::upõe. o vínculo de interêsses individuais e colectivos, de sentimentos comuns, de estreita solidariedade e identicas aspirações, que desenvolvem, estimulam e sublimam o devotamento á pátria. ~sse vínculo não pode existir, senão nos
agrupamentos humanos mais ou mnos homogéneos.
Essa homogeneidade não pode ser absolut:, porCiUê.
notadamente em nosso pais. os cruzamentos mais dispares
.esti::.lularam a mestiçagem, ·m~s podemos e devemospreocupar-Dos com a homogeneidade relativa de . nossas populações, problema êste de g.rande alcance na formaçã'J definitiva de nossa nacionalidade. E para atingi-Ia, é indispensável q'.le ponhamos têrmo á· imigração. E as popula-
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ções j~ ~daptada~ .ou em via de adaptação serão o material
necessarlO e Suflclênte para a futura fixação de um tipo
ethnico brasileiro.
,Sem -nec~ssidade de recorrermos aos estudos rigorosos de Darwm, Spencer, Lebon, Agassis, Taine, Engeniéros
e Spenglcr, e que demonstram a inconveniência da fusão de
raças diferêntes, verificamos c aqui mesmo no Brasil as
perniciosas consequências do l'oDúbio de portuguc=es. aborig.en~s e africanos pela inferioridade da sub-raça que constItUlram. E novos cruzaIr.':1ntos, que o empirismo de nossa
política imigratória vem incentivando, virão cada vez mais
degenerar essa sub-raça, que não estará condenada a
uma perpetua inferioridade, se, no decorrer das gerações,
a atuação selectiva, função da bomogenizacão racial e das
condições mesológicas, evitar novos caudaes
de sangue
exótico.
O SR.ARRt"'DA FALc.~o - V. Ex. está desenvolyendo
brilhantemente o assunto; mas está julgando só por Alagoas,
que não tem mais terras devolutas. TeI::l-nas o Amazonas,
Mato Grosso e Goiaz.
O SR. GUEDES NOGUEIRA. - Pela teoria da erêditarieda::le, há reprodução perpetua dos caráteres primitivos,
ainda que continuamente modificados, pelas condições externas ou mesologicas, que determinam o afastamento do
típo primitivo. transmitido de pais a filhos. Partindo deste princípio o celebre ciêntista ingles - Lyell eaunclou ::t.
chamada "lei da constancia das fórmas": "Os sêres são tan-·
to mais constantes na fórma e na organização, quanto mais
simples e a sua estrut~ra". Essa constancia na forma e na
organização é o que chama de "tipo ethnico definido", e ê:te
é impossível emquanto perdurar a complexidade originada
por .cruzamentos arbitrarios, emquanto não conseguirmos
relativa homJgeneidade racial. Sem essa. homogeneidade,
nenhum povo poderá ter carátE'r definido. fixo e comum.
Segundo Taine e Le Bon, os francêses levaram cerca de um
milênio para a conquista de determinadas e constantes
qualidades de caráter.
Nos domínios da psycho-anah·se, apoiado"e:ID argumentos e provas interessantes, Fred sustenta, .em sua obra "'rotem e Tabu". que a evolucão ontogenica é uma sfnLése ou
recapiLulacão da evolucão fflogénica, quer no terreno Lialógico propriamente dito, que. no, terreno mental, demonstrando que as divergências entre as atividades ment::.is pri~'ãi'ies"e secundárias, de que depende a evolução e mesmo a
existênCf.~ da civilizacão. refletem no indivíduo as determinantes da raça e as manifestacões mais pronunciadas de
uma notável similaridade.
Essa similaridade racial não pode ser obtida no tumúlto
originado por cruzamentos dispares, empíricos, sem seleção
de qualquer espécie, tumulto que tem caraterizado o nosso
q:lroblema populacionistico. Não temos, infelizmente, imprimido um cunho racial na solução desse grave problema,
:favorecendo indistintamente euroPeus, at->iáticos. america. nos, etc., em nossos apelos inconciêntes e arbitrários em favor do aumento da população. Não temos tido qualquer
:preocupação selectiva, qualitativa, mas apenas quantitativa.
r
O SR. LUIZ CEDRO - Não há razão para a tése ~a ~~:
.perioridade quanto . á düerença ,de raça.
O nosso mestIço},....:.-:
-

-
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está provado, pela própria. autoridade de Roquette Pinto dispõe de índices antropológicos os mais completos.
O SR. GUEDES NOGUEIRA - Segundo os met6dos de
. analogia biológica, preconizados pela escola organissista,
conforme Spencer, Novicow e Worms, chegamos á conclusão de que os fatos sociais se explicam pelos fatos biológicos. As sociedades são verdadeiros organismos, constituídas
de elementos independêntes e interde.pendentes, que se
combinam e formam órgãos ou sistemas. Há um símile
perfeito entre a vida social e a: vida organica, estabelecendo uma ar:ão permanente das parte sôbre o todo, compensada por uma reação s~melhante do todo sôbre as partes.
Recorrendo á linguagem d~ análise matemática, podemos
dizer que a sociedade e o indivíduo são funções recíprocas.
Sendo a nação a mais ampla das formas sociais, posto
que seu conceito seja um tanto subjectivo, aplícam-se-Ihe
inteiramente os metódos da analogia biológica, o que vale
dizer-se que a influência individual reflete na conciência
nacional, mas esta não poderá plenamente existir sem a
homogeneidade racial.
Pela clasificação de Blumenbach, estabelecida com caráter apenas metódologico, uma vez
que se desconhece
élassificação racial Com caráter ciêntifico, - temos as categorias seguintes: - raça branca; raça amarela;' raça negra; raça parda, =denominada igualmente malaia ou oceanica e a raça vermelha ou americana. A classificação do ciêntista alemão, considera ainda as inumeras variantes de ramos, famílias e povos. Pois bem, na formação étnica brasileira concorrem efementos de todas essas cinco ral;as e
podemos ainda afirmar, sem êrro sensível, que temos no
sangue de nossa gente a influência senão de todos, pelo
menos de grande parte dos ramos, famflias e povos que as
constituem.
Assim, no ramo indo-europeu ou ariano, a família latina ou romana, concorre com elementos dos povos que a
integram: italianos, portugueses, espanhoes e franceses; a
família germanica, teutônica ou anglo-saxônica está representada por alemães, ingleses e flamengos; a fnmma slava
'está representada pelos sérvios ~ ainda pelos russos e tchecos, em pequena escala; a família grêga concorre com grêgos e albaneses; e a família sémitica com árabes e judeus.
E estou considerando apenas um dos ramos dli raça branca,
que é precisamente o que representa a maior fÔrca de nossas correntes imigratórias! Mas, temos ainda a influência
primitiva da raça africana, relegada a um plano de manifesta inferioridade, já em virtude de influências psicológicas
decorrentes do abominável esclavagismo, já devido aos cruzamentos mais tumultuários.
Quer do ramo oriental, quer do ramo ocidental da racá
negra, com suas numerosas fammas e povos: "temos um
seu número de representantes em nossa formação étnica.
É um verdadeiro caus etnológico!
O caldeamento de portugueses, negros e índios, se foi
um mal,. porquê criou um. tipo infer~ºr - o mestiço, foi
·também um bem, até certo ponto, porquê evitou,precon. c.eitosraciais, capazes de comprometer a unidade naciqnal_
Agora não nos cumpre hostilizar' êsse cruz_~mento, .que- de-:verà ser permitido até a- completa absorçao do elemento
africano. Assim também os mestiços, com ocorrer. dos sécu'os, serão absorvidos pelos tipos sUl,leriores. uma vez que

-
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a seleção racial vá sendo possível p.e1<r..:,insulamento de nossas
populaçõ.es em ~e}a~ão a novos elerrié:tto.s dispares, com, a
progressIva prOlbIçao da entrada de ImIgrantes em nosso
território.
Antes do início do tráfico africano, por que é responsável a incúria de nossos colonizadores, estavam radicados
em nosso vasto pais os vários elementos da raça vermelha
que constituem seu ramo meridional, também fadadu a uma
absorção lenta.
A raça amarela, representada pelo ramo mongólico:
chineses, japoneses e coréanos, após as justificáveis limitações e proibição absoluta de sua emigração para os Estados
Unidos e Argentina, vai-se estabelecendo em nosso país e
formando enquistamentos perigosos, e talvez mais nocivos do
que o caldeamento .
.O colono japonês, conquanto dotado de grande capacidade, .não tem afinidade alguma com a nossa gente. Seus
filhos, obediente ás tradições e aos preconceitos da raça,
adotam a pátria dos pais. Em via de regra, o japonês não
cruza, se cruzasse, não deixaria de perturbar nossa formação étnica. Não se cruzando permanecem enquistados no
seio da nacionalidade. formando verdadeiras ilhas amarelas.
.
Em última análise, podemos afirmar que, talvez com
exceção da raça malaia, cujos .representantes são poucos
entre nós, todas as demais concorreram ou concorrem em
grande escala para o caldeamento que se vem operando em
nossas populações, caldeamento esse que precisa ser circunscrito aos elemenlos atuais, sob pena de nunca possuirmos um tipo étnico definido.
A seleção será obra de séculos, lenta mas segura, se
aproveitarmos, já o e já, as populações mais ou menos adaptadas e as que eslão em via de adaptação.
O império legou-nos':) êsse grande bem, que é a unidade
da pátria. Todos os brasileiros estão vinculados por afinidades eslreitas e somos um povo dominado pela mesma
língua, pela mesma religião, pelas mesmas inspirações de
ordem élnica, cultural e política. Os serlanejos do nordeste, que de longo tempo vivem insulados nos sertões.
numa região em qoo a natureza conspira contra o homem.
já possuem, por isso mesmo, qualidades mais ou menos
fixas e comuns,. porquê os efeitos da méscla têm sido vautajosamente atenuados por um ambiente propício :i seleção,
sem novas inflências .étnicas perturbadoras. Para que o
mesmo aconteça, nos demais pontos de nosso território,
teremos. quanto antes, de restringuir progressivamente a
imigrarão, ou mesmo impedi-Ia absolutamente, em um período máximo de cinco anos. Dentro de dez anos nossa popula<;ão será superior a cincoenta milhões de habitantes.
Segundo estimativas constantes do anuário "Brasil-193~",
edição inglôsa, de nOl;;SO Ministério das Relações Ext~rlO
res, e que constitue um trabalho interessante pa~a a nossa
propaganda no estrangeiro, !l aumento prová~el de .nossa
popula!:ão poderá ser apreCIado pelas seguIntes. c:.fra;;:
população provável; em 1~40, cincoenta e um mIlhao de
habitant.es· em 1950, setenta e seis milhões; em 1000, cento·
e cincoent~ _milhões; em 1990, duzentos mi1b,~es.
O cresciménto absoluto de nossa p.opulacao, no perio:do 1900-1920, foi de treze milhões e trezentos. e dezessete.
mil habitantes, em números redondos; '0 crescImento rela-
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tivo de 76, 89 %. O cr.esclmento médio aritmético anual fOI
de 3,91 %; o geOmétrIco de 2,94 % e, o pela fórmula de
~Wappreus, 2,82 %, tudo segundo os últimos censos. .
. D~s'presando-se 2 .estimati~a basea.da na pr'ogressão
arltmetlca, que tem o InconvenIente de supôr a igualdade
d~ aumento anual da poplllacão verificado em período cons:derado. e t!imbém pond~ á margem à obtida pela progressao ge9m~trlca, .que adrOlte que a contribuição de todos
os habItantes seJa a mesma para o crescimento da população.. devemos preferir a fórmwa de Wappaus, que é o
melO têrmoe~tre a<.!ueles dois primeiros processos, porquê
toma em conslderaçao o aumento da população inicial e o
das gerações novas. Verificamos, assim, tomando por base
os dados demográficos referentes ao recenseamento de 1°.
de setembro de 1920, que calculou nOSSa população em
30.635.605 habitantes, que a população, em 1°. de setembro de 1930, deveria ser de 40.438.998 habitantes ou sejam mais 9.803.393 habitantes, em dez anos. A estimativa
de 51 inilhões para o ano de H~40 revela um acrescimento
no decênio 1930-1940, de mais de 10 1/2 milhões de habi":
tantes.
Consoante as esümativas citadas, se não tomarmos
providências radicais para controlar a imigração, atingiremos a 200 milhões de habitantes, nêstes próximos sess~n
ta anos. Não precisamos encarecer as prováveis e graves
perturbações econômicas disso resultant.es. A crise aguda
está desafiando a eompetência d& toaos os economistas.
Vem asfixiando, desde 1929, a economia dos 'povos mais
<linamicos do mundo, êste exemplo vivo, e de nossos dias.
deve ser aproveitado nou: cogitações pertinentes ao problema populacioníslíco.
A. pI'ogressão da capacidade produtiva cada vez mais
se dislancia da progressão da capacidade consumptiva. O
àesempl'êgo é uma calamidade mundial, e países dinamicos,
como a América do Norte e a Inglaterra, já não oferecem
meios d.e vida a milhões de pessoas.
As leis de l\ialthus, que tinham caído em descr·édlto,
voltam a preocupar os economistas. Charles Gide sustenta
serem elas eternamente verdadeiras, atribuindo seu descrédito no fnto de ter-se acreditado que a produ~-ão anda necess:n'iamente li~<1da apenas ao instinto s~xual, quando
realmente depende de muitas outras causas, que antes impeliam a procriação e afrouxaram todas ao mesmo tempo,
tais como: causas econômicas, decorrentes de encargos de
família; causas sociais e morais, em virtude do abandono
da tradição e ansia do bem estar; causas políticas, resultantes da evolução democrática e consequente desenvolvimento
do feminismo. É fora de 'qualquer dúvida que a doutrina
neo-maltusiana vai sendo seguida, legal ou extralegalmente,
mormente nos paízes mais civilizados.
Ernest Wagemann, professor da Universidade de Berlim, em seu excelente livro "Estructura y Ritmo deo la Economia Mundial", faz considerações interessantes sôbre as
- c~yas de nupcialidade, suas oscilações e interpretação, chegando ás seguintes conclusões:· "Nos países supercapitalistas, representados pela .Inglaterra' e Alemanha, existe. uma
correlação· muito íntima. en.tre as cifras de nupcialidade e
o índice dos preços,' assim. como entre 'as cifras de nupcialidade e a importação em seu conjunto", o que revela, com
os gráficos e dadQs constantes do trabalho citado, o vulto
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das influências econômicas no crescimento populacionística,
em grande parte dependente da nupcialidade.
A Rússia dos Sovieles leg,alizou o móvito e já é franca
a tendência no mesmo sentido nos Estados Unidos e nos
países superpovoados.
.
Sr. Presidente, a imigracão, foi em nosso país, no período de 1820 a 1931, segundo dados constantes do anuário
"Brasil - 1932." de 4.549.8139 estrangeiros. figurando, na
ordem decrescente: i . 492.879 italianos, 1.350.027 portugueses; 588.311 espanhóis, 203.923 alemães, 115.465 russos, 106.276 japoneses, 92.108 austríacos, 82.595 turcos e
512.285 de outras nacionalidades.
As três maiores correntes foram: a italiana, com
32,7 %; a portuguesa, com 29,6 %, e a espanhola éom
1~9 %.
,_
Os dados sôbrea: nos"<>~€opulação especifica, em relação aos elementos estràngeirÔs, revelam geraTmente a preferência destes p.elos trabalhos urbanos, pela -localização
nos estados meridionais, principalmente nas capitais e suas
adjacências, apezar de geralmente acreditar-se que a imigração viesse remediar a falta de braços na lavoura. Os
estrangeiros, que temos importado, com pequenas exceções,
principalmente em relação aos italianos, em S. Paulo, concentram-se nas cidades, preferindo os serviços das fábricas
e as atividades urbanas aos trabalhos rurais. Em Minas,·· G
trabalhador rural é geralmente o nosso caboclo e o preto, e
isto também ocorre nos Estados do norlE:. .
É um êrro supor-se que a imigração traz civilização.
Em qualquer país, dç modo geral, o escól da população não
emigra. .As correntes imigratórias têm-nos dado spbejas
provas disso. Em regra, são constituídas por elementos da
escória dos países de origem. Com excecõesrestritas, e não
devemos argumentar com exceções, já disse, - as primeiras levas de imigrantes eram constiturdas de analfabetos.
Precisamos não esquecer que a emigração é função das
condições econômicas, sendo motivada pela superpopulação,
pelos rigores da natureza e pela miséria. A imigração conCorre também para diminuir a capacidade, a energia e, a
iniciativa do trabalhador nacional. O govêrno, favorecendo
a imigração, fornece um atestado de incapacidade aos nossos
patrícios.
: Se avulto das despesas feitas com a imigração tivesse
revertido na cura das moléstias tropicais, que afligem' as
populações pobres de certas regiões de nosso pais, com fi
sua higidez, teria por certo o Brasil lucrado muito mais.
A vastidão das regiões: inexploradas do país é o mllior
argumento dos adeptos da imigração em massa, os quais não
se lembram de que essas legiões são reservas sagradas, que
não devemos malbar~tar,· sem graves prejuízos para' as futuras gerações. Na solução de nosso problema populacionístico,
-essas, reservas equivalem ás reservas de metal nobre, também. chamad~ "reservas de.guerra", na solução de nosso
proble~.a f~,o.· São tão import:mt~~ como as reservas IOllltares, em {lasO de guerra. _
"
À parte ineXPlbrádaf'de nosso território não perde por
aguardar a mareha~ncion.a1 da cUrva que representa o
crescimentó provável de nossa população: crescimento êsse
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que, como já disse, apoiado em dados estatísticos . seguros,
=:será rapidíssimo, elevando-se nossa população a 150 milhões ero 1960 e a 200 milhões em 1990. E nessa fase teremos que emigrar!...
'
Outro aspecto importante. da .imigracão é o econômicofinanceiro. Enquanto nossos patrícios dó nordeste sofrem
os efeitos calamitosos das secas periódicas, até há pouco
sem qualquer amparo dos govêrnos; enquanto, em eertas
regiões do país as verminoses e o impaludismo ceifam vidas preciosas, sem esperanças de quaHIUer assistência dos
poderes públicos; enquanto permanece sem solução nosso
problema educacional; enquanto a miséria é regra de vida
nas regiões longínquas do interior do país, - quasi todos os
nossos govêrnos têm subvencionado a imigração, e esta não
solucionou a questão.
A União dispendeu com a imigração, no período de
1855-1905, a respeitável soma de 834.700 contos de réis, em
parcelas empregadas geralmente em ocasiões em que o poder aquisitivo de nossa moeda era muito maior do que o é
em nnssos dias. Além da União, muitos Estados gastaram
somas apreciáveis com o mesmo objetivo, calculand-o-se que
só o Estado de S. Paulo tenha gasto mais de 150.000 contos, no mesmo período. E com um milhão de contos, senhor
Presidente, teríamos resolvido o problema da sêca no nordeste!
'
81's. Deputados: É saturado dêsse espírito nacionalista
que devemos nortear na vida, voltando-nos para as nossas
realidades, com o fim de aproveitar e incentivar as fôrças
latentes e admiráveis de um povo que, animado dos mais
sinceros devotamentos humanos, não pode nem deve deixar
em plano inferior a protecão e amparo dos seus naturais,
sacrificados em proveito de uma errônea política imigrantista.
Há muito temos vivido do apêlo ao braço estrangeiro e
11em outra foi a solução no período da maior atividade da
nosas .fidalguia rural, apelando para o africano aquí introduzido em grandes proporções.
Daí para cá., no falso pressuposto do melhoramento das
raças pelo cruzamento repeticlo, temos introduzido, anarquicamente, elementos étnicos inassimiláveis uns,' e outros
perturbadores da formação do nossO' tipo do futuro.
Biologistas ou etnólogos, que reperem a doutrina da
desigualdade natural dás raças, nüo concebem favoravellllente aos cruzamentos, antes os acham elementoperturbador da seleção natural, donde poder-se-á afirmar que "não
tem base científica a opinião corrente, entre nós, de qu(>!
o cruzamenlo é um meio de aperfeiçoamento étnico; os dados de observação e às mais prováveisinducões científicas
incluíaro anles a evitar do que a procurar os cruzamentos.
A solução de nosso problema populaoionistico não comporta mais protelacões, e nenhum momento mais oportuno
do que êste para resolvê-lo definitivamente. Estamos elaborando uma nova 'constituição em que, aiuda c que não tenhamos quaisquer preconceitos de raça, precisamos imprimir todas as determinantes do espítito novo de brasilidade.
A _homogeneidade da raça é obra de séculos, mas jamai.s
poderá, ser obtida', . senão lançarmos, quanto-antes, as idéias
mestras quedeveIll orientar êsse. trabalho ingente de gerações, sucessivas.
.,'
~,'
Apelo para a cultura" do~ legítimos _representantes de
nosso povo, ];Iara o seu eivismo; nose'lltido. de que possa-

-65-

;

mos incluir em nossa nova Carta constitucional as normas
gerais para a solução conveniente dêsse palpitante problema nacional. Agitando essa magna questão, estou~certo de
que as brilhantes culturas que ornam esta ilustre assembléia
tomarão a seu encargo a apresentacão das normas jurídicas que devem regular o assunto em nossa nova Constituição.
~
MeditandQ bem sôbre o assunto, que me trouxe â tribuna, estou certo de que reconheoerão os elevados propó:"
,sitos de meu apêlo, que resulta da convicção amadurecida
-da que já possuímos todos os elementos para iniciarmos a
cruzada da seleção e homogeinização de nossas populações.
::Essa cruzada durará séculos, e os seus benefícios som.ente
as gerações porvindouras poderão constatar: e o· farão, estou certó, bemdizendo os seus paladinos, os seus iniciadores.
A grandeza dos destinos da pátria impõe que lancemos,
desde já, a semente que deverá frutificar, pelos séculos em
fora, até a formação definitiva de nossa raça, capaz de manter a unidade nacional, de elevar o conceito do Brasil, de
realizar uma brilhante civilização. Sob o ponto de vista populacionistico já :nos bastamos a nós mesmos. Somos hoje
pouco mais de 40 milhões, mas seremos nestes próximos 60
anos 200 milhões! - (jjiuito bem; muito bem. Palmas. O
orador é cumpriemntado.)
Durante o discurso do Sr. Guedes Nogueira,
o Sr. Antônio Carlos, Presidente, deixa a cadeira, Que é ocupada pelo Sr. }>acheco de Oliveira,
10 Vice-Presidente.
-

9

o Sr. Levindo Coelnc (discurso escrito mandn.do fi Mesa)
SI' .Presidenle, a modesta contribuição, que tive a
honra de apresentar á consideração da douta Comissão dos
26, verificada em emendas ao substitutivo do anteprojeto
constitucional, por certo não terá mais que o valor de observações e notas referentes a assuntos que julgo merecedores
de um melhor exame, de estudo mais acurado. Decididamente solidário com os meus companheiros de bancada do
P. n.. M., apoiei as emendas por (Hes apresentadas. Não pretendo, porém, defendê-las em minha oração, umas porquê
,já se encontram plenamente justificadas e defendidas, outras
porquê constituem matéria de :especialistas em i'amos da
ciência. alheios aos meus conhecimentos.
. Desejaria lembrar, pedindo a atenção dos nobres Constituintes, a benemerencia que encerraria o capitulo do substitutivo onde se trata da justiça eleitoral, caso pudéssemos
entregar aos magistrados desta institui<.;ão ao competência
para o julgamento e processo dos delitos comuns conexos,
entregar aos magistrados desta instituição a competência com
os delitos eleitorais.
.
Clama-se pela· democracia representativa, real. e efetiva.,
como o ideal do govêrno no Brasfi. Para esta finalidu.d~,
torna-se necessárioQ 11'i'1'e funcionamento do dü-eito do voto:
é imprescindível o pleno exercício regular da atividade cf-:
vica dos cidadão§, condicão,sine ,qua,:todo o sitema elei";
toral será improficuo e desastrado.
,:;,;
, Já tivemos a feliz e inspirada criação da justiça elei-:
toral, órgão. especial, independente e, responsável por um
VOLUME XIV
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sistema de sanções, no intuito de co'ibir abusos e fraudação
do voto~.
,
Ensinam os doutos na matéria que a preparaçãooda eleição, longínqua ou imediata, deve ficar inteiramente fora do
alcance das autoridades executivas -.;... alistamento, organização de mesas, funcionamento do processo eleitoral, sem qualquer intervenção do govêrno, salvo no que lhe reservar a
competência constitucional, para assegurar a todos o livre
. exercício dó direito do v o t o . · .
:
Assim, a eleição deve realizar-se em ambiente completamente fora da intromissão das_ autoridades executivas.
Por isso, a emenda que apresentei, ampliando a rêde que
deve apanhar todos os delitos' eleitorais e os crimes comuns
conexos com os eleitores, tem somente o objetivo de, aumentando a competência da justiça eleitoral, fazer viver no
seio da opinião pública a crença necessária no seu valor, na
sua fôrça, de modo a garantir-lhe maior autoridade em suas
atividades, o que, afinal, redundará em estímulo ao voto popular, pois, desaparecerá a descrença, o pessimismo quanto
á verdade no respeito á vontade do POVl1l manifestada nas
urnas.
o
Quem observbu, de perto, o desenvolvimento dos trabalhos de qualificação eleitoral, e respectiva inscrição, no interior do país e. no meio do povo, assistiu ao grande pleito
de ::I de maio, devepõr embargos á afirmação graciosa.
constantemente repetida, de que foram libérrimas as últimas
eleições n,o Brasil.
Não quero negá.r que o referido pleito teve uma ,parte
executada livre, independentemente conforme o ideal duma
democracia.
Foi esta, tão somente esta, a parte de execução em que
a justiça eleitoral presidia os atos.
o-rganizada em feliz momento de nossa vida política,
constituida de eminentes brasi1'eiros de saber e mérito comprovado, no que, aliás, louvo a deliberação do Govêrno Provisório da República, a justiça eleitoral foi, sem dúvida, fiel
intérprete dos dispositivos da carta de alforria da democracia brasileira.
Bastaria uma comparação do reconhecimento de poderes em 1930, nas eleições federais, onde o' critério 'Político
se sobrepoz á verdade eleitoral" com o de agora, reduzido á
diplomação dos eleitos, o que nos deve trazer á' conciênçia
a convicção de que, verdadeiramente, o resultado das urnas
não foi modificado, escamoteado pelo interêsse subalterno do
faooiosismo político, nem pela paixão partidária, casos que
não encontraram guarida nos tribunais eleitorais.
• Entretanto, o meu louvor não pode atingir o extremo
de sustentar que o direito, a liberdade de ação dos cidadãos
foram igualmente observadas por todas as outras autoridades sem atribuições de fins propriamente eleitorais.
Ao povo, é fato notório, para invocar somente um Jato
amploque está na memória de todos, não se permitiu ampla
liberdade de escolha•
.AD.tes do pleito, nomes degranâe relêvo social. e político,
. grande~ servidores. da 'Pátria, tiveram .seus-direitos políticos
cassados, á última hora. ficando impedidos de figurar nas
chapas partidárias·,oude . se fazerem candidatos ,avulsos,
. quando é certo que "faéilmenteobteriamaconsagracão<das
urnas· e, hoje, aqui estariam.,.hoilrando esta Assembléia.
:

...
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Creio não ser preciso concretizar fatos, nem meu intuito

é positivar afirmações para fundamentar a tése em que de-

sejo estribar as razões da emenda, que intento defender.
Minha preocupação é lembrar que, pelo interior cdo país,
casos houve, e numerosos, em que a opressão se operou ardilosamente, escapando á sanção da lei eleitoral.
Providências policiais, as vezes, pela simples intimidação impediam o acesso aos cartórios eleitorais.
Em outras, a própria violência se concretizava em fatos
criados pela fantasia das paixões facciosas, não permitindo
a qualificação e a inscrição a quem possuia os requisitos necessários para alcançar o título de eleitor.
Nos dias, vésperas do pleito, então, multiplicaram-se os
meios de opressão á vontade popular.
Tais meios, que assumem as mais variadas fórmas, quasi
sempre são ligados, ardilosamente, a um ato que constitue
~olaéão das leis penais na forma de crime ou contravenção.
Daí, a necessidade de se estabelecer que a competência
da justiça eleitoral se estende aos delitos comuns-~conexos
com os eleitores.
E é de se esperar que, em leis ordinárias, a organizaçãG
da justiça eleitoral se modifique no sentido de tornar Diais
rápido o proceso de julgamento dos delitos, afim de que não
haja qualquer possibilidade de ingresso na zona neutra da
prescrição.
A organização atual, colocando quasi todo o desenvolvimento processual e o julgamento na competência dos tribunais existentes nas capitais dos Estados, faz demorado o
processo e, ás vezes, prejudica, mesmo.; os interêsses dos
;:'
acusados.
Creio, portanto, ser cabível a emeri1a que propús, entregando-a ao exame dos meus nobres colegas da Assembléia.
A emenda que tive a honra de apresentar á Assembléia
Nacional Constituinte diz:
Art. 118, letra h:
Acrescente-se ao final:
"e 'os delitos comuns conexos com os eleitorais."
Justifico-a, declarando. que não pode haver a menor
dúvida quanto á integridade dos magistrados que compõem
.
o judiciário comum.
Vejo, apenas, a necessidade de convencer o público de
que a.s transgressões da lei eleitoral ~erão' punidas, de modo
a garantir a lisura dos pleitos e -o valor do voto, exigindo-se
que os crimes comuns que tenham conexidade com os eleitorais, sejam julgados pelo mag,isLrados ele~tora~s, sejam
da alçada da justiça eleitoral.
~
Se, o fundamento do regime democrático, reside na vontade soberana do povo, que a exerCe por meio da representação, delegação conferida pelo voto, claro é que o cidadão para vot.ar precisa de todas as. garantias_ d~sse dl., reito.
_ .
Assim;' abrir-se-ão as campanhas eleitorais sem embaraços nem tropeços de qualquer espécie. Operar-se:-á .então a
transformação das.,atividades pÓliticas,· que se encaminharão
paraaéducação cívica, com o debate franço _e livre das idéias,
dos 'programas, dos planos do· govêrno e da administração.
Já um dos mais acatados sociólogos pátrios observou
que, "no Brasil onde o povo está representadoprincipalmen':'
te por =enormes massas rurais, incultas, -dispersas· e -:- o que
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desamparadas quasi inteiramente das garantias.

eS,ta 'transfotrmação será. demorada;, difí;cil, traba-

·lhosa".Direi que será impossivel, se continuar o regime asfixiante das autoridades que 'exorbitam de suas atribuicõelS,
cerceando o direito do voto, para engrandecer oS partidos
gerados ao calor do oficialismo, a que pertencem.
Asseguradas ,as gara~tia~ eleitprais, pela santidade inviolável da lei, a obra constitucional terá lançado os fundamentos da verdade da representacão.
Como OS helireus no deserto, ao pé do Sinal, á espera
dos mandamentos sagrados, o povo brasileiro está com os
olhos fito~ nesta Assembléia, á espera da lei magna que
concretize suas aspirações. Lembremo-nos, porém, de que,
o grande legislador hebreu, -descendo a mont,anha com as
táboas da lei, encontrou o seu povo desesperançado pela
demora de seu regresso, já entregue ás abominações egipcias.
Jll vai longa a nossa demora e permanencianos debates
da nova lei,
Nüo esperemos que o povo brasileiro, ~ cançado do disericionnrismo. sacU,dido por 'tremenda inquietação que se
traduziu na intensidade da campanha constitucional, movida
pelo país inteiro e batisada pelo generoso sangue paulista,
se deixe empolgar pela descrença, dando margem ás abonlinaç15es cívicas.
O povo quer ,c reclama a ordem legal, com a implantação de uma política de comtrução, de tolerancia, de eleva- .
. ção moral e da oolaboração de todos os brasileiros com a
anistia ampla e irrestrita para a felicidade do Brasil dentro
da ordem e da lei.
É mais uma voz do Partido Republicano Mineiro, cuja
responsabilidade, revolucionária, . afirma. o se:!! manifesto de
5 de fevereiro de 1933, nunca relegou e cujos princfp~os
nunca abjurou, sentindo a imperiosa obrigação <le reclamar
a imprescindível liberdade de crítica, não para demolir, mas
para ajudar'a construir, provocando debates. animando di~
cussões, criticando soluções.. oferecendo sugestões e lembrando alvitres eom a única e exclusiva preocupação de ser. útil
á nossa Pátria.
Obstara controvérsia política e impedir de igual passo .
o debate eleitoral, oprimindo a liberdade do pensamento, é
repetir o absolutismo e repudiar sérios compromissos to"'mados para com o povo brasileiro.

10

o

Silva.
'.

Sr. Presidente -

Tem a palavra o ~ Sr.

Pacheco e

OcSr. Pacheco e Silva - Sr. Presidente, Srs. Constituin-"
tes - Sirvo-me· de mais esta oportunidade que se. me oferece, de ocupar esta tribuna, para proseguir numa série de
'considerações~ em tôrno dos problemas' de assistênci.a· social,
'procurando deixar cabalmente justificadas as emendas· referentesaêsse assunto, apre.sentadaspela Bancada'Paulista.
Desejo, porém, antes decentrarpropriamentenaexplana~ão
damatéria,-,:acentuar claramente-osentido com que ~PI'ega
mos a palavra-,serviço soCial, que figura naquelas .emendas,
a sua ve~dadeira
significação. A
para.
que se não 'deturpe
....
....
.:::
.
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expressão -:- serViço social, de acõrdo·: com o que se convencionouna Conferência Internacional do Serviço Social. rAunida em ~aris, em 1928, é hoje empregada para designar todG'
e qualquer esfôrço que tenha por objetivo minorar os sofrimentos oriundos da miséria, e reconduzir, tanto o indivíduo,
como a famífia, na m~dida do possível, ás condições normais da existência no meio em que habitam. Tal ação se
exerce, seja pelos serviços sociais prestados isoladamente,
seja pelos serviços colectivos, ou ainda pela ação legislativ:l
ou administrativa do Estado.
Assim compreendido;' o serviço social abrange não 56 a
assistência, mas também a previdência e a ação sociál, alcançando até certo ponto, a higiene e a educação, cabendolhe•. ao demais,,"~iniciativa de promover inquéritos e pesquizas com o intuitô de se aquilatar, com precisão, qual padrão de vida num determinado meio.
Até há bem pouco tempo, os Poderes Públicos Se desinteressavam dessas questões, deixando-as a cargo da inici.
ativa particular, que agia de acôrdo com os seus recursos e
possibilidades. Entretanto, depois da Guerra Européa, êsses
problemas se apresentaram com tamanho vulto e por tal
forma complexos. que os .Estados se viram na obrigação de
intervir na organização dos serviços de assistência, atendendo, sobretudo, ao fato de reconhecer que, . -grande parte
dos males que afligem a sociedade atual, decorre da sua má
organizacãoeconômica e social.
; Oficializando os departamentos de assistência social e
coordenando as atividades' do concurso particular, o Estado
visa, sobretudo, alargar o campo de acãopreventiva,
Êsse sentimento de responsabilidade coletiva na solução dos problemas sociais, se geneI'alizou ];lor todo o Mundo,
e se impôs á conciência.=dos cidadãos, por tal forma, que
já não é mais objeto de discussão se cabe ou não ao Estado
dêles se ocupar. Discute-se, apenas os remédios e reformas
mais eficientes e menos onerosas, de acôrdo com a situação
de cada país, para atenuar os efeitos. das últimas crises financeiras e amparar os necessitados. Os países de vastas·
extensões territoriais e de grande população, foram os mais
rudemente ,atingidos pelas consequências do. desiquilíbrio
econômico e social dos últimos tempos, e fazem hoje os
maiores esforços para impedir' que as grandes crises tenham acentuada repercussão nas massas da populacão mais
expostas ás oscilações que. se operam na vida econômica dos
povos . Desde logo se verificou a impossibilidade de se minoraras crueis efeitos de uma situação econômicaprecária, sem se recorrer a medidas enérgicas, que só o Estado,
com a sua autoridade intangível, pode remediar, agindo
através dos poderes legislativos' e da sua t:ormidável organização administrativa.
Estabelecido o principio de caber ao Estado o dever precípuo .de' procwar .salvaguardar a saúde e assegurar o bem
. estar dos seus habitantes, cumpre estudar·· os meios de se
c:ili;pensar .êsse' concurso, '.. sem,' entretanto, agravar inda mais
o efeito das crises-econômicas, já de si tão desastrosas: Aos
Estados democráticos cabe, não apenas atender as necessi~
dadesmaisimperiosasdos cidadãos, como ainda garantir o
·.·direito ao~tr~alho, áinstrucão, e,. sobretudo, permitir.o livre
desenvolvimento· da personalidaâe~ Reconhecendo essanecessidade, o Ministerio Federál do Trabalho da Alemanha, no
,. decorrer das sessões preparatorias'para'
_.
-. a elaboração da lei
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federal de Assistência. fixou as diretrizes priilcipais, que deveriam nortear 3. organização dos serviços sociais naquele
país. São exatamente essas àiretrizes gerais que, no nosso
entender, devem figurar na nossa Magna Carta, devidamente
fundamentadas e ese1a~ecida.s pelos deba.tes, de forma a permitir que as leisordinarias sobre elas calcadas, possam alcançar as suas .verdadeiras finalida.des. De acôrdo com a
orienta<;ão que prevaleceu nos· países: mais adiantadps :do
mundo, os serviços sociais devem agir não apenas no sentido
de conservar os valores existentes, mas procurando. tambem
criar novàs fontes de trabalho e de riquezas. A sua principal
finalidade consiste em proporcionar cuidados médicos e assistência paliativa, mas procurará também fortalecer o necessitado, tirando-o do estado de depressão moral e propor:'
cionando-Ihe os meios que' se fizeram imprescindiveis para
reconduzf-los â. comunhão social. Só assim, .poderã o infeliz
que se deixou abater pela adversidade, vencer os obstaculos
que se lhe deparam e, com o seu próprio esforco, atender,
tanto ãs suas necessidades, como ã dos que são -por êle mantidos.
Convém lembrar, também, que a assistência moderna
não é prestada com. o Objetivo de fazer caridade. A Sociedade
julga ser Um dever elementar atender as vitilllas do infortúnio, muitos dos quais, no periodo de "alidez, deram o me"lhor de seu esforço e o máximo de su.as energias á comunhão
social. Tal oln'igação:não 13essa pelo fato de se prestar, for~
tuitamen.te, assistência durante um curto periodo, como é o
caso de urna doença aguda, que impossibilita o individuo de
trabalhar. Ninguem ignora que todo o convalescente pobre.
para COlller. terã que trabalhar Ou mendigar. e, pois, exatamente nesta fase, em que a assistência se faz mais indispensável; que importa não despedir os convalescentes dos hospita~s, com a recolllendaçào de bem se alimentarem, não trabalhar, e tornar umas tantas preeau~ões.
O deve~ de assistênci<i p1ll>1iea está em assistir o necessitado até. que êle recU'Dere a saude, tenha readquirido as con-.
.dições .físicas· que lbe permit<un retomar. a.s suas ocupações e
~nhar o necessário -para o seu sustento. Para isso, o Estado c
deverá procurar cria.r org-a.nizações técDlcas, dotadas de pessoal COInpetente, numa pala'Vl.'a, prestar a assistência dirigida
e, não se limitar aoauxí1io individual, muitas veZes contral>roducente, J)ela falta de' discernimento dos ben.eficiados.
. Todos os cidadãos susceptíveis de se tornarem elementos
. ativos. que momentaneamenté, para vencer os obstacUlos que
se lhe· deparelll, fizeram jús a um auxílio, para Se reerguel'em, devem ser amparados.
,
Aqueles-para os. quais o destino foi adverso e que não
estão, em absoluto, em condicões de lutar pela vida, em virtude .de incapacidade física ou ::psiquiea. devem ser protegidos de forma permanente, para que, pelo menos as consequências mais"penosas .da miséria lhes sejam poupadas. .
Ao. dispensa.ros cuidados de assistência o poder público'
deverá atender a uma serie de fatores que justificam um
maior oumenorauxilio. Assim, os que, fieis ao cumprimento
,do seudever~·collSumirematé as. últimas ,iorcàs~ antes de so'bre'Vir,o estado de penúria, devem ser acudidos de preferên-:cia. C'lÍmpre, por. outrolado~ ao-podel'-público, empregar os
maioresesforcos'no sentii:iô de impedir que ()schefes de· faJIlfliase"iurtemaos encargos a que são obrigados •
." ...A; . assistência .prestada . peloEstado,eomo'a que _é proporcionada ,pelos particulares~ deverá respeitar a dignidade
c _.
c

c
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hUmana, que não é de~truidapela miséria, mas que decorre
de um desfalecimento da vontade, impedindo o 'indivíduo de
reagir contra a adversidade. Os problemas de assistência socialse revestem, pois, de extrema delicadeza, para não ferir
os sentimentos e as legitimas suceptibilidades daqueles que,
após uma vida de intenso labor e sacrifícios inauditos, se vêm
na contingência de. aceitar o concurso alheio para não sucumbir. Por outro lado, cumpre reagir com energia contra os
que buscam ter a sua existência assegurada sem esforço, a
custa da coletividade, quando as suas condições permitem
trabalhar e há possibilidade de trabalho ao seu alcance. Assim, também, uma vez preenchida a sua finalidade, a assistência deverá cessar incontinenti, afim de que o beneficiado
se não, capacite de lhe assistir o direito de ser permanentemente amparado, embora tenham 'cessado .os motivos que
justificaram o auxílio prestado. (}r[uito bem.)
Uma questão de importancia capital, está no momento
em que os serviços sociais devem intervir numa determinada
_
situação.
A tendência moderna é a de Se agir pelos meios mais
adequados, de forma preventiva, porquê assim o auxílio será
mais eficiente e mais econômico, impedindo que o individuo
caia em estado. de completa indigência, condição que exigirá
maior somaae esforços e maiores despesas para reconduzí-Io'
ás condições normais de vida. O concurso principal prestado
pela comunidade não deverá apenas se limitar ao auxilio ma':'
terial, mas darapôio de homem a homem.
.
Forçosamente, a extensão da assistência terá que val'iar em cada caso,· atendendo a situação da pessoa, o local e
os recursos de que se dispõe. Assim, quando fôr mistér amparar o indivíduo para lhe assegurar apenas o direito á
vida, a assistência deverá ser a mais parcimoniosa possível.
, Mais generosa precisa ser a que se dispensa aos que jápres.. taram serviços a coletividade e áqueles que se tornaram credores desse direito pelo fiel cumprImento do dever de previdência, de acôrdo com a lei. (Apoiados. )
,
Quando o salário estiver em jogo. dever-se-á evitar as
formas de a~sistência que concorrem para tirar o estímulo
pelo trabalho. Há, ainda, a consi~erar as condições do assistido e a melbor forma· de atender aos interêsses da coletividade. Por exemplo, ao se procurar amparar as mães, convém muito mais confiar-Ibes a tarefa de criar os filhos, ao
invés de obrigá-Ias a trabalhar, confiando os filhos a .terceiros.
."
.
.
A SRA. CARLOTA DE' QUEffiOZ - De inteiro acôrdo com V. Ex.
.
'.
.'
O SR. PACHECO E SILVA - No que resta ao'concu~so
prestado' pelos' particulares, que colaboram espontaneamente
nas obras de assist~ncia, o Estado não deverá intervir senão
para' torná-la mai~ eficiente, pois, agindo de outra forma,
irá contribuir para o desaparecimento da assistência voluntária e desint.eressada, cuja ação ,é inestimável valor, e merece ser' incrementada. A orientação já não deverá prevalecer quando se tratar. de socorros provenientes de fundos públicos, quando tal ocorrer, emb.ora. os beneficiados .:r:ecebam.
auxílios' em' virtude de uma prescrição legal, a mais rigo-'~
safiscalização,.se impõe. .' . . ...•.
,..
.
:No caso do beneficiado 'ser ,amparado. por recursos
oriuridos .de várias fontes, as jlrestações: não5e deverão' 50-:
mar umas as outras, mas se compensar• 'A caracteristica do-
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minante, em matéria de assistência individual consiste, pois,
em se procurar atender a cada· casa em particular, quer se
trate de .• proporcionar trabalho alojamento ou de aplicar
medidas decorrentes da legislação sôbre a infancia, socorros
em espécie, em dinheiro, ou qualquer outra intervenção.
Contudo, para que .haja perfeita adaptação e eficiência na
assistência a ser prestada" há necessidade de se estabelecer,
, entre o necessitado e o órgão de âssistência, as mais intimas
ligal;iões.
.
.
Ao 'delinear um programa de assistência social, os poderes
públicos não podem, como afirma Richet,· esquecer-se das
estritas relações entre a medicina social e' o estado social de
um determinado povo. O desen....olvimento moral e cientifico dos povos nada mais é senão uma das manifestações
da luta empreendida pelo homem para -a conquista de felicidade, isto é, um meio de defesa contra as fôrças hostis que
assaltam o gênero humano por toda pat·te, a todos instantes
- condições. metereológicas improprias, parasitas e micróbio, êrros alimentares, vícios bereditários ou adquiridos, uns
individuais, outros nacionais.
Ao focalizar, êsse assunto, Sr. Presidente, não· me seria
lícito deixar de fazer, se bem' que mui rapidamente, alguns
comentários ao problema da assistência â infancia, sôbre o
qual já discorreram aqui, com muita· proficiência, vários
Deputados que honram este Casa.
.
O Estado Moderno reconhece ser -o primeiro dever de
humanigade da sociedade de hoje, o de cercar os que nos
virão substituir. amanhã, de todas as garantias, e meios de
defesa, para que êles possam cumprir a' sua missão com o
maior bem estar e o maior rendimento possível. AssiIlJ, o
direito da criánça á saúde, á proteção moral e material, â
educação, â jnstrucão, constituem princípios definitivamente estabelecidos, que nós devemos realizar para assegural'lhe a existência e para que elas possam tornar-se elementos
uteis a si, á sociedade e á pátria. A ilustre representante
por .São Paulo nesta Assembléia, a Exma. Sra. Dra. Car,.
lata Pereira de Queiroz, em magnífica- oração, demonstrou
ter a criança os seus direitos assegurados nas' modernas
Constituições.
A SRA. -OARLOTADE QUEIROZ -Muito me desvanece fi citação de V •. Ex. nesse seu trabalho, que reputo um dos mais
notáveis que se. têm pronunciado nesta Assembléia•
. O SR. PACHECO E SILVA - Muito obrigado a V. Ex.
A citação é de inteira justiça.
.
A Constituição de .Weimar, por exemplo, S1's•. Deputados,
senào limitou a firmar as obrigações~do Estado para com a
infancia, como também fixou os deveres dos pais perante os
filhos. A nova Constituição Brasileira deverá, pois, traçar
as bases da Assistência á infancia, que leis ordinárias e regulamentos posteriores deverão ampliar e tornar realidades
práticas..
.'
.
~
: ~
Â situàção de abandono e descaso em que vivem a mai(\~
ria. dos brasileirinhos, sem, instrucãoe sem saúde, . cuja
vida seestióla .quasi sempre em ambiente nocivo a formação .física, mental e morai, nãopode~ deixar. de merecer· a.
Jl1aiscdes'VeIada atenção.dosSrs. Constituintes•. A ciência demonstrou; Sl'• Presidente,: que das condióões. sociais edo es~, .
tado organico ·da criança, da suaaJiDlenta~o e dasdoericfts
icontraJdasna primeira infancia, depende • • do futuro ,dono-,
piem••.•·Não .é, só· a ~o~iedade.queneces~ita '. de :11D1aboa Cons:"
-~..

,~

~
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tituição, o homem que não for dotado de uma forte estrutura física, quê não dispuser de uma boa organizaçãocerebral, não 'poderá enfrentar as exigências da concorrência
vital em nossos dias.
E é durante o crescimento, no decurso da primeira infancia, que o indivíduo acumula recursos e elementos, dos
quais depende o seu ulterior desenvolvimento. É ceÍ'to se
não enquadrarem .dentro da Carta Constitucional muitas das
medidas necessáriàs á solução do problema, mas não é menos certo que, sem se' assegurar na Magna Carta os direitos
da criança, nãQ se poderá esperar grandes resultado's, porquê a experiência tem demonstrado a tendência, entre nõs,
de se ,olvidarem os problemas máximos da nacionalidade,
para se atender, de preferênc.ia, aos interêsses de ordem regional, partidária ou pessoal.
.
O SR. MAGALH.:{ES NETO - Via de regra é assim.
O SR. PACHECO E SILVA - Devemos ouvir a palavra
dos grandes brasileiros, cuja vida se tem consumid:) na dedicação ás obras de assistência á illfancia, entre os qu:'lis se
destaca o professor Olinto de Oliveira, que em memodal di.;,
rigido aos Constituintes e, que eu peço ao Sr. Pr~sidente,
faça incluir:nos nossos Anais, aponta as nossas falhas e a
situação dolorosa em que se encontra a criança em nosso
país.
Srs. Deputados - entre os fragmentos de uma rocha'
existente nas visinhanças do cais da cidade de Santos, encravada na pedra, vê-se uma placa de bronze, desgastada
pelo tempo, com a seguinte inscrição: "Esta rocha é o. resto
do outeiro de Santa Catarina e foi sõbre êste out,eiro que
Braz Cubas lançou os fundamentos desta povoação, fundando, ao mesmo tempo, época de 1543, o Hospital de Misericórdia, sob a invocação de Todos os Santos, quP.: deve esta
cidade a primeira instituição pia do Brasil n •
'
Eis' aí como, desde a primeira década' da fundaoão do
primeiro núcleo colonial do Brasil (Capitania de Martin
Afonso) surgiram as nossas povoações. inspiradas nos mais
elevados sentimentos de solidariedade humana.
São PauTo de Piratininga, cresceu á sombra d0S colmados de folhas de palmeiras, entretecidos por mãos carinhosas e c santas, entre caniços fincados no solo da colina predestinada. A principal cidade marítima de nossa terra nasceu da Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia, erigida simultaneamente com o Hospital de Todos os Santos. que lhe
deu o nome.
O Colégio de Nóbrega foi a celula mater das nossas Academias e Universidades, assim como o Hospital de Todos .os
Santos, fundado pelo precursor dos Bandeirantes, foi a primeira instituição de. Assistência Social do Brasil.
,
Os Paulistas não podem, por isso, Srs. Constitninte<;,
fieis ás suas tradições, deixar de lançar aqui o seu apêlo em ;'
prol da Saúde, da Assistência e da Educação
nosso Povo,
e~ o fazem ainda uma vez, pela voz do mais humilde e menos
autorizado (não apoiados gerais) •.• dos seus representantes.
TenlÍo concluído. (Muito bem; muito bem'. Palmas. O
orador é viv~menfe cumprimentadO.)'
_
c

do

- . O Sr. Presidente·'-.- Temallalavra o Sr. RibeiroJun!-Ikeira. (Pausa).~
...
. .. ,
Não .está.· presente.
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Em substituir o art. H5 pilo disposto no

§ 17 do art. - 72 - da Constituição de 91: "As niinas

pertenceJ:Il ao proprietário do solo,: salvo as limitações
que forem estabelecidas por- lei a bem da exploração
aêste ramo da; indústria.. ~

o Instituto da Ordem dos Advogados Mineiros nas sugestões oferecidas ao anteprojeto foi mais radical que o
1.nstituto Paulista, pois sugeriu a eliminação de todoo. título xn do anteprojeto'que trata da Ordem Econômica e
Social, com exceção do art. 114 que mandoc .transportar
para o título VIII com a seguinte redação:
O direito de propriedade se mantém em toda sua plenitude salvo a desapropriação 110r necessidade ou utilirIÇlde pública, mediante indenização prévia, paga em dinheiro.
Assim, seriam suprimidos o arte 115 do anteprojeto e
seu parágrafo único que regulavam do seguinte modo as
bases da legislação sübre minas e quedas dágua:
"Art. U5. As riquezas do subsolo e as quedas
dágua, se umas e outras inexploradas, ficarão sob o
regime da lei ordinária a ser votada _pela Assembléia
Nacional.
Parágrafo único. A União poderá fazer concessões para explorações de minas e quedas dágua,ma~
somente a brasileiros ou _empresas organizadas no
Brasil e com capital nêle integralizado .JA lei regulará o regime das concessões fixando prazos e estipulando cláusulas de reversão."
Não vale, Sr. Presidente, o estudo, neste mGmento, dos
sistemas em que se pode basear a legislação mineira seja o de acessão adotado no regime republical1o, o domi1l.ial ou o de res nulliús. Devemos encarar' a questão de um
modo prático e concreto, sem abstrações teóricas nem jungí-lo af6rmulasritualistas que venham impossibilitar uma
solução conciliatória entre: o direito de propriedade e o mterêsse ;da coletividade, sempre que liste exigir o sacrifício
daquele.
:
- Vejamos, agora, o §1° do art. 151 que veda aos estrangeiros a licença ou concessão, para o apro\"cilariíento das
minas, o que equivale li. dizer que continuarão intactas as
grandes jazidas porquê nenhuma emprêsa de:vulto se _formará no Brasil para explorá-las com o capital-nacional que
é parco e sempre esquivo a inversão dessa ·natureza.
Somos um povo, .Sr. Presidente, de desígnios extremados:
negamos tudo ou cedemos em tudo; não sabemos mediar. Ora,
as concessões mais escandalosa.s se processando dentro do
país, criando o Estado dentro do Estado; ora, uma exagerada
susceptibilidade jacobina a se inflamarem pruridos patrióticos' ante a mais' inocente contribuição alienígena para
as melhores inciativas do progresso indígena..
: Enquanto isso _vamos marcando - o passo do carangueijo
em huscade novos ensinamentos no livro sábio da vida -que:
se escôaeme:x:periêneiasfalbas deixando a meta inatingida..
Não .há mister. Sr. Presidente, que -eu e:x:tendaminhas
. desvaliosas considerações em tornodemateriatãodebatIda
no seio desta ASsemhléia e já hastanteesclarecida. pará -que
: sôhre ela se pronuncie o plenáJ:io.,com, perfeito conbecimento decafua."
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, Antes de encerrá-las, ',porém, eu quero me reportar ás
sugestões oferecidas ao anteprojeto .;-pelas classes conse~a
doras de Minas Gerais e cuja publi~ação venho pedIr a
V. Ex. mandar fazer com o meu discurso.
Passo agora ao exame do art. 153 do substit1.l.tivo,assim
formulado:
"Art. 153. 'Aquele que, por cin~o anos contínuoc;,
sem oposição, . nem reconhecimento de'domínio alheiu,
ocupar um' trecho de terra, até 50 hectares de superfície ,ou o mantiver cultivado, adquirirá a propriedade plena do solo, medrante sentença declarat6rla do
juiz competente, regularmente transcrita.'"
A: simples enunCiação do texto traz ao nosso espírito
uma série dê considerações que o repelem como nimiamente
atentatório do direito de propriedade em cujo culto se formou a conciência jurídica nacional.
Avançar tanto é avancar demais. Validar essa nova forma de usucapião em lapso tão curto de um lustro, apenas,
em um país vastíssimo onde o homem falta e as terras sobram na posse do Estado, que não sabe como aproveitá-las,
tanto vale instituir e insuflar a invasão da legítima propriedade, legalizando a indústria do grilo na posse da coisa
alheia.
.
Eu reluto em, acréditar, Sr. Presidente, como nesta
Assembléra, em' que tão altamente se acham representadas
todas as classes conser~adoras, não se tenha profligado, num
bradounissono de protesto, essa estranha e odiosa medida.
,
Sem embargo, vai ela vencendo todas as etapas da 2&
discussão no meio da quasi indIferença daqueles cujo mandato lhes impões uma atitude menos displicente, patenteado como está o proposito de se incentivar a cobiça dos invasores na
ocupação subrepticia da propriedade mal defendida.
, YitC?rioso. o dispositivo, s6 restaria ao dono do prédio
rustJco lDvadIdo ou ameaçado de invasão o uso do direito de
legitima defesa, que ainda não me foi vedado, para manter
Eolerte v!gilancia e enxotar, sem piedade, os intrusos que
a lei, tendenciosa induziu a pratica do ato fraudulento.
Ninguem deve se iludir quanto ao moveI que inspirou
o malsinado inciso e que, segundo pretextam seus defenso~
res, seria como â força da primeira alavanca a aluir os aIcerces dos velhos latifundios. Mesmo supondo real o intuito
e eficiente õ meio, faltaria ao processo, criminoso e sem.
originalidade, o conceito moral e de justicaque .é /) apanagio das leis defensaveis. O seu· moveI verdadeiro é, ~porem,
outro que lhe não confere melhor arrimo, mas lhe assegura
efeito certo- a pratica da socioli=ação da te17'a ensaiada no
prOpno aflTlaU() dos latifundios. .

:;

E erronêo o critério e injusta a .imputação que atribue
aos latifundios à maioria dos nossos males.
Se ha mal, ele vem da enorme desproporção entre' a su- .
perficie e a população do pais, cujas fronteiras as bandeiras' tanto' abriram,. e subsisti~ enquanto não forem po~
voadas as .vastidões territoriais do Brasil _Central. ,
.. ..~
Comparada com a da" EWopa. a nº,ssa população .r~
.. presenta~menos, de um décimo daquela-llat'a. wna ,equtYa.:- 'lencia."de:·:-suj)erfície. "':_<-f:-'-:'''- "-.:
.~~
~:,- '·'.\Jl~:._
. . Também' é .certo. :que os maiores"latifúndios se acham
'inçorporadosao patrimônio dos Estados eda União.< Por
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estes! POIS, se tão noci~os se tornam aos interêsses da Comumdade, é que se devIa começar a socialização propugnada
pelos pregoeiros das idéias avançadas.
Quem conh~ce, Sr. Presidente, o interior dó país e úm
pouco de sua VIda rural, sente logo quanto de fantasia vai
no gongorismo dos .que clamam .contra os latifúndios, pois
sabe qu·e a boa terra nunca falta a quem quer trabalhar.
O que traz o despovoamento dos campos, não é a carência de área onde o homem se possa fixar e produzir" é
sim, a atração da vida urbana comparada ao desconfor;to' d~
meio rural.
Dêem-se ao campônio, instrução, sanjdade, transporte fácil e mercado para suás fartas colheitas, e a alegria de viver
lhe trará novos alentos para trabalhar e progredir.
As nossas reservas fIOl'estais já teriam desaparecido e
com elas toda espécie de essências raras que faz·em da nossa
flora, no dizer de Humboldt, o maior conjunto de riqueza
natural por êle jámais vist.o, se, constituídas de enormes:ilatifúndios, não fossem. preservadas da sanha destruidora dO$
vandalo~ de todos os tempos.
.
São, antes, dignos da simpatia coletiva. e da proteção da
lei os detentores que religiosamente vêm guardando o precioso legado de seus maiores, quando tudo em volta já foi
arrazàdo pelo vandalismo de uns 6 &. imprevidêncIG de ou
tros, sem proveito para ninguém. .
.
Passando, Sr. Presidente, a outra ordem de considerações eu devo assinalar a impressão que domina o: meu
espírito em face das disposições do substitutivo sujeito ao
exame desta Assembléia.
.
Estamos, sem dúvida, seguindo caminho err~do que
cada vez mais nos afasta dessa realidade brasileira. tão invocada pelas vozes mais autorizadas que aquí se têm feito
ouvir.
.
Além das inovações a que acabo de me referir, na apa,
gada crítica da minha palavTa incolôr (não apoiados), diversas :outras reclamam emendas no sentido de dar os incisos
constitucionais um cunho de leis prática~ e, quanto possivel,
integradas na referida realidade pátria.
Tanto é prejudicJal, Sr. Presidente, o conservantismo
obstinado, que emperra a: máquina do progresso-. quanto perigosos os devaneios reformistas pretendendo mudar a ordem das coisas com a subversão brusca. dos costumes radicados no viver de nossa gente~
Eu me deterei, apenas, :Cnoexrime dos dispositivos das.
letras a, b. c ed do art. f59 por julgá-los contrários aos inte-'
rêsses sociais~ e aos dos próprios trabalhadores qUf: êlcs -~,sam beneficiar.
o
:
'
Por êsses e os demais incisos do artigo citado, m:l.is
próprios de figurarem em legislação ordinária, procura-se
,criar, Sr. Presidente, para o trabalhador· uma' situac.ão' de
privilégio tal, que as organizaç§es mais modelares· do .trabalho, ou hã0 de sucumbir .ao pêso' das, exigências que, diü.
a dià, lhe vão sendo impostos, em flagrante . antagonismo
com,·o nosso meio e os nossos costumes" ou procurarão êles,
se· defender extremando a luta ã qual são provocadas .
.' . Em poucaspalavras,I>roc~eimostrar .com(), ,e·. porque
:me parecem. prejudiciais . ao. trabalhador .·as medidas em
aprêçof ,
~
. ~
, .Assim~ o 'preceito da~letra ,a que impõe igual salário
para igual tra1Jalho sem diStin,~ão des,e:r:o; idade ou estado

~
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dias velhos e das mulheres para evitar as questões que fatalmente hão de surgir n.l1 classificação dos merecimentos, sujeitos a impugnação por contrô1e estranho.
O dispositivo da letra (b) que institue um salário mí...
nimo, capaz de satú;fazer conforme as condições de cada
região as necessidades nOf'maú; de um trabalhador chefe de
família, combinado com o da letra 44d", é o maior golpe de

desgraça que se pode desferir na vida já' amargurada do
infeliz cujo pobre teto abrigar uma prole numerosa.
Qual o patrão' que, por mais nescio ou filantropo, quererá se-- sujeitar a tão estulta imposição para, aceitando o
trabalho, ás vezes pouco eficiente de um homem, ter, em
trôc"o, de arcar com o pêso de toda sua família~ inclusive
os filhos até 18 anos que a percuciente visão do legislador
de 1934 quer preservar dos perigos do trabalho sadio e
::;~"
honesto?
:e o que significa, Sr. Presidente, a letra d) do cit.·
art. 'estatuindo que na legislação do trabalho seja observada
:a "proibição do trabalho a menores de 16 anos e trabalho
noturno e em indústrias insalubres a menores de 18 anos".
O SR. AUGUSTO DE LIl\{À - V. Ex. tem razão: toda
essa .matéria deveria ser deferida para a legislação ordinária.
~=
O SR. JACQUESMONTANDON "'"7 Agradeço o aparte
de V. Ex.
.
O SR. JoÃo VITACA- Permita V. Ex. dizer que, se
deixassemos isso para a lei ordinária, os direitos do trabalhador continuariam os mesmos de até agora, encarando-se
essa questão como simples "caso de polícia" •••
O SR• .A.UGUSTODE LIMA - Absolutamente:
O SR. JoÃo VITACA - Aliás, trata-se de conquistas pacíficas .e, .que, se não enfrentadas agora, poderão trazer
muita dôr de cabeça, mais tarde .•.
O SR. JACQUES MONTAl'IDON - O nobre Deputado
nega, então, os bons intuitos . da RevoluçãO?
O SR. :JoÃo VITAci\. - Não nego tal. O que digo é que
foi traçado -um programa revolucionário com reivindicações proletárias que ficaram apenas no papel, fazendo-se
leis' que não foram cumpridas.
O SR. AUGUSTO DE J;.IMA - Antes da Revolução, porém,
já havia no Senado um projeto regulando as condições do
trabalho •.•
O SR. JoÃo VITACA - Existia um 'projeto, não uma leL
O SR. AUGUSTO DE LIMA - .'. projeto que estava pró:rimo de ser aprovado. E a palavra da Constituinte não é
mais autorizada que a do legislador ordinário •. Os homens
. são os mesmos.
.
O·SR ..• JACQUES MONTANDOX - .• Aqui estou mostrando,,o perigo. -que' se apresenta· ao próprio trabalhador,
. carr~gadod,efilhos.Ninguém-é_obl'igadoa·· aceitar o:--traba....
lho dêsse. homem,Il?-uitas vezes-inválido, decrépito, eançado"
..ve1ho, .coma.casa cheiadefilhos,:para reSponsabilizar-se'
pelo tratamento de sua 'família. . . . . .
,.
. . '.'
'-
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o meu intuito é justariiente_ proteger aos que se achem
nessas condições.
Tal" dispositivo incluído na legislação de um país, ~m
que proliferam as escolas do vício, equivale ao desejo de
fechar o último ,desvio por onde se salva da perdição uma
boa 'parte da juventude brasileira.
Nos climas tropicais os rapazes de 16 a 18 anos são
quasi homens e aptos para uma infinidade de atividades.
É muito comum verem-se jovens dessa idade arcando
com as responsabilidades de chefe de família quap,do os'
pais faltam ou adoecem. ,
. ,
Então, no meio rural, é onde mais se acentúa a eficiência do trabalho proveitoso' da mocidade que, desde muito
cedo, se habitua nos. misteres das lides agrícolas.
Estagnar suàs àtividades é tangê-la para a ociosidadE:
e para o vício; é transformar em tristeza e dÔr lares onde,
antes, sempre sorriu a felicidade. Enfim, a matéria do art. 159 não leva em conta a disparidade de novas condições de vida e atividade.
V. Ex. sabe, Sr. Presidente, que uma coisa é a vida
nos centros urbanos outra coisa, a vida nos campos.
O legislador no substitutivo, não atentando sôbre
aquela disparidade, generaliza os preceitos constitucionai~
do artigo 159 para0 Brasil inteiro, pondo, em pé de igual. dade os operários .das indústrias e os lavradores e campeiros de nossos sertões.
Como, Sr •. Presidente, L-:npedir o trabalho aos menores
de 16 e' 18 anó,s na vida rural, onde há serviços leves que
os conduzirão á obediência e aos bons costumes? Como admitir-se a hipótese de lavradores e campeiros trabalharem
apenas oito horas por dia,· quando a complexidade de seus
deveres tem que' abrangera dia todo e, ás vezes, obrigá-los
ás madrugadas e: aos serões?
O SR. JOÃo VITACA - É claro que, estabelecendo o salário· mínimo, teremos de levar em conta as regiões e o
meio onde se vai aplicar a medida. Aliás, o anteprojeto era
mais preciso: dizia que se deveria assegurar, nas' cidades e
nos campos, um salário mínimo, capaz de satisfazer ás necessidades de cada trabalhador chefe de família. cPenso ser
êste o dispositivo que, a Constituinte deveria adotar.
O SR. EuvALDO LODIe - ;J;:.sse princípio figura no substitutivo que aprésentei, como Relator da "Ordem Econômica e Social". ApenaS, por uma emenda de última hora, so- .
freu alteração que pode dar lugar á interpretação. a que o
orador se r e f e r e . '
O SR. JAQUES MONTANDON - Estou encarando a
questão conforme se acha exposta no substitutivo. Compete,
porém, aos ilustres Deputados oferecer emendas, no sentido'
,do melhor esclarecimento da matéria.
O SR. CLEMENTE MEDRADO "'-:7 Até porquê .devemos "con:fiar, desconfiando": os habitantes do .sertão, até hoje,. s6 fazem concorrer para os cofrespúblicos'epara os interêsses
da nação com a sua inteligência, com a sua vida, ~ quando
lhes são solic-itádas. Os beneficios a que tem direito, porém
. nunca foram ,além das capitais e dos trilhos das estradas de
ferro.
.. ..' . "
O' SR.. JAQUES MONTANDON---Estas' consideracõ,esque
ressaltam ao espírito detódosquantos conhecem as nossas
:,eidades.e os nossos campos devem influir, Sr. Pre5ídente,{

-80-

no sentido de uma modificação racional das letras do artigos 159.
Todos nós reconhecemos a necessidade imperiosa de
'amparar o trabalhador, mas êste propósito não deve ir ao
,ponto de criar situação insolúveis, e qúe- possam perturbar.
as relações do direito entre o trab~lhador e (J patrão.
Se vigorar o disposto no art. i59, teremos fatalmente
complicações de toda natureza no trabalho, redundando elas
em prejuizo do próprio trabalhador.
O SR. VALDEMAR REIKDAL - Creio que o entendimento
. entre patrões e operários só virá, quando houver boa vontade no harmonizá-los. De qualquer forma, o que é necessário é tirar o trabalhador nacional da condição social em
gue. vive.
,O SR. JAQ1JES M0NTANDON - A questão está na forma por que se ataca o, IJroblema.
o
O SR. VALDEMAR REIKDAL - Bem sei que a mim me falta capacidade.~.
O SR. JAQUES MONTANDON - Não é de capacidade
que se t.rata, mas de, prudência.
O SR. ACIR iVIEDÉIROS - Onde há fome, não pode haver
. prudência.
''o SR. JAQ1JES MONTANDON - É por assim dizer
um mito a questão de fome em nosso país.
O SR. JoÃo VITACA - V. Ex., então - permita-me de- .
clarar - não conhece as necessidades do operariado, que,
de fato, passa fome em toda parte. A questão social, que, no
Brasil - digamos - apenas se esboça, traz em seu bojo
problemas muitos mais sérios e que se podem agravar, se
não os encararmos com toda a atenção, no momento. Demais, ness.. matéri& df: cünciliação entre o patrão e o operário, que o nobre orador julga ser um mito, devo dizer que,
-se houvesse essa harmonia, não precisaríamos de legislação; e,
que, uma vez existindo legislação,sómente terá de haver exeC~Ção.

-

O Sr. Presidente - Advirto ao nobre orador -que está
findo o tempo de que dispunha.
.
O SR. JAQUES MONTANDON - Agradeço a V. Ex. Vou
terminar.
,
. Limitei, Sr. Presidente, as minhas observações a êsses
assuntos tão intimamente ligados com OS interêsses do Estado
de que sou o menor representante nesta Casa. (Não apoiados
gerais.)

.

O SR. CLEMENTE MEDRADO - Aliás, êsses interesses são
nacionais.
O SR. 'JAQUES MONTA.1~DON - Formulei duas emenC!.as aos' arts"15i e seus parágrafos e ao ar!. i53 que tenho a
nonra de enviar á mesma.
,
Essa matéria já foi: tratada, com o brilhantismo que lhes
é peculiar, por.' outros '.' dentre os ilustres. representantes do
meu Estado dos quais cito, com a devida vénia, o operoso e
brilhante peputadol:>ameldeCarvalho, cuja emenda ao artigo, 153 eu subscreveria se nelai.-aléIri da elevação de prazo'
:para a prescrição aquisitiva fosse limitada aáreaa.SO hectáres;mas, eu não podia-deb:ardetrazer ao estudo dela a
contribuição do meu fraco 'esfôrço; :porquênaqualic1a&e; para

-
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mim muito honrosa, de presidente da Sociedade Mineira de.
Agricultura, recebi de meus digrios cons6cios e de outras classes econômicas de'Minas a incumbência de discuti-la, trazendo
o seu ponto de vista a esta Jlustrada Assembléia.
O SR. DELFIM MOP.EIRA - Á opinião de v. Ex. é muito
autorizada. (Apoiados.)
,
O SR. JAQUES MONTANDON - Muito obrigado a V. Ex.
Ainda em nome dessas classes operosas de minha terra,
tenho a h()llra de exprimir a V. Ex. e a esta Casa a confiança
em que os nossos trabalhos produzirão um estatuto digno da
cultura e da civilização brasileiras.
. '
.
É possível, Sr~ Presidente, é, até, natural que não consigamos fazer obra perfeita que satisfaça as aspirações e atenda á realidade brasileira; mas, ninguém terá o direito deonegar o patriotismo, o esfôrço e a dedicação com~ que agimos
no empenho de dar ao país uma Constituição á altura de suas
necessidades e de sua evolução. (Muito bem; muito bem.
Palmas. O orador é cumprimentado.)
,; ,
EMENDA A QUE SE REFERE o SR. DEPUTADO JAQUES MONT.UffiON
Art. 151 e seus parágrafos, substituam-se pelo seguinte:
As minas e demais riquezas do sub-solo bem como as quedas dágua pertencem ao dono do solo, salvo as limitações que,
por lei, forem estabelecidas, não s6 a bem da indústria extrativa e de energia hidraulica, como visando a defesa econômica'
e militar da Nação •
.Art. i53.

Onde se diz cinco anos, diga-se 10 anos.
Sala das Sessões, 11 de Abril de 1934. DOCUMENTO A QUE SE REFERE

o SR.

J. Montandon.

DEPUTADO ACYR

MEDEmos

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Acir Medeiros. ,
O Sr.Acir Medeiros - Sr. Presidente, Srs. DeIlUtados, o
orador que me antecedeu na tribuna, trazendo vasta cultura
jurídica e conhecimentos seguros, por certo, das coisas e
das necessidades. das organizações burguesas, não pode, naturalmente, .sentir, como n6soutros, operários, sentimos, as
necessidades da organização deficiente do regime que aí
está.
.
Devo também declara que a maioria do tlroletariado
sabe que da Constituição que vamos, aqui, votar,pouco ou
mesmo nada de proveitoso para si virá a se realizar.E'
isso porquê, no regime burguês que aqul impera, nein mesmo
as leis votadas na chamada república velha pelos atuais dirigentes do país" são cumpridas e executadas.
O SR. CELSO MACHADO - Só mais tarde. V. Ex. poderá
verificar se isso é exato, porquê as leis estão sendo votadas
agora, para serem, depois, aplicadas.
O Sa. VALDE.."\rAR, REIKD~\L:- O, orador quel' ss' referir
ás que se acham: em !igor.
O SR~ CELso M.~cÊ:ADo- Então, . ás leis antigas.
o SR. ÁCIR MEDEIROS -Respondendo ao aparte do
ülistreConstituinte,. devo dizer que,' em~ abono da minha
afirmativa. ''ai está a_:ReyoJu~Q ~e 30, ([lle' foi feita,. j~ta:
mente, em, nome das-relVIDdicacoes bur~esas, por ie Jul~
VQWlG·XJv

.fi

......
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gar que os presidentes da República e 'as altas autoridades
não cumpriam as suas obrigações, sendo a p~r6pria Consti- o
tuição letra morta.
E é essa a minha referência á, não observancia ás leis
no Brasil. Por isso, n6s, proletários, estamos como que em
observação, aguardando a oportunidade, que ~or certo não
tardará muito, de chegar, como é do nosso desejo, . á posse
do poder.
O SR. CELSO MACHADo - VV. EExs., doravante, poderão fiscalizar, mais de perto" o cumprimento das leis.
uma vez que as váiias classes serão aquí representadas.O SR. ACIR MEDEIROS - Vou me estender mais um
pouco, para esclarec~r o meu pensamento, já que V. Ex. a
ISSO me provocou.
.
Afim de evitar explorações tendenciosas .em torno da .minha atuação como operário militante, cumpre-me declarar que, a meu ver, só numa linha de conduta inquebrantávet, unidos, todos por ume um por todos, poderemos chegar ao ponto que visamos. Não acredito que seja colaborando
e . aceitando como esmola aquilo que se nos oferece que haveremos de alcançar o objetivo por nós colimado. Temos
de nos organizar independentes da política, do apÔio dos
f'ovêrnos, para podermos exec9-tar a nossa própria obra. Se
o Brasil fosse administrado por uma forma diferente, em
qUe o govêrno central estivesse ao par de todas as suas
necessidades, a situação econômica do país seria verdadeiramente invejável.
.
O SR. CELSO MACHADO - A situação econômica dos paises depende de vários fatores, e não. apenas da vontade dos
governantes.
..
O SR. ACIR MEDEIROS Depende, sobretudo, da
questão social. Bem sabe V. Ex. que as agitações, as greves
que se verificam repetidamente não trazem beneficios para
o Trasil. Não somos, porém, os responsáveis por elas, e sim
os próprios governantes, porqu~ n6s apenas procuramos reivindicar direitos conspurcados, do modo pelo qual nos 3
possNêl - dentro da ordem. ou fora dela.
Assim, 'a termos de continuar na si~uação .eI:1 que nos
achamos, de marchas e contra-marchas, julgo seria mais
patriótico e humanitário socializar integralmente o Brasil.
ÊSse, o meu ponto de vista pessoal.
O SR. CELSO MACHADO - As associações operáriás são muito simpáticas; tanto assim que, no discurso que há dois
dias pronunciei, me manifestei favorável a todas as garantias .aos op"erários,ãos jornaleiros, aos trabalhadores. Apoio,
assim,V.E:x:., até certo ponto" na suâ brilhante oração,
batendo-se pela reivindicação operária. mas dentro das nossas possibilidades.
_
.
.
O SR. ACIR MEDEIROS - À. V. Ex. que me honra com os
seús apartes, devo dizer o seguinte: se houvesse melhor conhecimento das necessidades do proletariado; se houvesse
maior procupacão .por parte dos dirigentes do Brasil 'em
estar ao corrente, de fato, daquilo, que é preciso para estabelecer-seno país uma situação econÔmica· invejável, teríamos .que chegar a •esta conclusão: sem a socialização integral nada se conse~á.
~.
....c
: , -·Fora daí não há solução para o problema.
Essa questãode:dízer-se que nos 'olham com simpaUQ.
que almejam para o proletariadosituacão 'melhor, ,não resolve coisa alguma.
..
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,; O Sa"CELso MAcHADO - V. Ex. ach~ que s6mente com'
a conquista do poder será possível satisfazer a essas aspirações?
.
_
.
O SR. ACIR MEDEIROS - Entendo -que o poder deve~
ria ser entregue aos que produzem. aos QUe trabalham.
~stes, no entanto, vivem explorados, mendigando; não têm·
direito a coisa alguma. Se fizéssemos uma organização em
que aOs que constroem, trabalham, produzem estivesse entregue a administração pública, outra, muito outra, seria a.
situação econôínica do país.
O Sa. LAURo SANTOS - Â represen.tação das classes já é
um passo nesse sen.tido.
O SR. AGIR MJWEIROS - São pontos de vista pessoai3, .
que respeito~·
,
O SR. BUARQUE NAZARETR - O burguês também não
trabalha?
O SR. AGIR MEDEIROS - Trabalha. V. Ex. pergunta
bem; mas trabalha tratando s6 dos seus interêsses de ordem pessoal, ou dos de sua classe. Esquece-se daqueles que
são, de fato, a mola real do progresso da Nação: OS trabalhadores. Preocupados com as situações polfticas, com. as
agitações. de ordem econômica, indivi<iual, com as organizações bancárias burguesas, olvidam os que produzem. Não
há, por .exemplo, bancos capazes de suprir. as necessídades do
proletariado. É a deficiência da organização. Os bancos
atuais servem a grandes ernpresas, para que estas ainda
mais distendam os~seus tentáculos.
Ora, isso não -resolve o problema. Para tanto, é indispensavel que a todos se dê o de que precisem para a vida.
O SR. CELSO MACHADO - Mas a situação do Brasil, como
a dos demais paíse~, não comporta ainda êsse auxilio inteiro,
completo, integral a cada um.
c
O SR. .A:GIR MEDEIROS - Pelo receio de que o proletariado venha a ter a posse da administração da coisa pú, blica, é que nunca, no Brasil, se permite a mudançá. do que
ai está.
O SR. CELSO MACHADO - V. Ex. acha que o regime
dos soviets, na Rússia, satisfaz a essas aspirações a que se
r~&~?

~

O SR. ACIR MEDEIROS ~ Devo dizer a v. Ex. que
não posso responder, porquê- não conheço a organização
russa. Será interessante a minha afirmativa. Mas o que
aquí estou emitindo é a verdade. As idéias que defendo resultam daquilo que sinto -e vejo dentro das ])l'ópl'ias neyessidades do trabalhador no· Brasil.
Vou passar, Sr. Presidente, afazer considerações deordem constitucional.
Começarei . pelo'· div6rcio. Limitar-me-ei a dizer· que não
se poderá solucionar a situação atual da família no -Brasil,
soem .que seja inStituido,· entre nós, o divórcio.
A êsse propósito," cinjo-me .• a passar a taquigrafia um
trabalho que foi entregue, pelo' Vice-Presidente do Sinodo
Evangélico Luterano do Brasil, aum de- nossos colegas, para
ser lido desta. tribuna. T~ndo havido. recusa de-5 sua part~,
'recorreu-se li minha nulidade. (Não apoiado,s.) Não. 'o lere!, "
no nlomentó, por absoluta carência. de tem~o. publlca-lo...el,
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de mtelro acôrdo com os conceItos nêle emitidos salvo quanto á_parte religiosa.
'
Sr.. Presidente, estabelece o substitutivo no Capít,ulo TIl,
que trata da ordem econômica e social, art. 150:
.

"A ordem econômica deve__ ser organizada COI1•.
forme os princípios de justiça e as necessidades da
vida nacional, visando proporcionar a todos uma existeneia digna do homem. Dentro dêsses limites é garantida a liberdade econômica".
.

Ora, o homem p6de ser um mendigo, viver esmolando,
sofrer toda especie de dificuldade;s e, no entanto, ser' um cidadão digno e boml Assim, não vejo razão para se falar
em "existência digna do homem". Compreendo existência
digna, qúando ela se processa. dentro de um princípio de moraL Fóra daí, não.
O SR. KERGU"ALDO CAVALCA."<TI V. Ex. permite um
aparte? Entendi o artigo da seguinte maneira: nêle se estabelece um princípio educativo e .intencional, por parte do
govêrno revolucionário, no sentido de chegar até as mais
lídimas reiyindicações' operárias - garantir a subsistê!1cia
de todos. Existência digna, conforme entendi, diz respeito ao
direito:ao této, ao pão. Certamente o Estado providênciaria no
sentido de favC1recer
de talsorle os individuos
queviessem a se apresentar á sociedade, não como mendigo!.'.
porém como homens usufruindo uma condiçãe. vertical
dentro da existência.
O SR. BU~\RQUE N.>\ZARETH - Não S6 pode dizer que 3
mendigo tenha uma existência digna.
..
O SR. ACIR MEDEIROS - Existência digna do homem
- não sou jurísta, mas é o meu modo de entender - importa numa vida essencialmente honesta. O cidadão p6de
ser honesto e passar fome.
i
Para evitar dúvidas, e por ser assunto CI'Je diz respeito ..
aos operá.rIOs, proponho a seguinte redação:
"A ordem econÔmica e social constituir-se-á assegurando e proporcionando a todos os cidadãos uma subsistência
digna do homem". - .
São l)ontos. de 'Vistas. Assim -procedo, -para dal" o,?ortunidade, aos que se dizem amigos dos operários, ,de demonstrárem a sua sinceridade, apoiando as emendas de origem
proletária.
~
,
'
Não e:ntendi bem o espirito do art. 153:
"Aqüêle que~ por cinco anos contínuos, sem oposição."
nem reconhecimentO de domínio 'alheio, ocupar um trecho
de terra, até 50 hectares de superfície ou o mantiver cultivado, adquirirã a propriedade plena do s610 mediante sentença declaratória do juiz competente; regularmente trans~ita."·
::
Ora, Sr. presidente, o c-idadão_pode já ser proprietário
de um; terreno e, dia-nte do que estabelece êsse artigo, ocupar
outro pedaço de terra; e, decorrido o prazo1ega4 tornar-se
. senhor dessa propriedade assim de "mão beijada", como '-S8
-, ..
.
.
,
..
:;
. Entendia, pois, mais conv;eniente ·que. se acrescentasse;
o.seguinte :
. ,,:,,~,.~o.":.' ,,_,.... ~)"i
dizvulgarmente~
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..Aquêle que não for proprietário e que, por cinco anos
contínuos, sem oposição, nem reconhecimento do' dominio
-alheio, ocupar um trecho de terra, até 50 hectares de superficie, ou o mantiver cultivado, adquirirá a propriedade ple-,
na do solo, mediante sentença declaratória do juiz competente" •
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI-Desejo dar um esclarecimento a V._ Ex., embora não sendo redator dessa parte, porquê -não participo da galeria dos deuses. ~sse principio inscrito na Constituição que se elabora representa quasi uma
conquista revolucionária. É o usocapião diminuído de 30
anos para 5, que visa naturalmente não' favorecer os que
possuem propriedades. mas aquêles que, não as pOcSsuindo se
acham ocupando e trabalhando um terreno. Depois de cinco
anos, não havendo impedimento de terceiro, que se julgue
com maior direito, passam, ipso facto a ser proprietários.
O SR. ACIR MEDEIROS - Acho que por clareza não
se peca.
/
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Não, absolutamente.
O SR. ACIR MEDEIROS - Ao parágrafo único do ar~igo 159, na letra (J, onde se diz:
"Seguro ohrigatório contra a velhice, doença, desemprêgo, riscos e. acidentes do trabalho e em favor
da mater.nidade";
Pediria que se acrescentasse:
"Sem onus para o operário".
Na letra i, do mesmo artigo e do mesmo parágrafo, pediria que a redação fosse assim estabelecida:
"Indenização equivalente a um ano de salário ou ordenado ao operário demitido sem processo por crime previsto
em lei, qualquer que seja o tempo de serviço; e aos que tiverem mais de 10 anos será acrescido um mês de ordenádo
para cada ano de excesso"._
~sse dispositivo que proponho, visa evitar o ahuso dos
patrões, despedindo empregados sem nenhuma razão. Seria
um paradeiro a êsse arbítrio e aquêle que ,quisesse trans-gredir o preceito constitucional, por certo pagaria o luxo de
sua atitude bem caro. Ha patrões que _;de mês em mês substituem por exploração, os seus empregados sem entretanto pagar-lhes. os ordenádos.
Outro ponto, a que desejo aludir, é o que-- se refere ao
art. 162, que diz:
. "É garantido a cada indivíduo, c e a todos que exerçam a mesma profissão~ a liberdade de união -para a
defesa das condições de trabalho e de vida econômica
e culturaL"

Seria mais interessante, e mais útil ao operariádo,se
êsse artigo fosse assim redigido:
"É garantido a cada individuo a liberdade de reunião para a defesa das condições"do trabalho e da vida
econOmica, política e cultural"

O SR. XERoINALDO CAVALCANTI
uma emenda nêsse sentido.

-

Aliás, também tenho

-
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a SR. ACIR DE MEDEIROS - Êsse artigo, Sr. Presidente, do modo por que está redigido, estabelece o direito de
união, mas não garante. o de reunião. Justamente, o que é "'mais necessário ao trabalhador é reunir-se para tratar de
assuntos de seu interêsse. E, se desejarmos nos organizar
políticamente, entendendo o Govêrno, ou l!, autoridade que
o represente, ~que tal não deve acontecer, não temos leis que .
nos outórguem êsse direito. Julgo, por isso, que a redação
do artigo deve ser modificada.
Estabelece o art. 155:
"É proibida a usura. Considera-se usura a cobrança de juros, inclusive comissões, que ultrapassem
o dobro da taxa legal. A lei estabelecerã as penas
~
deste crime."

Proporia que êsse artigo assim fosse redigido:
"É proibida a usura. Considera-se usura a cobrança, sob qualquer fórma ou denominação, de juros,
inclusive comissões, qUe ultrapassam a taxa de 10 %
ao ano.~

"Onde convier.
"Art. . a ensino serã gratuito em todas as escolas
ou .cursos oficiais ao cidadão que não dispuzér de recursos para o pagamento das taxas legais."
Outra emenda, ao art. 156,

qu~

assim dispõe:

"A lei isentará de penhora a casa de pequeno va.
lor, em que resida o devedor, com sua faroilia, se não
tiver outros bens, assim como os prédios rurais também de pequeno valor, quando proporcionem ,a sub.'
sistência do devedor e sua familia - ressalvados os
casos de garantia real prestada para a construção de
casa, ou para aquisição do imóvel, ou em data ante·
rior a esta Constituição:"
Proponho que êsse dispositivo assim estabeleça:
"A lei isentará de penhora e de qualquer imposto
a pequena propriedade que sirva de residência ou de
meio de subsistência, - . ressalvados os casos de garantia real prestada para a construção de casa, ou
para aquisição do imóvel, ou em data anterior a esta
Constituição."
O SR. TEIXEIRA LEITE - , É isso que V. Ex. pretende?
Deste modo, V. Ex. - tira aos pequenos proprietários .a posSibilidade de óbter o seu crédito real •.,
O SR. ACIRDE MEDEIROS - O artigo do substitutivo
s6,se refere ã ca:sa,sem prevêraseondicões de subsistência
do. individuo•. Não é o úniCo caso que é preciso.,.garantir.
Não possuindo'· imóvel, pode ter outros recursos anão·· seria
humano que se lhe tirassem êssel!! únicos meios de. subsi&-.
tência.
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.
O SR. KEnOL....ALDO CAvALCAJ....TI - Como está redigido
êsse artigo do !ubstitutivo, não virá,de modo algum, melhorar a situação das cl~sses desprotegidas.
O SR. TEIXEIRA LEITE - Absolutamente não•
Primeiro, porquê
. O SR. KEnOINALDO CAVALCANTI mUltas vezes - suponhamos para o pequeno agricultor _
a sua propriedade lhe serve de crédito real, sObre o qual poderá levantar as importancias necessárias para o desenvolvimento de sua atividade econômica. Aliás, tive ocasião de
oferecer emenda nêsse sentido, que não foi aceita, naturalmente, porquê apresentava aspectos de uma verdadeira regulamentação. Quando assim procedi foi, porém,. por haver
verificado que o texto, tal qual está, não virá, de maneira alguma, favorecer as classes desprotegidas.
O SR. TEIXEIIL-\ LEITE - Pelo contrário: tornar impenhorável essas pequenas propriedades, tira ao proprietário
de um bem rural, de relativa valia, a única Ilossibilidade de
levantamento de credito e, mais, faz desaparecer a possibilidade de um instrumento Iloderoso de levantamento do cré-dito agricola, que é o sistema adotado pelas Caixas Reiffeiseno Quero que os pequenos proprietários se possam reunir
para levantar empéstimos, como acontece no Rio Grande do
Sul, onde as caixas populares fazem empréstimos aos pequenos~agricultores no valor de 15 mil contos de réis por ano,
quando cada agricultor, por si, seria incapaz de aranjar quinhentos mil réis!
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Há um grande defeito,
Basta dizer que a expressão "se não tiver outros bens", pode
ser interpretada jurídicamente desta maneira: se o pequeno
agricultor possuír uma casa e, f6ra dela, na cidade, uma maquina de escrever ou de costuras, a casa poderá ser penhorada, porquê êle possúe outros bens.
O SR. ACIR MEDEIROS - Os meios de subsistência
também não podem ser Ilenhorados. Não se trata, portanto,
só da casa.
O SR. KEROINALDo CAVALCANTI - A eXIlressão ainda é
muito larga e, em matéria de interpretação, só poderia ser
desfavoravel ao ponto de vista que defendemos.
O SR. TEIXEIRA LEITE - O objetivo a atender é o da necessidade de dar valor á pequena propriedade, facilitando o
crédito, estabelecendo, como em uma emenda que apresentei, a creação do bem. de familia, isto' é, tornando impenhorável a pequena propriedade que. o agricultor julgar conveniente, e não lhe tirando sistematicamente toda a possibilidade
de crédito. Istó vai atingir cerca de um milhão de pequeno9
porprietários, no Brasil.
O SR. KERGIN.ALDOCAVALCANTI - Eu deixava ao juiz
certo arbítrio ao conhecer a matéria, porquê êle ficaria eom
autoridade para inteirar-se das condições do pequeno agricultor. De sorte que poderia negar a penhOt'a, mesmo que êltl
possuísse outros bens, além da casa.
- O SR. ACIR MEDEIROS - Eu desejaria, Sr. Presidente,
que a redação do art. 167 - caPitulo IV. "Dg Fainilia 8
Educação", ficasse redigido assim,:
"A família.constituida pelo casamento, estãsoJi
a proteção especial do Estado".
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Mais: mandaria eliminar o parágrafo único do art. '168
artigos 169 e 17f.
O .SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre orador que dentro de dois minutos terminará a hora da sessão.
.
O SR~ ACIR MEDEIROS Diante da advertência de
V. Ex., Sr. Presidente, vou terminar, dizendo que o proletariado brasileiro está atento ás manobras que se realizam,
afim de evitar que as suas reivindicações fiquem consubstanciadas na Constituição brasileira.
O SR. TEIXEIRA LEITE - Não ha manobra alguma neste
sentido.
O SR. ACIR MEDEIROS - E, conciênte, desperto, estabelece uma cordialidade indissóluvel, para no momento em
que ,a pr6pria organização burgueza falir e não mais puder
se aguentar de pé, pelas falhas da organização e do regime, _
vir em socorro do Brasil e levantá-lo dessa luta tenebrosa
que se processa eternamente, em torno da posse do poder,
visando interêsses de origem regionalista ou de méra ordem
individual.
É êsse, Sr. Presidente, o pensamento do proletariado
conciênte do Brasil, e espero que todos os Srs. Deputados
compreendam bem os anseios da burguezia que são no sentido de se constitucionalizar o pais o mais depressa possivel e
nós o. de vêr o que nos restará do banquete. ••• (Muito bem;
muito bem. O orador é cumprimentado.)

e os

DOCUMEKTO A QUE SE

REFERE o SR. DEPUTADO ACm MEDEIROS
EM SEU DISCURSO

Exmos. Srs. Representantes do Povo Brasileiro na ÃSsambléia Nacional Constituinte:
Na qualidade de Vice-Presidente do Sínodo Evangélico
Luterano do Brasil, a que estão filiados muitos milhares de
cidadãos brasileiros, vimos respeitosamente manifestar a estranheza que nos causou o fato do Projeto da Nova Constituição ter posto inteiramente de lado o momentoso problêma
do divórcio a vínculo, que deve ser objeto de acurado estudo
da parte dos ilustres Representantes da Nãção J
Por mais pessimistas que fossemos em relação ao patriotismo dos Srs. Constituintes, não chegariamos ao ponf4) de os
julgar 9apazes de subordinar a sua atitude para com os supremos- interêsses nacionais aos de ordem pessoal e particular
Seria uma afronta aos nobres Representantes aa Nação Brasileiraafirmar que procuram agradar ás autoridades católicasromanas com íntuitos inconfessaveis. Muito pelo contrário,
estamos certos de que a despeito dos ingentes esforcos que
o clero vem envidando no sentido de impor como lei civil um
dogma romano,O s 81'S. Deputados, por mais católicos que se
julguem, não irão obedecendo as ordens dos seus confessores
de· acOrdo com o perinde ac cadaver, mas agirão como legí.timos. e soberanos detentores do poder, como executores da
vontade do povo, como legisladores esclarecidos.e concientes
da .imensa responsabilidade que lhes pesa sôbre os ombros
nêste momento em que se decide o destiIlodo país.
·.Constrangidos pela nossa conciênéia e na· convicção de·
que interpretam.os o pensamento de uma grande porcentagem
da população dopais, julgamo...nos no direito' e no dever de
diI'igir. á Egrégia Caroara Constítuinte. o presente memorial,
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- -em que pedimos a adoção do divórcio a vínculo no caso em
que Nosso Senhor Jesus Cristo o permitiu: rio caso de infidelidade conjugal (Mat. 19.9) ficando livre a parte inocente. Nêsse caso é impossivel alegar ser tal medida anticristã.
AnticI:istã uma prática permitida pelo próprio Cristo?
É de lamentar-se que a igreja romana, que se tem na
conta de cristã, se insurja contra a promulgacão duma lei
permitida pelo próprio Cristo. É lamentavel e inexplicavel.
Por todos os motivos é inconsequente a atitude da igreja romana em relaçãl) ao divórcio, e os resultados de >-ua nefasta influência no Brasil vem fortalecer as afirmacões que
em 1925 fez nessa casa o então Deputado Getulio Varp:as.
quando combatia ardorosamente, e cremos que sinceramente,
as emendas religiosas do seu colega Plinio Marques. A igreja
romana, ao que parece, quer a continuac·ão do regime Co punhal e do r.evolver ou julga a prostituiCão como a solucfiD
mais natural para os casos que Cristo permitiu fossem re
solvidos PELO DIVóRCIO. E ainda pretende falar em nome
de Gristo e aelrdeia defender a família brasileira I Não houvesse o pápa divorciado á força a milhares de padres quando
decretou o celibato obrigatório do clero, e não costumasse
anular tantos casamentos a peso de ouro ..•
A igreja romana, Srs~ Deputados, está dando sobejas provas de que não tem a forca moral que deveria ter após quatro séculos de domínio em nossa Pátria. É irrisório ver como
a ~hamada igreja da maioria apela angustiosamente para que
os Srs. Constituintes venham em seu socorro e obriguem por
lei os fieis católicos a lhe prestarem obediência I!I QUI." QS
católicos se recusem a lançar mão, da lei que lhes permitir o
divórcio I Que obedeçam á sua Mãe Espiritual I Mas não se
escravizem os acatólicos a um dogma contrário á sua cnnsciência e ao bom senso mais rudimentar I
No Brasil é separada a Igreja do Estado: na vizinha República Argentina é unida ao Estado. No entanto, na Ar~en
tina existe a lei do divórcio; por que não a teremos também
no Brasil ?
Se ela não fÔr decretada, os Srs. Constituintes nos obrigarão, mau grado nosso, a resolver de acOrdo com a nossa
conciência orientada pela Bíblia os casos que sur~irem entre nós. Tal, porém, não será necessário se os Srs. Deputados
procederem como Representantes do Povo e· colocarem acima
de tudo a felicidade ;da Nacão Brasileira. Na certeza de que
assim agirão, antecipadamente nos congratulamos com a Egrégia . Camara Constituinte, augurando melhores dias para a
.
nossa pobre Pátria.
Rodolpho Hasse - Pastor Rodolpho Rasse, Vicé-Presidente. do Sínodo Evangélico Luterano do Brasil. - Rua São
Francisco Xavier, 494, Rio de JaneirQ.
.
Durante o discurso do Sr. Acir 'Medeiros, G
Sr. Pacheco de Oliveira, iO Vice-Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo senhor Antônio Carlos, Presidente.

13
() Sr. Presidente - No intuito deressãlvar aos Srs. Deputados inscritos após o n. 220 - e. são cerca de sessenta oportunidade para a discussão do Projeto Constitucional, a
M:esa da Assembléia convocou a sessão de hoje e se pr.onti-
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fica a convocar as demais para as 13 horas, afim de permitir uma prorrogação, que poderia ser até ás 19 horas.
Seriam mais duas horas diárias que. em oito sessões, garantiriam o ensejo a cerca de 60 Deputados de se prúnunciarem sôbre a matéria constitucional.
:
É evidente, porém, que não deve partir da Mesa o requerimento de prorrogação, mas, sim, do recinto, caso convenha em que isso se faça.
-,
Consulto, pois, á Assembléia presente sÔbre requer a
prorrogação.
O Sr. 'Cunha Melo (pela ordem) ~ Sr. Presidente, não
requeiro a prorrogação, e entendo que não deve ser feita
porque vários dos oradores inscritos já se retiraram, precisamente porquê a sessão estava a acabar.
Assim, a prorrogação pode trazer a êsses oradores a surpreza de perderem a inscrição. (Muito bem; muito bem).
O Sr. Presidente - Desde que nenhum dos Srs. Deputados presentes requeira a prorrogação da sessão, a Mesa,
tendo ressalvado a sua responsabilidade, encerrará a sessão,
marcando para a de amanhã, que não será mais ás 13, mas
ás 14 horas, a mesma ordem do dia.
O Sr. Leôncio GaIrão - Peço a palavra, pela ordem.
O Sr. Presidente - Tem a palavra, o Sr. Deputado LeÔncio Galrão.
O Sr. Leôncio GaIrão - Sr. Presidente, requeiro a V. Ex.
cônsulte á Casa sôbre se concorda em prorrogar a sessão por
mais duas horas.
O Sr. Presidente - O Sr. Deputado LeÔncio Galrão acaba de pedir a prorrogação dos nossos trabalhos por mais duas
horas. Os Srs. Deputados que aprovam o ~equerimento,
queiram levantar-se. (Pausa).
Consultada a Assembléia, é dado como aprovado o requerimento de prorrogação da Sess§.l).
O Sr. Cunha Melo (Pela ordem) requer a verificação da
votação.·
Procedendo-se á verificação de votação, reconhece-se
terem votado a favor 40 81'S. Deputados e contra 19.
O Sr. Presidente - O requerimento foi aprovado.
A sessão está prorrogada até ás 19 horas.

14
O Sr. Soares Filho o:- Peço a palavra, pela ordem.
~ O Sr. Presidente -Tem a pàlavra,: pela ordem, o nobre
Deputado.
-

O Sr. Soares Filho (pela ordem) - Sr. Presidente, a.
Casa acaba de conc~er a prorrogação da sessão por duas
horas.
,_
. '
,
Compreendo hem, Sr. Presidente, o quanto de soUdarie.
dadevai nesse gesto para com os últimos colegas inscritos,

-

9f:-

sObre a matéria constitucional. Compreenào o 'Voto do plenário da Assembléia. Oradores houve, entretanto, que, contando com o término da sessão á hora normal, se retiraram
do recinto.
Assim sendo, penso que V. Ex. poderia interpretar lIberalmente o Regimento que, creio, não se oporá a. isso,
conservando para amanhã a ordem das inscrições, apenas da
sessão de hoje, de modo que os Srs. Deputados ausentes não
perâessem a sua colocação. (Muito bem; muito bem).
O Sr. Presidente - Quando, ontem, a Mesa anunciou que
convocaria a sessão de hoje para as 13 horas, o Prtsident(,
declarou que assim agia com o fim de permitir a prorrogação e, portanto, dar uma oportunidade a que todos os senhe,.
res Deputados inscritos pudessem usar da palavra.
Em consequência dêsse fato e, ainda, do que o Diário dr"
Assembléia Nacional publica os nomes dos 8rs. Deputado!
inscritos, a interpretação favorável que posso dar á questão··
de ordem, dentro do Regimento, é convidar os que não estejam presentes a se inscreverem novamente, porquê, em
outras sessões, dentro do critério das duas horas de· prorrc,~
gação,êles terão o ensejo de falar.
Tem a palavra o 81'. Cardoso de ~.rel1o Netto. (Pausa) •.
Não está presente.
Tem a palavra o 81'. Zoroastro Gouveia.
O Sr. Zoroastro Gouveia - Sr. Presidente, em· certa
república, mais ou menos caricata, comõ todas as repúblicas burguesas do Atlantico ocidental, um político de ambições insondáveis e vulpina astúcia existiu, que, no uso
e habilidade da linguagem, não já para esconder o pensamento, como insinuara Tayl1erand, mas para restringir o
mais possível a expressão dêle, chegou a jogar com uma
palavra apenas • Um milagre verdadeiramente espantoso nos
domínios da linguístical
A tudo, com uma s6 palavra - e note V. Ex.: um advérbio - dava solução e respondia o atilado paredro.
O advérbio era êste. aliás muito típico daquela perfeicão: "perfeitamente". (Riso.)
Se acontecimentos inesperados feriam os interêsses
dêsses representante do povo, êle submetendo-se ás injun(;ões da fatalidade, rilhava: "perfeitamente".
. Pedisse-lhe empregos, ou proteção e não os pudesse
dar: "Perfeitamente", concordava. E, de júbilo curiaI,. o
:candidato saía feliz,. enfunado pelas possibilidades' de um
advérbio positivo, que era, entretanto; na merital restrição
jesuitica do repúblico, a negação absoluta á descabida ou
inoportuna pretensão.
Valho-me, 8r. Presidente, :::como admirador que sou
das obras de arte realmente acabadas. dêsse milagre de concisão, dêsse prodigio de linguística maquiavélica e. neste
momento, em que, "uscito fuor deI pelago elIa riva" aporto
á tribuna, no uso da meia hora regimental que nem ia dando
para o susto, pois, avisado, .ainda há pouco, de que a sessão não seria prorrogada, podendo eu portanto retirar-me,
fui logo depois surpreendido com a vinda. de V • Ex. á presidência. para que se prorrogasse a sessão por provocação
de V. Ex., eu. contendo, em nome dos deveres superiores,
que neste instante me chamam:· á tribuna, aquilo que não
seria a minha .indignação, mas a minha; ironia,. obtempero
apenas: "Perfeit~ente"...'
.
.
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o SR. GASPAR SALDANHA - A sessão foi prorrogada por
-deliberação soberana da maioria da Assembléia .••
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Deliberação provocada
pela Mesa.
O SR. GASPAR SALDANHA - ..•tendo em vista o interêsse dos oradores inscritos.
O SR. NERO MACEDO - Pouco importa tenha sido por
provocação da Mesa: foi manifestação da Assembléia.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Aliás, a soberania da
Assembléia conheço-a eu de sobra para não me dar ao trabalho de responder aos apartes dos ilustres Deputados..
O SR. GASPAR SALDA.'<HA - A Mesa apenas advertiu que,
se as sessões fossem prorrogadas, mais sessenta Deputados
poderiam' exercer o direito de falar. Salvou, assim, sua responsabilidade. A agressão de V. Ex. á Mesa é, portanto,
injusta.·
.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Falei contra certo paredro de outras plagas, em uma outra república, que não é
está da soberania nacional brasileira.••
VV. EEx., portanto, abespinham-se sem razão.
_
'O SR.. PEDRO VERGARA - A Mesa apenas quis facultar a
vários colegas a oportunid~de de falar.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Defendeu êsse direito
por forma tal que poderia ter sacrificado o meu, e de maneira irremediável.

o Sr. Presidente - , Atenção 1 O Presidente da Assembléia exerceu um direito, que lhe assiste, havendo pronunciado, perante a Assembléia, as palavras que pronunciou. A
Assembléia exerceu um direito, votando livremente, como
acaba de votar, e o nobre orador tambem exerceu um' direito, fazendo a crítica respeitosa que acabou de fazer.
A sessão continua. Está com a palavra o Sr. 20roa5tro Gouveia.
.
.
O SR.ZOROASTRO GOUVEIA. - Tinha êsse direito,
como tenho agora o de pedir a V. Ex., Sr. Presidente, que
se sirva descontar, do tempo de que disponho para as minhas explanações, os 15 minutos que me acabam de ser em;..·
palmados pela intervenção dos nossos' colegas e de V. Ex.
m~mo.
.
Respondendo a certo inquérito, .que o. brilhante panfletário, que é o Hamílton Barata - painfletário' e jornalista de
alto, valor-- vem realizando em seu jornal "O Homem Livre", tive oportunidade de -expender, entre considerações outras, as que, em súmula, passo a externar.
.
Efetivamente á geração hodierna, socialista ou simplesmente revolucionária, sObre cujos ombros pesam as maio: res responsabilidades no remodelamento socio-polftico e
mental do país, cumpre, feito imperativo cUlminante, levar
a têrmo a obra, balbuciada agora pelo Ministro. José Americo e ciutros, de emancipação econômica, conjugando-a eom a
..
.~
de emancipação espiritual.
.
Como instrumentos da .luta pela autonomia econOmica,
sendo improvável, a esta altura,-mparegimefrancamente social~ta, .aconselham-se os. se8uintes : economia·. dirigida, in:"
dustrialização racionalizada do país, produção organizada ,e
propelida -em funcão das necessidades do consumo enão~os
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lucros mercantis, socialização das fontes de energia motora e
de todas as emprêsas destinadas a serviços de natureza coletiva,. estímulos á pequena propriedade rural com o aparelhamento de cooperativas agrícolas modêlos' que facilitam o
emprêgo de métodos novos e maquinismos caros sem dispên';'
.dia incomportável para a bolsa do pequeno lavrador, rêdes
bancárias indústriais e agrícolas especializadas, escolas regionais com secções ambulantes de ensino técnico-profissio,nal, entendimento altivo com os credores estI:angeiros para
redução e escalonamento mais amplo dos nossos alcances internacionais,' limite aos lucros das emprêsas alienígenas,
impostos diretos, progressivos, sôbre renda e heranças, emfim, indefesso, esfôrço em pról do saneamento e valorização
do homem e da terra.
~
. E como osproblemas sociais se nos apresentam á mente.
como de fato são, em complexa sinergia, urge que,ritmando
.a política econômica elaborada aqui, se realize uma vasta
disseminação dos métodos e conhecimentos científicos em
geral.
Renove-se cem ardor o combate ao' imperialismo negro
do ·obscurantismG ultramontano. Negue-se, corajosamente.
valor definitivo aos critérios tradicionalistas e teocrá.ticos.
Um mundo em marcha aceTerada para a frente não pode, como
Sysipho, voltar a cada passo para carregar de novo o r>êsc
morto de milhares de séculos passados em que a violência,
a astúcia, as ambiçê.es confissionais e dinásticas se petrificaram em preconceitos e máximas ético-jurídicas, dé todo
.em todo esmagadoras.
Ministrem os jornais. os IhTos, OS tribunos. as escolas as
novas bases da cultura: ciência positiva, realista indagação
sociológica. moral de solidariedade humana. - e:cperimentalismo científico-útilit..'Írio a servico de um organico idea-.
lismo social.
= . :.
Êsse, o s6 rumo desejável de nossa reno....:lI.!ão. Ofuito
bem.)

A órbita histórica da civilizac;.ão humana vaLicina a vitória final das esquerdas proletárias e. portanto. da democracia econômica. (Apoiados c não apoiados.)
Tornou-se um uso. de todos OS que se pl·dendem. betll
informados a respeito da evolução social c política ulUd(~rna,
o ;refrão "crise da democracia". A ,'crdade é que Sf] t.rata,
npenas. de uma crise de crescimento. O pimpolho em 100
.anos se desenvolveu de mais no campo político, mas o cora.f'flo. que está no campo da economia, distribuidor do sangue
âl'terial.não acompanhou proporcional e funcionalmente
,ês:5e Cl'e:5cer. Dai a perturbação passageira do seu metabolismo. que o reajustamento social corrigirá dentro em breve.
A gravitação política da espécie humana arrasta-nos por
,imperativos concretos e imposições morais, para uma indefinida aproximação crescente do ideal democrático -.fundamental: generalização do bem-estar e da cultqra.
_
_
Armada dos critérios realísticos acima delmeados, e qu.e
:aConstituirile deve formular a nova Carta Magna, tomando
.conhecimento de nossas realidades, não para consagrá-las e
apadrinhá-las todas, mE-s, ao contr~rio, para dis~ipliIiar as.
fôrças úteis de libertacao e fortaleCImento e redUZIr ou .neu;tarlizar as de atrazo e fraqueza. Lembrem-se os aLua;s h ....'
.curgos· de que a adaptação dos homens ás .co~dicõ~s h!stóri~as ou ,geográficas, não é: J)assiva como a dos lrl'aCIOnalS, po-
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i'ém, ativa, dinamica, diferença sacio-psicológica esta importantíssima no discrjminarem-se os homens dos _animais re5- tantes. .. e de que se êstão mostrando assás esquecidos os
nossos ingênuos deterministas unilaterais.
:
Uma Constituição boa é a que, atendendo ao ambiente
social, busca entretanto estimular tendências úteis, e reprimir, deter as que se supõem deletérias ou de fácil hiper:trofia. (Muito bem.)
,
O elemento ~éntrípeto da sociedade é a solidariedade,
Dutróra mais mecanica, e hoje mais acentuadamente organi.ca, na terminologia de Durkheim. A solidariedade espontanea, -ou mecanica da simpatia e similitude, aprimora-se, ãna5itomosa-se na solidariedade funcional ou organica da divisão
'inevitável do trabalho entre os homens. Uma Constituição
~xcelente é, pois, a que melhor incentive e mantenha a soli~ariedade base científica do viver coletivo. Tal resultado,
porém, deve ser obtido-não peTa sujeição de uns ao imperialismo absorvente dos interêsses· de outros - deve ser obtido
!pela conjugação racionalizada e equanime de todas as atividades, encargos e :proventos sociais.
A Constituição, que hoje em dia se elabora á revelia
aessa verdade sociológica indestrutível, fadada estará á mais
!:ompleta e rápida fal~ncia.
As reivindicações que, desta tribuna, me vejo forçado a
fazer, na incumbência do meu mandato de constituinte,
obedecerão á inspiração dêsses temas. Evidentemente, devo
ser sucinto, pois o tempo, para, da tribuna, explanál-os, é por
demais angusto. Reservo-me, portanto. Sr. Presidentp., utilizando-me do precedente por V. E.."'C. mesmo aberto
o direito de post.eriormentl:', no revêr as provas do meu discurso, acrescer-lhes as citações e fontes indigpensáveis á
fixação da diretiva seguida pelo Partido Socialista Brasileiro de S. Paulo, neste recinto.
Para a libertação integral do povo brasileiro. 81'. Presidente, urge que adote nossa política critério positivo, na
pesqui:\3 das realidades nacionais, articuladas com O saber
e as realidades do mundo ocidental. Não obteremos, Jlorém,
êsse fruto senão estabelecendo, antes mesmo da sepllra~ão
êntl'e a Igreja e o Estado, na lição lapidar de Spuller, na
sua "Education des Démocraties", "a separação êntre a escola e Deus". Hoje, aliás, julgo fato elementar em sociologia
que a 1lreocullllcâo tom a existência ou não existência de
Deus, SI': Presidente, não constitue o elemento nuclear da
indagacão sôbre o fenÔmeno religioso.
Religiões podem
existir ateísticas; religiões existem de caráter místico e,
entretanto, _sem nenhuma transcendência personalizadora de
fÔrças naturalistas, e uma delas, Sr. Presidente, seria. nos
tempos antigos, antiquissimos, o totemismo. por exemplo, e,
em era mais recente, o budismo, doutrina profundamente
religiosa. comq profundamente religioso o estoicismo, independendo, entretanto, por completo, do conceito de Deus,
(Pontes de Miranda.
"Religião não quer dizer deísmo".
"Introdução á Sociologia Geral", pago 250). Em aparte ao
Sr. Cardoso de Mello Netto, neste recinto, tive. oportürJdade de dizer que Deus era uma hipótese de que o direito
público não cogitaVa, e posso mesmo;extender êste conceito,
dilatá-19, sem receio, com a assertiva de. que Deus é hipótese de que a sociologia moderna, propriamente, não cuida.
Cuida dos fenOmenos religiosos, estuda a história. a gênese.
á evolucão e as influências sociais da religião,. mas· não, pro-
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priamente, a divindade em si.. Os que nesta. Casa, portanto,
a Gonst~tuição transformaram em plintO" sObre o qual ergueram a imagem de sua divindade, positivamente -estão em
revolta aberta com os critérios de divisão do trabalho e de
especificação cada vez maior dos meios adaptativos da humanidade, pelos quais vemos que, no sincretismo primitivo
em que religião, moral, direito, arte ciênca, etc., conslituiam como· que um magma em estado nascente, lava a receber modelações multiplas, incoerente na sua homogeneidade de massa e heterogeneidade de finalidade, de potência e
(le f6rma - nesse sincretismo primitivo, pelo trabalho analítico da razão humana, sobretudo nas épocas posteriores de
positividade do conhecimento, a especificação se foi produzindo cada vez maior, como reflexo da divisão do trabalho
intelectual, na interpretação positiva do mundo. E chegamos, hoje - segundo as últimas concepções de sociologia; já seguindo· teoria de um Oppenheimer, de um Wiesse,
de um Pareto, de um Gaston Richard, ou a de um Sylvio
Romero, qué, primeiro, êntre n6s, no campo das indagações
sociologicas, diferenciou as f6rmas fundamentais da atividade social dos homens, ou de Pontes de Miranda, na atualidade, Pontes de Miranda, que é não s6mente uma das grandes revelações intelectuais do Brasil, mas um dos grandes
soci610gos hodiernos - chegamos á conclusão de que todo
fenômeno. social é fenômeno ~de adaptação dos homens ás
condições de vida que o planeta, impõe e que impõem as
exigências bio-psiquicas da espécie, adaptação essa que. se
processa através dos 7 processos suscetíveis ainda de redução em número (Hermann Lotze, Goldwin Smith, Park
Fischer) e que são reHgião, ciência, estética, economia,
moral, direito e política.
O SR. MAGALHÃES NETTo - Como corolário do principio de Le Chatellier, segundo notável fil6sofo brasileiro.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - 'Ora, Sr. Presidente,
nêste momento n6s nos reunimos na Assembléia Constituinte para que? Para dár f6rma, modos de atividade e desenvolvimento ao Estado democrático brasileiro.
Se para isso aqui estamos congregados, devemos, evidentemente, evitar o I'T'~ ~elitismo confissional afim de podermos realizar, integralmente, a nossa função, estabelecer
um estado de caráter democrático, dar ás nossas f6rmas de
govêrno expressões populares, já como fonte de legitimação
dos poderes, já c·omo atividade produtora do bem estar e
união de todos os brasileiros_ '
Se é lícito incluir nosso povo entre os que professam o
crédo católico, uma vez identificados catolicismo e abusão,
no momento em que os prõpdos católicos não fogem á afirmativa de que mais de 75 % dos nossos patricios são analfabetos e que os nossos sertões estão entregues ao dominio
das crendices e àos tradicionalismos mais obscuros - se
uma grande parte. do povo brasileiro écat6lica, não é menós verdade que outra parte, e' respeitável, já pertence a
confissões diferentes, a outros eréctos. ou, até, ao agnosticismo.
Ora, o Deus, a cuja confiança se entregam. os autor·"!':
ira emenda que o trou.--.:e para o ádito do preambulo constitucional, nem mesmo é um qualquer, como pretendeu, indigitar o nosso colega e brilhante orador "leader" da bancada.
pcrnambucana,_ Padre Camàra. com o que, aliás, cometl'tl
manifesta heresia, t.ransformanÕI.,'I..o numcomoquidam do
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infinito. .• (Risos.) O Deus que ali se implanta, segundo a
enunciação mesma da justificação com que a emenda é apresentada, é o Deus da Bíblia, é o Deus da tradição evangélica, é o Deus-trindade. E pergunto se não há um perigo evidente para a ãemocracia brasileira no fáto de conservarmos,
no preambulo da Constituição, a invocacão a uma entidade
de caráter religioso, cuja atuação histórica, atravéz do cléro
que o serve, se tem demonstrado por demais nociva á liberd:..':e, á segurança, á felicidade· material e espiritual dos
povos. (Apoiados).
O SR. FERREIRA DE SOUZA - Não apoiado.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Entre os brasileiros,
ha atêus; atêus que o são, sem alarde, atêus que o' são apenas nos olhos da crendice téo-personificadora, que "por aí
anda, e não se recusariam a admitir um Deus, pura imanência poderosa do universo. moto-razão formidável e incontrastável da harmonia Wagneriana com -que' o orbe todo,
solicitado pelas suas forças congénitas, se desenvolve e 000- J
vimenta, desde o início dos inícios, dentro da reversibilidade eti~rna da matéria e da energia.
O SR.. EOGARO S.<\..",CBES - . Permite V. Ex:. um aparte'?
O SR. ZOROA8TRO
. GOUVEU - Pois não.
O Sn. EDGARO SA1I/CBp-S_- Os católicos, e muito menos
os sacerdotes, não podem illVOCãr um:=Deus outro que não seja
o Deus de Roma. Na f'ncíclica "Libertas prestantissimus" e
na "Immortalc Dei", o Papa Leão Xln equipara essa maneira
de pcn.~ar e de ver a heresia. Essa a doutrina oficial da
Igreja de Roma.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Considera como heresia tal doutrina a Igreja, como já. tive ocasião de inculcar, estranhando que a abracasse, o Sr. Arruda Camara.
() qual, apesar de padre, andaria ás voltas com a Inquisição a estas horas. 'se (l espírito láico da democracia moderna não houvesse reduzido á impotência a loba sanguinária da intolerancia papal... (Risos. Muito bem.)
Sr. Presidente, vejo-me obrigado a profundar, a cavar mais ne;::sn noção porquê, da tribuna da Assemhléia,
oradores eminnntes, como o padre Camara, Dl'. Fernando
:Magalhães, o industrial Mário Ramos, o Sr. Luiz Sucupira,
trataram abundante. largamente dela, embora lhes respondess~m, de maneira positiva, várlOS colegas noss()s, entre
os qt1ais o fúlgido espírito do Sr. Edgard Sanches.
];:ste, porém, a meu vêr, tomou .·posição mais estritamente teológica. combatendo o tigre clerical no próprio
fajo •.• Pretendo levar a análise do assunto ao campo do
ciêntifismo leigo.
Vários dos oradores, que desta tribuna desenvolveram
argumentos derredor a crença em Deus, de<iuziram ser ela
um imperativo que a própria ciência confirma. Que não
eram apenas os sentimentos, as emoções, as ancestralidades que levavam o homem a curvar-se perante a idéia de Deus; mas a própria ciência. Até o nosso colega, Sr. . Fernando Magalhães, com. quem me encontrei
após o seu discul'So, deploravelmente .literário, a respeito da
matéria. insinuou, na sala do. café, que eu, como admirador da arte. não podia dei."\:ar de vilir.a.r em comunhão com
o que êle acabav""8 de dizer, pois a idéia de Deus era um
conceito belo, sublime e, por conseguinte, todos os artistas deviam amá-la. Lembrei-me, então, da frase 'de Guyau, e .
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respondi a S. Ex.: "de fato, o conceito de Deus, como conceito, é uma belissima idéia e, por isso mesmo, penso como o autor de uVirréligion de l'avenir": que se os homens respeitassem de fato o seu Deus, não lhe atribuiriam
a criacão de um mundo como o que temos ante os olhos ..•
(Muito bem.)
A ciência, Sr. Presidente, sejamos sinceros, não só não

trata de Deus, como não o pode fazer. Os sábios (um Claude Bernard, por exemplo) profundamente católicos, jamais, nas suas atitudes de sábios, nas investigções sistematizadas do grupo de verdades que se propõem a organizar,
invocaram essa entidade ou dela fiaram a solução das pesquisas. Pois, se em matéria particular, se em setor determinado, a competência e prudência intelec·tual dos sâbios
refogp. a esperar da divindarle a chave de seus problemas
como, em matéria tão complexa qual a relativa á sociologia, ao Estado, á sociedade, esperarmos de Deus êsses influxos e estas solucões?
.
A ciência não só não se preocupa com Deus,. como
ainda se opõe ao milagre, por determinista, e á teologia
por agn6stica.
Tal ponto de vista vi-o formulado, de maneira sugesti.va, por um escritor paulista, Adolpho Pinto Filho, nos
"Ensaios de Sociologia do Direito", livro, realmente, de valor, não só -pela segurança da informação científica, como
pela liberdade superior da investigação filosófica.
.
~Do nada, nada podendo provir, o Universo ou sempre
existiu ou foi criado por um poder sobrenatural. - Com'
o auxilio ,exclusivo da inteligência temos de nos cingir á
i a explicação.
Com efeito, dado um primeiro elemento existente que
nüo deriva de nenhum ontro. do nada não podendo êle ter
surgido, a única explicaç50 intelectuaT é que sempre existiu. Supôr que fosse criado por um deus, por um ente
sobrenatural que tudo pode, é fazer entrarem jljgO um:t concepção imaginativa, que a explicação racional do mundo
não admite.
Entenda-se, a razão não repele o conceito de um Deus
necessário, criador de todas as coisas, onipotente .Mas, se
prescindirmos da fé. e recorrermos exclusivamente ú. inteligência para a explicação do Universo, é intuitiva a· snperioridade da ia explicac;ão.
É· a mais simples, a imediata, a que dispensa o auxílio da lmaginacão, a mais isenta de antropomorfismo, a
única exclusivamente intelectual e intelectualmente satisfatória" .
Proclamar, como fez o rev. padre Camara' desta tribuna, que a razão não podia conceber o mundo sem Deus,
pelo mesmo motivo que o homem não pode conceber o relógio sem o relojoeiro, é argumentar com uma simplicidade que desconsnJta os princípios básicos da lógica indutiva.
A idéia do motor parado" como explicação de todo ti movimento que, no desenvolvimento evolutivo das fôrcas, produz o mundo, é idéia~ hoje, de todo condenada pela ciência e pela filosofia.
. .
.
Explica-se o mundo, SI' . Presidente, pela matéria e
pela energiá. A única maneira de conceber-se, hoje, um
Deus, que não seja uma maneira primitiva, irrisória, é a
de torná-lo imanente á matéria e .~ energia.;:, Dirão: panVOLUME XIV

7

-c98-'

teismo. Panteismo, ou não, tal conceito é o que menos fére
os estatutos da razão contemporanea.
De sorte que, cientificamente, não· se pode provar a
existência de Deus. Deus não pode, de forma alguma, tornar-se um imperativo da razão.
O SR. MAGALHÃES NETl'O - V. Ex. permite um aparte,
que só dou porquê conheço o espírito de V . Ex:. e conhecimento que tem da ciência filosófica?
.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Excessiva bondade de
V. Ex.
O SR. MAGALHÃES NETl'O - Não se pode afirmar Deus
ciêntificamente. Concordo. Mas V. Ex. há de convir comigo em que, tambem ciêntificamente, não se pode negá-lo.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Acabo, honestamentf.>. de
dar como meu o pensamento do sociólogo e jurista Adolpho
Pinto. Aí está: si a razão não repéle a existência de Deus,
entretanto, não=subministra nenhum argumento _a seu fa.vor; antes, com o critério da razão científica, forçosamente terem{)s de repelir o conceito do deus pessoal, do Deus
da Bíblia, quer dizer, do Deus da maioria. ca,tóliea, desta
casa.
O SR. THEOTONIO MONTEIRO DE BARROS - V. Ex. dá. li~ença para um aparte?
. O SR. ZOROASTRO GOUVEL-\ - Com toda a satisfação,
embora VV. Exs., da Chapa Unica, não desejem normalmente dar-me a honra de discutir corp.igo ...
O SR. THEOTONIo l\ioNTEIao :DE BARROS - Nesse terreno da metafísica, temos de considerar que, além dos conhecimentos provindos do raciocínio e da razão pura e,
simples, são também elementos, são subsídios de valor
inestimável, os conhecimentos que nos são ministrados pela
intuição e pela sensibilidade. Ao lado do raciocínio puro,
há o conhecimento que é intuitivo e o conhecimento que e
sentido. De modo que, se é certo que pela razão, de acôrdo com a sua tése - talvez não se chegue á demonstração
da existência de Deus, assim também não se chega á sua
negação, também é certo que pela intui~ão e pela sensibi~
lidade se chega ao conhecimento d'l1:le e ao sentimento da
idéia completa.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - V. Ex., mostrando
embora ao versar o assunto, uma inteligência cultivada e
um raciocínio lúcido, parec~, que me aparteou em pura
perda. porquanto, no momento, me limito a discuti\" a idéia
dentro de critério da ciência e da razão. Por outro lado,
devo insistir em que se a razão cienUfica não impugna a
idéia deuro deus imanent.e. infirma irrecorrivelmente a de
qualquer deus pessoal, -criador e milagréiro. :.
Ora, V. Ex. justamente quer impor-me o critério do
sentimento. o critério pragmatista da intui()ão de Jamp:s e
Bergson. Pulveriza-se, pois, a substancia e oportunidade
do seu gentil aparte.
Sr. Presidente, {) Deus para que apela o autor da
emenda, o industrial e capitalista Deputad{) Mári-o Ramos,
é o Deus dos exércitos ,dos exércitos que garantem os privilégios dos capitalistas... (Riso).
O SR. AcYR ;MEDEIROS -Muito bem.
O SR. ZOR.OASTROGOUVEIA "- ... é o Deus da Bíblia, Deus nacionalista poi ro;.çelência, mas nacionalista ape-
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nas para aqueles po~os q\le se põem a serviço dos seus
sacerdotes. na teocraCIa antIga e na teocracia moderna. Representará êle valiosa garantia para a nação brasileil'if·· a
- ponto de se lhe sacrificar a paz civil '1 A B:ist6ria nos ré~ela
que não.
O Papa era rei do exarcado; havia um Estado teocráticono mundo. diretamente ligado com a Igreja. Nada
mais natural que o Senhor dos Exércitos. Jeová, o Padre
supremo da Trindade, com' a sua bênção é o seu verbo.
defendesse, abroquelasse êsse principado. 'Vimos, no entanto, que as balas de Garibaldi e de Cialdini liquidaram.
em CasteIfidardo e na Porta Pia, a potência territorial do
Papa. Além disso, se uma "parte da cristandade - e eu
penso como Hartrnann, que já não existem cristãos no
mundo - se uma parte da cristandade invoca êsse Deus,
muitas vezes o faz contra a outra parte de que :êle, por
igual invocação tem de ser o palinuro e o paládio. Assim,
vimos Constantinopla subitamente conquistada. pelo "Dier
le volt" de uma das cruzadas, Entraram os soldados da
Cruz, que pretendiam salvar a Terra Santa do jugo d03
mussulmanos, pelas ruas de Bizancio, passando a fio de espada cristãos como êles, apoderaram-se das riquezas dêstes.
depois de haverem saqueado a católica cidade de Zara. E
o Papa, que havia condenado Dandolo, que havia declaradc>
intangíveis Constantinopla e Zara, abateu bandeiras ante as
razões sonantes de Veneza, enviando ao mesmo Dandolo a
bencão . apostólica. logo depois.
A Polônia era religiosa, católica, apostólica e romana.
Contra ela, entretanto, se congregaram fôrças que, se de
um lado, como as armas austríacas, invocavam o mesm'J o
Deus, por outro lado, como as que integravam os exércitos
russos, eram naturislas, qual as populações da Asia, que
serviam no exército ou eram cismáticas. E a Polônia caiu
debaixo das patas dos cavalos e dos lançaços da Áustria católica. da Prússia protestante, da Rússia ortodoxa ou pagã.
Pergunto, á conciência dos homens modernos: que
causa, sob o ponto de vista do Direito, das aspirações nacionais de independência e unidade se apresenta mais legitima, mas romantica e mais apaix:onadora do que a causa
da Polônia, - Ilaçüo com Tingua diferenciada, costumt>s
próprios, próprias institui~ões, n::tção cristã, nação ,~ató
lica? E. entretanto, outras nações católicas. outras nMõeg
cristãs invadiram-na, retalharam-na, escravi1,aram-na, e, a
êsse tempo, o Deus pessoal da Bíblia, o papão ingrato de
J'erusalém, não se 'lembrou de que OS polacos h:lviam cons~
tituído com seus peitos as muralhas intransponíveis á in'
vasão dos turcos e dos bárbaros da .;\5ia!
A Espanha. cristianíssima, é conquistada pelos árabes;
pelos "wikings" politeístas a Normandia cristã; por bandidos de toda a Europa sob O comando de Guilherme, o duque normando, abençoado nesse passe pelo papa, a cristã
Inglaterra tomba espoliada e transida,
Pela intervenção constan.te e ambiciosa da política do
Vaticano. todas as nações da Europa viveram, em sécul05
idos, vida precária e infeliz. Declarou. desta tribuna. o
altiloquente deputado, reverendo Arruda Camara, que a
revolução, francesa trucidou, em curto prazo, muito mais
gente que a Inquisição em longos anos ,_ Não é verdade,'
como todos sabemos; 'mas, aindaqu-e fosse, euinV'()ca~ia,
então, -as palavras de lord Acton. um católico. em suas lições sôbre "Modero History" : ".A. revolução ,francesa der-
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ramou menos sangue, em 23 meses, do que os católicos na
Saint Barthelemy, ou massacre dos protestantes, em outros
tantos dias". As intoleráveis extorsões e orgulhosa sobranceria de Roma foram as principais causas dos cismas do
oriente e do ocidente. E, muito ao arrepio do que supõe c
deputado Fernando de Magalhães, rebõa ainda, na cripta
da História, o vozeio ensurdecedor, o gregoriano; charivarí
dos irritadiços teólogos cristãos. Jeová e seu vigário parocem até os maiores produtores de dissídia, crueldade e desventura entre os homens. Inúmeros concílios se transformaram em procelosos debates setários, como aquele celebérrimo" em .que o bispo Paparius, sacando de tremendo
facalhão, ameaçou "convencer para sempre" da verdade
de seus assertos aos incautos contraditares apavorados; ou
essoutro, em que se resolveu o formidando pega teológico
entre os bispos Nestorio, hábil em imbroglios metafísicos,
e Cirilo, habil'ssimo no mesmo gênero de pel6tica racional.
Essa propriedade de azedar e enfureceras relações dos
homens entre si é que tem convencido a muitos de que os
príncipes da Igreja "dão azar".
A· respeito dessa lenda, não me quero furtar, Srs. Deputados, :í cita de chistoso lugar colhido em discurso de Emílio
.
CasteJar. Diz êle:
"0 povo acredita em Roma que o papa (e todos
os que têm estado em Roma sabem isto); o povo crê
em Roma que o papa é J etatore,. e todos os camponeses que se acercam da basílica de São Pedro levam figas para conjurar os malefícios. Pois bem,
um periódico italiano dizia: "O papa abençoou Carlos Alberto e Carlos Alberto sucumbiu em Novara;
o papa abençoou o rei de Nápoles e o rei de Nápoles foi destronado; o papa abencoou o primeiro
caminho de ferro que se fez em Roma e na primeira
viagem bouve um descarrilamento; o papa foi benzer um convento de· freiras e o convento desabou
sôbre todos os que estavam nele", e o periódico concluia, dizendo: per Dio, Santo Padre, non benedica
l'Italia" (Riso).
Provado soberanamente fica, Sr. Presidente, que o Deus
dos sacerdotes cristãos não oferece penhOr. seguro de custódia tutelar aos;povos do planeta. _
O SR. FERREIRA DE SouS.o\. ..-: V. Ex. permite um
aparte?
Todos os apartes.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA
O SR. FERREm.'\. DE SOUSA - O Deus em que os católicos acreditam não é, positivamente, um Deus que intervenha...
.
O SR. ZOROASTRO GOUVEB. - É .. o Deus da Biblia.
O Sn. FERREIRA DE SOUZA - ... rigorosa e necessariamente, nos atos do mundo e na realização dos fatos humanos.
. O SR. ZOROASTRO GOUVEIA
V. Ex., portanto,
abunda em meu" raciocínio.
O SR. FERREIRA DE Souz,\. ::....:.- É 3:penas uma· questão de
conciência. .
O SR. ZOROASTRO GODVEIA- Se "êsse Deus é uma
questão de conciência, inviolável ê sua concepção na con-
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vicCão de seus adoradores. Devo ser o primeiro a respeitá-la. Mas ... comec~mos, então, por afastá-lo do preambulo, em nome, precIsamente, de numerosas conciências.
O SR. EDGAR? SA,"'l"CHES O nObre colega, Sr. Ferreira
de Souza, de acordo com o plano do arquitéto do mundo
onde coloca a Providência Divina?
'
,
O·' SR. FERREIRA DE SOUZA - A Providência Divina compreendida dentro do pensamento católico, dos princípIos do
livre arbítrio, não é uma providência necessáriamente fatal,
determinando tudo que se passa na vida material do mundo.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA Concordo com V. Ex.,
em Que nessa doutrina da predestinação eão providencialismo, nada há de DGessário, porquê, de fáto, o que nela
se contém é s6 desn'E'tlessária confusão oriunda da transcendência e pessoalidade do Deus catolíco.
Se admitimos _o homem dotado de livre arbítrio, niío o
compl'eendemos como predestinado. Se está predestinado,
há um Deus pessoal, que é o Deus da Biblia, sabendo haver
um indivíduo que sairá do nada para as gehenas dos castigos eternos e - peior que todos os pais da terra, peiol' que
todos os capitalistas dêste mundo - cruza. os braços providência cruel! - para que seus filhos venham á luz e
eternamente padeçam no inferno, - espiritos extranhamente e indefinidamente... combusLiveis! (Riso).
SI'; Presidente, o signatário. principal
desta emenda,
Sr. Mario Ramos - dizia eu, - lembl'ou-se. até, em defesa
da infeliz sugestão. de apelar para o filósofo-poeta. ou poeta-filósofo que é o simplesmente incomparável poeta francês Vitor Hugo. que. em m'a sonóra, Martins Fontes. o
grande lírico, divinisou neste '\'erso sugestivo: "Porquê eu
não r.reio em Deus. mas acredito em Ti."
Caiu mal o capitnlista nu defensão do deus de seus
privilégios. porquê o Deus de Vitor Hugo não é o Deus do
"Preambulo". O Deus do formidável poeta da "Legenda dos
Seculos" não é o De1.1S que en!'ina puciência aos operarias das
mina~ de São .feronimo. (Riso).
Vitor Hugo. Sr. P1'e~id(ml('. combatendo n nbsurda
concepção indívidllalizadora da cS$ência divina. em um de
seus li\TOS de poesia. justamente "Reliaion et reli(Jions".
escreve:
"Pas ,de rctigion qui ne blasph6me un peu .
.•. L'une eo croquemilnine habi1le le bon Dieu.

............................ "

_

~

.

11 fail 50n pllr:tdís dU hurIement df!S ames!
On l~ fnH. tumbour-maitrc cf, général d'armée!

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

I.e Pé!'/) ÊLernel sent vaguement qu'on le berne.
Se lai5!'e fairc. mel l'úclair àuns sn giberne,
Se voit dcst.itué par le pape.
Ferme les ycux SUl" l'homme. être il'l'émediable.
Et, n'étanl plu:; bon Dieu, tache d'êf,re bon diable.
E vai mostrando como, na lenda cató}ica, o homem que
surge em estudo nascente, limpo e puro. - do. seio danatureza ou ria mão do Dens da Biblia,' é atraído pelas belezas
de uma das obras da providência - a maçã· simbólica - e
deixa-se vencer. Só por isso, o Baa, dos 'Proprietários expulsou-o dos Jardins do Eden. castigado para todo o sempre;
e quando, um dia, a sua descendência - a humanidade -

'" -
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se lembrou de cómeter um verdadeiro crime, que foi aprisionar um rapaz bondoso homem realmente digno, =como
era Jesus de Nazaré, pregando-o numa cruz, nesse dia se
redimiu. ,
Comenta o Poeta:
"Et de celte façon ceUe race est. -sauvée,
Leur iÍlnocence étant par un forfait lavée".
"A inocência da humanida<;le foi. assim lavada por um
verdadeiro crime."
Vitor Hugo, Sr. Presidente, descreve o descanso dominical com muita graça e, a certa altura, diz que Deus, cansado de sua obra cosmológica, obra que lhe exgotou, parece,
a capacidade, pois que no mundo moral já não pôde fazer
mais nada, por desgraça dos homens .(riso), viu as .coisas
cada vez peores: viu o Diabo,esse semideus que parece
ter a alma de um oposicionista brasileiro, sistemático e implicante (riso), atacar-lhe a obra, avançar ao assalto das
supremas beatitudes. E que fez Deus, segundo a expressão
de Vitor Hugo, o poeta-filósofo, citado pelo capitalista Mario
Ramos? Deixa-se - mirabile dictu! - tentar pelo Tinhoso.
Que Deus doci! e que diabo tolo!
"Peu de religions, rêvant sur Ananké, ,
Savent faire un titan, et le diable est manquél
La nature a le singe et l'Église a le diable!
Vive le singe! il est plus gai. "
o

A respeito da burlesca, ou, antes, tragi-cômica redenCão por meio do deicídio do Calvário, gargalba não sei se o
poeta ou se o filósofo Vitor Hugo:
"'VHomme étant le souris dont le diable est le· chat,
On appelle ceci Rédemption, Rachat.

o

religions, dieux,. certitudes, sagessesL .. "

Ante as abstrusas enormidades antinômicas e abracadabrantes da religião e do rito católicos, os mistérios e mi'lagres, sutilezas e grosserias, abusões e intolerancias, clamt\
o aédo romantico:
o

"Et dire que la terre est tout entiére en proie
Aux affirmations de ces prêtres sans joie,
.
Sans pitié, sans bonté, sans flambeau, sans raison;
Dont l'ombre, l'ombre, l'ombre et l'ombre est l'horizon!"
Eis as coisas edificantes, que a respeito do Padre Eterno
e sua Igreja, emite o ciclópico versejador, com cuja aut.oridade de filósofo-poeta ou de poeta-filósofo, o industrIal
Mario Ramos, se foi desastradamente apegar, vítima êle
agora da indiferEmça soberana de seu Deus ante as judiarias
oposicionistas com que aos fieis monteia o Diabo;.. (Biso).
Um trunfo ásavéssas, como se vê... (Riso).
.0
No terreno da poesia, 8r -o Presidente, o mais propi~io
ás divagações capitalistas, nesta matéria da bondade~(iIvma
(risos), o padre Camara, em discurso em que revelou grande
verve oratória. mas uma completa. -e era natural,~ uma completa desligacão, digamos, dos, critérios modernos do coribeo
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cimento, apéla parl1 o hino ingl~s, canlndo no naufrágio do
"Titanic"', feito comprovação do religiosismo oos tempos
atuais.
Permito-me obtemperar ao eloquente padre Arruda
Camara. que o misticismo dessas horas trágicas prova mais
a fraqueza dos homens, as origens terrificas da reUgião e
seu caráter de antropomorfisIllo interesseiro e infeI'ior, que
sua vigência atual no coração dos homens. Entre a religião
revelada e o livre exame cientifista o dissidio se agrava dia
a dia. Compreendeu-o o maior poeta da América do Nurte,
Longfellow, no seu carttO de cisne, nos 'últimos versos que
escreveu. "The beUs of San Blas".
Sirigrando~ pelas aguas de Mazalan, descortina o pOl.'ta,
aninhada ao alto de uma colina, a torre remanescente de
antiga capela em rufna. Ao sopro do mar largo, rofenhos
sinos truncados parece soluçarem:
"Oh, bring us back once mOre
The vanisb days of yDre,
When the world witl1 failh wns filled.
"Then from ouI' towel' again
We wiU send over laI1d and maio
Our voices of. command,
Like exiled kingswbo return
To their thl'ones, and the peoplc lenrn
ThaL the Priest is lord of the land"'.
"Voltem os belos dias, em que a fé inflnmava o mundo,
afim de que, como rêis que ....alt:.am do ~~mo, en~oemoB, de
novo, através terras e oceanos, nosso clamor, convencendo
o· povo de que o padre é o senhor da terra".
Tocado, pOl'ém, dos Jibertários destinos da América, dos
influxos liberais que as extensões indefinidas dos nossos
páramos inspiram, o imortal cantor de "Evangeline", replica:
"O Bells of San. Blas, in vain
Ye caU back the past again;
The Past is deaf to YOUl' pl'ayer!
Out of the shadows of night
The world ro11s into light;
1t is da'Ybreak everywherc.....
"Sinos, exarais debalde' o retorno do domínio clerical.
Não voltará o passado.. Fora das trevas d::l. noite medieval,
o mundo rola em plena luz. É dia feito para o mundo
todol"
Também para o Brasil, Sr. Presidente. começa de raiar
a verdadeira democracia: organização do Estado por forma
tal, que todas as crenças, todas as aspirações, todas as atividades comunguem no direito de coexistência, ombreando
uma com as. outras, em fraternidade civil para o trabalho,
para o saber, para a felicidade, para a justiça, sem que se
entredevorem os homens -nas eompeUcões econômicas ou
nas lutas 'religiosas no passado. (Muito bem.)
O Deus, que se pretende invocar no preambulo da Con.~
tituição, todavia, é o ,Deus que divide, o inexorável monarca
sectário do "Deuteronômio" e dos "Evangelhos"', a indicá!' de
continuo seus adversários ao furor e á perseguição dos
crentes.
'
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"12. Quando tu ouvires de' uma cidacle israelita;
"13. Que alguns celerados incit?ram os ohabitantes, di-

zendo: Vamos e sirvamos os outros Deuses, desconhecidos
de v6s;
"14. Informa-te, investiga, e pergunta bem; e, se vires
que é verdadeiro e certo, e que essa coisa abominável foi
feita junto de ti;
"15. Por tudo castiga os habitantes daquela cidad~ e
passa-os a fio de espada; destroi-a por meio de interdito,
com todos os que estiverem lá e· os seus animais e passa-os
a fio de espada;
• "16. E junta os despojos da cidade no meiC' da praça
e queima-os com a cidade, em honra do Sénbor teu Deus;
e seja aquelaciJade um :10ntão eterno de ruínas e n'J.nca
mais se l'eedifique".
Tal ditame do Deuteronômio, no capo XliI, constitue
o germe da infame inquiriçãó dominicana, - êsse, hoje,
museu da crueldade judiciária, ontem pavoroso ergástulo
do livre pensamento.
A Bíblia é o corpus juris da intoler;:mc~a sectária. A
cada passo a conciência contemporanea, quer através o Antigo. quer através o Novo Testamento, tropeça com as monstruosas exortações ao ódio e morticínio dos infieis. O simples fato de aconselhar culto de deuses alienígenas é punido
com a morte (Deuteronômio, XVIII, 5-11). Elias manda degolar 850 profetas de Baal (UI, Reis, XVIII, 19-40). Celebram-se, "nos Psalmos, atrozes perseguições confissionais
(CXXIX, CXXIV. CXXV). Jeremias implora o extermínio
dos ímpios. Isaias faz outro tanto. O Psalmo CVIII, 6, pedI;
a expropriação (confisco inquisitorial) contra o hereje e
o LXXVIII,G : "'Espalha senhor a tua ira sõbre a gente que
não te conhece"... Por outro lado, na parábola CornpaUe
Entrare (S. Lucas, XIV. 23) Jesus (ou os seus adulteradores
subsequentes) obriga os homens a entrarem na salvação.
Alhures estatue que não veiu trazer a paz ao mundo. mas a
espada. "Se alguém vem para mim e não odeia seu pai e
sua mãe, e a mulher e os filhos, e os irmãos e as irmãs e
até a sua vida, não pode ser meu discípulo". (S. ~u!.las,
XIV, 26). "Apartai-vos de mim, malditos. pára o fogo
eterno (S. Mateus, XXV, 41). E esse Novo Testamento,
tão. laureado de doçura por aqueles que o não estudaram
em sua letra e nas consequências malignas consubstanciadas
na política eclesiástica ao longo da história, e esse Novo
Testamento, fonte do odium theologicum, que gerou, POI" sua
vez. a célebre e temível "rabbia papale" com que o poder
temporal da Igreja se tem exteriorizado, esse Novo Testamento culmina, em sua edificação da guerra civil sistematizada, com êste trecho onde o belo horroroso das discórdias
intestinas sobrepuja o suspeito "at nunc horrentiaMartis",
do Mantuano, ou o "pares aquilas, et pila minantia pilis" da
"Phársalia": "Todo aquele que se aparta e não fica na doutrina de Cristo, .não tem Deus, e quem não tem -esta doutrina não deve ser recebido em casa, -e nem mesmo saudado"... (S. João, II Epístola, 9, 10, 11).
Abeberado no Horeb de sangue ,dos textos bíblicos, o
Vati~ano tem tramado contra as 'liberdades públicas - tragédias inenarráveis. Firmou o princípio da soberania do poder
espiritual é em nome dele perturbou, constante e ferozmente, a. vida das nações. Jellineck; o eminente jurista,
provou mesmo que o conceito -. de soberania naciona~ é um
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fruto da luta encarnicada entre o poder civil e o direito
divino, destacando-se a Franca. quer a monárquica. quer a.
republicana, na repulsa ao abastardamento do Estado que
a sorvada teocracia romana forceja por escravisar, fazendo
dele, numa estilização menos solene, apenas, hoje em dia,
das "reduções" do Paraguai e do Sant'o Ofício, carrasco e
editor responsávél de seu insaciável, ,tiranico proselitismo.
(Muito bem.: muito bem.)

. O SI\. EDGAI\D SA:."<CHES - V. Ex. se mostra um poderoso campeão do livre pensamento. (Muito bem.)
O SR. FERREIRA DE SOUSA - Mas Deus declarava que
seu reino não era neste mundo, de maneira que a consequência que V. Ex:. teme não tem razão de ser.
"
O SR. ZOROASTRÓ GOUVEU - Pelo contrário, como
verá o ilustre colega. Gregório VII proclama que- "o papa
tem o direito de dar e tirar, a quem qttizer, os impérios, os
reinos e a posse de todas as honras".
Afinam por tão esdrúxulo, tibetano impetial'ismo. os
papas todos, toda a Igreja, - com os seus "camelots" da
Metafísica, os seus formidolosos Doutores... Com efeito,
Santo Tomás de Aquino, cuja dialética foi o leito de Procusto em que se chumbou, mutilado, o gênio de Aristóteles •.•
O SR. EOGARD SANCRES - Muito bem.
O SR. ZOROASTRO GOUVEU - '" exara: "O Estado
procede da Igreja, assim como o corpo recebe vida da aLma".
S~ Boaventura: "Cabe á Igreja, por motivos suficientes, depor os reis e os imperadores". Decretou o Concílio de Trento: "A missúo do Estado é proteger a Igreja e a religião,
prestando-lhes o apôÍo do braço secular". l\:1olina (De Justitia
et Jure). Belarmíno (De Romano Pontifiee) apoiam na
mesma tecla. O regicídio é pregado por Tomás ue Al1uiuo
e pelos Jesuítas.
É bem de ver que, se o Clero Romano tão desdenhoso
e sobranceiro se ergue ante as monarquias, com recalcarlo
ódio. há de se acercar do Estado democrático. Penso devem
inclinar-se os cat9licos ao peso e autoridade do "Syllabw;",
no qual se reivindica jurisdicão inteira espiritual e temporal, direta e indireta, para a Igreja. A doutrina político-jurídica dos católicos abalroa, por conseguinte, a concepção
atual do Estado, como sistematização soberana da. autoridade em dado território e sõbre determinado povo. Raiá,'
portantó, pela maior das' impudênciàs e pela maior das
contradições, invocar o Deus de Roma no preambulo de uma
constituição democrática' ou que como tal se inculque. No
dizer do cardeal Arcoverde são condenáveis as mal entendidas liberdades' públicas, textualmente "30 mal entendida liberdade de conciência .. ; do desastrado regime. ateu, em má
hora inaugurado neste belo e grande pais". (Carta Pastoral,
de 26 de OutubI'o de 1897). Ateu, vejam bem, o regime d~
mera separação entre a Igreja e o Estado, ateu só por se
opôr o Estaóo a servir de faquino ou policial ao então
"conde. romano" Arcoverde, ao seu monarca Leão XIII e
ao príncipe eclesio-italioLa, Mariano Rampolla... (Riso.'
Muito bem.l

-
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O SR. FERREIRA DF. SOUSA : - V. Ex:. está descambando
para o. cômico, perdoe-me... .
. .
O SR. ZOROASTRO DE GOUVEL\. .'- Ridendo castigo
.ambttiones... (Riso.)' Já ém 1891, em discurso afamado,

-
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que pronunciou nas cOrtes espap.holas, Emílio Castela!' chamava a atencão dos democratas para tão. flagrante contrasenso:
.
..Decretais a liberdade do pensamento, a liberdade de
reunião, a liberdade de associaCão, os direitos indiViduais;
e ao deCl'etar isto, imitando os antigos que punham um sátiro zombeiro ao· pé dos baL...:os relevos, estabeleceis aquela
reacão de que vos Salava com tanta graça o Sr. bispo ,(j~
Jaen, estabeleceis a igreja~eomo um -poder, que diz que a liberdade é uma heresia, que o direito de reunião é uma
blasfêmia, que os direitos individuais são uma aberracão,
que tudo isto é o protestantismo, o jansenismo, o panteismo.
Estado que tal faz, é um Estado suicida".
Compelidos pelos fatos assim notórios é que não po-_
demos esquivar, por mais que isso nos pese, a pecha de in-~ .
sinceridade aos representantes das Ligas Católicas, quando
afirmam, nesta casa, que propúgnam a liberdade d.e conciência, pedindo, ou antes, impondo o ensino religioso facultativo. Tanto mais quanto é certo que a Igreja Católica,
como bem lembra Renan, só se contenta com a ·liberdade
de ensino, quando nãô pode obter a exclusividade, pois, o Syllabus condena o laicismo. A liberdade de "'ensino da religião", constitue, pois, para o clero, simples "trabalhe de
aproxe", em sua soturna campanha de assédio e assalto á
ordem republicano-democrática do Brasil. (Apoiados e não
.apoiados). Do Brasil que êle forceja por empolgar, mercê
do at.razo e analfabetismo que lhe infesta as popula~õ~s' e
da crise de caráter que laiva os altos círculos da elite polftica na República (apoiados e não apoiados) como rendosa compensação ao terreno que "Vai perdendo em França,
e Espanha, em Portugal e Itália, no Chile, no México e em
Cuba. Igualmente irrisório se nos depara o ultramontamsmo eleiçoeiro quando escuda o ensino religioso facultativo
na liberdade dos pa.is em escolher esta ou aquela religião para
os filhos. Pois não frisa, -por amarga heresia, perante o catolicismo negar-se a Roma o direito de salvar as almas infantis ... mesmo contra a vontade dos progenitores?
Quando, com a vara na mão, sempre' sustentou Roma, 3.
Eterna, que lhe assistia a faculdade de arrebatar aos pais herejes as criancinhas no fito superno da catequese, violência
de que, aliâs, não abriu mão, entre n6s, o fero pedagogo Ancbieta... No emaranhado inextricável das inevitáveis incongruências, a Igreja tem sempre assim de reserva, ao
lado das mentiras, as crueldades - piedosas... (Riso) •
Os que, ainda ontem; arrebatavam pequeninos sarracenos e_
israelitas, tupís e "huguenotes" ao regaço de seus lares fe-lizes, no energumênico furor catolisante, surdem, agora.,
para edificado entusiasmo dos brasis basbaques, como Quichotes da . liberdade de ensino religioso... porquê ainda.
não podem reenvergar a cota-de-malha do sanguinário Simão de Monfort,· matador de herejes abençoado pelo Papa.,
exterminador feroz dos albingenses, ou a. estamenha sangtüborrifada do· avernal, tredo algoz Torquemada. (Mu.ito
bem).

. _ _

Uma razão· jurídica, designadamente . . de hermenêutiêa.
desaconse1b.ã,:-por fim, Sr. Presidente. a. insel'çãodo nome. de
Deus. que se tem em vista,no·preambulo. De fato, o insfgne
Carlos Maximíliano em .,~eus apreciados "Comentários -á
Constituição Brasileira". -pago .1.23, looiona: "Embora o 'pre-ambulo não seja parte integrante da lei básica, serve para
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determinar os fins para os quais foi elaborada, e, por êles,
indica a verdadeira interpretação dos pontos duvidosos".
Conseguintemente, amanhã, os reacionários se estribarão no
'P-reambulQ 'P'3:ra inte.-r\)-re.tare.m -re.stl.'itivamimte os dispositivos sociais, por exemplo, e os referentes ás liberdades·
públicas, argumentando, com má fé, mas tituladamente, contra aquelas liberdades e aquelas conquistas da civilização.
~ste acúmulo de motivações históricas, cie.n.tíficas e. 3uridicas, Srs. Deputados, alicerçam, illabalavelmente, a pureza
das teses laicas por nós sustentadas. Ao impugnarmos as
emendas ditas "religiosas" não nos lei'a a tanto ne!lhum
preconceito. Não somos inimigo pessoal desse triste figurão
do Infinito,. dêsse cavalheiro de indústria eclesiástica, dêss!:.
deus dos exércitos, casmurro marecbal do outro mnndo
(Riso), porquê o sabemos simples tigre de palha com que
os capitalistas e os sacerdotes, seus comensais, presumem
barrar os ''Portões do ve-rgel .das delícias terrenas ã invasão
iminente dos novos bárbaros, isto é, dos novos gerrilanos
duma. civilização nova, - as massas proletárias. (.Muito
bem). Que um dos mais fulguranLes luzeiros do cristianismo, a águia de Hipona, Santo Agostinho, lhe. t'ra{u os
propósitos publicanamente acomodatícios, á Igreja,qL1ando
ewreveu que os granàes da terra são obrigados ao crIstianismO porquê êle consolida as suas coisas e os seus impérios, formando escravos e súditos dóceis.
Na série de conferências, que enfeixou sob o título "ReligioD et Evolution". segundo <L tradução francesa de Charles
Bos, Ernest Haeckel, o imortal paladino do evolucionismo na Alemanha, patenteia a impossibilidade de admiti~
um ):lOmem culto moderno a noção perenta de um deus
pessoal e taumaturgo, a serviço dum sacerdócio ávido, e de
uma organização social iniqu1'!.. Se deus existe não poderá
ser ouLra coisa senão a essência da Bondade e da Justiça
dentro tino ín'l:alibilidade do determinismo universal, como
Espinoza e Goethe o conceberam. Com um deus assim,
ainda a ciência poderá fazer "bon menage". Com o outro,
o divórcio, 01l, se não permitirem os católicos, o desquite
ao menos virá fatal... Se~á. fatal, 'P'\)ls sa\)emos todos que
o próprio Claude Bernard, católico praticante, porém; sábio
de verdade, se viu forçado a concordar em que "quando entrava para ô laboratório, a primeira coisa que fazia era esquecer-se do oratório"'•.•
O SR. -EDGARD S.~CHES - Muito bem.
O SR. ZOROA8TRO GOUVEIA. - Parece, 81'. Presidente, que a república brasileira se vai demonstrando me'DOS -fÍ"rme que o imperador José 11, da Auslria, na defensão
dos inviolávêis direitos da concência. Desse liberal imperante conta-nos Edmund Riegel: . "!edermann in seinem
Reicbe some freie Religionsubung baben. Dies erschrekte
: den Papst Pius und ar reiste selhst naeh Wien, um den
Kaiser auf anderê Wege zu bringen. Ioseph haIte den heiligen Vater mit den grossten Ehrenbezeigungen ein... Vier
Wocben v-e:- ~eilte der Papst in Wien••. ~ber eino Anderung der geir-offenenEinrichtungen erreichteer nicht". Á
luz do texto alemão, alteia-se ·o~ vulto de José TIque, viSitado -pelo Papa, o qual desejava arredá-lo da. -política de
liberdade .~e conciência, resiste tranquilo e inséctil á ofensiva sacra. A democracia brasileira, ao contrário, está. em
ves'Pe.-ra.s de Tojã~-se'ao& l>és.'.. das Ligas :Eleito~ais Cato-

-:::- 108 l.icas! E essa imoralidade republicana consumar-se-á em
nome, entre outros pretésLos, da moral - que, segundo a
filosofia dos sacristães, depende indissoluvelmente da religião! Contudo, é amoral, no sentido social com que ora
a estudam os educadores °e filósofos ,que impõe ás democracias a dissociação entre ela e" o dogma, nas escolas. Em
sua "Teoria da Educação", como passo a ler, (pag. 184.)
assim di~corre João Cesca, um técnico no assunto, professor da Universidade de Messina;
..A escola elementar deve, pois, formar o primeiro estádio de tôdas as ordens e classes de escolas; deve ser ela
a base forte e segura de tôdas as outras; deve reunir todos
os homens na conciência do mesmo fim; deve ser a única
escola nacional comum a todos, e tornar todas as crianças
partícipes dos beneficios da cullura. De tal modo tornará
possivel a todos o desenvolvimento harmónico de cada funCão verãadeiramente humana, imped~I'á-" as oposições e as
diferenças de pensaluento e de sentImento entre as diversas classes, anulará os efeitos dos antagonismos econômicos,
políticos e religiosos, e despertará o sentimento de solidariedade e de cooperação entre todos os homens. Por isso
é que ela deve ser obrigatória para todos, afim de que, ao
menos nas primeiras idades, haja uma vida comum entre
os cidadãos, e afim de que se possam conhecer, apreciar e
amar as crianças pertencentes· ás mais apartadas classes sociais, lançando assim sementes de amor e de concórdia, que
serão o melhor remédio para. obstar á presente guerra social.

.. .

A escola elementar deve conservar-Se afastada de todo
o escôpo utilitário e profissional, dar a cultura geral indispensável a cada homem e formar o espírito comum e unitário do povo.
:?

.. . ..

A quem compete a direção e a organização da escola?
A esta pergunta dão-se muitas e mui diversas respostas, segundo o ponto de vista de que se parte. Os que entendem
que a Larefa educativa incumbe ás famílias, querem que só
a estas livremente unidas em consóréio, pertença fixar os
programas escolares e organizar os estudos. Outros, pelo
contrário, baseando-se no fáto de ter a escola ficado intimamente ligada á igreja' cristã, após a quéda do império romano,. quereriam deixá:-Ia ainda hoje sob a dependência
dela. Aquêles que consideram, porém, o fim nacional e social da escola, que deve dar a cultura geral e a unidade de
intentos a todos os cidadãos. crêem que sóo Estado a pode
governar, en@anto os que, ao invés, vêem no Estado a organização duma minoria que se impõe á maioria, querem,
para impedir êsse domínio, plena e ampla liberdade de
ensino.
Qual destas opiniÕes é a verdadeira? Contra a primeira
milita o fáto, por nós já indicado, da· unilateralidade e do
exclusivismo da educação familiar, a qual. justamente por
isso, deve ser cómpletada pela instrução social; e. por conseguinte, se esta deve servir de antídoto ede complemento
ãqula, não pode depender inteiramente das fammas. Est.'l5 orientá-Ia-iam segundo> um ponto de vista muito restrito e utilitário•. e conservá-la-iam afastada de toda a
inovae.ão e de todo o progresso; e.além, disso, em .virtude
da diferenciação' social, o -consórcio escolar restringir-se-ia c
só ás familias que teem as mesmas idéas, aspirações e fun....,
cões. Cada grupo social tenderia, portanto, a fundar a pró-
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pria escola, e .esta ficaria sendo a base de castas fechàdas
e da hereditariedade das funçõe,s, o que tornaria impossível
toda ã comunidade de pensamentos, de séntimentos e de
ações.
_
Também a segunda opinião é insustentável. Se ~ igreja
fundou escolas e as dirigiu -quási até aos nossos dias não
é êste fáto argumento. suficiente para que se deva continuar'
na· mesma senda, porquê a função social da escola moderna
mal Se presta á fiscalização e á direcão do clero. Quando a
ortodoxia e a unidade religiosa. dominavam em todos os Estados, bem podia a igreja considerar então a escola como
dependência suu e como exteriorização do seu apostolado
ético; mas agora, que 3. dissidência e a heterodoxia reinam
por toda a parte, e que _até no mais pequeno burgo estão
representadas as mais opostas opiniões religiosas, impossí.veI é confiar a _direção das escolas a uma só igreja. Séria
mistér que cada - religião e cada seita cuidasse inteiramente
da instrução dos próprios adeptos; mas então, como já vimos,
aumentariam as oposições e os ódios religiosos, e seria, portanto, impossível a vida comum da nação.
Se a escola deve reunir num intento comum todos os
homens, se o seu fim é aproximar e não dividir, natural é
.que a sociedade, e precipuamente a sua. organização política.
'islo é, o Estado, assuma a respeito da escola as funções de
direçâo e de vigilancia, e procure que ela cumpra realmente
a sua missão nacional e social. Naturalmente o Estado não
deverá exercer essa missão dum modo partidarista e exclusivo, não deve:-á transformar a escola num meio de propaganda de algumas d9utrinas especiais que permitam dominar o povo, nem deverá impedir qualquer oposição ás
idéas aominantes;mas exigirá. tão s6menLe que as escolas se
abram a todos sem distinção de classe e dc rcligião, e que
o ensino ali ministrado tenha um espírito verdadeiramente
nacional e humano, isto é, qua acentúi aquilo que reune
t.odos os bomens e paSSe ao de leve sôbre os ponlos de maiol."
dissenção. "
Observa, ainda, com exata visão do problema, em
"Psychologie de l'Educatioll", pago 270. o sábio Gusluve Le
Bon, por sinal que adversario dos socialistas: "Só se manlem na l1ist6ria uma sociedade quando nutl'e sentimentos
e ideal .comuns. capuze.s de cl'igir regras morais mlmitidas
por lodos os seus me.mbl'os.,. O que torna· difícil nos povos
catolicós ,,0 ensino da moral é que ·sua ética teve, duranlp.
longos séculos, como fundamenlo, prescrições religiosas hoje
sem prestígio.,. Ora, a religião e a moral,mo intimalpente
ligadas nos cultos semíticos. foram sempre independêntes em
antros cultos, os dl\ India por cxamplo. Esta independência.,
contraria a nossas 1100ões hereditárias, se nos impõe no
presente . .4. rlcmonsl1'açtio dêste fato de'Veria fa:e1' parte ào.
in$trUl':ão. Em .verdade. basta refletir um instante pa.ra l'econllece]'-se que 11 religião e .-a moral são coisas inteirament~
distintas. Ao sabor de nossos interêsses e tendências lícito
nos é rejeitar o culto, más todos somos obrigados á moraL"
k~razãodiss{) está. historicamente, em que. o procésso
moral é anterior ao religioso, .como em sua "Sociologia Genetica" firma0 proL Consentini; praticamente, na supre; macia da' ética como elemento da adaptação social. .
No-limial'·da.culturamoderI1a alça-se, além do mais,
contra àsuhordina~ão da mOtal á religiâó uma razãofilo~
soficapor assim dizer congenial. É que, tenha-se em vista
a'moral do dever. a moral do bem ou; tão s~,a._mp:al socio...
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logica (Goplot, Vocabulaire Philosophique, pago 35), a sua
mais alta -concepção implica a própria autonômia do' processo adaptativo. A' moral deve ser autônoma, e não heteronoma (Hartmann, La religione de l'avvenire), deve :possuir
motivos determinantes próprios e não sanção ~xterior ao
sistema, como os de, caráter religioso. O homem eminentemente civilisado, eminentemente moralizado, portanto, é o
que pratica o bem pelo bem e não o que o faz sob as ameaças de pavorosos castigos.
A heLeronomia ética produz tímidos, escravos, setários
e hipócritas, jamais mentalidades de moral superior.
E como lembram Gustave Belot, professor de filosofia
no liceu Louis-Ie-Grand, em seus "Études de :Morale~osi
tive", e Ellen Key, em "Le Siécle de l'Enfant". não vale a
pe11.a, pelo magro adjut6rio de uma sanção transcendente
que a precaridade da fé em nossos dias torna aleatória, sacrificarmos os mais nobres interêsses da cultura como o de
uma moral superior -e univer8alizada que homogenize crescentemente a conduta humana na prática recíproca do bem,
sem as superciliosas restrições dos credos e classes (Muito
bem; muito bem). -Em seu livro "LaPedagogie", ao se referir a Froebel, Charles Issaurat, no sentido de cuja crítica
abundaria depois ElIen Key, ·patenteia como a moral religiosa pode ser o começo da perturbação moral da infancia,
que observa também e com o bom senso específico em formação, verá, por exemplo, depois de Froebel haver ensinado
que Deus ordena o bem e pune o mal,= garantindo a vida até
dos passarinhos, verá um tufão atirar despedaçados os ninhos e seus implumes 11abitantes á neve e á chuva. Â criança entrará, para logo a suspeitar de que há uma qualquer
marosca mal contada a respeito do esLouvado Protetor das
avesitas. (Riso).
Em discurso, aqui proferido a 23 de dezembro 'último,
o ilustre Deputado católico, Sr. Luiz Sucupira, sustentou,
com estrenuo dessassombro, a tésede que "não pode haver
de modo algum ensino e moral sem o concurso da religião".
Cita, em abono, as opiniões de Ritter von Schneider, presidente 'do consisLório superior protestante, em discurso pronunciádo no parlamento da Baviera, opinião suspeita, por
ser o prolator dela· membro do clero protestante';; (e todos
os cleros se equiparam no anceio de imperialismo religioso).
e cidadão de um país onde a religião estava lignda ao Estado; de Coolidgc. protestante. falando em :pais CU,lO culto
oficial é o protestante: de Leão XIII. e Pontes de Miranda.
Primeiramente, observarei que Pontes de Miranda acena, tão só. com a uLilidade concorrente da sanção religiosa;
em segundo lugar, que essa opinião é, no mesmo livro, invalidada pelo teor mesmo do pensamento científico expresso
dc}sse valorosopensâdor, a págs. 199, 207 e 230. Já, entretanto á pág .. 37 do seu por muitos· títulos esplendido livro
"Introdução ã Sociologia Geral": "Não há, cientificamente.
religião. nem direito, nem economia, que sejam dados· abso--"
lutos. Há processos adaptativos, fatos, relações que se distribuem segundo .critérios es:peciais de adaptar e variáveis
.no tempo e no espaço... A sociologia procura estudar sincronicamente os estados· estáveis Z1, Z2, Z3 ... ~n da sociedade; mas tais estados não são estáticos; e'sim'dinamicos.
Outrossim, procura, diacronicamente. verificar· a :rela~ã{) entre a energia e as formas'âe tais estados, afim de ,saber como
'se . operam· as evoluções. Não deve nunca.· restrin8ir a próprfa atividade á investigação do inteiramente realizado,
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funcão desitiva, dizemos nós) nem tão pouco querer que o
EXPEDIENTE que realizou a adaptação do estado Z1 persista
e seja o melhor para o estado Z2. Seria o empirismo com os
males do tradicionaüsmo emperrante e estagnado~TI. Certo
estou de que Pontes de Miranda, em futura edição de sua
obra modificará o anticientífico asseí:'to em que se abordoou
o Sr. Sucupira em amparo de sua tese místico-moral -da
educação, Com efeito, depois de estatuir de modo tão irrefragável o que :acima transcrevemos, o maior sociólogo pa:~
trício e um dos maiores da atualidade mundial, só por um
cochilo homérico poderia considerar a religião como elemento indispensável ao ensino da moral.
Tal conceito redunda em verdadeiro "empirismo com os
males do tradicionalismo emperrante e estagnador", seria
retrocesso ao sincretismo dos prim6rdios. Releva que á
medida que o prestigio da ciência cresce, e oS círculos
de sociabilidade se dilatam, se vão fazendo mais e mais intoleráveis e nocivos os processos adaptativos das religiões com
os seus misticismos atribulados, suas infantis cosmogonias,
seus exclusivismos sectários, o imoralismo de algumas, pois
transcendentemente mercantilizam a virtude, tornando-a
moeda com que se compram delícias futuras, em vez de estado de conciência em que se realize o ideal de,vida ideal, na
terra. A cat6lica, sobretudo, expressão greco-judaica. da confissão-exclusiva, tende por isso mesmo a dividir os homens,
a obstàr a estensibilidade genérica e não cultuaI das tendências sociais do homem. As guerras de religião, a inquisição, a intolerancia clerical, o syllabus, ao lado da glossolalia .teológica e do mitologismo santeiro, vão fazendo dessa
religião, especialmente, um obstáculo á cultura ocidental e
ao desenvolvimento espontaneo e natural das próprias premissas morais dos evangelhos. Efetivamente o seu: dogmatismo impede a monda necessária dos absurdos apocalípticos
e cosmogônicos, no sentido de uma filosófica religiosidade
pura, quanto ao contemplativo, ou de uma prática superna
do bem no sentido do moralismo religioso de Buda. unicas
diretivas que de frente não chocariam a hipersensibilidade
moral e ahiperest~sia 16gica do pensar hodierno.
Como ensinar verdadeiramente moral sôbre a égide da
intolerancia, da fantasia abstrusa das teogonias, dos misti..,_
cismos ferozes inspirados pelo deus~dosexércitos?
Escreve Eduard von Hartmann: "As formas tI'adicionais
de religião não podem mais servir ao espirito moderno. A
crítica teológica, hist6rica~efilos6fica e o espírito cientifista
incompatibilizaram a mente moderna. com a Lradicão· religiosa".
.~
o
:
Compulsemos, Sr. Presidente, os sociólogos. os mora'"
- listas, os pedagôgos de nosso tempo. von \Viese, Franz Oppenheimer; Simel. \Vilfredo Pa.rcto, Ernst 'l'roeltsch (o sociólogo da religi~o), Durkheim, Leyy-Bhrul, Moret, l\1olinari,
GUlsbonRicbard, Düprat, Spencetl, 'Gu'stave Le Bon:, ReI! ouvier, Fouillé, . Belot,
Guyau. João Cesca. Abel Rey,
Segond, 'Dumas, Stua'rt ~ill, _.u.e~andre Bain', Fauconnet,
Letourneau, .Squillace, a imensa maioria, ênfim, dos escritores, e veremos que ri moral independe· do ensino reli--'
gioso, eis que é a técnica da conduta em função do ideal
pessoal. coneticionado pelo ideal· social. e; da .civilização. Tira
suas normas-da cit?lnciadosco-stumes..Desliga~se·...gra;:dualmente dos v-áriosmisticismos, pára -receber o influ:"
xo fec).lndamente da ciência. sociólogic.;l. Disciplina sócial da
:MUlTA VEZ PERSISTtN'CIA. morfológica sem
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conduta autônoma, aspiri a constituir um min.imo de homogeneidade 'pragmatica entre os homens e não a ser a _estéril
perpet.uadora de teogonias irremediavelmente falidas .(Muito
bem). Entre suas máximas virtudes préga a polida tolerancia para com todas as religiosidades sinceras. Contravem-lhe portanto á colimação a incurável into1erancia do
clero católico, de todo~· os cleros afinal (Apoiados e não
apoiados) .

"

_

Narra BarreI, i Wendel, em "La France d'Aujourdhui",que, quando eminissão de intercambio universitário na
Fran'ça, ao tempo de \Valdeck-Rousseau ede Combes, ouviu
de inumeros professores católicos que apoiariam com seu
voto a política do gabinete laicista, pois embora crentes,_
não desejavam para seu país a sorte lastimável da semi:...·
teocracia da. Hespanhae Portugal. Nutro, também, Sr. Presidente, a esperança de que os católicos patrícios, feita judíciosa distincão entre suas funções civis e religiosas, se resolvam a dar a Ce~ar o que _é de Cesar, em térmos estritament~ cristãos, isto 6, á sociedade política o que lhe compete como condição de progresso espiritual: plena liberdade
de conciência (Muito bem).

o Sr. Presidente bre orador.

Restam apenas 10 minutos ao no-

o SR. ZOROASTRO GOUVEIA - P,retendia, eu, ,Sr.
Presidente, em defesa de certos postulados - científicos e concorrendo, assim, para a libertar a política bra~ileira de todos os "ido1a fori" e superstições socio-Juridicas
vigentes, demonstrar, contra o que se tem comparadamente
doutrinado nêste recinto, que a pressão do meio geográfico
não possue, hoje menos que nunca, um caráter de fatalidade
irrecorrível, como pretende o ilustre Ministro da Agricultura
Sr. Juarez Távora, pois o homem é elemento de adaptação
ativa capaz de reduzir a seu turno direta ou indiretamente,
as hostilidades e resistências climáticas e geomórficas (FI'.
Ratzel - "Politische Geograph i e", Camille Vallau.-.:: -"El
suel0 Y eI Estado", trat. esp.; Vallaux e Brunbes - "La Geographíe de LHisLoire"); que a família, qual presumem os conservadores e os iletrados, não é a base ou célula da sociedade,
antes, especificação: desta c que a monogamia como o tlpo pat1'iarca1se apresentam como função da propriedade individual (Hermann Post.- "EthnologisChc JUl'isprudenz" MazarelIa, "Los tipos sociales"; Cosentini. "Sociologiil. Geneticn"
etc.-) mas, já hoje, pode subsistir independenl(~ dela; que o
Direito preexiste ao Estado (Solberg e Cros "Le Droít e la
doctrine de la Justice"; Davy e Moret "Des clans auxempíres"; Campos Lima. "A Estado e a evolução do Direito;
G.L.Duprat "La solidarité sociale" etc.); qtle o Est.ado,'
c~mo .ainda nos dias que correm se nos afigura, é produto
hIstórICO dausurpácão da autoridade social por uma ou
outra cln.sse,cuml5rindo-nosdemocraLisál-o crescentemente,desprezada a falsa e antinõmica nocão de sober::rriiaIlela
de função juridico-social na organizacão de· serviços' .públicos cada vez mais sistematizados' e autônomos (Duguit,
QueirozcLima "Princípios,dí{ Socio16gia,·Jurídica", CamIlos
Lima, obro 'cito MoUnari. "L'·évohitionpolitique. e la révo-lution~.Mouskllelli, "Teoria Jurídica deI estado federal"; Yellinelr, ...AIgemeine Staats-lehre~-)- que.de:acordo com OS
-pensar dos maiores doutrinaílores <ia socialismo hodierno na

-H3-

Europa ocidental, Karl Kàltsky, Jean Jaul'és, Vandervelde,
Fritz Adler e Otto Bauer, no quadro dasorganizacões políticas burguezas s6 () parlamentarismo oferece penhores de
leal tentativademoc.ratizadora -do govêrno, e assim responderia eu á coma de incoerencia _.que, sem maior exame,
eontrameu parlamentarismo dirigiu o brilhante deputado
Valdemai" Falcão; que, no sistema financeiro de impostos
indiretos, qual o do projeto, só os consumidores e os operários em última análise concorrem para as rendas públicas, constituindo uma despistadora lanrentacão os protestos
dos burgueezs em tais casos... O angusto do tempo, entretanto, impede quaisquer dissertações sôbre êstes e outros interessantissimos temas liminares.
Limito-me, pois, Sr. Presidente, a declarar que, fundado em maduras e sistemáticas informações científicas e em
dados da observação coetanea, sou, como representante-do
Partido Socialista Brasileiro, secção de São Paulo, pelo parlamentarismo, Dela unidade de processo e justiça, pela descentralização administrativa, dentro da federação e dentro
dos estados, pelo divórcio (contra o qual se erguem os padres com o sadismo confissionaI de manter-se o misticismo
feminino graças aos incuráveis sofrimentos das uniões infelizes, sábios sendo que a dor é uma das maiores inspiradoras do fervôr xeligioso),pelo conceito social da propriedade, expungido o respeito ao direito adquirido que,
como provou Ferdinand Lassalle, é um. contrasenso jurfdi.;.
co, 'pela sindicalização: livre e a mais ampla e humana legislação social, pelo encaminhamento de nossa democracia
rumo do universalismo socio-juridico, pois, como 11'retorquivelmenle ensina Duprat,; um dos maiores sociólogos
coevos, toda lei tendente a embaraçar a extensibilidade indefinida da socialibilidade nossa ofende a cultura, perturba o ritmo do progresso pacífico, consegue apenas conturbar, que nunca inibir, a maior fraternidade humana que
.e o ideal mesmo da vida e da civilização. (Muito bem, muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado). .

Durante o discurso do SI'.Zoroastro Gouveia,
o Sr. Antônio Carlos, Presidente, deixa· a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr.' Cristóvão
Barcelos, 20 Vice-Presidente, e novamente pelo
Sr. Antônio Carlos, Presidente.
O Sr. Presidente - Tem a:paJavra "o Sr. Milton Carvalho.

(Pausa),

:-

Não está presente.
Tem a palavra o Sr. ;;r.:J. 8eabra. (Pausa.)
Não está presente.

Tem a palavra o Sr. TeotÔnio Monteiro de Barros.

--co

o Sr. Teotônio Monteiro -de~lla1Tos '- Sr. Presidente" 8rs.Deputados. Dentro da Bancáda Paulista, a quetenho a honra de' pertencer; a matéria -constitucional- relativa
à organização ,do Poder Executivo coúbe a uma.. Comissão de
~rês membros, para estudo, consideração e~ elaboração das
emendas dessa bancada, Comissão eSsa em que seintagrou s
minhapess.oa.·
.
.
,VOLUlIIIExIv
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Elaboradas em primeira discussão as emendas, tivemos
a imensa satisfação de verificar que as súgestões oferecidas
à . apreciação .da Casa e da Comissão dos 26 foram em gl"ande
número acolhidas pela nobre Oomissão, vindo já na atual
fórmula do substitutivo, ora em segunda discussão; a matéria quási completnmente consignada.'
.
Resta-me, entretanto, como responsável pelo relato dessas
emendas, bordar algumas considerações sôbre o as'sunto, afim
de que o mesmo, nessa segunda discussão, se· complete com
idéias que, ao parecer nosso, devem ainda ser contempladas
ná .organização constitucional,. para que se ultime, de modo
definitivo, a organização do Poder Executivo.
Essa organização foi sempre objeto de profundas e graves
locubrações entre todos os Povos.- No Brasi·1, quando se tratou
de fazer a Oarta Política de 91, adotámos o regimen presidencial, calcando-o no modêlo americano. Seguimos, assim, o
exemplo de se entregar afuncão·- executiva a um órgão monocrático, unipessoal, embora a forma de govêrno que preferíssemos· fôsse a forma republicana federativa.
Até que aparecêsse no Direito Público Constitucional, a
Constituição Americana, em regra, a forma unipessoal de
Chefe de Estado se confundia com o regime monárquico.
Todas as vezes que umregimen se organizava por maneira
. diferente, como nas velhas democracias gregas e na própria
república romana, o Poder Executivo era afeto a um órgão
de natureza colegial.
.
. Por isso mesmo Esmein., prefaciando a edição francesa
do "'Federalista", fez notar essa particularidade da Constituição Americana.
.
E' uma forma republicana de Govêrno, entregando-se o Poder Executivo, com quebra da velha. tradição histórica, a um órgão unipessoal, monocrático.
Pois bem, a República Brasileira de 91., calcada. sôbre
êsse modê10 presidencialista americano, entregou· o Poder
Executivo também a um órgúo unipessoal. Mas, não só no
Brasil, como nos demais povos civilizados atuais, 3. ol'ganizacão do Poder Executivo tem trazido, entre alguns dêles
particularmente, cxperiênciasdolorosas. Entre nós, ~D anos,
()upoucomais, de regime republicano vieram demonstrar
que a -org:mizacão dada a êsse Poder na Constituição de 9,1
tinha deficiências tais, falhas de tal monta;, que o Poder
Executivo tendia para um hipertofiamento incoercível~ 1e-'
..ando o' Ohefe de Estado a uma· absorcão quási·· ('(írÍLpleta
dos demais Poderes, c, assim, a um desvirtuamento, poderíamos dizer, radical do regimen.
,
.E, em parte, Srs., - pelo menos é o que se diz ~ a
Revolução· de 30 se fez como um corretivo a essas deficiêncías e a essas falhas. Urge, portanto, quando se cogita
õa organização nova da República Brasileira, aproveitar essa
bagagem inestimável de· experiência e construir" estrutU1'<\ro
Poder Executivopor forma tal que o órgão que.o deve exercer, embora, unipessoal e monoérático :-- porque .n6s da· ban~
cada paulista, somos presldencialistas- fique'jungido a um
sistemafrenatóriocapaz de conte-lo dentro' dos limites que
_ ·<~e·· coadunem. • com o regime republicano, com overdad,eiro
necesRárío· equilíbrio, . á.verdadeira e neêessária harmonia. .
(]o~ Poderes, no jôgoda aTta .administração política· do ·P3Is..~
...• Ora,nessaorganízação. cloPoder:Executivo,oprimefro"
.ponto capital por que propugnamos éa eleição direta.

··e·

-11.5-

E por que Propugnamos a eleição direta't
Seria ocioso, Srs. Constitnint8$, que numa ASsembléia.
altamenté esclarecida viesse eu· recapitular os argumentos
pr6 e contra, que em qualquer manual, em qualquer tratado de direito constitucional, se encontram alinhados, quer
em favor da eleição direta, quer contra essa forma. de eleição,
em favor da indireta.
.
,
Ezekiel Gordon, que é autor dos mais abalisados .sôbre
a matéria, em suas obras, quer naquela' em que trata da
organização do Poder Executivo entre os Povos civilizado;;
atuais, quer naquela em que êle se especializa ~ôbre a responsabilidade do Chefe do Estado, versa o assunto com a
clareza e lucidez de espírito que tanto o distinguem. E eu
me eximo, peir isso, de recapitular toda a s~rie de argumentos.
Mas para um quero apelar neste momento, porque,
quando outros não houvesse, quando novas razões não surgissem, êsse argumento, só e único, que desta tribuna já
o nobre e culto .espírito de Raul Fernandes lançou, bastaria
para trazer à convicção de cada um de nós a legitimidade,
e, sobretudo, a necessidade da adoção do sufrágio direto para
a escolha do Chefe do Es.tado, fun.dado neste motivo: indo
o -Brasil organizar-se como uma república' federativa, em
que se propugna a maior descentralizacão possivel, em que
se- pleiteia o maior grau <possível de autonomia para cada
unidade federativa, ficaríamos reduzidos, si não adotássemos
a eleição direta, a esta situação: ~ o eleitor brasileiro nunca
votaria como brasileiro; votaria s6, sempre, exclusivamente,
como um eleitor estadual para as eleições do seu burgo, do
seu Município; -para as eleições do seu Estado. Ao passo que
o voto direto aí fica como
grande élo, a grande cadeia,
que periOdicamente há de acorrentar a conciência de todos
os cidadãos a essa alta preocupação de resolver o problema
da chefia do Estado.
O SR..KEaGINALDO CA.VAI..C/t....~Tl - V. Ex. dá licenca paJ:'3
um apa.rte '?
j
O SR. TEOTÚNIO J!.WNTEIRO DE BARROS - Com todo
o prazer.
.;
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Para mim, tendo em
vista a deficiência da cultura dos brasileiros, onde temos
massa de' 75 . % .de analfabetos. creio' que O' argumento mais
positivo em· favor· da eleição direta é justamente a vibração
. que o pleito desperta nas mas:;as. no sentido de integrá-las
no conhecimento das necessidades nacionais.
.
O SR. TEOTÚ1\HO MONTEIRO DE BARROS - Perfeitamente : dos homens, das necessidades,' das afinidades, enfim.
Deixando de lado ~SS~ Dl"imeho n.rl;umento que lançava, porque a angústia do tempo e a. variedade dos assuntos. que,
dentro do tema Poder Executivo, tenho que versar. obrigu.m
a que eu me restrinja; passando além do :>.rgumen~o de que
,o voto direto seria o gr~nde élo a vincular todos' os cidadãos, ao magno problema' da escolha. 'do· Chefe "do Estâdo...
O SR.. F Eiu\BlRADE SOUZA -.'-. Sobretudo •aconciência da
unidade brasileira.
o SR. TEOTÓNIOl\10NTEIRODEBARROS....- Agradeço
os apartes.· com. quem.e~:b(>nra1l2 .os .• nobres ..colegas. •
. O -SR. .KERGlNALDO ;C~V.AI.c..~""TI -;: Aparteei p~ra: côlaborá-r.·
com V.' Ex. , ; " , , ' . . . " . ',,
-

°
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o SR. TEOTONIO MONTEmo DE BARROS - __ Ê certo
que êsse voto direto também perixiite~ e propicia aseámpanbas elêitorais em largo· estilo, campaiíhas quealgungtemem
e receiam como períodos de agitação, masque muito ao
contrário apresentam ocasiões oportunas para que os homens
públicos, na praça, com o suor no rosto. em. igualdade de
situações com todos os seus concidadãos, tratem, versem,
democràticamente, sinceramente, no mesmo plano e no mesmo
nivelo ós altos problemas da naciona1idade~
Essas campanhas são as ocasiões para um sOpro renovador, que agita a opinião nacional,. de n()rte a sul. e que
cimenta e vincula, ao lado da preocupacão da necessidade
de escolher, o Chefe de Estado, a unidade nacional nessa
afinidade de pensamentos, nessa comunhão (fedesej()S. enfim,
no debate e no-estudo de questão que sai do limite da aldeia,
extravaza as lindes do Estado, para se projetar no cenário
da vida brasileira, como assunto eminentemente nacional.
O SR. KERGINALDO CAvALCANTI ~ Essa agitação é a vida
cívica do país.
O Sa. FERREIRA DE SOUSA - Só os Países mortos não SE'
agitam.
O SR. TEOTONIO MONTEmO DE BARROS - Eis porque J)ropugnamos a eleição direta; eis porque des~jamos
interessar diretamente a.massa·.na escolha. do seu chefe, "ela,
que é também diretamente· a mais atingida, sempre pelo bom
govêrno ou pelo desgovêrno do Chefe do Estado.
A segunda questão que, na estruturação do Poder Executivo. preocupou a Bancada Paulista, ao elaborar as suas
emendas. foi justamente essa de buscar as medidas com que
se houvesse de cercear o exercício dêsse Poder, sem quebrar-lhe a autoridade nem a ação necessária. E' preciso
contê-lo dentro das raias em que . se deve. expandir, de aCÔrdo
com a verdadeira formação do regime e de' collformidade
com as exigências que êste regimen traz, de harmonia e equil1brio entre os poderes eonstitucionais.
..
.
Disse e repito: .foi com prazer que a Bancada Paulista
viu, em grande número, as suas sugestões aceitas; e -é por
isso que ainda.· vos devo dizer que o Projeto. atualmente
em segunda discussão, tal como está .organizado, com as medidas que eneerra, quer na parte própria e especial do Poder
ExecutiVo, que~ em pa1:tes que lhe são complem.entares, nos
levará. seguramente, a :um fundônamentoeonstitucional, sínão
perfeito, pelo menos, muito superior, mllito..maisnormal do
que aquele que tivemos anteriormente.
.
-.,
O SR. FERREIRA DE SousÀ - Ponho as minhas dúvidas.
6 SR. TEOTONIO MONTEmO DE BAR:.lt.OS - Crêa-se
uma junta·de investigações preliminares da responsabilidade
do Chefe de EstadQ. De modo que, denunciado o Chefe de
Estado por qualquer· cidadão, essa junta se:movimenta, ·.incontinenti; faz uma •pesquisa inicial· com .objetivo ·fuformador
à Câmara dos Representantes. Tem, em seguida, a Câmara.
dos lrepresentàntes, em face do parecer dessa junta, _de ma-;
niiestar:-se . dentro_ deprazo.mareado,sob. peIl8 de oPinar,
então, -o Tribunal EspecíaI,que_équem' devejulgar.:_ . 'o: .
'"<, .• O SI\·.FERREIRA.DESOUSÁ..~ A];lrOpósito dessajllnta, ...
teria apeIiàsde-diZer que toda·-â.questãõ,.entre;-ilós,:dares..;
ponsabilizaçãodoPresidenteda·:Repúblicá;não:.· estárigorosa~
.. ~mente.nas:alltor~dades:que apUram'as acusações, .
na,-' , .
teiOàojur1dle!i- dos1atos.,As autoridadespotlticas, devem. se'>
7•
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punir politicamente, 'por meios ,políticos. Desde o momento
em que restringimos, limitamos a culpabilidade funcionál' do
Presidente da República a casos de ordem criminal todo êsse
aparelho de nada vale: não funcionará ,por falta 'de objeto.
O SR. TEOTOmO MONTEIRO DE- BARROS- Perdão!
Os ,casos não são de natureza só poI'ltica~
E' claro que,
quando se trate de matéria de responsabilidade do Presidente da República, assim como de responsabilidade de qualquer agente do poder...
-',
"
O Sa. CuNHA MELO - Cogita-se de crimes -prõpriâmente
ftincionáis políticos.' Trata-se de matéria -penal propria.,.
o
mente, mas matéria penal esp!!Cializada.
.
O SR. TEOTONIO MONTEIRO DE BAltROS - Os casos
rl'f.! l'es'Pon~~hmd~lIi'" <lo 'PT'.. ~iilente da República vêm enumel"Ud0"5 taxativamente no Projeto.
On4e a Constituição de 9idemonstrou ser falha foi justamente na forma de se apurar essa resPfJnsabilidade . Não
que se deixasse, por mais de uma vez, de configurar fo-rmas àelituosas por ela previstas. Oonfigurou-se essa modalidade criminal, ..mas não se apurou a responsabilidade.
Porque? Pela deficiência do aparelho punitivo estatuído na
ConstitUIção de 91.
O Sa. FEl\REIRA DE SOUSA- Nunca se apurou, porque
nun~ houve uma só denúncia.
O SR. TEOTONIO MONTEIRO DE BARROS ~ Houve
denúncia; mas nurica se apurou cousa alguma porque o caso
era entJ:egue a um poder político.
o SR. FERREm."- DE SOUSA - E continúa a ser.
O SR. TEOTONIO MONTEIRO DE BARROS - O julgament<> do Presidente da República não pode ser entregue
a tribunal político.
.
O f:l'a. FElU\E1RA DE SoUSA - Mas ainda está.
O SR. TEOTONIO MONTEIRO DE R4..R.ROS - Não
está. O projeto cria um TribU1l.al Especial para julgá,;.l~.
,O SR. FERREIRA, DE SoUSA - Depois que a CâInaxa .dos
Representantes,' conhecer,' da acusação:
,
O SR.. TEOTONIO MONTE!RO DE BARROS - V. Ex.
não perderia por esperar o complemento de- meu raciocinio,
porque esta é uma das falhas do projeto; que ora aponto.
O SR. FERREIRA. DE SOUSA- Estou acompanhandoV. EL
com muita simpatia.
o SR. TEOTONIO MONTEmO DE BARROS .-Venho
à tribuna, entre outras cousas, para propugnar, justamente
" a criação do recurso e%-offício" para. o Tribunal Especial,
todas as, vezes que.· a 'Câmara negue lieenca 'para. processar
o Presidente'· da Repú9lica; de modo que; instalada' a junta
preliminar de apuração,. que' tem. uma espécie. def,unção, policial-~ fase meramente instrutiva do processo vão os
-papéis_ ,àCàmara dos Represenmntes; •'que liminarmente
decide;sí recebe ou não a, denÚDcia-;"Recebida, cessam incon.,.. tinente asfuncões do "Presidente da RepUblica'6 f-orma-se
.~ ,a- eulpajá -perante o-Tribunal Especia!. .Rejéi~da,a'de-núncia;~eve-seeriar-,- e.é' o'queconstitueobjetode_:em.en'oamfuha'~recurSo~~ffic'i?;;obrigat6rio,
d a CaID.ara. ParI!.
()}~ib.l1i:lal ESpeciàl'~
. - -, c . ' , - ' ; ' - ) - '

o SI\. KERGINALDO CAVALCANTI -·-Neste caso, seria melhor eliminar logo a Câmara dos"Representantes.
O SR: FERREIRA DE. SOUSA -cE' O-que-eu ia diZer:
O SR. TEOTONIO' MONTEIRO DE BARROS--Não, pelo seguinte: ha casos em que, embora se configure e delinqüência
.. do Presidente da República, embora se. caracterize a figura
criÍnino.sa em que tenha incidido, existe uma razão de Estado, um·· motivo· de natureza mais alta, que faz se.tenha
necessidade de. passar por cima dessa forma de delinqüência do Presidente e preferir a·· sua permanência no posto supremo da República. Seria razão de natureza essencialmente
política e sObre ela a Câmara .dos Representantes é a autoridade legítima para se manifestar.
O SR. FERREIRA DE SOUSA - Mas seus atos podem ser
revistos por outro Poder.
O lS'R. CUNHA MELO - Orientação mais· acertada seria
confiar o julgamento dos crimes funcionais políticos do
Presidente da República e de seus Ministros, ao Superior
Tribunal Eleitoral, constituido, para êsses casos concretos,
de maneira espeeial. .
.
. O SR. TEOTONIO MONTEIRO DE BARROS - Seria um
Tribunal especial, da mesma forma daquele que está criado.
O SR. CUNHA MELO .-,- Mas sem a interferência do Poder Po'litico.
:::
O SR. TEOrrONIOM-ONTEIRO. DE BA.oR!ROS -_ Essa -interferência •é nooessá.ria~
Suponhamos o caso em que o PresidentE\ da República.
esteja· co1!hido em flagrante, em uma das formas de delinqüência previstas. na carta constitucional, mas, concomitantemente, a Nação se ache sob um período de subversão
da órdem interna ou na iminência de uma agr.essão externa,
debaixo de uma calaníidade públic~ que reclame o pulso
do poder. central, que a oriente e a guie. Vem, então, a manifestação: do Poder Po1'itico. É êsse que examina si é pre-"
ferivel ou não esquecer. aquela forma de .delinqüência que,
oP·residente cometeu, a pri"Ya1' a Nação de seu chefe, em
um tal momento •
..
Não se pode, portanto, prescindir da manifestação dêsse
Poder Pol'tico.· É preciso, porém, resguardar os efeitos· dessa manifestação, afim de qUe não perturbem a verdadeira
e efetivaresponsabilização.
.
OSa. FERRElRA'DE SOUSA - permitaV. Ex;mllis um
aparte. Concordo em que, muita vez,ha razõeS políticas que
devem primar sObre as de ordem jurídica, no sentido de
não lSer a acusação· ao Presidente da República julgada procedente.
a SR. TEOTONIO MONTEIRO DE .BARROS..,..." Naqueles
.m()mentos que-apontei,' por:'exemplo.
.;; :·"·.OSR••··~IRA·.DESOU& •.- • • V. E:x.,entretanto, hadé
convir, ;que podem ocorrerrazõespolfticasque .aut,orizem . . e
aconselhem oafastamenw •do Chefe-do Executivo,inde'..... pendenteda .. prátic&-de.,qualquer dos.:; atos e-riminosOs"Pl'evistos.: O . P..residente, da.. República •. pode'não':.terpratieado c
uni' dêSÍles crimes. mas. criado uma situaçãodeimpopula.ridada, pelos. seus etos de administração. OU não cumprimento ..
.. do programa, que exija. a sua destituição.. ' "
c . '

.~
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o Sr. Presidente' - Lembroaonobre"orador que está
quãsi finda o tempo de que d i s p õ ê . ,
O SR. TEOTóNIO MONTEIRO DE BARROS - O que o
ilustre colega deseja é i:znpossível dentro de uma COll5truCão jurídica, porque não 'de pode responsabilizar s~guem por
crime que não tenha sido capitulado anteriormente. S~ Ex.,
quereria que se deixasse, dentro .da organização constitu-.
cional, um elastério suficiente para que, deante de determinadas circunstâncias, se considerasse como' impopular,
como necessàriamente afastado de suas funções, o Presidente, sem que: houvesse incidido numa figura preestabelecida de responsabilidade. Isso, em matéria penal, é impos6fyel, no' esta90 atual da:'ciência jurídica.
, O SR. FERREIRA DE SOUSA - Não diria semelhante ailsurdo, do ponto de vista penal. Por isso mesmo, procurei
frisar que as minhas razões eram de ordem política. O que
eu desejaria era um Poder EXecutivo a que não se entregasse a sorte da Nàção, por 1lIJ1 número. de anos determinado.
sem que a Nação tivesse ao menos. o . direito de .destituir o
Presidente da República, quando necessário.
O SR. TEOTóNIO MONTEIRO DE BARROS - Com êss&
critério, iríamos instituir,. um órgão débil, iDÚtil, incapaz de
orientar um povo como o.. hrasileiro, pela extensão do nosso
território e pela massa da nossa população.
O SR. FERREIRA DE SOUZA -Não ha debilidade no Poder
que é apoiado pelo Pov~.
O SR. TEOTóNIO MONTEmO DE BARROS -Assim,

em resumo, .a matéria que eu'· ia versar, mas qu~ apenas
bosquejei, era justamente essa da eleição direta e da responsabilizacão do Presidente da República.
Quanto à responsabilização. acrescentar,ei a.penas algumas palawas.
Parece-me bem estruturado o Projeto, devendo-se, entretanto,. completá-lo, com o recurso, ex-oficio, obrigatório,
tôda vez'" que··a •Câmara dos ·Representantes negue licenoa
para0 processo e, também, com uma "medida lateral, ·que vir'
incluida no capítulo das' garantias individuais e que será a
instituição· das. ações populares, em . virtude das quais todo
cidadão será pàrte legítima para pleitear, .perante o. Judiciário, a anulação· ou nul'idade dos. atos do Poder Público,
lesivos do .patrimônio .da União, dos. Estados ou dos Municípios. Fica, . assim, completamente cercado dos freios necessários o agente máximo do PodierExecutivo, impedindo-se
a hiperlorfia dêssePoder. (Muito bem, muito .bem~ Palma.:s·
O. orador é cumprimentado.)

15
O Sr. Presidente -.:.. Tem a: pala~a o Sr. Lino Machado•
. OSr.Lino .Machado __ Sr.PreSidentà,Srs. Coristituintas,' já ao entardecer dadiseussão.- em derredor do Substitutivo do anteprojeto constitucionàl" e em pleria noite da sessão
:.;:
magnifícade;lioje. chego: ao alto. desta tribuna~.. . .
.'.i .·. }loraquí.Sr~Presidente, já..passaram <r.1asi todQS.: senão
todôsosl'epresentantes· da Nação.',Todoslluma demonstra.~.cão de> fé '. e de· vívismo, na. defesa de idéais, tem "Vindo traze·'
sua 'contribuição ao.' projeto oonst.i~cional!o:;" ~" . . .-:f...••. '. '.

-
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De todos os recantos, das regiões todas, de todos os quadrantes tem chegado aêste recinto, pela vós dos delegados do
povo, a pr6ria voz do Brasil.
Hoje, Sr. Presidente, permita V. Ex•. que á palavra
erudita dos'constituintes que a esta tribuna já assomaram
venha . juntar-se a sincp.ridade' da . palavra de humilde
representante elo Maranhão.
Quero, antes da mais nada, Sr. Presidente, trazer os
meus aplausos, as minhas con~atulações, o meu apoio ao
substitutivo do ant~projeto constitucional do ltamartL por':'
quê, na X'ealidade, :êle atende á média das aspirações nacionais.
.
Pouco importa, Sr. Presidente, que . . f6ra .dêsteParlamento críticas intempestivas e menos pensadas; tentemdes- .
truír a obra conciênte dos delegados. do povo brasileiro, que
aqui se tem empregado a um trabalho exaustivo na feitura do
.
nosso pácto politico.
Pouco importa, Sr. Presidente, a crítica desses eternos
críticos de obras feitas_-c ..
. Do substitutivo, aparando-se-Ihe as arestas, certo saírá
uma verdadeira Constituição - a que se vem elaborando.
lenta e confusamente, nos espíritos, sentimentos e crenças do
. povo brasileirô. Porquê,' Sr.. Presidente, ainda é o eminente
Sr• Borges de Medeiros· quem o· afirma - uma·· verdadeira
constituição· não poderá ser . jamais a obrada improvisação
do idéaleda razão pura.
.
A· minha·.bàncada trouxe varias, emendas .ao. plenário e
mandou que eu aqui viéssedefender apenas duas de entre
elas. Certo, Sr. Presidente, atendendo ás pr6prias tendências de meu espírito, eu me deixei arrastar, preferentemente,
pela defesa dessas sugestõeS' que visam no Brasil imenso,
neste pais -magestoso, de Sul a Norte, no litoral ou nos sertões,nos .-pampas .ou nas .chapadas, nas montanhas ou .nas
planices, s6 brasileiros~ todos brasileiros, sõ .irmãos, todos
irmãos. (Muito bem. )
.....
.,
..
Sr. Presidente, a primeira dessas emendas surgiunoiní.;.
cio· dos nossos trabalhos. Ela propunha o restabelecimento
do Senado. nos moldes da Constituição de 9t.
•....
Então~ Sr.]?residente,quasi .constituia críme ofalar·se,
entreaqueles-que vinbam· na 'Vanguarda das idéologiãs,· no
velhoSenad('.·Omeu objétivo foi tão s6 o de amparar. da maneiraque me· pareceu mais acertada, a .pr6pria essência do"
regimefederativo~ e não encontrei senão um :meio: o resta.;.
belecinientodásegunda. camara. na qual se representariam,
emigua:Idade. de· condições, todos os Estados da Federaçio.
. OSR,BARRETO~ELO":"'.V. Ex. permite tun aparte?
OSR.LINOMACEtADO-COIn·· todo praZer.
O SR. BARRETO CAMPELO - O. Senado·· era' a coisa mais
perfeita qUe se encontrava.na Constituição de 9f •
.. :.~OSR.LlNOMACHADO,-·.Agradeç()imensoo,apartedo
.• ilustrado· ·l'epresentantede·Pernambuco, Sr•. Barreto .. Cam~
·pelo/eXafirmoaS .. Ex •. que o Senado,ag6ra,dentro.do.nosso ...
régime~ e ser uma .das ·coisasmaisperfeitaS.daConstituição

o
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..••... ·.· ·. h:·sa~KPRcnNAi.DoCAv:.\I.cANTr.·~,Sucedel'á . isso,X'eal .
-êmente,-:si·também:adotarinos·o.··que'nio,.fizemos·11a:ponsti ,
tucló:.'avotàcioproporéfunal.:paraa.
.
5:·'.·.. :.:···".····...:, eScolha.dosSeIlàdore.s~
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-121O SR~ UNO MACHADO - Oportunamente; farei ·considerações em··tor~o do aparte. do brilhante Deputado . pelo ,Rio
Grande do Norte, Sr. Kerginaldo Cavalcanti. Entretanto.
desde já declaro a'S. Ex., que a meu vêr, essa proporciona..;,
lidade só parece ser razoavel para a Camara dos Representantes.
"
_ ~ ~._ ABELARDO MARINHo -,:OV. Ex.' acha que, pela
" ConstItUlçao d~91; o Senado estava talhado para essa missão,
de equilíbrio federativo? ~
O SR. AMARAL PEIXOTO - Para0 verdadeiro equilibrio,
s6 uma nova divisão do Brasil.
O SR.LINO MACHADO - No momento, apenas prOponho orestabelecímento de uma segundacamara - para ~
que com éla se obtenha relativo equilibrio político das unidades da federação, de vêz que, dadas as divisões territ6riais,
é utopia' o pretender-se o equilibrio econômico 'entre elas.
O nobre colega, Sr. Abelardo Marinho, acompanhando meu
raciocínio, o decorrer de minha oração, verificará que hoje
estou pela ampliação das atribuições concedidas ao Senado,
com o fim, precisamente, de torná-lo um dos mais preciosos
,
elementos da .Federação.
Sr. Presidente, as camaras únicas são seinpreabsolutas,
despóticas. E neste momento eu invoco a experiência secular.
Efaço-o, numa bomenagem a AntOnio Henriques Leal, um
dos vultos brilhantes do velho Maranhão; da Atenasbrasileira, que ainda em 1867 levava á tradicional cidade de S. Luiz
.,
.
a palavra de Laboulaye :.
A rep1'~entação dividida, nos povos livres, em
duasCamaras é um. axioma político tantas vezes, ve- ,
ríficado pela experiência, que não há mais discuti-lo.
Pode afirmar-se. com segurança que toda assembléia
, única levará a nação á anarquia e~á revolução.::
O que faltou" aos nossos pais para fundarem a liberdade -roi.uma segunda camal'a que contivesse a primeira e fosse por esta contida no respeito á Constituição eá vontade naciónaI. O poder absoluto embriaga e
.
perde os· legisladores"•
lO

Sr.: Presidente, torna-se necessário, portanto, refrear o
poder, e não há. senão um: meio defazê-lo~ dividilido-o, 1'e5'tabelecendoas duascamaras.
:
, . Procurando' apoiar-me .emautoridades~. de vez qUe fala
desta tribuna, não um cultor do direito, mas um· simples médico militar.' advertido pela palavra do emérito constitucio'cnalista Carlos Maximiliano, •ainda fui invocar' á autoridade de
Bernardino de Campos; quando,'lla. sessão de 26 de novembro
de 1890, pleiteava a criação go Senado:
"Nós, Sr. Presidente, no.· regime federativo, temos
a' considerar' 'duas ordens de •'relações: os. ,interêsses
nacionais e osjnterêsses dos Estados.pra, énecessá,'; rio naCouStituiçáQ<xueorganizarasínstituic(5esfe-:
,'derais;nós' demos, '.:.aos.Estadosuma' l:'epresentação',
pr6pria, .uma'représentaçãoque,por/suás condições,
<que,;pol:':sua:1!atureza;~pºssa:,ser',a :fiel.expr~são. dos
, 'interêsses;dasà.spir~ções~dos;'direitosdéSsa:entidade>·'
,c()Ietiva,'oEstado;;e'e,sta<répres,entacão .' nãopodel'á:'
'·sérséIiãodeacôrdóccim'<i:regiineque encontramos·-nas
,.. . .,
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Constituições: Federais,.o<Iue sé realiza no Senado,
visto como, conforme sabe V. Ex., a representação dos
Estados no Senado"é igual, 'e. cada Estadó, pequeno ou
grande, rico ou pobre, fraco ou poderoso, todos êles
têm uma representação igual, de' modo que, sendo assim, podem todos inflúir naquela corporação de maneira a evitar o predominio, a predominancia dos ele- :::
,mentos que se supunham mais fortes, que se supunham mais poderosos, que sesupunbain capazes de
. dominar pelo número ou por qualquer. outra circuns. tancia.·
. '
O SR,BARRETO CAMPELO - Foi por isso que eu disse que
"o'Senado éra a peça magistral· da Constituição de 1891.
.
O SR. UNO MACHADO - V. Ex. tem absoluta razão.
Era o único meio =de aparecerem todos os Estados, representado:;; em igualdade de condicões perante a União. É. pois, da
·própria essencia do regime federativo o sistêma bi-cameral.
O Sr. Epitacio PessOa, essa mentalidade privilegiada;
ainda por ocasião do debate naquela douta Assembléia, foi
além, pleiteando a iguaJ.dade de representação nas duas Camarás.
Mas, riãoassistia razão. ao eminente brasileirô.
Uma Camara representa o povo e<deve, portanto, guar- .
dar proporcionalidade; a outra, sim, representa os Estados e
deve ter igualdade de representação para todos êles.
O Sr. Epitacio dizia, então:
"Doutrina.)iberal, que garante. a intervenção de
todos: os individuos nagestão'dosneg6cios públicos,
compreendo-a como uma condição, como um elemento
indispensavel da verdadepoHtica nos govêrnos unitários mas,também,' como uma injustiça grave e inconveniente nos govêrnos federativos.
Nos primeiros ós representantes da Nação são
pr6priamente representantes do povo, .muito embóra·
vejam eleitos. por. circunscrições . trri16riais. determinadas, pois estas'circunscrições quasi que nãoguardam entre si diferença alguma. apenas uma distinção:::
nominal, de maneira que cada representante . vem,. no
Centro a que todas "elas estão ligadas pelos .laços mais
estreitos, defender osinterêsses do povo,'isto é. -1>8,
: interêsses de toda-a Nação.
..
. ..
,.
c Nosgovêrnos
federativos, porém,· cadaciréuns~
crição • tem :uma. auto~o!llia. própria, tem quasiuma
soberania,cada qual representa um corpo politíco . á
parte,. tem· interêssesperfeitamente· delineados, perfeitamente discriminados, de maneira que osr~presen';;
tantessão mand:ltários dos Estados, vêm defender os·
interêsses dos .Estados, cuja soma . constitúeo interêsse dacUniâo".
. . ..• Parece-me, Sr.Presidente.<.umaidéia. 'VÍtoriosaàdo
sistêmabi-cameral:e.aqui.·.estou.à. fazer .'0 que .dizohomem
·::do meu sertão: - chover no molhado.'
. .
" ~ .......•.... ·..~É,_nar.e~1idade,.~jit6riosa;:i:porquê~está.'na~.concienciade;;

·······;todos·os~Srs:;. Constituintesanecessidadeabsolutadacrea~.ão"·.'·

,,"do Senado,.da·. Camara.dosEstados·ou,do.Conselho .• F.ederal. .'
· ·..~.~..A:mi:r:ri.póuco "importa.o,nome;ÜÍlp0rla,sim;,a ~creação'"
. 'dessa séginída;Camára. e•.. devo.dizerque':ténho···preférencià
.•••
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pela segunda Camara com as" atribuições que lhe estão sendo
propostas por varias emendas •..
O Sa. BAlU\.ETo CAMPELO - Quanto mais, melhor.
O SR. LINO MACHADO - '" 'e concernentes ao Conselho F e d e r a l . '
O aparte com que me honrou o nobre Deputado, Sr. Barreto Campelo, obriga-me a uma ligeira referencia ao discurso do eminente Sr. ~l\{inistro da Agricultura.
Sou daquel1es que discordam da "supervisão" que se
pretende atribuir ao Conselho Federal, de vez que este será umorgão eminentemente. politíco e não deverá jámais
controlar os átos do Poder Judiciario. Quanto a atribuições
outràs, estou de pleno acõrdo com o Sr. Deputado Barreto
Campelo e com o que têm deliberado varias bancadas, em
,
diversas reUIUões.'
, Declaro, entretanto, Sr. Presidente, que tenho certa
preferencia pelo velho nome de Senado ..•
O SR.KERGINALDO CAVALCANTI - Não é a questãó de
nome que salvará a República.
OSR.LINO MACHADO...,.... .•• pelo amõr á tradição.
tle como que nos recorda os Vultos eminentes de umpas...
sado que é de ontem; lembra-nos uma pleiadebrilhante de
homens que souberamelev8.l' •bem alto o nome da Nação
brasileira, homens que não se degradaram" não se diminuiram, não' se. deixaram prostituir.
.
c
Refiro-me •. a .• êss'e· Senado e não ao' Senado; dos últimos
tempos, que se transformara em mostruário de ex-governadores e. ex-presidentes de Estados, numa cousa amórfa, maleavel ao talante discricionario do poder.
O SR.' BARRETO G.-W:PELO - É porque não havia eleições no, Brasil'. .
O SR. LINO MACHADO - Diz V. EX. muito bem.
:E não s6 o Senado - e vou. ao encontro do aparte de
V'. Ex. -'- se degradou, a Camara dos Deputados taníbém.
E VOu além, afirmando á Constituinte que,' ao lado do Poder Legislativo, tão aviltado quanto êle, caminharam os
outros dois Poderes.
'. ....
'.
'
O' Judiciarió. Sr. Presidente". entregando-se pelo pais
inteiro, pelos sertões af6ra, a falsear a vontade livre do povo b:rasileiro, a· falsear o voto e a fazer as eleições a bico
de-pena.:..__·· _
;,; _
"
O SR.KERGINALDO CAVALCANTI-.- Esta é, aíiás, uma tra:"
,dição que vinha da Monarquía.
O SR. LINCi.MACHADO - E ,não s6 o °Judiciario. O
Executivo, ·hipertrofiaclo, invadindo atribuições 'que lhe não
cabiam. Tudo: emconsequencia. do que acentuou o brilhante representante. de'- Pernambuco" Sr~ .Barreto Campelo:· o
falseamento do voto..
'
'
O Sa ÁBELARDO:rtfARINHO ...,....Parece que V • Ex. 3.bre'
_ uma,exeçãopara oorgâo supremo do. Judiciario~ .visto ha-ver~sereferido'. exclusivamente. aos orgãos desse poder, dis": sfJ1Dirladospel0. interior 'do ,pais. . .
.
~ ..• " - Q':SR;'LINOM..-\CH..IDO,~.:Refiro-meaoJudiCiario que
···.falseavaovoto,.1IUeincitava áfraude,náQpreparancio·. con- ...•
>•. venientementeoéeleitorado; refiro-meao.~Judiciario'.. queé•
. ,:~om~.r~:' ·Ex:~,:saDe,'ümelemento deSta'·cl.1pula,'dita • sagrada
<

"'o
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a que V. Ex. se refere~, E penso que as exceções, si por
ventura existem, apenas-surgem para co~irmar a regra.
Foram os três poderes, Sr. Presidente, que contribuiram para o disvirtuamento do regime democratico.
O SR.. ,TEIXEIRA LEITE - .A corrução do Poder Judicia_ rio era, entretanto, menor que a dos dois outros poderes.
O SR~ LINO MACHADO - É uma questãodenía:is'ou
de menos.
'
,
Não poderei, Sr. Presidente; entrar nessas indagações_
O SR.. .ABELARDO MARINHO Se V. Ex~ emprestasse ao
ambito das atribuições do Judiciario a devídarelatividade,
,veria. que êle é o mais culpado.
O. SR. LINO MACHADO - O adiantado da hora, Sr.
Presidente. não' me permite corresponder a todos os apartes amavefs dos ilustres colegas. Sei que todos os poderes
se .degradaram, mas não posso afirmar qual dêles mais se
degradou.
A outra emenda, Sr-. Presidente, que terei de justificar, visa estabelecer o relativo equilibrio dos Estados da
Federação, para a .escolha do Presidente da República.
Ainda há poucosmomeJitos, o nobre orador que me antecedeu,Sr. Monteiró de Barros, na apreciaçãO das cor1'en,tesqueap6iam a-eleição diréta ouindiréta, seIÍlquererenfileirar os que se batem por essa ou por aquela fórmula,
'releml:!rou que. a eleição. diréta é trepidação, é agitação. é
vida enfim. e poderia tê-lo feito citando mesmo aprópria
historia brasileira.
Poderia ter. recordado a palavra fulgurante - de Ruy
Barbosa, enchendo todo um seculo na campanha civilista;
poderia ter trazido ao conhecimento da Assembléia, avivando a .lembrança dos doutos Constituintes, a palavra fogosa
de Nilo Peçanha, por acasião da campanha da Reação Re~publicana.

O Sr. .AMARAL PEIXOTO. - -NiloPeçanha e Seabra.
O'SR.LINO MACHADO.;..... E Seabra, com vivo prazer
acrescento. E não o fizéra,anteriormente, declinando de 10'go o nome de nosso venerando coléga, por estar· citando
apenas o dos chefes dessas cruzadas civicas.
Ó -SR.. AMAJ\AL PEIXOTO - Digno de nossa admiraçãO
(Apoiados) •

' .

O SR." LINO MA.cHÀDo -..;.. Poderia ter aludido a essa
campanhamemôravel,que é de ontem, chefiada por V.Ex.
Sr. Presidente e que nasceu nas montanhas, na terra. da liberdade; extendeu-se aos pampas, invadiu onordéste, abá" lou as florestas do' Amazonas e terminou na - apote6se da
vitória outubristal
Jl:sse
panorama. subliriíe dãs eleições dirétas. Mas
"hátambémc tristes panoramas nas realidades brasileiras --.
o êsmagamento de quasitodos os Estados da. FedE'ração
pela. vontaue suprema de duas oU três unidades' dessas mes"

um

ma.o:F~eraçãol(Muito

bem.)

..

'. ,

: .. ~InÓidir~arrios.portant6,Sr
.. P.residente: ,nos' mesmos
; eÍ'rôs' da velha c República .adótada que,'fôsse a eleição -di'réta:.->.'/">> " - . : < ' ' " i •••.. .
.
,-,'(Basta"ássinaIar.irgumeritando ..com o. alis!amentóátllal,
<rue São Paul(),' Minas e Rio.._Grande do .~uL reunem56.%do
';':2;'_'~:-'<e!eitorado"-J)rasileiro~ .
-,;-

:.:,:'~<,::::.""
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- •.A eleição Airéta. Sr. Presidente. importaria num"mono'Polio, r-edundarla naquéla f3.l'ca, em que alguns Esfados da
Fede~ção resolviam a seu talante a vida do país.
,Nao procuramos defender, aqui, a democracia liberal
porquê ela vive até mesmo na mentalidade da nossa gente:
Defendámos, sim o· regime federativo, impedin.do que três
Estados possam eleg~ o Presidente da Repúblíca dos Estados Unidos do Brasil sem o apóio do Di.strito Federal. do
Acre e das 17 outras. unidades da Federai;~o.
Façamos a eleição indiréta.
Amanhã nenhum de nós poderá dizer que Sergipe, Maranhão ou Goiaz deixam de tomar parte no conclave, no banquete político para a escolha do Chefe da Nação.
O SR. BARRETO CAMPELO - V. EX. desculpe, mas tomar
parte em banquetes com o prato vasionão vale a pena... _
O SR. LINO MACHADO -- Realmente, não poderiamos
tomar parte no. banquete. .. É por isso mesmo que procuro
trazer contigente ponderavel de eleitores de todos os Estados. Não pleitearei, jámais, a predominancIa dos pequenos
sôbre os grandes, porquê isso seria impossivel, irrealizavel e
de clamorosa injustiça. O que viso é permitir a voz de todos
os Estados, é não deixar asfixiá-la, sufocá-la, estrangulá-la
emfim, como aconteceu durante os 40 anos que foram.
Sr. Presidente, a sugestão que tenho oportunidade de
trazer ao conhecimento dos Srs. Constituintes vive em meio
de todos nós, está trepidante no ambiente desta Casa e já- foi,
há tempos, objeto· de deliberação no Congresso Revolucionário
de R e c i f e . ·
Mais, Sr. Presidente, ela respira brasilidade e por isso
mesmo empolga todos os espíritos de élite da 'Política brasileira. Deí-Ihe fórma:' apenas. VV. EEx. conhecem-na, certamente.
TíTULO rrr

Art. 68 Substituam-se os parágrafos_ 2° e 3° pelo seguinte:;
.
Compor-se-á o colégio especial dos membros da Camara
dos Estados e da Camara dos Representantes e de mais
cinco'delegadosporEstado-e pelo Distrito Federal, eleitoE
pelas Assembléias. Legislativas Estaduais -e pelo Conselho Mu_nicipal do~Distrito Federal. trinta dias antes das dataspre·
,vistas no. parágrafo 1°. Justificação

Procura estabelecer-se °relativo equilfurio dos Estados
na escolha do Chefe'da Nação.
Na verdade, com êsse eleitorado especial nunca se ver~
ficará. a eleiçãO do :Presidente da República com o apOlO
exclusivo de três ou quatro unidades da federação' o que
seriaentretanto,'Possivel pela-eleição diréta.· .ou pelo colégio
eSÍle~ialpro:postonosubstitutivo da ·.Comissão dos 26. Cessará destarte a hegemonia de poucos com o~detrimento de
muitos-ehaverá uma relatIva igualdadepoUtica dos Estados,
-de vez que, pela divisãO éterritorial, é inteiramente. impossívelaigualda.(Íe econôID.icacentre êles._..__~ . . . . . .. ..• ..-•. • :0.
"Sala daS SessÕ~s· . 2. de Abril de' 1934. .-..-LineMaehado;

.... ····'::..;;...Ca'rlos:}leis.-.._.. '.nodrig'Ue~Moré;;:l'Q,;·· ~Adclpho ~are$_.
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Como vê V. Ex., Sr. Presidente, será o colégio especial
composto da Caroara dos Representantes, da Camara dos Estados (Senado ou Conselho Federal ou que outro nome tenha)
e mais de cinco delegados eleitos pelas Assembléias Estaduais e cinco pelo Conselho Municipal do Distrito Federal.
Assim, Sr. Presidente, teriamos, na realidade, um processo razoavel de eleição indiréta, e como resultante dele um
período de acalmía, de serenidade € de paz por que tanto
anceia nossa patria.
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - A idéia de V. Ex. é, de
fato, muito interessante e engenhosa, mas para se completar
seria necessário que, pelo menoS, pa~a essa eleil)áo, a -representação se fizesse também pelo critério proporcional, de
sorte que, para as representações das Assembléias dos Estados
não viesse para a escolha apenas um partido, o que poderia
dar-se perfeitamente.
O SR. LIl';O MACHADO - Naturalmente, será resolvida
ti objeção de V. Ex. ao se tratar da organização dos Estados.
O SR. KERGINALDO CAVALC-..\NT! - Estou apenas chamando a atenção.
O SR. LINO MACHADO - As Assembléias dos Estados,
pelo voto proporcional, terão, certamente, representantes da
oposição.
O SR. KERGINALDO CAVALcANTI - V. Ex. há de concordar que se a escolha fosse feita pelo voto da maioria, não viriam representantes da oposição.
O SR. LTIlD MACHADO - V. Ex. vem corroborar meu
pensamento. Cert.o, na organizacão dos Estados, serão garantidos os direitos da oposiçãO.
Ficarão representado~: - c povo, pela Ca:nara dos Rep:'e!;~ntantes; a coletividade - o Estado - pela Camara Alta,
f:·(?nado, ou Conaelho; as profissões e as classes, que já estão
c'.tIJlempi:!d~s, continuarão da %Desma f6rma a sê-lo, na Camara dos R8Dresentantes.
Vou terminar, Sr. Presidente, atendendo á. observacão
de V. Ex., de que s6 me restam dois minutos.
As emendas que venho de justifioar procuram estabeleeer uma relativa igualdade poJitica entre as unidades da federação lrasileira.
EJ:?s concorrem, Si'. Presidente, para o idéal sublime de
igualdade, de fraterniàade, de paz entre os filhos de uma
patria.
Eias faiam, assim, em nome da aristrocacia dos sentimentos, do afeto, àa cordialidade, da verdadeira paz de irmãos.
.
Sr. l'resiàente, antes de sel' j>oUtico sou médico. Assim,
não deixarei esta. tribuna sem um último apêlo á douta Assembléia em prói àa emenda Xavier de Oliveira, desintegrando, embora, o mosaico sanitário na expressão elegante de
Magalhães Netto.
Amparemos a crianca.
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Ela é êsse país imenso, magestoso, que diviso no céo escampo de nossa terra - o Brasil de amanhã!
Por êsse Brasil é que aquí nos reunimos e trabalhamos.
Amp"rémo-la, pois, pura a felicidade, para a grandeza,

para' o progresso, para o bem e pelo amor do Brasil! (Muito
bem; muito bem. Palmas. O orador foí muito cumprimentado. )

o Sr. Presidente - Esgotada a prorrogação, vou levantar
Sessão, convocando outra, extraordinaria, para amanhã, ás
13 horas, com a mesma

<l

oRDE~{

DO DIA

Continuação da discussão do projeto n. i-A, de
(Substitutivo Constitucional - 2!1' Sessão.)

1934.

Levanta-se a Sessão ás i 9 horas.

16
DISCURSO

PRONUNCIADO

PELO

NA. SESSXO DE 21 DE

SR. LIXO

NOVE~m1l0

MACHADO

DE 1933

o Sr. Lino Machado - Sr. Presidente. S1's. Deputados:
são duas palavras apenas que YOU ])l'Ofel'ir, deLerminadas
pelos imperativos da minhu !ll'Ópt'i:l coneiencia, e que são
também o reflúxo da ol)inião de todo o POVO de minha terra,
de todo o povo do l\laranhüo.
Antes do mais, Sr. Presirlenlc, devo dizer a esta Assemb1üia que sabcr'ei gIJuUllllcnLe. eleg-anl.emenlc, esquecer os
ressent.imento:, rio Ilas::Hltlo, }lara. aqui trazel' ::t minha c01abOl'u(:iio uo llrcsenll:' com os 01110s filus no futuro, 1105 grall!lcs df.·;;lillos do 110:;5(1 imenso País.
]~, porém, Sr. Pr'csiJente, o povo mnranl1ensc que exige
de mim eslus palavras. Deyo der!arar. preliminarmente,
qtie niío \'cntilnl'ei desta lri!JullU um CU;;() ]Jl's50al, um caso
l't!giol1.:l1. sen:1a um C:l:=,o eminentement.e h!'asileiro.
Ainda h:i pouco, acabou de prest.ar compl'omisso perant.e

a A5sembll~ia Constituinte um Deput.~ltlo, derrotado em :Maio
e em Outubro - derrotado, consequenlcIl1ente, duas vezes,
nas urnas IhTCs, - e que aqui não ent.ra com o. apoio do
:Maranhão .
.sr. Presidente, o pleito de ~Iaio. no meu Estado natal,
foi uma grande festa cívica, uma grande comemoração que
se realizou sob a mais ampla das liberdades. Ninguém,
Sr. Presidente, nenhum dos candidatos, nem um só marunhense, levantou a voz, uma \'cz srqucr', senão para aplaudir
êsse grande pleito. A imprensa, então livre das pêias degradantes da censura, livre da sufoéac.:,flo e do garrot.eamento,
toda ela, sem distinção de côres políticas, se tem referido com
encômios ao memorável prélio cívico de 3 de Maio.
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Entretanto, Sr. Presidente, passados os ,Primeiros instantes, do silêncio das urnas livres veiu a derrota fragorosa
dos meus ilustres adversários políticos; e, então, êles enxameiaram o Tribunal Eleitoral do Maranhão e vieram bater
ás portas do Superior Tribunal Eleitoral desta Capital.
Nada faltou; todas as alegações foram feitas, até mesmo
uma alegação pueril - a chegada de um candidato na antevéspera do pleito, chegada, pelos ares, de um candidato que
descera das asas da Panair para os braços do povo maranhense. Até a chegada dêsse candidato foi alegada como
motivo de coacão, e êsse candidato é quem tem a honra de
falar a V. Ex. neste momento.
Ia de um exílio, de um exílio nobre dos Pampas; volvia
-depois de passar mais de ano nas fronteiras 'sul do Pais,
apenas por querer viver agarrado aos meus ideais, apena!!
por não saber dêles desertar.
Sr. Presidente, lá, na forja dos Pampas, que é a forja
do civismo, meus ideais não poderiam arrefecer jámais, em
meio daquela gente brava e cavalheiresca, em meio daquela
gente que há escrito em nossa História as mais lindas páginas, certamente num vai-vem destemeroso, marcando com as
pontas de suas baionetas, coom as patas de sua cavalhada, em
avanços e recúos, as fronteiras do nosso imenso País; em
meio daquela gente que tem a epopéia brilhante dos Farrapos, eu não poderia de maneira alguma arrefecer meus
ideais.
'Mas, Sr. Presidente, a verdade é que meus ilustres adversários vieram bater ás portas do Superior Tribunal Eleitoral,
e aqui, vendo que possibilidade de fraude não existira, o
Superior Tribunal mandou repetir sete das seccões eleitorais do Maranhão. Voltámos todos, Srs. Deputados, voltámos ás urnas com o mesmo desassombro, com o mesmo interesse, com a mesma certeza na intangibilidade da Justiça;
e, novamente, em f, 3 e 5 de Outubro. reelegemos, nós. do
Partido Republicano, cinco representantes do Maranhão a
esta grande Assembléia Constituinte. Os meus adversários
políticos não souberam. siquer, ter um gesto de nobreza,
reconhecendo a vitória de seus contendores, c, por meio de
recursos os mais variados. recursos eleitorais. recursos sentimentais. voltaram ás portas do Tribunal e o Tribunal novamente mandou anular as eleições em que tinhamos vencido. n6s do Partido Republicano. romp.endo um diploma líquido e certo. depois da proposta de rompimento de três
diplomas liquidos e certos.
O Sr. Presidente - Devo lembrar ao nobre Deputado que
a hora do Expediente está a terminar, restando apenas cinco
minutos.
O .sR. LINO MACHADO - Obrigado a V. Ex. pelo aviso.
Sr. Presidente, devo dizer a V. Ex. que não poderia, de maneira alguma, deixar de trazer ao conhecimento. desta Casa
as primeiras investidas da politicalha, que transformou
nossa democracia em democracia de mentira, durante oS 40
anos do regimen passado.
Já que V. Ex. me previne de que disponho apenas de
cinco minutos, e porquê não' queira fatigar a atencão desta
Assembléia, vou terminar declarando· aos Srs. Deputados
que o Maranhão livre, o, Maranhão. altivo, aquele que não
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se atrelou ao Catete na arrancada omagnífica de 30, o Maranhão, pela minha voz, protesta contra a entrada, neste
recinto, do DI'. Godofredo Viana.
Devo adiantar a V. Ex., Sr. Presidente, que nesta Casa o
Maranhão, que tenho a honra de representar, terá uma cadeira vaga, e, fora dêste recinto, como seu autêntico, como
seu legítimo representante, o Almirante Frazão Cantanhede>
Aqui poderá aparecer, e já apareceu, realmente, o representante de nulidades, a fraude personificada, como homenagem á velha Republica. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado.)

REQUERIMENTOS

QUE DEIXARAM DE SAIR
ABRIL DE 1934

NA

....T.... DE

11 DE

Requeiro seja dado conhecimento á Assembléia que o
requerimento por mim assinado para insercão nos Anais do
trabalho Novos Territórios - Brasil, da autoria do Exmo.
General J. Ramalho, não importa absolutamente na afirmativa de concordar com as su.a:est.ões no mesmo contidas.
Sala das Sessões, 11 de A.bril de 1~34. - Luiz Tirelli.
Requeiro a publicação, no Diário da Assembléia Nacional, da palestra realizada, em 9 de Abril de 1934, no Instituto Nacional de Música, como parte de um programa cultural promovido pela Associaçã(' Brasileira de Educação, subordinnda ao titulo Os Problemas Fundamentais da Organização
Nacional.
Sala das Sessões 10
vedo.

VOLUME XIV

d~

Abril de 1934. -
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11S'" Sessão, em 12 de Abril de 1934
(EXTRAORDINARIA)
Presidência dos 8rs. Antônio Carlos, Presidente; Tomaz Lôno,
to Secretario; Cristóvão Barcelos, 20 Vice-Presidente, e
Pacheco de Oliveira, 10 Vice-Presidente

1

Ás 13 horas, comparerecem os Srs.:
Antônio Carlos, Cristovão Barcelos, Tomaz Lôbo, Fernandes Távora, Valdemar Mota, Alvaro Maia, Magalhães de
Almeida, Rodrigues Moureira, Costa Fernandes, Carlos Reis,
~:dolfo Soares, Godofredo Viana, Freire de Andrade, Barreto
Campelo, Augusto Cavalcanti, Simões Barbosa, Leandro Maciel, Augusto Leite, Rodrigues Dória, J. J. Seabre, Marques dos
Reis, Pri~co Paraíso, Alfredo Mascarenhas. Negreiros. Falcão,
Aloísio Filho, Francisco Rocha, Arnold Silva, Henrique Dodsworth, Sampaio Correia, Leitão do Cunha, Olegário Mariano,
Fernando Magalhães, Buarque Nazareth, Lemgruber Filho,
Bias Fortes. Martins Soares. Pedro Aleixo, Augusto de Lima,
Negrão de Lima, Augusto Viégas, Mata Machado, Delfim Moreira, Vieira Marques, Furtado de Menezes, Policarpo Viotti,
Daniel de Carvalho. Levindo Coelho, Campos do Amaral, Teotônio Monteiro de Barros, José Carlos, Mário Whately, Lacerda. Werneck, Alfredo Pacheco, Lacerda Pinto, Nereu Ramos,
Carlos Gomes, Carlos Maximiliano, Vitor Russomano, AscaniQ
Tubino, Fanfa Ribas, Adroaldo Costa, Minuano de Moura,
Gilbert Gabeira, Antônio Rodrigues, Valdemar Rp-ikdal, Francisco Moura, Antônio Pennafort, Sebastião de Oliveira, Alberto
Surek, Edmar Carvalho, Mário Manhães, Mílton Carvalho, Alexandre Siciliano, Rocha Faria. (7oi)
. O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o compareCImento de 74 81'S. Deputados.
Está aberta a sessão.
O Sr. Fernandes Távora (2 Secretário) procede á leitura
0

da ata da Sessão
aprovada.

antecedente, a qual é, sem

O Sr. Presidente -

O Sr. Tomaz Lôbo

pediente a ser lido.

Passa-se á leitura do Expediente.

W Secretário) declara que não há ExPeço a palavra. pela ordem.
Tem a palavra, pela ordem, o nobre

O Sr. Ascanio Tubino -

O Sr. Presidente -

Deputado.

retificações,

-
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o Sr. Ascanio Tuhino (Pela ordem) - Sr. Presidente,
na Sessão de ontem, o ilustre Deputado por Minas Gerais,
Sr. Cristiano Machado, cujo nome declino com o devido
respeito e a maior admiraç.ão, ao usar da pàlavra ];:ara discutir matéria constitucional, aprové'ittlu-se da oportunidade
para lançar desta tribuna a candidatura do Exmo. Sr. Ge·
neral Góis Monteiro, digno Ministro da Guerra, á Presidência da Republica.
A!?sim agindo, o simpático representante de Minas Gerais exerceu um direito. que ninguem lhe pode recusar,
por isso que vivemos num regime democrátIco, em que é
livre a manifestação do pensamento e da opinião. E porquê assim pensam E' entendem os Deputados liberais pelo
Rio GranQe do Sul, cujo Partido já proclamou, urbi et orbe,
o seu candidato á eleIção presidencial (Muito bem). porquê assim entendem e assim pensam, Sr. Presidente, os
constituintes do Partido Liberal do Rio Grande do Sul abstiveram-se de quaisquer manifestações, no intuito de não
perturbar o debate e de evitaI' exaltações inoportunas.
Foi, por conseguinte, com a maior surpresa e com imensa
mágoa que os liberais gaúchos depararam, no popular vespertino Diario da Noite, com uma injúria assacada aos brios
do povo riograndense e atribuída ao ilustre Deputado mineiro, SI.". Clemente Medrado.
O SR. ViTOR RUSSOMANO - O "Jorna~ do Brasil" tambem lhe deu curso.
O SR. ASCANIO TUBINO - Proterido êsse aparte pelo
SI'. Clemente Medrado, ou por qualquer um dos Srs. Deputados. declaramos. Sr. Presidente, que não o ouvimos. porquê, se o houvessemos percebido, a nossa réplica teria sido
imediata.
O SR. CARLOS GOMES - Muito justa.
O SR, ASCANIO Tt;'BINO - Não preciso historiar, Sr.
Presidente, a contribuição do Rio Grande do Sul na arrancada de Outubro; nâo preciso historiar essa contribuição
desde a primeira hora, quando Oswaldo Aranha e Flores da
Cunha, á frente de um pugilo de bravos, assaltavam o quartel general na cidade de Porto Alegre, para iniciar a implantação da verdadeira democracia no Brasil. Não tJreciso
hi::.toriar essa contribuição, desde a primeira hora. quandi)
o Sr. Getúlio Vargas, assumindo o comando das fôrças revolucionárias, exclamava: - O Presidente do Rio Grande
do Sul não se rende!
Foi tão extraordinário, tão contagioso êsse entusiasmo
que Osvaldo Aranha chegava a declarar que a coragem estava em ficar, e Flores da Cunha, o ciclope, bradava: "\Desta viajada ou se volta com honra, ou não se volta
mais!"
Em 1932 - e quero passar de leve sôbre a lut.a fratricida, para não ferir melindres - os gaúchos, com a bravura que é apanágio de todos os brasileiros, pelejaram em
.
todos os setores.
O SR. JosÉ CARLos - De um e do outro lado, a começar por Borges de Medeiro~.
O SR. ASCANIO TUBINO - De um e outro lado. como
acaba de acenauar o nobre Deputado .pelo Estado de ~ão
Paulo.
Por .conseguinte. Sr. Presidente, afirmar que os gaúchos, em 1930 e 1932, procederam mussulmanamente, aten-
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dendo apenas, em Itararé, á alvorada da vitória, é uma injúria ao povo gaúcho qUb repe1imo~ com toda a altivez.
Modestos embora, obscuros, estamos nesta Constituinte para
prestar nossa colaboração desinteressada, leal .animados do
alto espírito de fraternidade ~ dt ardente amor ao Brasil.
Obscuros, modestos, Sr. Presidente. somos dignos com os
que mais o fOTem e podemos, nesta emergência, como em
qualquer outra, exclamar {lomo o grande Napoleão: - "A
nós, riograndenses, poderão matar; ultrajar, nunca!" (Muito
bem; 1nuito bem. Palmas.)

2

o Sr. Presidente - Sou obrigado, pelo Regimento, a lembrar ti Assembléia que, quando se pede a paTavra pela ordem, é para suscitar alguma questão de ordem. Se. porventura, os Deputados que falarem pela ordem começarem a
tratar de assunto extranho á atividade da COn3tituinte. os
nossos trabalhos ficarão notorIamente perturbados. Faço,
pois, um apêlo, aos 81's. Deputados para que, quando solicitarem a palavra pela ordem, se limitem á matéria sôbre o
andamento dos trabalhos da Casa.
3

o

Sr. Carlos Maximiliano -

O Sr. Presidente Deputado.

Pe~.o

a palavra.

Tem a palavra, pela ordem, o nobre

O Sr. Carlos Maximiliano - Sr. Presidente, não vou fazer
a desordem que V. Ex. receia.
Parecia-me desprimor dar, pelo meu silêncio. a irnpres~
são de que acolhi com displicência duas réplicas erudita!>
a uma oracão minha. na parte que se refere á dcsapropri:lcão por utilidade pública.
Sirvo-me, porém, da interpretação liberal qu.e V. Ex.
tem dado ao Regimento para enviar li Mesa. afim de se:publicad::\ nos Anai.ç desta Assembléia, n minhrt rC5posta.
que ficáraengarafada, em cumprimento da lei de que V. Ex.
é defensor acérrimo e eu o mais obediente soldado desta
Casa. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Carlos Maximiliano envia á Mesa o seguinte discurso:) - Prevaleço-me da tolerante e liberal interpretação do Regimento, adaptado pelo nobre Presidente da Assembléia, para corresponder á gentileza de dois brilhantes méstres de Direito, revelada na réplica a asseercões minhas a
respeito de desapropriação
Achei contrária á boa técnica a especificação, em 1e1 suprema, da diferença. entre desapropriação por necessidade
e por utilidade pública. No meu entender, bastaria aludir á
última; pois em sua amplitude compreende a primeira. Não
me convenceram, antes fortificaram a minha discordancia os
argumentos aduzidos em contrário.
Ao invérso do que fof afirmado nr. tribuna IJa.r1amentar,
o conceito de utilidade é mais amplo do que o de necessidade.
A obra mais completa e recomendável que eu conhe~o
sObre a matéria, é a de Sabbatini - Commento aUe Leggi
8uUa Esproprua:ione per Pubblica Utilitd, - em três grossos
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volumes. Éste colendo mestre -ensina, em a
pítulo I, n. 9:

Introdu~ão,

ca-

nA 'expressão demasiatto restritiva necessidade pública foi substituida por outras muito mais amplas _
interêsse público ou Utilidade Pública".

Rafael Bielsa, autor da preferência do brilhante professor de São Paulo que me honrou com a sua contestacão, no
seu Derecho Administrativo. 2& ed .. vaI. lI. pag. 267, transcreve, em nota; as palavras seguintes:
Com() se vê. a lei, com exigir SÓ o utilidade e
não a necessidade, deu o primeIro passo no sentido de
facilitar a -expropriação da propriedade particular
conforme as conveniências públicas". (Estes conceitos
pertence ma Eduardo Costa, procurado!" geral da
Na~ão.)

Pronunciam-se no mesmo sentido: Gonzalez Calderon Derecho Constitucional Argentino - vaI. lI, pag. 1.80, e Ar"
turo Bas - Derecho Fede'ral Argentino - vaI. lI, pag. 8.
Pulularam outr6ra, os abWios dos principes contra a propriedade privada, extorquida sob a capa da utilidade pública.
Por isso a Declaração dos Direitos do Homem, no art., 17.
com o intuito de restringir a faculdade de desapropriar. limitou-se aos casos de necessidade pública. Logo transpareceu o inconveniente da limitação; pelo que se restabeleceu a
. amplitude antiga, abroquelado, porém, o domínio com a ressalva da exigência dE' uma. lei qUE' declaraSSe de utilidade
pública o imóvel pretendido pela Administração (Sabbatini,
voI. I, comentario 1., ao ar-t. 2°.)
Não me parece ter havido, como afirmou na Assembléia
uma das glórias do magistério superior da Baía, manutenção
da preferência pela expressão utilidade pública, - "em virtude da fOrça de inercia"~ Â substituição inicial e a persistência posterior foram propositadas, concientes. Nem seria
possível que o simples fato de haverem os franeêses adotado
uma formula decidisse OS outros povos a preferí-Ia, embora
defeituosa; pois os italianos, embora calcassem o seu Código
Civil sObre o modêlo francês, d<l mesmo se afastaram, sempre
escola própria, distanciada da gaulêsa e superior á mesma
sob todos os aspetos.
Colima o Direito c modérno a supressão das possibilidades
de .i!.nular processos e atos jurídicos. De um grande professor
português Alves de Sá, partiu êste grito, repetido pelo nosso
João Monteiro - "guerra ãs nulidadesl"
Ora a distinção en:tr.e casos de necessidade e os de utilidade conduz ao resultado que se deseja evitar: pode o decreto ser inquinado de inoperante, por declarar um imóvel - de
utilidade quando a hip6tese vertente s-eja de necessidade; bem
como perder-se o pl'ocesso 'Por seguir o rumo desta quando
daquela se trata, e vice-versa. Daí à indiscutível conveniência de s-e não insistir na distinção algo bisantina. Sim; com
o progress(j social e cientifico, diminue, até as raízes de zero,
a diferença entre os casos de necessidade e os de utilidade;
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cada vez mais, est~s abrangem aqueles. Por exemplo: a salubridade públil:a é caso de neecssidade: a abertura::de praças
ajardinadas, caso de utilidade (Whitaker - Desapropriação,
ns. 267-27; ora, um jardim público, tanto serve para embelezar a cidade, como para a tornar mais saudável, desafogando e arejando um trecho, oxigenando o ar ambiente; atende, pois, aos dois objectivos, á necessidade eá utilidade
Ensina o prestigioso professor Lorenzo Meueei - Instituzioni, di Diritto Administrativo, 5a , ed., pag. 525:
"A' forma necessidade pública ,aóotada nas Constituições Francêsas de 1791 e 1793, foi melhor substituida, nas leis posteriores, a de utilidade, conceito
mais compreensivo do fim social, e que mal se poderá
discernir do de necessidade. Abrange todos os fins ou
necessidades públicas».

Andam, pois, com acerto, os ~scriptores que usam de uma
só expressão. genérica, ampla - desapropriação por utilitl.adJ8 pública. A utilidade é compreensiva da necessidade,
como be macentuou em oportuno aparte, por mim -apláudido, <l estudioso Deputado Pereira Lira. O que é necessário, é
útil; a recíproca, sim, não parece verdadeira: o útil pode, não
ser necessário. Eis o que doutrina Viveiros de Castro Tratado de Ciência da Administração e Direi.to Administrativo - 38. edição, pag. 282: ,

"O legislador constituinte teria feito melhor emprega.ndo somente a expressão utilidade pública, que é
suficientemente compreensivel para abraçar todos Os
casos de necessidade pública".

No meu discurso, publicado no Diário da Assembléia de
22 de Março, transcrevi opiniões, no mesmo sentido, de Soli-

donio Leite e Arão Reis. Lê-se, no parecer do procurador
geral Eduardo Costa. transcrito e louvado por Bielsa (VaI.
1f, pago 268):

Bem se percebe que tudo aquil<l que satisfaz uma
necessidade geralmente sentida, ou as conveniências
maioria, é de utilidade pública. Onde, porém, principia a necessidade e conclúem as conveniências'!"
Lealmente reconheco terem procedido com acerto OS
professores Clovis Bevilaqua, Virgilio Sá Pereira, Manuel
Villaboim, Mário Mazagão e Cardoso de Melo Neto, com expôr a diferença entre necessidade e utilidade pública. A
função do interprete é construir; não - criticar. Em face
de um texto que distinguia, ao comentador incumbia dar as
razões da distinção e explicar em que a mesma consistia .
Deste parecer fui sempre, e <l sustentei no Prefã~i<l dos
meus Co1ftentários á Constituição Brasileira, apoiado no
exemplo dos norteamericanos, dos italianos e de Pimenta
·Buêno.
Agora, porém, a nossa posição é outra: temos pela frente, não o jús COflditum; mas o jus condendu.m; <l direito a
constituir. não ~ -direito vigente. Podemos. e devemos, evitar
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o escolho de uma distinção inconveniente, abandonada pelos
povos de adeantada cultura.
A tendência, mod~l'na, long~ de se orientar no sentido
do recúo para a distinção prejudicial, ou para preferir os
casos de necessidade, vem se proces:sando em rumo oposto,
no de excluir toda limitação, exigir' apenas que a desapropriação decorra, em cada hipótese, de lei especial: assim se
dá na Áustria, por exemplo.
Se é um princípio, de 'universal prestígio, - não dever
a lei conter palavras inúteis, desnecessárias; a fortiori não
comporta senão as indispensáveis a Constituição, Por sua
natureza, eminentemnete sintétiea, precisa e concisa.
Os títulos ou epígrafes traduzem a matéria de um
livro ou capítuio; por isto auxiliam o exegeta. Ensina Charles BrocheI' - 1i:tude sur les Principes Généraux de l'Interprétalion des Lois", pags. 68-69:
"Eu penso, até, que cada titulo deve ser presumido regular, e, salvo prova ou presunção contrária,
cumpre admitir que as disposições por êle compreendidas, se referem unicamente ao assunto designado
por êle".
Um título ou epígrafe perfeitos dão idéia plena do assunto compreendido ou tratado no ,livro ou capitulo por êle
ou por ela encimado. Pois bem; Sabbatini, o melhor expositor da matéria ora em apreço, Oviedo, Sabbattier, e Lalleou deram aos seus livros o título - Desapropriq,ção por
Utilidade Pública. Esta foi também a epígrafe do capítulo
referente á matéria, nas obras seguintes: Racioppi & Brunelli - Comento allo statuto del Regna, vaI. II; Rispoli Instituzioni di Diritto Administrativo, 2a ; e Stolfi, Nicola
fi - Diritto Civile, vaI. lI, parte 1a •
Se Orlando, no dizer autorizado do ilustradíssimo professor e Deputado por São Paulo, fOra, não 56 um grande
escritor, mas também um chefe de escola, não seria de crer
que ele usasse de um título deficente, incorreto, inexpressivo, do conteúdo de um livro. Pois bem, êle põe no rosto
do voI. IV, parte 1&, de seu tratado, Desapropriação por 'Utilidade pública! O mesmo faz o outro autor citado pelo meu
brilhante contraditor; Bielsa, no voI. 11, do seu tratado, inscreve esta epígrafe - E:cpropiacion por causa de utilídad
pública. Pouco importa que o autor argentino, abaixo, faça
referências á necessidade; o eerto é ter empregado a expressão - utilidade como compreensiva de toda a matéria
do capitulo sôbre desapropriação.
.
-Cumpre, ainda, acrescentar que nem Bielsa, nem 01'_
- lando, únicos escritores citados pelo mestre brilhante e deputado operoso, aconselham a· introduzir na lei, e muito menos ao texto constitucional, a distinção· ~mtre' casos de necessütizde e de 'Utiildade pública. Ao contrário, o último até
concilia as opiniões; diz que se exige.que o im6vel seja útil e
que a sua desapropriação sejanecessá1'ia para realizar o
objetivo de utilidade pública ~ Não há, portanto, dOis casos de utilidade e de necessidade; há' um só - o de utilidade;
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desapropria-se o necessário para atender úquela utilidade.
É o que se nos depara no citado voI. IV, parte ia, púg. 22:
"Na demonstrada insuficiência do critério de ntêcessidade, admitamos que se adote aquele, mais justo.
racional e organico da utilidade, da qual se não pode
abusar, graças ás garantias legais que circundam a
propriedade do cidadão; e de todo modo se não node
abusar tanto quanto do critério da necessidade. A
este proposito, {)corre, como sumamente interessante,
acima de tudo, garantir o fato primordial da constatação da utilidade pública da qual todos os outros
decorrem, e, em segundo logar, é de todo interêssc u.;segurar a declaraçã.o da expropriação em relação a
determinados cidadãos. A causa da expropriação deve
ser a UTILIDADE PÚBLICA.; a causa do fato da expropriação, em relação a determinados cidadãos, dr.ve
ser a necessidade (os grifos são do escritor) . É i!ldi<;pensável que a obra pública seja ÚTIL e que. para.
realizar tal utilidade, seja necessário expropriar ê'Sle
-ou aquel'e cidadão."
V~DE BEl\!: é indispensável primeiro, que haja utilidade pública; segundo, que o imóvel seja necessário para
atender áquela utilidade. Eis o conceito correto. bebido, precisamente no tratado monumental de Orlando. Não há doi..
casos; porém, um s6 - o de utilidade; desapropria-se o necessário para atender a essa utilidade. Por isso, a epígraff>
s6 se referiu á utiZidade pública; a necessidade é um detalhe
do caso geral.
Enfim, objetam-me, em triunfo, achar-se a exigência aiternada, de utilidade e necessidade, nas Constituicões de Guatemala, Albania, Uruguai e Honduras! Só? Não há outi'as.
A companhia que Se Merece para o Brasil, não se mt'·
antolha como das mais prestigiosas!. ..
Gracas á opulência da sua lingua, os alemães usam de
expressão mais comprehl'nsivel do que a dos franceses. Entretanto, não s6 Mirkine Guetzevich, no qual reconheci a
qualidade, própria da sua raça, de poliglota exímio; mas
também os reputados constitucionalistas espanh6es Serrano
e P.osada (Constituciones de Europa y America), atribuiram
á linguagem germanica a mesma significação da latina utilidade pública. S6 á utilidade se referem as leis básicas
da França (Carta de 1814, art. Hl; Constituições, de 1830,
art. 9° e de 1848, art. 11); Espanha. art. 44; Bélgica, artigo 11; Reino da Prússia; art. 90; Reino da Baviera, art. 8°;
Iugoslávia, art. 37; Grécia, art. 19; Turquia, art~ 74; México, art. 27; Argentina, art. '1'7; Chile, art. 10, n. ia; Colômbia, art. 32; Venezuela, art. 32, n. 2; Perú, art. 38; Rumania, art. 17; Estônia, art. 24; Finlandia, art. 6°; Polônia.
art. 99; Bol'ívia, art. 13; Cuba, art. 32; São Domingos, artigo 60, n. 7; Nicaragua, art. 57; Panamá, art. 42; Paraguai,
art. 19, e São Salvador, art. 3i.
Igual a linguagem das leis italianas. sôbr~ o assunto, e
da portugueza, ora em vigor.
Confesso, ao concluir, o meu receio em renovar, já. temeroso 'da nova ferida nos meus melindres patrióticos, um
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debate na tribuna da Assembléia; há dias, bradaram, em vitoriosa investida, que a minha pátria tomasse por modêlo
cultural a Polônia; agora insistem para que c Brasil marche
paralel'amente a Guatemala!
Recolho-me, horrorizado, ao mais prudente e patriótico
silêncio. Temo que me lancem em rosto os códigos estupendos da Libéria.. .
.
O Sr. Presidente - De .acôrdo com o Regimento, vai-s~.
passar á Ordem do dia. (Pausa.)
.
Comparecem mais os Srs.:
Pacheco de Oliveira, Clementino Lisboa, Mário Caiado,
Cunha Melo, Luiz Tirelli, Alfredo da Mata, Abel Chermont,
Mário Chermont, Veiga Cabral, Leandro Pinheiro, Moura
Carvalho, ,Joaquim Magalhães, Lino Machado, Ag~nor Monte,
Hugo Napoleão, Pires Gaioso, Luiz Sucupira, Valdemar Falcão,
JoséBorba, Figueredo RodI'iguCll, Pontes Vieira, Jeová Mota,
Xavier de Oliveira, Silva Leal, Martins Veras, Kerginaldo
Cavalcanti, Ferreira de SOUZll, Alberto Roselli, Odon Bezerra,
lrenêo Joffely, Herectinno Zcnside, Pereira Lira, João Alberto, Agamenon Magalhães, Souto Filho, Arruda Falcão, Luiz
Cedro, Mário Domingues, Arruda Camara, Arnaldo Bastos, José Sá, Alde Sampaio, Os6rio Borba, Humberto Moura,· Góis
Monteiro, Valente de Lima, Izidro Vasconcelos, Sampaio Costa,Guedes Nogueira, Anlônio Machado, Deodato Maia, Clemente Mariani, Magalhães Neto, Arlindo Leoni, Medeiros Neto,
Artur Neiva, Edgar Sanches, Leôncio Galrão, Manuel Novais,
Gileno Amado, Paulo Filho, Lauro Passos, Fernando de Abreu,
Carlos Lindenberg, Jones Rocha, Rui Santiago, Amaral Peixoto, Miguel Cc';Uto, Pereira Carneiro, Nilo Alvarenga, João Guimarães, Prado Kel1y, Raul Fernandes, César Tinoco, Alípio
CostaIlat, Acúrcio Tôrres, José Eduardo, Gwyer de Azevedo,
Fábio Sodré, Soares Filho, Ribeiro Junqueira, José
Braz, Gabriel Passos, Odilon Braga, Raul Sá, João Penido,
João Beraldo, Cristiano Machado, Valdomiro Magalhães, Belmiro de Medeiros, Licurgo Leite, Celso Machado, Bueno Brandão, Carneiro de Rezende, Jacques Montandon, Plínio Correia
de Oliveira, Alcanlara Machado, Rodrigues Alves, Barros,
Penteado, Morais Andrade, Almeida Camargo, Vergueiro César, Hipólito do Rêgo, Zoroaslro Gouveia, José Ulpiano, Cincinato Braga, Carlola de Queiroz, Abreu Sodré, Cardoso de
M·elo Neto, Morais Leme, Henrique Bayma, José Honorato, Nero de Macedo, Generoso Ponce, João Vilasboas, Francisco Vilanova, Plínio Tourinho, AntOnio Jorge, Idálio Sardenberg,
Adolio Kond~r, Aarão Rebelo, Carlos Gomes, Simões Lopes,
Renato Barbosa, Demét.rio Xavier, Pedro Vergara, Raul Bittencourt, Gaspar Saldanha, Alberto Diniz, Cunha Vasconcelos, Acir Medeiros, Ferreira Nelo, Vasco de Toledo, Valdemar
Reikdal, Martins e Silva, JoãoVitaca, Armando Laydner,
Edwald Possolo, Eugênio Monteiro de Barros,· Ricardo Machado, Augusto Corsino. João Pinheiro, Horácio Lafer, Pedro
R~che, Euvald~ Lodi, Mário 'Ramos, Pacheco e Silva, Roberto
S~moD;sen, .TeIxeira Leite. Oliveira Passos, Daví Meinicke,
PlllheIro LIma, Levf Carneiro, Abelardo Marinho Morais Paiva, Nogueira Penido. ( 1 5 5 ) . '
,
Deixam de comparecer os Srs.:
Leão Sampaio, Veloso Borges, Solano da Cunha, Atila
Amaral, Homéro Pires, Godofredo Menezes, Lauro Santos, Os-
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cal' Weinschenck. Cardoso de Melo, Melo Franco, Adélio Maciel, Pandiá Cal6geras, José Alkmim, Clemente Medrado, ·Aleixo
Paraguassú, Simão da Cunha, Guaraci Silveira, Antônio CoveUo, Domingos Velasco, Mauricio Cardoso, Anes Dias, Frederico Wolfenbutell, João Simplicio, Guilherme Plaster, Gastão
de Brito. (25).

4
ORDEM DO

DIA

Continuação da discussão do projeto n. 1 A,
de 1934. (Substitutivo Constitucional - 24" Sessão.)

O Sr. Presidente - Entra em discussão o Projeto.
Tem a palavra o Sr. Sampaio Corrêa, um dos relatores,
que, na forma do Regimento, tem preferencia.
O Sr. Sampaio Corrêa - O assunto que me tráz átribuna, 81's. Constituintes, é de tal modo vasto e tanto se entrosa nos fatos da vida política de nossa terra, que resolvi,
rumo que me tracei, do qual não me devo afastar ...
O SfI.. HENRIQUE DODSWOfl.TH - Brilhantissima, aliá.s.
O SR. SAMPAIO CORR-eA - ... escrever as considerações que sou obrigado a aduzir. Assim procedi, para não
me deixar conduzir pelos apartes que costumam de ser dados, e, tambem, para evitar que eu pr6prio me desviasse do
rumo que me tracei, do qual não me devo afastar.
iSr. Presidente. Ensinam os mestres àa Geologia, qualquer que seja a hipótese cosmogónica a que se subordinem,
- desde as simples sugestões de Descartes e de Newton, os
grandes precursores de Rant e de Laplace nêsse setor da
ciência, até as recentes teorias de Svante A.rl'henius; - ensinam-nos êles, Srs. Constituintes, que as rochas, no sentido
científico do têrmo, ou teem origem nas fortes pressões internas, que vencem e dominam os maiores e mais resistentes obstáculos, ou provêm da erosão gradual e continua,
posto que lenta, determinada por fatores múltiplos através
do tempo. É dessa.erosão que resultam os terrenos sedimentares, transformáveis, pOr sua vez, mas após séculos e séculos, em rochas tão cristalinas, quanto aquelas que as fortes pressões produziram, e com as quais, apesar disso. jámais se confundem.
Não confundamos, pois, na observação dos :renOmeno~
sociais, as formações oristalinas consequentes das grandes'
pressões internas, e que se manifestam pelas doutrinas do~
heróis da humnaidade, na acepção Carlyleana, com as se-·
dimentações, de que algumas sequer se cristalizaram ainda.
porquê os seus próprios elementos ainda buscam uma postQão de equilíbrio.
Em verdade, Senhores, se há uma filosofia de Confueio,
um decálogo de Moisés, um Alcorão. os Evangelhos, com os
seus tipos permanentes de ciVilização, estáveis' e cristalinos.
porquê resultaram de pressões sociais irreprimiveis; há, de
outro lado, as manifestações, ás vezes inevitaveis, das simples
erosões, com os seus acidentes e parciais desmoronamentos.
de que alguns são massiços e estrondosos, e. por isso, impressionam todos os contemporaneos, e outros não vão além da
pequena massa de "Terra Caúla", cantada por Catulo Cearense nos seus versos rudes.
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A própria Revolução Francesa, 81's. Constituinte!', "que
criou a arte e a literatura romanticas, e. por me;o delas, tão
profundamente atuou nos costumes. tão largamente dilatou
o horizonte Jumann e, por tudo isso, tão magnificamente
aparelhou mundo para uma nova orden~ socinl"; a própria
Revolução Francesa foi fenômeno dessa esp~cie: siZ! pIes
desmoronamento, volumoso, - admito. -:- e que interessou
toda a área da civilização ocidental; como desmoronamento
foi tambem a Revolução de 1640 contra Carlns I da Inglaterra, irrompida apól.. a rebeldia de Hampden. ao se deixar
prender para não pagar um imposto. ilegal. Mas, de uma e de
outia ainda nos restam, apesar dos seculos.' que sôbre ambas
passaram. inúmeras partes sedimentares, por entre esplendidas e benéficas eristalizacões parciais e p~rmanentes.
Que dizer, porém, Sr. Presidente, Jas pequena:; "quédas
de terra", mais ou menos retumbantes, dentro de uma sociedade restrita? Que formações permanentes e duradouras
pódem delas esperar os contemporaneos?
O que estes veem e observam. l'ão apenas 05 amontoados, ocasionais e transi LÓl'iós, que as erosões provocaraln.
Em vez, portanto, de considerar tais ·amontoados informes como uma doutrina definitiva e estável. procure-sf' antes. averiguar as causas múltiplas da erosão que OE àeterminou, e que ainda pod~rão provo<.'ar novos e talvez maiores
desmoronamentos
fu turos. Conhecê-las. inventariá-las,
apreciá.-Ias. classificá-las. afim de desviá-las, até para garantia da própria formação natural que ora mal se refaz,
esta é, 81'. Presidente. a obrigação precípua dos homens do
presente, sem distinção de seitas; de classes, ou de partidos.
Esta é, repito, a grande colaboração de todos nós, depois que,
como na "Terra Caíqa", de Catula,

°

ao

rio, numa treição,
O trabaio de seis ano,
As terra da prantação
Im suas agua levou/ .....
É que nesta "Terra Caída" jázem em desordem, e é
preciso salvá-los, - os destroços de custosas cristalizações
anteriores: a separação dos poderes espiritual e temporal;
a disciplina militar e administrativa; a hierarquia social; a
ordem econômica e financeira; as regras do Direito; as sentenças da Justiea; a livre manifestação do pensamento, pela
palavra oU pela imprensa; o principio da autoridade moral,
distinto do regime da forca; as bases de uma Federação que
vem dos tempos coloniais; e, até, a própria noção da Democracía.·
Tudo, tudo a erosão esboroou; fragmentou; e confundiu
Nem mesmo a pureza do idioma escapou, pois tentaram lhe
fechar em carcassa rígida o corpo de adolecente, ainda em
formação, e cuja plástica não se respeitou sequer.
E tudo isso, por que, Sr. Presidente?
Porquê os homens- do passado não atentaram convenientemente para o que hoje nos cumpre atentar. Não observaram
e não sentiram as erosões, lentas, mas continuas. cujas caussas, por isso, não cuidaram de rempver. Não reproduzamo!
agora, Srs. Constituintes, o crime da desatenção voluntária.
Encaremos corajosa e decisivamente a realidade, á luz da
história sor.ial da nossa terra. (Muito bem).
Ora, senhores, nas causas do desmoronamento havido,
distingo várias categorias, que· são. na erosão das rochas, a
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ação e6lia, a ação hídrica e a ação química do meio. Precisamos classificá-las, e considertí-las, separada e conjuntamente.
Certo, não são todas da mesma importancia e da mesma
intensidade: algumas são gerais, e o trabalho de preservação
não depende exclusivamente de nós, porquê incumbe a todo
o mundo ocideutal, mas há outras peculiares di\ ol"ganizaçã('
brasileira. Integremo-nos naquele trabalho de preservação
comum aos povos do ocidente, mas procuremos, do mesmo
passo, enfrentar e corrigir o que é manifestação particular
da nossa própria civilização. É que, se não podemos ficar
á margem da transformação social, que se está processando
no mundo; se não podemos considerar isoladamente as perturbações peculiares do nosso organismo, porquê elas estão
contidas naquela transformação; nem por isso devemos desprezá-las, para que possamos combater aqueles fatores de
erosão que se manifestam exclusivamente no nosso meio.
A grande força de desagregação, que tem atacado todas
as estruturas sociais do ocidente, - desde a organização romana até as criações democrático-liberais que emergiram
dos escombros da Revolução Francesa, e a formação industrial saída da Revolução Inglesa de i640; - essa grande força de desagregação é, em verdade, a resultante do desequilíbrio entre o capital e o trabalho, desequilíbrio permanente, e
incompatível com a estabilidade de cristalizações já ultimadas. O mundo ocidental prOCura hoje, por formas várias, resolver definitivamente êSS6 desequilíbrio, depoi~ qUe Ma!':\:
o observou e pôs em evidência, com o definir e caraterizar
"a mais valia".
É que a sociedade ocidental já tem hoje conciência de que
repousa, em grande parte, numa iniquidade de tratamento
entre o capital e o trabalho; de que o seu surto industrial,
a sua potencialidade econômica, todas as aquisições de grandeza e de opulência a que chegou, são inseguras, são parciais, serão momentaneas, porquê se desenvolveram e ampliaram pelo desconhecimento de uma situação de fato. de
uma injustiça inicial, que lhe cumpria e ainda lbe cumpre
corrigir.
A nós, portanto, - a nós que somos parte integrante da
civilização ocidental. e que tanto nos orgulhamos da participação que nela temos; - a nós, Srs. Constituintes,- não. é
possível fazer abstração dêsse proNema, que nos incumbe,
como aos demais povos, atacar e resolver.
.
Mas também nos incumbe, e primacialmente, SI.'. Presidente, atentar para o nosso quadro social, onde forcas encontradas e divergentes precisam de correção para uma estrutura política e econômica de equilíbrio, no dinamismo
daquelas forças. .
Já em 1931, na Escola Politécnica, em sessão solene da
Universidade do Rio de Janeiro, tive ocasião de salientar, eitando Oliveira Viana, a importancia do nosso problema de
unidade nacional, em face das condições naturais e da evolução histórica do Brasil. Legou-nos o período ·colonial. repetia eu, - um esfacelamento "em quasi vinte partes
autonômas, com pequeníssimas, senão nulas relações de interdepedência".
Temos, com efeito, Sr. Presidente, um território vastissimo, que o clima, a confol'mação geológicà e a caprichosa
configuração topográfica, - tão acidentada, e tão torturada
mesmo, nas serranias íngremes e duras que nos separam dos
sertões incultos, - naturalmente dividiram em nódulos so-
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ClaIs distintos, ainda hoje segregados uns dos outros pelás
deficiências de comunicação.
Desenvolveu-se, assim, por toda a parte, uma conciência
regional, que temos de aceitar, mas para enquadrar no ,;entido da pátria. (Muito bem; apoiados). Temos de aceitá-la,
porquê já hoje decorre também de diferencia.~ão étnica inegável e fatal, e da diferenciação mais profunda da vida econômica e dos interêsses coletivos.
'.
Mas não será pelo esforço de uma centralização violenta
e artificial, que conseguiremos a plena harmonia e a definitiva coesão da nacionalidad.e. (Muito bem).
Foi isso, Sr. Presidente, o que sabiamente compreenderam os nossos predecessores de 1891.
Por isso, 81's. Constituintes, quando, em discurso público
proferido há cerca de um ano, procurei definir as diretrizes
a que ia subordinar a minha ação nesta Assembléia, acentuei
especialmente a necessidade iniludivel da Federação que eles
nos legaram, e a impossibilidade de qualquer construção duradoura, fora das linhas mestras que assim nos traçaram
os delineadores da Carta de 24 de Fevereiro.
Disse eu, então :
"Apesar de tudo, sem emMrgo das lições da História,
ainda há hoje quem pense na centralização política, que o
pai" repele, desde a Colônia até os dias que passam ininterruptamente, sem desfalecimentos, sem tibiezas, sem tergiverzações.
O SR. MORAIS ANDRADE - Muito bem.
O SR. BARRETO CAMPELLO - Perdoe-me, mas não posso
apoiá-lo nêste particular.
.
O SR. ASCANIQ TUBINO (Dirigindo-se ao S.... Barreto Campelo) - V. Ex. está, então, contra o Brasil.
O SR. SAMPAIO CORRÊA - Lamento sinceramente.
O SR. PINHEIRO LIMA - V. Ex. está com toda a Assembléia.
O SR. SAMPAIO CORR~A - Vou responder a V. Ex.,
meu prezado colega da bancada pernambucana.
Esquecem os que assim pensam, que nós - homens e
sociedades humanas--como limalha de ferro em campo magnético, estamos permanentemente sujeitos á ação de fôrças
inelimináveis, que nos arrastam, queiramos ou não. no sentido da resultante inevitável".
E assim justificava eu essa afirmação, Sr. Presidente:
"As fôrças atávicas, que vos apontei ainda há pouco; as
diferenças étnicas, de que vos falei; o fator geográfico, que
não ignorais; a diversidade de climas e de produção, por
igual de vosso conhecimento; as variações inúmeras da conformação geológica da nossa extensa base f'sica; lodos, todos
êsses elementos da nossa formação reivindicam os seus direitos. Não bá contrariá-los. se não harmonizá-los, para
grandeza do Brasil uno, indivisível, indestrul'vel". (Muito
bem. Apoiados).

.

Entretanto, Srs. Constituintes, os nossos predecessores
de 1891 fizeram. a-pesar-de tudo, obra incompleta, porquê.
cuidando da organização política que adotaram, nà() resolveram satisfatoriamente o problema econômico, de acôrdo
com as exigências e as imposições naturais daquele regime.·
(Apoiados.) Á -sombra do sistema dê tributação, que a nossa
primeira. Carta Republicana iÍlStituiu, desenvolveram-se a
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rivalidade e a guerra econômica de Estado a Estado. numa .
corrosão contínua e traiçoeira. que ainda solapa e ameaça
a nossa própria integridade. (Muito bem.)
.
Os movimentos econômicos, como os religiosos, têm repercussões políticas inevitávei&. Assim como o Cristianismo
fez ruir o Império Romano; o Islamismo levou Os Arabes á
conquista do mundo; a Renascença e a Reforma prepararam
a Revolução Francesa; assim também a rebeldia de Hampden,
a que já hoje aludí. conduziu á organização industrial do
mundo moderno; a' cobrança de impostos nocivos á principal
colônia inglesa da América levou á separação dos Estados
Unidos; e, entre n6s, em muito menor escala embora, os
êrros econômicos acumulados da Metrópole forçaram a derrama, e esta foi a Inconfidência Mineira.
Não é de estranhar, portanto, que determinado sistema
de tributação llossa corroer e solapar massiços, provocando
novos desmoronamentos e outras tantas "Terras Caídas",
que terão outros tantos Catulo Cearense para cantá-las.
O SR. M.,\RQUES DOS REIS - Dura tamen saxa ...
O SR. SAMPAIO CORRJtA - Examinemos, Sr. Presidente, neste particular, e tão rapIdamente quanto a angustia
do tempo impõe, - a obra dos Constituintes de 1891, seja
-no período de elaboração, seja na longa fase ulterior de
aplicação.
Recorro, :para isso, ás sínteses que Agenor de Roure e
Cardoso de Melo Neto organizaram; o primeiro, em trabalho
há longa data publicado no Jornal do Comércio, e o segundo,
na brilhante Tese de Concurso, com que se apresentou candidato ao cargo de professor de Economia Política, na Faculdade de Direito, de São Paulo.
Acentua o último dos dois escritores a que me refiro,
Sr. Presidente, que, na legislação brasileira, até 1930uns oito anos ap6s a proclamação da nossa independência
política, - nada se encontra "atinente ao assunto da discriminação entre receita geral e a provincial". E isso, ,explica o nosso ilustre colega, - porquê "a mais ferrenha
centralizacão tirara á oerifería qualquer veleidade de inicIativa".
•
O primeiro golpe, contra essa ""ferrenha centralização",
foi vibrado pela lei de 15 de dezembro de 1830, a que se
seguiram as de 24 de outubro de 1832 e de 8 de outubro de
1833, leis que, "separaram o orçamento geral do provincial",
estaJ)eleceram que "os impostos não compreendidos na receita geral pertenciam á receita provincial", e atribuil'am
aos Conselhos Gerais, ainda que sob proposta dos Presidentes das Províncias, a elaboração dos orçamentos, os quais,
no entanto, deveri.lm "ser remetidos á eamara dos Deputados, para serem corrigidos e aprovados pela Assembléia
Nacional" •
-Reservando para o centro, - comenta, em seguida, e
com fundada razão, o Sr. Cardoso de Melo Neto, - todos
os impostos existentes compreendidos na receita geral (que
costumava açambarcar as mais produtoras fontes de renda),
as leis aludidas, é bem de ver, deixaram as províncias na
mesma anterior llosição, de absoluta-impossibilidade de 01'g:mizar qua!c;upr orçamento, ainda o mais ulodesto, dentro
lO qual pudessem viver".
E acrescenta; "Situação assim anomala não podia continuar. Daí, premido o país pela fôrça de altas necessidades
de ordem política, a promulgação do Ato Adicional, onde o
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legislador, animado de são liberalismo, consagrou a verdaaeira doutrina:
"As rendas públicas serão divididas em nacionais e provinciais; os impostos necessários para as despesas nacionais
serão fixados pela Assembléia Nacional, e pelas Assembléias
Provinciais a:; que forem necessárias para as despesas provinciais.
"Compete ás Assembléias Provitlciais legislar:
SÔbre a fixação das despesas municipais e provinciais,
c os impostos para elas necessários, contanto que êstes não
prejudiquem as imposições gerais do Estado (§ 50 do artigo
10 jo Ato AdIcional).
As Assembléias Provinciais não poderão legislar sObre
impostos de importação, que ficam exclusivamente pertencendo ao centro (art. 12 do Ato Adicional)."
Assim se pretendeu corrigir, Sr. Presidente, uma l5ituaCão que foi, na realidade, a causa máxima da agitação poHtica que determinou o Ato Adicional, agitação que fOra apenas, portanto, um sintÔma do mal estar econômico em que
se encontravam as Provincias. Discordo nisso, Sr. Presidente, do nobre Sr. Cardoso de Melo Neto, o qual eonsiderou a agitação política, a que aludi, em separado do ambiente econômico que a condicionára.
O que afirmo é o que se depreende, aliás das pr6prias
considerações finais do citado professor" Que tanto admiramos, quando escreve:

:o

"Se o ALo Adicional, entretanto, por um lado,
firmou a. boa doutrina, afetando exclusivamente ao
Centro um determinado imposto, o de importação, por
outro não se pôde desvencilbar por completo do espírito de centralização dominant~ no Império, deixando, como deixou, de atribuir ás Províncias um tributo Qualquer, que a elas também lhes ficasse exclusivo.
A· historia política dá testemunho das consequêncins dessa lamentavel lacuna, (atentai bem, senhores Constituintes: "dessa lamentável lacuna",
escreveu S. Ex,), Tudo ficou dependendo do legislador ordinário; e êle esteve sempre aquém da missão que se lhe destinára. (Atent.ai de novo. senhores:
o legislador ordinário esteve sempre aquém da
missão que lhe destinára, afirmou o Sr. Cardoso
Melo Neto).
De fato, a lei n. 97, de 30 de Outubro tIe 1835,
que se seguiu ao Ato Adicional, enumerou as imposições pertencentes á receita geral, e declarou ficarem cabendo ás Províncias todas aquelas que não
estivessem compreendidas na referida enumeração.
O poder de tributar, porém, resultou para as
Províncias um poder inutil, pois que os impostos
gerais exauriram, sempre. quasi toda a matéria
tributavel.
Ao justificado entusiasmo, com que foi acolhido
o Ato Adicional, sucedeu uma completa desilusão,
verificado como ficou que,. praticamente, asituacão
precária das Províncias não se havia modificado.
Daí, para viver, a necessidade de se desfazerem estas de encargos e serviços de sua exclusiva compe-
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o centro uma luta, que durou tanto quanto o própri()
Império".
.
Permaneceu, portanto, Srs. Constituintes, - e o pró.
prio autor o reconhece, - o mal estar de fundo econômico, .
a. perturbar a. vida política da Nação, a contribuir, e extraordinariamente, para todas as agitações em que, sob co101' de ideologias políticas, sacudiram o Império até o vitorioso movimento republicano, élo de cadêa a qual nos é
dado reconstituir no periodo monárquico, e que, por sua
vez, se prolonga até nossos dias em toda a história republicana da vida política nacional.
Lamenta com razão o ilustre Sr. Cardoso de Melo
Neto que tenha ficado no Ato Adicional a lacuna que
apontou; e lamenta mais que o legislador ordinário, a quem
COI1s~4.uei1temnte foi
incumbido o preenchê-la, tenha estado "sempre aquém da missão que se lhe destinára", como muito bem frisa no trecho que acabei de citar.
Ora, Sr. Presidente, do legislador ordinário não era
possivel esperar solução para um problêma que os autores
do Ato Adicional deviam ter tido a coragem de atacar e serenamente resolver. O legislador ordinário não pode incumbir-se de uma missão dessas. porque, êle pertence a:
uma legislatura política, e legista num ambiênte político.
por entre contingencias do momento, e com cessões inevitaveis nas suas convicções doutrinárias. ~ tarefa muito pelo
contrário própria. adequada. íntríns€'ra da obra constituinte, que se deve processar num ambiênte de doutrina, de reflexão, de raciocínio, superior ás imposicões momenlaneas;
porquê a obra constituinte é do presente e do fut.uro, é um
sistema de lineamentos em que se vai enquadrar toda a vida
coletiva das gerações por vir, sob o :lspeto polltico a, não
menos acentuadamente, sob o aspeto econômico, O qual, como
já dissemos. provoca, condiciona, impressiona todas as atividar]ps po1Hi~as dI" um povo.
Será, portanto, fragmentária c incompleta, toda Constituição que relegar timidamente para as leis t.u'dinárias. a
matéria da tributação e de sua discriminação racional oe
equitatíva. E isso, e~pecialmente em se tralando de uma
Federação.
O SR. BAllnETO CAl\fPET.O Peço permissiio q.o ilustre
professor para contestar essa súmulnhistórica. Nüo conheço - ao menos eu - nenhum movimento, durante o Império, que tivesse por origem choques tributários entre o Govêrno Central c as PL'ovíncias.
O SR. SA:>'IPAJO COlmE.-\. - V. Ex. permitirá que termine a leitura. Não quero interrompê-la, porquê o tempo
urge. Responderei entretanto, a V. Ex. oportunamente.
De nada lhe servirá estabelecer as normas da vida política das unidades fedprarlas entre si, e entre estas e a
União, se permanece, para resolver, essa questão fundamental da vida econômica, sem cuja solução toda a arquitetura
política, com as suas colunas clássicas. os seus estabelecimentos complexos.. as suas cúpulas audaciosamente concebidas,
ruirá, por falta de terreno sólido e estavel em que repOse a
sua possível suntuosidade. Não haverá como impedir. ou
regular, a inevitável reacão da economia sôbre a política. a
mesma que se desdobrou na luta das Províncias com o CenVOLUME :xIV
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acrescentar. E aqui está um fato, a apontar dêsde já, ao
ilustre Sr. Barreto Campelo, a proposito do seu aparte de ha
pouco.
A nossa primeira Carta Republican,a - e aqui respondo, ainda, ao nobre Deputado Sr. Barreto ·Campelo - tratou mais atentamente da matéria, porquê, contemporaneos
daquela luta, sentiam os seus elaboradores a· premência e a
magnitude do problêma. Não. hesitaram, por isso, em entrar
em cheio no terreno da discriminação das competências tributárias, terreno de que nunca se afastaram os homens
eminentes que na época orientaram a questão, porquê estavam todos sob a imposição iniludível das circunstanelas, a ditar-lhes as atitudes por assumir.
Assim é que o próprio anteprojeto, redigido por determinação do Govêrno Provisório, já distinguia tributos de
competência cumulativa da União e dos Estados, e tributos
da competência exclusiva de ·uma e de outros, enumerando
os desta última categoria.
Na Comissão dos 21, por sua vez, não houve divergência quanto a êste ponto capital - a necessidade da discriminação; apenas dissentiram as opiniões, em referência á
competência cumulativa, que uns aceitavam para certos tributos, e outros aboliam, reclamando que fossem enumerados de modo completo os impostos adstritos á União, para
que todos os re~tantes ficassem adjungidos á competência
exclusiva dos Estados.
Era fruto do ideal federativo, êste último método de
delimitar apenas a esfera da União em matéria tributária,
com o objetivo principal da autonomia econômica das unidades federadas, as quais, no período monárquico, o govêrno central tão profunda e imprudentemente prejudicara.
Não admira, portanto, seja tal método de novo tentado agora
pelas unidades que mais foram premiadas em sua vida autÔnoma pelo poder central, nos últimos três anos decorridos, como S. Paulo, por exemplo.
Mas, em f891, não vingou, felizmente, essa <'e::tção excessiva contra a norma anterior, porquê a maioria preferiu
as disposições do projeto, apenas com modificações de pormenor.
Em plenário, quasi todos OS eminentes Constituintes,
que dIscutiram o assunto, reconheceram a necessidade da
discriminacão. Todos, menos um. Tal é, senhores, o imperativo das circunstancias I
Assim, Julio de Castilhos, apesar de insistir na idéia
dp apenas enumerar Os tributos da União, e atribuir todos os
demais aos Estados; assim, João Barbalho, apesar de, como
o primeiro, deixar aos Estados todos os impostos não atribuídos expressamente á União; assim, Felisbelo Freire, na
mesma ordem de idéias; assim, Costa Machado, que SÓ diverge da doutrina vencedora na Comissão dos 21. em dar. a
mais, aos Estados do Norte. da Baia ao Amazonas, oS impostos de importação; assim, Chagas Lobato, embora a discriminação que sugeriu, partisse, não de uma enumeração
arbitrária dos tributos. mas da sua distinção geral em diretos e indiretos, primeira tentativa frustada de uma pretendida racionalização, em matpria em que a realidade não
sé subordina aos esquemas simplistas da ,abstração humana;
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assim, José Higino, que remodelou até certo ponto a distribuição constante do projeto, mas sem ferir-lhe a essência;
assim, Meira de Vasconcelos, contrário á competência cumulativa, porquê ::.<:otara o sistema de Julio de Caslilhos, "'mas
sem a compensação do direito, para a União, de taxar, em
caso de necessidade, a renda dos Estados"; assim, América
Lobo, que de",ceu até a uma discriminação minuciosa e quiz
que cada Estado part!cipasse do pagamento da dívida pública, com o atribuir a décima parte de todas as rendas
federais e estaduais aos .resgate do papel moeda e ao pagamento dos juros e amortização da dívida da União; aS5im,
também, Pinheiro Guedes; assim, ainda, Leite e Oiticica;
assim, finalmente, Demétrio Ribeiro e Barbosa Lima. fundindo o sistema de Julio de Castilhos com as sugestões do
Apostolado Positivista, que, ,01' sua vez, também propugnara a enumeração restritiva dos tributos da competência
federal.
Nêsses debates, que assim resumi, Sr. Presidente, só
Espirito Santo discrepou da orientação geral, maj> porquê
se preocupou com o unificar a arrecadação dos impo"tl)s,
atribuindo-a exclusivamente aos Estados, e especificando
apenas a porcentagem que caberia a êstes, e a que cab~ria
á União. Foi manifestação isolada de um sistema, a que
ainda hoje chegam alguns, em elocubrações patrióticas, é
verdade, mas impraticáveis, por motivos vários que oportunamente apreciarei, quando analisar as críticas aduzidas,
nêste particular, 80 substitutivo da nossa Comissão Constituciol aI.
Resulta do exposto, Srs. Constituintes, que a necessidade de fazer na Carta Constitucional a discriminação das
competências tributárias, foi apreendida e sentida na sua
importancia e magnitude, como consequência do mal estar
das antigas províncias, a cujas aspirações de livre crescimento, o próprio Ato Adicional não atendêra convenientemente. Foi o que apenas procurei pôr em evidência dentre
os diversos sistemas tributários que se apresentaram á decisão da Assembléia de 1891. Quis assim mostrar que os
Constituintes. que nos precederam, foram conduzidospol'
condições políticas e econômicas do Pais, as quais ainda
hoje existem e imperam.
Não é, portanto. de estranhar, que na Constituição de
1891 figurem-vitoriosas que foram-as idéias gerais do
próprio projeto inicial do Govêrno Provisório.
.
O critério adotado, afinal, consistiu, como todos sab?nl,
aliás :
Primeiro - Na delimitação de duas zonas de tributar:ão
distinta para a União e para os Estados; em uma, devidamente enumerados, além das taxas de Correios e Telél;r-afos
Federais, os impostos de importação, os direitos de entrada
e saída de navios, e as taxas de sêlo; em outra, os impostos
de exportação, os incidentes sôbre imóveis rurais e urbanos,
sôbre a transmissão da propriedade, sôbre "indústrias e
profissões", e as taxas de sêlo sôbre os negócios da própria
economia dos Estados.
Segundo' - Na admissão de uma zona de tributu(.'ão
cumulativa, abrangendo toda e qualquer fonte de receita
não enumerada entre as de competência privativa.
Terceiro - Na concessão feita, a cada um dos Estados,:
do encargo de atribuir a si e aos seus. Municípios, as rendas
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que lhe couberam. com o regime que a Constituição estaheleceu.
Que resultou, Sr. residente, do sistema assimorganizado, durante a sua vigência, em quarenta anos de vida republicana?
Examinemo-lo, no seu desdobramento, na hi:::tória econômica e política do pais (Pausa).
.
Inicialmente, é impossivel desconhecer que a admissão
de uma zona de tributação cumulativa foi um erro.
Erro grave, Sr. Presidente, contra o qual sempre protestaram oS contribuintes, de extremo norte a extremo sul,
porquê se sentiam manietados nas atividades econômicas,
lanceados por impostos, que, de três direções distintas da União, do Estado, do Município - , vinham caír sobJ:e um
mesmo objetivo tributavel, asfixiados sob a pressão acumulada de três forças distintas e convergentes.
Erro ainda mais grave, Srs. Constituintes, porquê permitiu que os Estados e os Município:, sempre e naturalmente, mais solicitas em poupar· o capital e a produção, os
quais têm meios de resistencia, proporcionais á sua alta capacidade politica; porquê permitiu - repito·- que os Estados e os Municípios, no uso da faculdade que a Constituição lhes conferiu, fossem buscar as suas principais receitas
acessorias no imposto de consumo, imposto indireto, que sobre todos incide, mas só é cspecivJmente sensivel para as
classes pohre5. cuja anf:'u~tia acentua e aumenta. Tivemos
assim, no Brasil, largamente, a situação social iniqua em que
o con:"umidol' poli.rú se debate. de,,;atentado pelo Estado, pura.
quem, na expressiva frase de Graham Summer, êle é perpetu~mente

«()

hom.em e.<:quecido".

E a-pesar disso, a-pesar dêsse escorcbamento injusto
e intoleravel, tão defeituoso foi o sistema da Constituição de 2'1 de FeveJ:eiro n6ste particular, que os Estados. á
sombra do direito de percorrCI:'em livremente, como melhor

lhes apJ:'ouvesse. urna ampla áI:'ea de tribu.tação cumulativa,
não raro enveredaram pelo caminho das imposições inconstitucionais, assim teprodllzindo os gestos das Provincias
com o Centro. no tempo do Iroperio.
Err" tanto mais grave ninna. Sr. Prp~idente, - e êsi'c.
a que ora me refiro, no dominio da psicologia social, - por
ter sido facilitada uma fonte de renda indeterminada e facH
~aptação na zona commum á União e aos Estados, descuraram êstes daqueles tributos que lhes eram privativos, que a.
Constituição de 24 de Fevereiro lhes outorgara como base de
seus recursos financeiros, mas que lhes cumpria desenvolver,
regular, organizar, aperfeiçoar, para eficiênte e salutar arrecadação compensadora. Digo salutar, Srs. Constituintes,
porquê êsses tributos, sábiamente considerados e especificados, - como o territorial, por exemplo, de que quas! todos
os Estados não cuidaram com carinho. - não são apenas um
recurso financeiro. mas se entrosam· na. vida econômica da
coletividade, equiíibrando, incentivando, dirigindo o desdabramento das atividades agrícola;s e industtiais. (Muito bem.
Apoiados.)
Não é de admirar. portanto. para

..

o observador que co-

nhece o papel do~ habitos adquiridos na person~Hdade
psi4Uica dos homens e dos povos. que ainda hoj~ os Estados.
ou. os ~eus representantes. impUlsionados pela forca que assim os tem levado pela falsa trilha. procurem o meCanil;m.,
viciado que dt>senvolv~rnm., alegando-l.he a imprescindihHidade peja impossibilidade duma eficiênte regulamentacãt>
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daqueles tributos que
Muito bem.)

~

lhes foram

adstritos. (Muito bem.

Entretanto, Senhores, não há tal impossibilidade. O que
ha, o que tem havido, e não pode continuar a haver, é uma
simples atonia mental de parte dos dirigentes estaduais, precisamente pela facilidade que encontraram, de contra ela não
l'eagirem, em virtude de se poderem desafogar com o recurso
aos impostos comodos e facilmente acessiveis, buscados na
zona de tributação cumulativa.
O SR., GILENO Aj.\L-\DO - É a lei do menor esforço.
O SR. SAMPAIO CORRÊA - Exemplo expressivo é, no
caso, o imposto territórial. Não ha quem ignore como êsse
imposto, quando ciêntificamente instituido e organizado,
isto é, quando subordinado ás condições e exigências locais;
não ha quem ignore, - dizia eu, - como êsse imposto, sôbre
ser permanente fonte de receita em descarga normal e segura, é instrumento eficaz de desenvolvimento econômico.
Manejado com inteligência, na Alemanha, deu-lhe o dominio na indústria do açucar de beterraba na Europa.
Ora, Senhores, Estado existe em que o imposto tcrritórial, de tão cristalina excelência, nem sequer figura nos orçamentos da reeeitaj outros, em que a re..;;pectiva arrecadacão
é irrisoria. assim demonstrando o defeituoso e incompleto
da sua orf.!,'imizaGão; outros, ainda, que, vizinhos, com a meslT'a conformação geologica, com o mesmo clima, com a mesma distribuição ethnica. com os mesmos habitos sociais, com
me5mos típos de produção, - refiro-me ao Ceará. ao Rio
Grande do Norte, á Paraíba e· a Pernambuco, - apresentar,
não obstante. diverg-ência>: profundas no tratamento e no resultado do imposto territÓl'ial. cujas taxas por hectare oscilam (dei-me ao trabalho de ('alcula-Ias) de 90 a 32 réis,
Mm escalas por 45 e por 35 réis: outros. finalmente. como
São Paulo, onde a legislacão fiscal isentava do imposto, precisampnte as terras mais ricas e productivas. as de plantio
do café.
O SR. ALDE SA:MPA10 - Eu queria dizer a V. Ex .. quanto
a Pernambuco. que o impo'lto terrilórial é cobrado pelo Estado. em :;ranrlp número de mllnicfpios.
O. SR. SAMPAIO CORRÊA - ?lião cont.esto. Estou
cuidando da situaçâ(. d", (·... lallvidade dú Estado de V. Ex••
em face da dos seus vizinhos no norte; e estou, de out.ro lado.
m ,:mmpntand.. ram fi:Hlos fornecidos oficialmente. Nos 0('camentos de Pernambuco figura o imposto territorial,· como
cobrado pplo Estado.
.
Em relacão aos municípios, chegaremos daqui ha pou~o
ao aS"llnfo.
Tomo bOa nota do aparte, com que me honrou (} nobre
Deputado, porque desde já preve.io que êle me será favoravel.
Mas, fechemos o parentesis a que naturalmente me c()~
duziu a marcha da exposü;ão, e voltemos a apreciar. em conjunto ainrla, o sistêma tributário instituido p~la CônstituICão de 1891, com os seus inconvenientp;: maximos.
Analisei o êrro do reg-ime de tributos comulativos á
União e aos Estados. QUf~ro a~ora considerar outro êrro da
nossa antiga Carta Fundamental, quando admitiu o imposto
de exportação.
.
É aliás. Sr. Presidente, um combinado da três êrros,
cuja resultante inciàe fundo na vida econômica e política do
país.

n"
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o imposto de exportação é um ~ITO em si, como recolÜlecem inumeros tratadistas e doutrinadores mais autorizaàos. O próprio Nitti, Sr. Presidente, invocado pelo ilustre
Sr. João Mangabeira, na série de brilhantes artigos que escreveu a propósito do substitutivo da Comissão Constitucional, e invocado, exclusivamente, porquê está a "-respeito isolado entre os demais economistas; o pr6prio Nitti não O
admite em certas e especificadas condições, que não são evidentemente as do Brasil de hoje.
"
Mas o imposto de exportação é duplo êrro na nOSsa Carta
de 1891, porquê foi atribuido aos Estados e, desta sorte, a
União, não s6 ficou desapercebida para bem rf"gular o seu
eomércio internacional, pois lhe escapava um dos pratos dl"!
balança ponderadora. mas também ficou peiada ante a multiplicidade e variabilidade das taxações a respeito por parte
dos Estados, que s6 cogitavam de equilibrar as suas próprias
finanças, sem atender as necessidades complexas do organismo econômico nacional. (Apoiados.).
.
Mas é triplo erro, Sr. Presidente, - e este será o mais
grave para o" observador patriOtico que olha, acima" de tudo,
a harmonia e a integridade da federação, - porque o termo
"exportação" não teve o valor estrito qne lhe caberia no
caso. qual o de s6 se aplicar ao comercio exterior, - 4e
modo que se criaram impostos de exportação dentro do território nacional, de Estado a Estado, base perigosa para uma
guerra econômica, a fragmentar a unidade da conciência
nacional no jogo dos interêsses em ação." É um fãto, êsse,
tão expontaneamente consequente do instituto que ana1fso.
e de sua adjudicação aos Estados, que essa situação, anÔmala, prejudicial, intoleravel, - se criou e desenvolveu,
apesar de não a permitir, stricto sensu, a proibição absoluta,
que estabelece a Carta de 1891, de impostos interestaduais.
Houve aproveitamento solerte de uma deficiência de
redação, tamanha é a necessidade da precisão e da propriedade técnica dos têrmos empregados na linguagem das leis;
deficiência, aliás, que poderá ter sido intencional, ou, pelo
menos, conclusão subconciente dos autores da Carta de 24
de Fevereiro, impressionados com a amplitude do têrmo no
regime tributário do periodo monárquico.
Sob êsse aspecto. Srs. Constituintes, o grave prejuizo
do imposto de exportação não é, como se poderia pensar, a
grande altitude geral das taxas, mas, ao contrário, as divergências nêste particular de Estado para E~t.."l.do, por isso
que. os Estados ricOS. com amplas fontes ontras de renda
dentro da zona cumulativa, como a de impostos de consumo
e de viação, podem reduzir aquele, quiCá aboli-lo, em bem
do seu próprio comércio, da Sua pr6pria indústria, da sua
ln:ópria lavoura; enquanto os Estados pobres, agrilhoados a
êsse recurso, que não pódem dispensar, porquê foi a principal fonte de receita que" a Constituição a todos atribuiu,
vão descendo, a pouco e pouco, a uma situação cada vez
maior de inferioridade econômica, impossibilitados de contrabalançar a concurrência da produção dos Estados ricos.
(Muito bem. Muito bem.)

".

Como extl'anhar, nêsse ambiente de iniquidade eConômica entre os Estados, as repercussões políticas, as rivalidades, as queixas, os ciumes entre unidades que sentem a
desproporcionalidade da sua situacão real na Federação, com
a importancia teórica e política que a Carta de 1891 por
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todos equitaotivamente distribuiu? Não foram por a<laso
essas queixas, essas riva.lidades, êsses ciumes, forças de erosão, entre outras, que determinaram as nossas "Terras
Caídas"?

Eis porque, Senhores, a Commissão Constitl:cional eliminou o imposto de exportação, a respeito do qual já assim
me manifestei no parecer a êle apresentado:
"O substitutivo elimina de vez os impostos de exportação do quadro tributário nacional. Não os autoriza, nem aos Estados, como fazia a Constituição de
1891, nem á União, conforme determh:w. o ante-projéto.
Aproxima-nos, por isso, das na~ões adiantadas do
globo que, mui inteligentemente, não os admitem em
suas leis fiscais. Atende, assim, a inúmeras reclamações, que de há muito se fazem ouvir entre n6s,
desde os tempos do Império, contra impostos tão anti-econômicos, ainda mais condenaveis no Brasil do
que em qualquer outra parte, porquê em nossa tel.'rã são também impostos inter-estaduais.
Dêsse último ponto de vista, o ante-projéto, elaborado por determinação do Govêrno Provisório, representa uma conquista sôbre o que dispunha a Carta
de 1891, porquanto, se não elimina o imposto de exportacão, pois, apenas o desloca da esféra tributária
do Estado para a da União, por isso mesmo restringe
a aplicação dêle apenas á produção enviada. para o
exterior, assim fazendo desaparecer o caráter de tributo int.ercstadual, que h~je o reveste.
Contra os impostos de exportação, no Brasil. ha
a objetar, desde logo:
1°, perturbam notávelmenLe O desenvolvimento
das vendas dos nossos produetos ao estrangeiro, pois
sobrecarregam em altas percentagens, - não raro
em mais de 10 por cento - o preço I, c, b, das mercadorias oferecidas- ao exterior;
2°, dificultam, em consequência, o augmento de
saldos a nosso favor no balanço internacional do comércio do Pais e, pois, a obtenção das próprias. cambiais necessárias a cobertura do formidavel deficit,
anteriormente apontado, ora existente no nosso balanço internacional de contas;
3°, embaraçam, se não impossibiltam, quaisquer
tentativas de convenios comerciaes da União COm os
demais paises do globo, que nada poderão de fMo
ceder em nosso favor nêsse particular, aliviando os
respetivos impostos de importação sôbre a produção
brasileÍ1'a, em face dos pesados tributos de exportação
sôbrú ela cobrados pelos próprios Estados brasileiros;
4°, finalmente, - last but not least - são uma
formidavcl arma de guerra econômica entre os Estados, não :õt'l pelo que podem taxar, como, sobretudo,
pelo qUl~ podem di:iIJClI:ollr do tributo, mas, de uma e
de outra fórma, c15tabe\cccndo distinções nocivas e
desagregadoras ela unil1ade nacional.
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Semelhante situação precisa terminar, custe e qu~
em hem do Brasil.
Se nela permaneecrmos, em pouco tempo crescerão ainda mais as queixas, que já se fazem ouvir, assustadoramente, de uns contra outras Estados da Federação.
O mal, de onde vêm, afinal, as dissenções
políticas que já impressionam, reside na diversidad~
das situações econômicas, que os impostos de exportação cada vez mais intensificam e acentuam. Esti.rpemo-lo, pois, de vez, corajosamente, haja o que houver,
em bem da harmonia, da solidariedade absoluta entre
os brasileiros de todos os Estados. Não hesitemo", u ~
minuto, siquer, em arrancar dos pés a corren.te qu,,",
nos impede o livre movimento".
Permitam os meus cole~as, ainda, mais uma observação sobre o imposto que analiso.·

~ustar,

Não perderá êle a sua essência nociva e prejudicial, com
o ser retirado da competência dos Estados, e atribuido á
União, par::! se distribuir uniformemente por todo o..e1'rit6rio nacional, embóra dentro. de uma taxa reduzida até 5
por cento. Evita-s~. assim, é verdade, a desig-ualdade de tributação. geradora da guerra econômica intestina e, de outro
lado, limita-se vantajosamente o campo de aplicação do imposto. Mas, a iniquidade continÚa. É que não se realizariam
os objetivos politicamente imperativos, a que procura chegar
o princípio da uniformiôlade da tributação em todo o territ6rio nacional. Da uniformidade de taxação, para um mesmo
proàuto exportável, resulturia, em face da diversidade de
condições nas diversas zonas do pais,. que fossem igualmente
tributados, por exemplo. o café de São Paulo e do norte do
Par-aná, com o seu rendimento máximo por unidade de área
cultivada, e o café de Minas, do Rio de Janeiro e do Espírito
Santo, com o seu pequeno rendimento pela mesma unidade
de> área cultivada; o fumo da Baia, de um lado. e, do outro
lado, o de Minas, Rio Grande do Sul e Gofaz; o cacau do vale
do Amazonas e o cacau da Baia; o açucar de Pernambuco e
do Município de Campos. no Estado do Rio, e o mesmo produto em Minas e em São Paulo. (Muito bem. A.poiadosl.
Seria uma igualdade te6rica, a cobrir a desigualdad~ real.
A equidade em pl'incíllio,para a iniquidade de falo. (11poia-

dos).

c

Foi por atender a tudo isso, SI'. Presidente, que o substitutivo da Comissão Constitucional aboliu sumariamente o
imposto de exportação, condenável, em verdade, por todos os
títulos.
Restam as objeções negati"as, buscadas numa suposta
impossibilidade dos Estados em dispens:l-~os.
Analizemo-Ias.
Há, em primeiro lugar, o preconceito improcedente, como
já evidenciei, de que os Estados não possuem outra fonte de
renda equivalente a que recorrer. Já fiz alusão á extraordInária reserva financeira e econômica, que é o imposto territoria.l, tão mal organizado, que, em 1933, enquanto orçava,
para S. Paulo, na importancia de 40 míl contos, apesar da
isenção das terras de café; apenas, rendia cerCa de 7 mil
contos em Minas Gerais, para uma área dupla; 12 mil contos
para o Rio Grande do Sul, de área aproximadamente igual
a de S. Paulo; não excedia de 300 contos em Pernambuco,
ao Iaâo do pequeno Rio Grande do Norte, em cujos orçamen-
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tos figura com mais 400 contos; e senhores, siquer, existe ainda na Baia.
Essas diversidades provam quanto é tentador e prejudicial o derivativo, que a Constituição de 1891 proporcionou ã rotina e á atonia administrativa dos E;;tados, com
o facultar-lhes uma zona ampla, indeterminada e de fácil
acesso. para tributação conjunta com a União!
O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - O Rio Grande do Norte
nunca deu a renda de quatrocentos contos de imposto territorial.
O SR. Tl!lXElRA LEITE - Nessas arrecadações, a questão
é de organização.
O SR. SAMPAIO CORRBA - Exclusivamente de orga. nização.
O SR. CLE:\1:El\"TINO LISBôA - V. Ex. referiu-se a Estados
que teem a propriedade organizada.
O SR. SAMPAIO CORR:BA. - Referi-me a l\1inas ..•
O SR. CLEM:ENTINO LISBóA - A Minas, a S. Paulo, ao Rio
Grande do Sul e a outros Estados.
O SR. SAMPAIO CORRÊA - Se o Parti tem a propriedade desorganizada, retiro tudo o que disse.
O SR. CLEMENTINO LISBÔA É organizada. Percorra
V. Ex. os Estados do Norte e veja os grandes latifundios que
se dão gratuitamente.
O SR. SAMPAIO CORRÊA - Nada disso contesto. Mas,
V. Ex. não pode deixar de considerar d proporcionalidade das
despesas a todas essas circunstap.;;las.
Não quero, evidentemente, que o Estado de V. Ex:. produza os mesmos 40.500 c0ütos que São 1)aul0 arrecada do
imposto territorial.
O SR. IRINl!.:u J0~ILLY - Nfto há imposto territorial sem
cadastro. Não é ;:,ossível.
O SR. SA.MP.A10 CORR]j:A - Tanto é contestável o
ah!,;olut~, da pr0posição, qUl~ o cadast··o nüo existe uinda naque!~s Estados que, hoje, já arrecadam mais de dezena de
>.;tilhar de contos por ano sob a rúbrica ele imposto territorial. Aliás, o aparte confirma o que disse a respeito d<>:" atonia.
dos governantes; quarenta ano!> fjr, República, e o Cúdastro
ainda não foi feito I
Aliús, não estou me referindo á situação atual, mas nnuJizando atos do passado. V. Ex. não oU"iu quando et: oitei O
caso do nosso presado e distinto colega, Sr. Nero i\1n(>~do, homem da Repúblioa Nova, que encontrou renda absolutam.mte
nula no imposto territorial e:dstent~ em Goíaz, e ali estabeleceu, com a prática que possue dos serviços federais, uma
regulamentação judiciosa, inteligente .••
O SR. TEIXEIRA LEITE - Patriótica.
O SR. SAMPAIO CORRJ]:A ... a melhor de todas de
que tenho conhecimento nêste particular. E, com essa simples all.erac:ão de regulamento, mais do que duplicou a receita do Estado por conta de tal verba.
.
O Stl. TEIXEIRA LEITE - Mostra bem que é uma questão
de or.'\'llnil(IlCüo.
O Sn. CI,R:'\fR:"TlNO Lll~nÔA Não npoiado.
O SR. SAMPAIO COR.R~A - Em segundo lugar, Sr, Presidente, o sub~tilulivo não procedeu com imprudência abrupta na supressão do imposto indicado, Estahell'ceu. ao Cilntrãrio, a sua redução gradativa num prazo de seis anos. de
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sorte a dar tempo aos Estados de se adaptarem á nova situação, completando e desenvolvendo o seu mecanismo tributário em outros setores. que ex~stem e estão a espera de
uma atenção inteligente e segura dos Govêrnos Estaduais.
(Muito bem. Apoiados).

.

Em terceiro lugar. Sr. Presidente, a Comissão Constitucional deu aos Estados, em troca do imposto de exportação. o imposto de vendas •••
O SR. ARRUDA F ALcÁo ~sse tinposto será esmagador
para o pequeno produtor. Não sei c"omo. êle poderá manter
escrita para suportar a fiscalização. Estamos cogitando de
uma legislação social e adotando uma legislação anti-social.
O SR SAJ.1fPAIOCORlt:tA - Vou fazer uma ligeira interrupção na leitura a que procedo, para responder ao distinto amigo, Sr. Deputado Arruda Falcão.
Diz S. Ex. que o imposto é; escorchante e irá prejudicar, extraordinariamente, o produtor. Desde ,já, declaro
que as taxas a cobrar por êsse imposto, em época alguma
poderão ser igualadas ás taxas da exportação, com que hoje
êsse mesmo produtor é escorchado.
O SR. TEIXEIRA LEITE - Muito bem. Essa é a verdade.
O SR. SAMPAIO CORR:ÊA - Elas serão, e,não poderão
dei~ar de ser, inferiores, mas muito inferiores, para que
possam produzir resultado igual ao que é hoje obtido com
o imposto de exportação. E por que, Srs. Deputados? Os
Estados, hoje. somente vão buscar receita no imposto de
exportação e, êsse, é aplicado ás mercadorias que saen1 de
suas fronteiras e não áquelas que são consumidas no interior do :Estado e nele produzidas, assim como, também, o
imposto de exportação não alcança as mercadorias inlportadas, quando, após á cobrança do imposto alfandegário,
elas se incorporam. de fato, á vida comercial de cada Estado. Assim, quando o número de parcelas passa de 1 a 3,
para chegar ao mesmo resultado, é mister manter a mesma
relação, percentual de taxas, e o imposto terá de ser, forçosamente, muito mais reduzido para produzir o mesmo efeito.
E com esta grande vantagem: é que o imposto de vendas,
que admitirá, tão largo êle é grande número de isenções
para os pequenos produtores, incontestavelmente irá produzir mais do que os antigos impostos de exporta<.:á6, sem permitir a guerra econômica, sem acompanhar o trajeto do
produto, desde a fronteira do Estado até o local em que
êle foi produzido, para ferir, no peito, sangrando o coração
do próprio produtor. É um imposto. por assim dizer, indireto, que se pulveriza, donde a razão de sua menor taxa.
(Muito bem.: mtLito bem).
O SR. ARRUDA FALC_~o - Permita-me V. Ex., honrado
com a sua resposta, que eu replique. O pequeno produtor,
se não fôr esmagado pela taxa do imposto, sê-Io-á fatalmente pelo aparelho fiscal, porquê é obrigado a manter
uma aparelhagem que lhe custará mais do que o próprio
imposto.
O SR. SAMPAIO CORRJ1:A - Á regulnmentação competirá isentar aquele pequeno produto incapaz de suportar
o onus da fiscalização, c onus aliás banal e módico. Mas.
V. Ex. vai me dar licença para que continue a leitura, no
decorrer dn qual encontrará a resposta ao seu aparte.
O SR. lRF~~o JOFFU.Y - V. ·Ex. mE' TlE'rmitl'l tlml'l ob~ervaoão. () Estado da Paraíba arre('.ada de imposto e"l;terno.
9 mil contos; o de exportação·rende 6 mil contos. Toda a
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renda da TTnião, no Estado, C{Uasi que se equipara ao imposto de exportação. Como se pode cobrir um imposto com
outro~

O SR. SAMPAIO CORMA - V. Ex. terâ resposta .••
O SR.. I:,.E~to JOFFn.."Y - Eu a estimarei.
O SR. SAMPAIO CORREIA - •••no quadro que eon&tará do .meu discurso. Em atenção a V. Ex., direi que tive
oportunIdade de elaborar um orçamento da Paraíba, ai endendo a eSSa questão da redução do imposto de exportacão.
O SR. !RENto JOFFILY - Aliás, devo declarar que venho
ouvindo a V. Ex. com muita atenção sôbre êsse assunto.

O SR. SAMPAIO CORMA - Depois de V. Ex. o ler,
agradecera a ldéla. porque ela permitirá tirar vários produtores do seu Estado da situação em que se encontram atualmente, de não poderem, talvez, vender parte da sua produção, visto como o imposto de exportação não pode ser eliminado em concorrência com a produção similar de outros
~stados.

O SR. IREN:lJ:O JOFFILY - A~ho que é um mal; mas, maior
mal é a desorganiza Cão dos Estados.
O SR. SAMPAIO CORREIA - Finalmente. em terceiro
lugar, - dízia eu, ainda há pouco, Sr. Presidente, - O substitutivo compensou diretamente a perda do imposto de exportação pelos Estados, criando um imposto novo, a eles
atribuido.
O Sr. Presidente - Advirto ao nobre Deputado que o
seu tempo está a terminar.
O SR. SAMPAIOCORMA - Sr. Presidente, eu desejava sinceramente não fatigar mais a atenção dos meus prezados colegas (não apoiados gerais) •••
O SR. IRENftO JOFFILY - Estamos ouvindo a V. Ex.
com a máxima atenção. (Apoiados).
O SR. SAMP AIO CORR~A .. , mas sou obrigado a.
solicitar pele menos mais cinco minutos de to!eranclU, contando com a elasticidade pr6pria de V. Ex. no deliberar
sObre assuntos de natureza política. (Risos).
l!'inalmente, em terceiro lugar, - repito mais uma vez,
em nova tentativa, (risos) - o substitutivo compensou diretamente a }:lerda do imposto de exportação pelos Estados.
criando um imposto novo. a eles atribuido. Foi o imposto
tie vendas que abran,je, não só o imposto de vendas mercantis ora cobrado pela União, e que apenas carrega diretamente o comerciante, mas também as vendas dos produtores, as quais envolvem em seu acervo, praticamente, parto
do que se pode apurar com o atual imposto de exportação.
Fica. assim, vigente uma arrecadação em que a renda corTespondente ao atual imposto de exportação irá em parte,
para os cofres estaduais, mas sem determinar a inconveniência. o prejuizo, a iniquidade daquele malsinado imposto.
O imposto sôbre as vendas, com efeito, assenta não em tipos
de produção, diferenciando-os no tratamento entre si e no
tratamento de cada um entre os vários Estados, mas ao
contrário no produto bruto da venda. numa importancia que
se distribue, indistinta e equitativamente, por todos os eleIncutos de producão.
Bem sei que a regulamentação do imposto. que nssim.
se criará. será complexa, até mesmo pelas isenções por considerar, mas essa complexidade não justifica, evidentemente,
a rejeição de um tributo C{Ue se apresenta compensador e
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superiormente benéfico, em face da situação atual, com o
intrincado de suas divergências, desproporções e iniquidades.

,(Apoiados) •

-

O anteproj eto, que retirou dos Estados o imposto "de
exportação e o atribuiu á União - medida imperfeita, como

já demonstrei, - procurou contrabalançar a perda para os
Estados, concedendo-lhes o imposto cedular de renda. O
substitutivo da Comissão Constitucional teve outro critério,
optando pelo imposto de vendas a que já aludi, e o fez,
porquê o imposto cedular de renda, sôbre ser muito menos
produtivo na atualidade, tem contra si os' inconvenientes
que assim analisei, no meu parecer, apresentado áquela Comissão.
"Acresce mais ainda:
1 - Que os altos rendimentos do imposto cedular de renda só são de verificar nas regiões de desenvolvimento industrial avançado, sendo, por via de
-p.~ra, reduzidos, nas zonas agr1colas e' pastoris, que
formam a maioria dos 'Estados, e onde a arrecadacão
é muito mais difícil e muito meno:;, controlé.vel.
2 - Que não parece fácil a dupla tributação, e
os conflitos dela resultantes, no caso de fICarem entregues aos Estados os impostos cedulares sôbre a
renda, maximé quando caírem sÔbre a renda dos negócios e dos bens móveis dos indivíduos econômicos,
que os explorem no território de um, mas residam
no do outro Estado. Virá, então, á. baila - e os
causídicos para isso estarão à postos - até o célebre
princípio do mobilia personam, se quuntor. ou do
mobilia inhaerunt ossibus domínio
3 - Que o imposto cedular de renda é, em geral,
de crescimento lento em qualquer pais ou região, de
sorte que os Estados não poderão sequer contar com
o seu rápido desenvolvimento. co~o seria agora necessário, aliás.
4 - O anteprojeto dislribúe, pela União e pelos
Estados. a co~petêl1(~la para decretar os impostos
de' renda, pois atribúe, á primeira. a parte global
dêles, e deixa a cedular a cargo dos últimos
Além dos inconvenientes, já acima apontados. da
possibilidade da dupla tributação por Estados diferentes, cumpre reconhecer que a divisão consignada
no anteprojeto não parece aceitávei, porquê:
Primeiro - São em número de três os tipos de
impostos sObre a renda, ensaiados pelo fisco das
nações: 1) - sôbre a renda presumida dos individuos econômicos, inteiramente abandonados hoje, por
causa dos inúmeros males de que se reveste, decorrentes da sua feição arbitrária, inquisitorial; 2) sObre as rendas reais, captadas nas fontes de que .
promanam, a cada uma das quai~ corresponde uma
cédula, donde a sua denominação especial; 3) - finalmente, sôbre a renda global dos indivíduos: a)
ou avaliada pela forma do primeiro tipo,em grosso
modo, por um corpo especial -de funcionários, aos
quais é sempre difícil, senão impossível, impor a
abstencão do uso de· métodos inquisitoriais em suas
indagações, sem cair, no entanto, no abandollO e J:lO
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relaxamento; b) ou avaliada, - o que é preferível,
e, por isso, o processo tem sido generalizado, _
em função -das arrecadações cedulares do tipo anterior, o que, por via de regra, conduz á ado~ão concomitante dos impostos cedulares e global, como,
entre nós, de que os últimos constituem mais um tributo de ordem social, do que de natureza fiscal propriamente dita. (Muito bem.)
Nestas condições, é bem de ver que, deixar com
os Estados a parte cedular dos impostos sôbre a
renda e entregar á União apenas a global, importará.
em forçar, por parte desta, ou a adoção da diflcil
e condenável primeira modalidade de avaliação,
acima apontada na letra a, ou a dependência, na segunda modalidade, da enumeração das fontes, e da
caracterização delas, feitas pelos F,stados para o imposto cedular, o que, de todo ponto não parece recomendável, até porquê conduz á evidente infração do
princípio de que os impostos da União devem ser
uniformes para todo o território nacional.
Segundo - O imposto sôbre a renda, cedular e
global, além de constituir recurso fiscal de rendimento apreciável nos países de civilização industrial avançada, é, sobretudo, tributo que objetiva a prática da
justica social. "A hist6ria financeira mostra a evolução do princípio da faculdade ou da capacidade de
pagar, em virtude do qual cada indivíduo deve contribuir para o Estado proporcionalmente ás suas
rendas". É que a prática daquela justiça se impõe,
soberanamente, em face do conflito dos interêsses
divergentes e do contínuo esfôrço de cada classe
social para lançar sobre as demais o pesado fardo
das tributações.
Assim, seja pela sua própria feição delicada,
melindrosa mesmo, no tocante á maneira de tributar,
seja pela justiça que objetiva no domínio social, o
imposto sobre a renda deve ser, preferencialmente,
da competência federal.
Para isso, concorrem os quatro fatores seguintes,
infelizmente não passíveis de desenvolvimento nestas
páginas, em face do aspeto de que se deve revestir
esta simples exposição: a) base especial do imposto.
difícil de uniformizar nos Estados; b) riscos da dupla
tributação por Estados diversos. e dos conflitos dela
resultantes. a propósito dos~ quais, assim se manifestou, com fundada razão, o ilustre Dep11tado Alde
Sampaio, na justificação de uma de suas emendas,
reveladoras de s~u espírito estudioso, e alto, no apreciar tais questões: uÉ bastante pensar no critério
tributário que deveria ser adotado, para desistir do
intento. Seria o critério da residência? Seria o da
colocação dos bens? E se os bens são móveis ou de
sede social deslocável? Somente sofismas podem responder a estas perguntas, como solução; c) dificuldades de ordew administrativa para os Estados, em
geral ainda desaparelhados ,para, o manejo de um
imposto, que também objetiva a prática da justiça
social; d) finalmente, possibilidade de sérias perturbações DaS finanças dos Estados, por se tratar de um
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tributo .de arrecadação muito variável. que jamais
pode ser transformado. por isso mesmo, em base principal do quadro tributário de uma unidade federativa.
como fez o anteprojeto." (Apoiados.)
Passemos agora, Sr. Presidente, a outra ordem de consideracões.
"
Os que combatem, Senhores, intransigentemente, o criterio do substitutivo, alegando que com êle perde a União
algumas centenas' de milhares de 'contos, confundem a tarefa
do constituinte, que legisla dentro do tempo, calculando e
levando em consideração o reflexo benefico das suas medidas no desdobramento da vida econômica do país, com a
tarefa e!Dergente e imediata do elaborador de orçamentos,
que dispõe par.• curto prazo, e s6 dentro dêle se move e
prescreve. Assiin, Sr. Presidente, esquecem êles, os inquinadores do projeto, o que a União lucrará na arrecadação de
outros tributos, como o de rendas por exemplo, e o de importacão, com o suprimir-se o imposto de exportação que
entrava o desenvolvimento da riqueza nacional e reduz as
compras no exterior. Nem nos é possivel, de outra lado, e
nêsse campo, deixar de atender á incuria com que a União,
a exemplo dos Estadcs, tem dirigido a sua vida financeira,
recorrendo preferentemente a impostos faceis pela regulamentação e pela cóbran<:a, embora nocivos, como os de consumo, deixando de aparelhar-se no instituto dos impostos
salutares, beneficos e remuneradores, porquê complexos e
exigentes de certo esforço na sua organização e desenvolvi-menta. (Muito bem. Apoiados).
Por igual se queixam os Estados, sem considerar que o
substitutivo discriminou as 'rendas para os Municípios, de
sorte que não lhes cabe apresentar os seus supostos prejuizos, descontando essas· rendas, e sim. inteligentemente, cogitar de descarregar para os Municfpios, assim ,robustecidos.
os onus de serviços ..•
O SR. IR,INtu JOFFELY - O robustecimento é ilusorio
O SR. SAMPAIO CORRU - Quanto ao Rio Grande do
Sul, e á maioria dos Estados, posso afirmar a V. Ex. que
não é.
O SR. IRINtu JOFFELY - Refiro-me ao nordeste. Tenho
,dados para demonstrar que não é vantajoso o enriquecimento dos municípios com a nova tributação.
O SR. SAMPAIO CORRtJ:A - Oh! Não diga isso. Pois se
o substitutivo atribue aos Municípios rendas que não auferiam ..•
O Sa OONEU JOFFELY - Tendo dados sobre o imposto
de industrias e profissões.
O SR. SAMPAIO CORRU - É a desvantagem de generalizarmos, meu presado colega.
O SR. IRINtu JOFFELY - Só posso falar do meu Estado.
O SR. .SAMPAIO CORMA - Mas, nem mesmo no seu
Estado. Admito, todavia para argumentar; mas cumpre
ponderar que, neste assunto, não podemos considerar médias; as médias aritméticas~ as médias geométricas, as médias harmônicas, por exemplo, nâo podem ser aplicadas nos
casos em que s6 as normais e as medianas, que são médias
de posição, devem ser levadas em conta. Não posso considerar o caso daParaiba e generalizá-lo.
O SR. !RINtu JOFFELY - Aliás, é o caso do nordeste.
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O SR._ SAMPAIO CORRÊA~- Prossigo nas considerações
que vinha fazendo:
• •. e, sim, inteligentemente, cogitar de descarregar
-}lara os Municípios, assim robustecidos, onus e serviços que
até hoje a éles, Estados, têm incumbido. E não é tudo. Fazem abstração, nas suas previsões, dos recursos que lhes
irão ministrar, como ã União, a incentivação da riqueza, que
o imposto de export2ção revoltantemente peiava.
A escassez do tempo, de que foi tão avaro o nosso regimento, não me permite, infelizmente. Srs. Constituintes,
descer ao exame dos orçamentos da União e dos Estados,
com análise minuciosa de suas disposições, para evidenciar
á luz meridiana dos fatos. de tudo qUI> 'Pilho aqUI pondeJ'adamento afirmado. Mas, pretendo aditá-lo ao meu discurso,
-de par com a análise dos discursos aqUI proferidos em combate ás disposições propostas pelos dous relatorios da Comissão Constitucional.
Devo acentuar, porém, Sr. Presidente. e desde já, que
muitas das sugestões em contrario, apresentadas ao substitutivo. padecem de um mal de essencia, que é a incompreensão da natureza e do papel das estatisticas.
Obseryo, com efeito, Sr. Presidente, que alguns dêsses
opositores fazem girar todo o sistema que preferem, em torno de uma somação do provavel produto dos impostos cm
todos os Estados, considerando, globalmente, em conjunto,
sem descer, porém, a aplicar as conclusões, a que assim são
levados, a cada uma das unidades federadas (le per si. Se o
fizessem, forçosamente recuariam de tais conclusões.
Com isso, ainda mais viciam o doutrinamento, baseado
na reverencia injustificada aos dados estatIsticos, a que a
inteligencia humana não se pode cega e passivamente subordinar. (Muito bem.)
As estatísticas, Sr. Presidente, já. com efeito são de si
enganadoras, porquê são sempre expressões de sínteses. Que
dizer quando as suas indicações, quando as sinteses que exprimem, são levadas ao extremo da generalização. envolvendo tanto as causas naturais quanto as perturbadoras?
É contra êsse erro que já em 1839 protestara Quetl?let
no seu" Essai de Ph1/8ique Sociale", erro que fere até a PI"Ópria, definição de estatistica, dada por Cournot em 1843. na
sua "Theorie des Chances": "ciencia que tem por objeto
recolher e coordenar grande numero de fatos, em cada especie, de modo a obter relações numericas· sensivelmente
independentes das anomalias do acaso, as quais desvirtuam
as cousa~ regulares, cuja acão se combina com a das cousas fortUitas".
.
Como, pois, adicionar á potencialidade econômica de
S. Paulo, aquella que hoje existe no Amazonas?
É que, Sr. Presidente, não nos é licito desviarmo-nos
dos principios daquillo que Adam Smith denominava Aritmética Política", B1Lffon intitulava "Aritmética Moral.", e
de que grande Condorcet, em meiados do seculo XVIII, fez
um corpo de ,doutrina a que chamou "j}[atemática Social".
A 'estatistica é· um instrumento complexo, ém que temos
de enfrentar_dificuldades de observação. que tanto podem
ser objetivas como subjetivas, para. depois, devidamente
"utiliza-la, - na classificação e coordenacão dós seus resultados, com as devidas deducões e segura interpretação. Nisso.
preciso atentar no que se p6de ~hamar a semiologia eslatis-
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tica, isto é, no estudo dos sintomas que estes resultados revelam, e cujo conjunto fórma o quadro do diagnóstico, imprescindivel ao consequente prognostico.
É no uso dêsses resultados que se revel.a a segurança do
estadista e do político que, por isso, não é nem póde ser um
simples técnico.
Acentúo isso, Sr. Presidente, pljrquê a minha longa
prática na catedra, na vida profissio"nal e no parlamento me
tem salutarmente ensinado que a técnica é apenas instrumenta. Não é finalidade.
A ela se superpõe a 'cultura, como já tive ocasião de
frizar, quando, em discurso público, assim me manifestei em
um grande Instituto de estados técnicos:
"Formam-se escolas, inúmeras e diferentes, que
pretendem, todas, melhor conduzir os homens á terra
da promissão. Mas, em geral, a divergência entre elas
é apenas aparente: "ou assenta em uma simples preferência de métodos de investigação..ou decorre, apenas, da diversidade ~a coloracão moral ou religiosa",
de que se revestem suas doutrinas. Não raros são os
casos, até, em que "a oposição mais· se observa no terreno da arte, do que no dominio próprio da ciência".
E~tas conclusões, a que nos conduzem os imparciais estudos de Gonnard, ressaltam, evidentes, como
êle próprio observa, da apreciação serena dos fatos,
que a história oferece á nossa contemplação.
Em verdade. não é raro encontrarmos um individualista e um socialista inteiramente acórdes em reconhecerem ambos, Quando estudam os fenômenos sociais do ponto de vista ciêntifico, a existência de determinada lei no encadeiamento dos fatos que observam; mas em profunda divergência. quanto ás consequências inevitaveis da· sucessão dos aconteciment.os.
cuja lei de formação e de interdenendência. lograram
descobrir. É que a idéia metafísica, 'lue êles ainda
fazem da sociedade e da vida, - escreve Gonnard. leva o primeiro a considerar nocivas nquela.s consequências inevitaveis, de cuja manifestação faz o segundo depender a sua felicidade futura.
Só a ciêr.cia poderá então -iluminar o campo e dirimir as dúvidas: só ela poderá. a pouco e pouco. desbastar o terreno; limitar as investigacões:= minudear
a análise; apreciar os penõmenos sociais cada vez mais
de perto; tomar-lhes o peso exato; afastar do exame
deles as discussões metafísicas, - "únicas em que as
divergências podem subsistir sem absurdo": - surpr~ender dia a dia novas leis; e em função d'elas. abrir
á humanidade estradas mais largas e mais suaves".
E, em seguida, acrescentei:
"Acredito sejam estas as razões, Senhores Professores, -"de profunda e arraigada confiança na obra
da cultura, - que me levam, ás vezes. a receber do
espírito, um tanto ou quanto prevenido; a exagerada
preor.upação de um técnicismo, não menos exagerado,
que hoje observo entre n6s, não raro. com evidente sacrificio da cultura geral e superior.
A técnica é, sem. dÚvlda, necessária, impres~indí
veI mesmo; mas isolada, por sis6, nada faz, nada ali-
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cerca, nada constroi, nada estabiliza, e sobretudo, nada
harmoniza. Simples instrumento ao serviço da cultura, se esta não puder dirigi-la, orienta-la com conveniência, maneja-la com superioridade, falhará por
certo em seus designios, dividindo os homens, desagregando nações, fazendo perecer povos.
Quereis provas?
Não estão longe de nós, umas; nem afastadas do
nosso tempo, outras. Não será difícil, portanto, exhibi-Ias aqui ao vosso percuciênte exame.
Iremos encontra-las em varios ['amos da atividade humana, sobretudo nos pertinentes ás denominadas
profissões liberais, precisamente aquelas que oferecem, aqui como alhures, maior percentagem de dirigentes das sociedades organizadas.
Tanto nos dominios de ação do cultor dos princípios e das regras do direito, como no campo de atividade do médico, como, ainda, na seára que o engenheiro prepara; a ciência e a arte de tal modo se confundem, tanto penetram uma na outra, que dificil será
dizer onde termina a primeira e onde começa a segunda. As fronteiras que as separam, nem são definidas, nem podem ser desenhadas com nitidez. Tão
intimo é o seu entrelaçamento, tão inevitavel a superposição ãe uma á outra, tão fortemente se amparam e necessitam, em notavel e fecunda reciprocidade
criadora, que a ausência de uma basta para impedir a
completa eficiência da outra.
Se não estiverem impregnados do espírito ciêntifico, que a cultura conquista e fortalece, magistrados
e advogados, por peritos que sejam no manejo da
dogmatica jurídica, na aplIcação dos canones, das 1'1>gras do direito positivo, -das normas ou leis, na acepçã(}
comum do termo, escritas ou consuetudinárias, ainda
mesmo quando a técnica perfeita da aplicação repouse
em superior estudo "das doutrinas erroneas, ou verdadeiras, com que os jurisconsultos procuram explicar os fenOmenos jurfdicos", na interpret.ação e na
formação histórica do direito; os próprios magistrados e advogados, se não estiverem impregnados daquele espírito, repito. jamais poderão compreender quo
as injustiças prejudicam tanto os que as sofrem,
q:lImto os que as inflingem; que o cerceamento ou a
extinção do direito de um, se a este amputa uma condição de vida ou de desenvolvimento, por igual mutila
a sociedade em que vive, retardando-lhe, ou impedindo-lhe o livre progredir.
Jt que as sociedades humanas, e as próprias nações que elas constitúem, nem subsistem, nem se desenvolvem, se a "delimitação harmônica da atividade
voluntária dos indfviduos, e delas próprias". não estiver formulada, e não fôr aplicada, de conformidade
com as leis, - no sentido em que o têrmo é usado em
todas as ciências, - pertinentes ás condições de vida
e de evolução dos indivíduos, considerados isoladamente e como partes integrantes de um todo. sociedade
ounacão.
Assim, também o médico: despido da couraça -de
cultura geral que o deve revestir, passará a ser imperfeito e incompleto curador de doentes, para quem cada
VOL~:xIV
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caso clinico será sempre um mundo novo, prenhe de
surpresas desagradáveis e desconcert8n 1es. por hãbil
que possa ser no manejo do bisturi, l.H.Jf melhor que
seja a sua técnica no formular 8dcundum artem. Não
saberá evitar as moléstias, porquê ignorará os preceitos higienicos, baseados todos em induções cientificas;
não conseguirá impedir os "atos voluntários perniciosos á vida social, nem r~staurar a saúde e a harmonia da sociedade, quando lesadas por êsses atos", porqu~ não saberá, para ISSO, aplicar os princípios gerais
da ciência do direito, em qUe elas se amparam.
Assim, ainda, o engenheiro: arrancado da base 80lida e estável que a cultura lhe oferece á acão construtora, falhará, por certo, no desempenho da missão :tua
tomou á sociedade, por Seguro que seja no manipular
os cálculos, ou no riscar os projetos que elabora. E:x:ecutará, muito embora com arte perfeita, obras desn.ecessárias ou inconvenientes, "erguendo catedrais em
ilhas perdidas no meio do oceano, ou levantando arcos
de triunfo no deserto", ou projetando e realizando estradas inadequadas ao seu principal objetivo, de aproximadoras eficiéntes de indivíduos e de povos, de imprecindfveis elementos formadores da unidade moral
de uma pátria. E, certamente, não foram o.utros, se não
estes, os motivos que levaram notável engenheiro norte americano, a definir a engenharia como a arte de
não construir.
Senhores.
Se tudo o que acabei de expOr de modo sucinto é
profundamente verdadeiro em qualquer país, muito
mais se impõe a exatidão dos conceitos nas terras novas, em que as nações ainda não se encontram definitivamente formadas, por causa da aeão de alguns elementos perturbadores de sua marcha evohltiva para
a unidade moral.
Nestas, - mais do que nas outras, ainda, - não
cabe ao cultor do direito apenas a aplicação exata das
normas escritas, se não a adaptacão delas ao objetivo
superior daquela formação; ao médico, não cumpre tão
sómente. a função de curar dos males fisicos da humanidade sofredora; ao engenheiro, não compete a
missão de construir segundo as regras e os preceitos
da arte. Uns e outros, mesmo no exercício quotidiano
e terra-a-teN'a de suas profissões, teem o dever iniludival de olhar do alto, buscando a ampliação das linhas
do horizonte; este, para velar pelos direitos dos individuos, como partes integrantes de um todo social que
evolúe; aquêle, para cuidar dos homens como sêres
que precisam de ser fortes em meios fortes, afim de
que possam receber e corresponder aos apêlos de solidariedade nacional, que as longas distancias fazem
chegar amortecidos aos seus ouvidos; este outro, ainda, para proporcionar as obras que a técnica ensina levantar, aos objetivos superiores a que se destinam, de
se prestarem, sôbretudo, ao estreitamento dos lacos de
aproximação dos homens, dentro das mesmas - fron-

teiras.

Daí, a ineficiência talvez mesmo a nocividade da
simples técnica, se isolada, se desemparada da cultura.
que a protege e habilita. a bem servir aos destinos de
UIna nacionalidade em fortnacão.
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São, em verdade, diferentes as necessidades das na- c
ções já definitivamente constituidas, e as daquelas outras, que ainda se encontram em fase de integracão.
A diversidade entre umas e outras se torna mais cflagrante, quando se considera a função que nelas exercem as corporações armadas, ao invés da missão, não
menos alta, das profissões liberais.
De fato, nas nações já definitivamente formadas,
estas corporações se destinam principalmente, quasi,
mesmo, .exclusivamente, á defesa da integridade do 5610
pátrio, o que delas exige técnica perfeita na ação; mas,
nas nações ainda não integradas de modo completo, se
a tais corporações cumpre, por igual, a mesma nobre
missão de dtdensora da terra contra Ulvasôes estranhas
e maculadoras, a sua função precípua é a de aglutinar os povos, em torno de um mesmo ideial comum de
pátria."
S1's. Constituintes.
Tento que pedir-vos perdão do tempo que vos roubei
inutilmente (não apoiados), quer no meu parecer apresentado
á Comissão Constitucional, quer nêsse já longo discurso, em
que não pude descer, como pretendia, aos dados numéricos
minuciosos da questão.
Tempo perdido para vós outros, Sn. Constituintes •..
O SR. TEIXEIRA LEITE - Não apoiado. A Assembléia está
vivendo uma de suas grande horas.
O SR. SAM·PAIO CORR:1!:A - ... porquê bem sei que a
sã doutrina, que vale por si e não pela humildade daquele
que a sustentou, essa sã doutrina não vingará possivelmt>ote, por causa de contingências políticas que articulam bancadas.
Quanto a mim, porém, não importa. Desempenhei a missão que se me impunha •••
O SR. ARRUDA FALCÃO - Desempenhou brilhanteml:lDte.
O SR. SAMPAIO CORMA. - ••• com a exclusiva preocupação de contribuir para o desenvolvimento econOmlco
de minha terra e para a harmonia absoluta das suas uoidades integrantes.
O Sa. MINISTRO OSVALDO ARANHA - Todos fazemos essa
justiça a V. Ex.
O SR. SA.\lPAIO CORR~A - Agradecido a V. Ex.
Analisei o passado e apreciei o presente, procurando pre. parar para o futuro, com o apontar os êrros e indicar a sua
possível correção.
Cumpri o meu dever.
E basta. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é vivamente cumprimentadp.)
ADITAMENTO A QUE SE REFERIU O SR. SAMPATO
-CORRêA NO DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO DE
12· DE ABRIL DE 1931

"Discurso do Sr. Cardoso ãe Melo Neto
Em seu brilhante discurso, pronunciado na sessão de tO
de Abril, o ilustre representante de São Paulo e professor de
Economia. Politica da Faculdade de Direito~ daquele grande
Estado, referindo-se ás sugestões do' trabalho dó eminente
Sr. Cincinato B;-aga, e, bem assim, da minha modesta. con-
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"tribuição ·á obra constitucional, abordou a questão pertinente
ao problema da discriminação de rendas, proferindo apenas
as seguintes críticas, que transcrevo textualmente:
"Imposto de circulação é expressão vaga, indefenida, que. compreende em econOmia polftica tudo ou
quasi tudo.
Se conservarmos no substitutivo, como imposto
privativo da União, o imposto de circulação é inútil,
porquê, com a rubrica, a 'União pode abarcar todos os
quasi todos os impostos do Brasil."
Te6ricamente, está certo o que disse o ilustre Professor.
P.raticamente, não. E não, porquê os impostos de circulação
considerados no substitutivo foram, precisa e exclusivamente, aqueles que as nossa leis fiscais, os nossos orçamentos federais, consideram ou enuIl)eram sob aquele título genérico.
Em Economia Política, os impostos de circulação podem
abranger vários impostos; por isso mesmo, as nossas leis orçamentárias sempre enumeraram aqueles que, no Brasil, são
considerados como pertencentes ao Povo.
Mas. os relatores 'declararam ao ilustre Sr. Cardoso de
Melo Neto, e ã bancada' paulista, em reunião a que tiveram a
honra de comparecer, que não teriam dúvida alguma em
"substituir, na 2.a discussão a expressão "Impostos de Circulação" pela relação dos impostos inscritos nessa rública em
nossas leis fiscais.
Não havia, portanto, o que impugnar com respeito a
êsse ponto.
Disse mais S. Ex.:
"O artigE;. 17, Sr. Presidente, tem por fim suprimir o imposto de exportação.
Parece-me, e dou nêsse momento uma impressão
pessoal, que já passou de moda êsse ataque formidável
ao imposto de exportação•.. Assim como era moda,
antigam~nte, ser-se ~livre cambista" ou "protecionista", sustentar o "imposto único" também o era Calar
mal do imposto de exportação. Maior econOmista era
aquele que conseguisse reduzir o imposto de exportação. é expressão mais simples. A verd:lde, porém. é
que o imposto de exportação não é assim tão feio
como se pinta."

Lamento que o ilustre ProCessar não tivesse querido
honrar os dois relatores com o destruir os argumentos que
apresentaram contra o imposto de exportação no Brasil.
S. Ex., do alto da cátedra, a ambos fulminou com a sentença:
"Já passou de moda êsse ataque ao imposto de exportação".
E mais não disse. De pé está, portanto, tudo o que dissemos,
o eminente Sr. Cincinato Braga e o outro relator.
e Mas, o Estado que ,S. Ex. tão brilhantemente representa.
na Assembléia, está com os dois relatores citados. Já suprimiu o imposto de . exportação em seu orçamento de receita
para 1934.
"
Ficou, por isso, fora da moda. Mas, por isso. de outro
, lado, irá vender mais, podendo melhor concorrer com os demais Estados que ficam, de acÔrdo com a moda nova, a cobrar impostos sõbre aquilo que "s, Paulo deixa sair üvremente...
-
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DISCURSO DO SR. PEDRO VERGARA:

Abordo as principais proposições enunciadas com raro
brilho e grande eloquência pelo ilustre Deputado gaúcho,
em combate ao substitutitvo da Comissão Constitucional.
I - Como preliminar da análise a que procedeu. citou
S. Ex. a opinião valiosa do distinto Sr. Fernandes Távora,
a propósito do descaso em que viviam os MunicíJ)ios na vigência da Constituicão de 1891; e disse:
" ... o grande mal da nossa federação, que contaminou durante toda a velha república o organismo
nacional - vinha dessa absorção da capacidade tributária dos Estados por parte da Cnião, e que tinha,
como consequência, a absorção da capacidade tributária dos Municípios pelos Estados."

Há para distinguir:
a) se havia, como disse S. Ex., e é verdade, absorção
da capacidade tributária dos Municípios pelos Estados", era
ela consequente da ausência de proteção constitucional aos
Municípios contra a voracidade fiscal dos Estados, de vez
que a Carta de 24 de Fevereiro deixou de dispôr :sÔbre as
vendas de competência privativa daqueles. Ora, o substitutivo, impugnado pelo ilustre Sr. Pedro Vergara, corrige a.
falha apontada na Constituição de 1891, pois enumera as
vendas da competência exclusiva dos Municípios, assim os
protegendo contra o mal a que aludiram o Sr. Fernandes
Távora e o Deputado gaúcho. Não há., pois, como condená-lo
neste particular;
.
.
b) com respeito a "absorção da capacidade trillitária
dos Estados por parte da União", a que S, Ex. também se
l"cfere, peço permissão para opor algumas restrições á proposição afirmada, Nunca houve. aquela absorção. O que
havia, - e êsse foi o grande mal, - em uma zona de tributação cumulativa da União e dos Estados, onde aquela e
êstes iam, tranquila e harmonicamente, escorchar o contribuinte. Em meu discurso deixei provado que, a facilidade
de recurso á zona de domínio comum, determinou o descaso
dos Estados, - e também da União, - no ampliar, desenvolver e aperfeiçoar, como lhes cumpria, os impostos que
lhes foram privativamente atribuidos pela Constituição de
1891. Ainda nesse caso, o substitutivo deve merecer os
aplausos do ilustre Sr. Pedro Vergara, pois eliminou os
impostos cumulativos, únicos responsáveis pela absorção
apontada no discurso de S. Ex,
.
II - O distinto representante do Rio Grande do Sul,
a'mda em referência á suposta "absorção da capacidade tributária dos Estàdos por parte da União", revela a má impressão, que lhe causa o fato da "União arrecadar mais que
os Estados"; e comenta:
~ Haveria, Sr _ Presidente e Srs. Deputados, uma
desculpa, capaz de legitimar e autórizar essa absorção: seria no .caso em que a~União fizesse reverter
aos Estados, em obras e serviços de bem público, de
amparo e de au:'\:ílio á producão, á instrução e aos
demais interêsses e desdobramentos da. vida local, u~a
parte relevante dessas verbas. Mas foi ainda o eminente Sr. Fernandes 'rávura. no seu subsLancioso discurso, já citado - que se encarreg~u de afirmar, e
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provar, que as verbas aplicadas pela União, em benefício dos maiores problemas locàis, são indisfarçavelmente irrisórias."
E. acrescenta. logo em seguida:
"Assim, enquanto á instrução: os Estados gastavam, das suas rendas globais, - 15.5 0/'0, os municípios
17 % e a União apenas, unicamente, - vede bem:
1.5 %1

.

Enquanto á Saúde Pública: os Estados gastavam
4,6 % das suas rendas, OS municípios 10 % e a União,
guardai êstes algarismos
apenas, unicamente. 1.6 %.
Enquanto aó fomento da produção: se os Estados
gastavam 3,3 % e os inunicípios 3 %. a União não
gastava mais de i.7 0/0."
Não é de todo ponto certa a afirmacão contida nos dois
trechos transcritos.
a)direi, preliminarmente,:
Como desprezar o formidável concu!'so da União na.
construção dos portos de Manaus, do Pará, de Natal, de Recife, da Baía, de Vitória, do Rio de Janeiro e do Rio Grande
do Sul, além de outros menores?
Como. pôr de banda. em lamentável esquecimento, a
extraordinária contribuiQão da União DO construir as extensas rêdes ferroviárias do Rio Grande do Sul, de Minas
-Gerais, do Rio de Janeiro, do Espirito santo, de S. Paulo, da
Baía, de todo Nordeste, do Maranhão, de Goiu e de Mato
Grosso, muitas das quais pesam ainda,. e de há longa data,
com delicits vult6sos,' nos orçamentos federais?
Como esquecer os sacrifícios da União para manter serviço de navegação regular ao longo das nossas costas. atendendo ás necessidades de inúmeros portos secundários. incapazes de carga bastante para justificar a atracação dos
navios, que a União por todas as fórmas subvenciona?
Como não levar em conta as obras e os serviços que a
União executa, ininterruptamente, nos Estados 8ssolados
pelas sêcas ,
Como relegar para o róI do esquecimento o OftW dos
cofres federais, mantendo serviços telegr4ficos e de correios
em inumeras localidades, que ainda não dispõem. de movimento cap~ de os eonpensal' '1
Como não atentar para o esforço formidável da União.
no sentido de manter um Exército e uma Armada, imprescin";'
diveis á defesa de todos os Estados'
'
Despresados êsses e outros serviços, a que perfuntóriamente aludo, talvez. fosse de aceitar a crítica injusta dos
dois eminentes Deputados.
Mas, não há como despresá-Ios e, pois, não é de todo
ponto exata a afirmativa contida no primeiro trêcho acizna
transcrito.
.
Nêste particular, o que se poderá dizer é que alguns
Estados t~m dado mais á União e dela tt!m recebido meno$~ ,
ao passo que, em outros. é de registar tato inverso. 1: verdade. Mas, cabe perguntar se a União não colhesse nos Estados ricos para aplicar 1!0s Estados pobres, iriam aquêles
cuidar dos interesses dêstes '1 E podet'iam os últimos eontar
hõje com os serviços múltiplos a êles doados pela União?

-
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Certo que nã~. E basta esta irl'ecusavel reSposta negativa
para justificar a. alta receita de que earece o Tesouro Fe...
deral, e, pois, para" destruir o argumento aduzido pelos dois
ilustres Deputados com tão insustentavel genel'alisacão.
Não são de estranhar, nem de censurar,· as relacães
percentuais "irrisórias" das pespesas feitas pela União nos
Estados, com os serviços de instrucão e de fomento da pro...
duOão, porquê:
PRlMElRO - A Constituição de 1891 confiou aos Estados o serviço da instrucão primária, e esta é, em verdade,
a mais dispendiós3, pela necessidade de sua extrema. difusão.
.
SEGtrnDO Não foram levados em linha de conta" como
cumpria aliás. nos cálculos das relações percentuais a.pontadas, nem os juros e as amortizações das dívidas contraídas pela União para executar os servicos de fomento, acima
referidos, nem, tampouco, os deficits decorrentes da manutenção de muitos dêsses serviços. Se estas circunstancias
tivessem sido consideradas devidamente, outras teriam sido
as conclusões dos dois ilustres colégas.
Foi por isso que. no meu discurso. ousei chamar a atenção para a necessidade de bem interpretar os dados da estatística, quasi sempre enganadores, quando não são devidamente pesados e analisados.
m. Fulminando o substitutivo, que eliminou o imposto
de exportacão. ~. proibiu os impostos cumulativos, assim
calcula, o ilustre Sr. Pedro Vergara, os prejuizos que as suas
disposições acarretam a alguns Estados:
a)

em referência ao Estado de São Paulo, diz S. Ex.:
"De acOrdo com os dádos colhidos e mandados publicar pelo, Ministério da Fazenda, - organizei o seguinte quadro em. que demonstro o montante parcelado
e total das perdas que sofrem certos Estados, com a
supressão e a transferência dos impostos do projeto:
Estado de São Paulo:
Contos
a) Indústrias e Profissões
. 16.!OO
b) Consumo
. 13.600
c) Viação ....•....•..................... 10.000
4.000
d) Outros impóstos de circulação ......•...
e) Outras rendas ...••....••.............. 25.600
Predial ••..•.•.••••••.•..............• 19.000

t>

Total

~

..

88.300."

Ora, não é exata a soma apresentada. porquê:
PRDmmo - Os imp6stos de "Indústrias e Profi8sõe." e
"Predial" não foram atribuídos á União pelo Substitutivo impugnado. Este apenas os atribuiu á competência privativa
dos Municípios, precisamente para atender á necessidade de
evitar "a abso7'ção da capacidade tributária" destes pelos
Estados, absorção determinante do justo protesto. acima
transcrito. dos Deputados Pedro Vergára e Fernandes Távora.
Os Estados nada perderam. portanto. Os Municípios, sim,
ganharam, Mas. isso, não foi confessado pelos impugnadores
da reforma tributária proposta pela Comissão Constitucional.
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SEGUNDO - As perdas acima não foram devidamente balanceadas, no cotejo feito, com as rendas que o Substitutivo
ATRmuIU A MAIS ao Estado de São Paulo, como aos outros,
aliás.
Tais rendas provirão do imposto de vendas, e este, se em
f932 estivesse em vigõr no Estado de São Paulo, teria produzido:
Contos
1-fmportancia igual áquela que foi arrecadada pela
União no mesmo Estado, a Utulo de. imposto de
vendas mercantis, á razão de 0,3 <fo, ou 3$000
por conto de réis, apenas (quadros seguintes á
pág. 88 do Avulso que publica os pareceres dos
Relatores . ....................................• 23.810
2--Importancia correspondente ao imposto das vendas feitas pelos produtores, não incluido no de
vendas mercantis da União, também á razão=do=
0,3 %, ou 3$000 por conto de réis, avaliada a
produção do Estado como se fosse reduzida ás
mercadorias exportadas apenas (despreso a parte consumida no próprio Estado por falta de
dados), segundo a demonstração ·constante da
página 160 do volume sôbre FINANÇAS DOS
ESTADOS DO BRASIL", publicado pela Comissão
de Estudos Financeiros e Econômicos dos Estados e Municípios, ou sejam 1.700.000 :000$000 X
X 0,3
5. 100

= ."

;..

Total.................................

28.910

Admitido, como fiz em meu parecer, após haver demonstrado a possibilidade da elevação da taxa de 0,3 <fo, em vista
. da supressão do imposto de exportação, que aquela taxa fosse
igual a 1 % do valor das rendas, as receitas a considerar
seriam:
Contos
1-Importancia correspondente ás vendas mercantis, a 1 0/0.................................. 79.359.
2--Importancia correspondente ás vendas dos produtores, a 1 'to, mfnimo...................... 16.998
Total...........•..... " ....................•

96.357

Tsto P'J"to, é de ver que. se o 'Estado de São Paulo em
1932 pel'rieria, pelo Substitutivo. 8R.300 contos. muito embora 3;;.100 r.ontos dpssa importancia (Indústria e Profissões c Prerlinl.) CoNTINUASSEM NO ESTADO. -

teriam !;idn dp~locados dos cofres deste para
pios. - o mpsmo Esf.::l.do teria arrecadado A
tese do ~llh~t1tntivo, 96.357 contos.
Ao envés de pprdpl'. portanto. os 88.300
dos pelo ~r. Pporo Vergara, o Estado de São
crado. no minimo. em'1932
96.357 -

88.300

llorqufl apenas
os dos MunicíMAIS, na hip6contos calculaPaulo teria lu-

= 8.057 contos

.
Em t'efer~ncia ao Est.àdo do Rio Grande do Sul. disse o
ilustre l)eputado.
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"Estado do Rio Grande do Sul:
Contos
a}
b)
c)
d}
e)
f)
a)

exportação, 20 % •.•••••••••••••••••
indústrias e profissões ••.•..•..•...•
consumo • . ...........•....•.......
transporte • . ......•............•.•
consolidação ferro-viária . .
.
taxa de barra
..
loterias 40 o/ó
.
Total . . . .

.

2.200:000$000
12.005:000$000
18.205:000$000
3.300:000$000
5.000:000$000
6.800:000$000
1.800:000$000
48.510:000$000

Ora, a renda global de impostos do Rio Grande, em 1932,
atingIu a 79.782 contos; feita a deducão dos 48.510 contos.
de impostos suprimidos ou transferidos. - obtem-se, como
saldo.= 31 .292 contos, que seria a receita necessária ás exigências ào complexo aparelhamento financeiro do Est.ado.
Pelos algarismos divulgados em publicaçõt>s do Ministério da Fazenda, sõbre os impostos do Rio Grande, a reducão
das suas rennas seria de 53 mil contos.
Si levarmos em consideração que a Viação Ferrea do Rio
Grande do Sul, produz de{icit anual nas finanças do Estado
àe cerca de 30 mil contos de réis, - é bem facH de compreender a que situacão deploravel ficariam reduzidas as suas
financas" .
a) preliminarmente:
Não está perfeita a enumeracão dos impostos suprimidos ou transferidos, publicada pelo ilustre Sr. Pedro Vergara no início do trecho que transcrevi. O Substitutivo não
suprimiu, nem transferiu, as verbas referentes á "'Consolidação ferrov'i.aria" (5.000 contos) e á "Taxa da barra"
(6.800 contos). Uma e outra, em um total de 11. 800 contos.
são taxas. e não impost.os. E como taxas continuariam a ser
arrecadadas pelo Estado do Rio Grande do Sul. por força de
dispOSIção expressa do dispositivo impugnado;
b) o produto ào imposto de "'lndustrias e, Profi.'lsõe.t"
(12.005 contos) continuará no Estado. O Subst.itutivo não o
eiiminou, nem o transferiu para n União. Limitou-~e a garantir a sua arrecadação pelos Municípios galíchos. precisa-: -mente para evitar a "'absorção" das rendas destes pelo
Estado, e. assim, atender a reclamação de que foi éco o
próprio Sr. Pedro Vergara no início do seu discurso;
c) o deficit de 30.000 contos de réis da viação férrea do .
Rio Grande do Sul constitue valiosa contribuição do Estado
em favor do fomento c do progresso de todas as suas partes
ou Municípios integrantes. Não ha como condená-lo. Porisso. a receita do Estado deverá ser maior do que a soma das
receitas de t.odos os seus Municípios. Como estranhar, portanto, conforme fez o distinto colega gaúcho, seja a receita
da União maior do que a soma das receitas de todos os Estados? Podia a União dispensar os serviços ferroviarios, portuarios e de proteção ás regiõ~s castigadas pelas secas, a-pesár dos deficits neles registrados?
.. d) aqui também. como em relacão ao Estado da São
Paulo. o HustN representante do Rio Grande do Sul DE1XOU
DE' CONSIDERAR. no confronto. E NOVA FONTE DE REr-."DA conferida ao seu Estado pelo substitutivo. É a que provem do imposto de vendas
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se estivesse em vigor em

i932 teria dado ao Rio Grande do Sul, no minimo (digo no

minimo, porquê só considero, na avaliação, as mercadorias
produzidas e exportadas, e não todas as produzidas no Estado, po~ falta de elementos para o cálculo):
1. -- Imposto de vendas mercantis, na b~,se'

2-

de 0.3% • ....•........•.••.•..
Idem, de vendas feitas pelos produtores, que exportaram, em 1.931,
578 mil contos, também a 0.3%.
Total.. . • . • . . . . . . . . . . • . .

6.408 contos
1.734 contos

8. U2 contos

Se as taxas a cobrar no imposto de vendas tivessem
sido de i %, em vez de 0.3%, 3S receitas a considerar seriam:
Imposto de vendas mercantis, na base
de 1% • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 21. 358 contos
2 -- Ideni de vendas dos produtores....... 5.780 contoa
i -

Total. • • '" • . . • • • • • • • •• 27.138 cont06
e) Fazendo as correções acima indicadas para a
comparação, é de registrar:

de~a

Cálculo do Sr. Pedro Vergara (atual): .
a)

Exporta~ãQ. 20%.

•

.

Indústrias e Profissões••.•.••.•
Consumo. • • . .....•••.•••.••
Transporte. . . . ••.••••••••.•
Consolidação ferro-viária. • ••.
n Taxa de barra.........••••••••
g) Loterias 40%. • .••••••••••.••
A) Imposto de vendas •.•••••.••••

b)
c)
d)
e)

Total. • • . ....•••.•••••••

2.2.00 oontos
12.005 contos
18.205 contas

3.300 contos
5.000 contos
6.800 contofl
i .800 conto:.

48.510 contOs

Cálculo exato (Substitutivo):
(eliminado pelo Substitutivo).
(passa para os Municípios).
cl (eliminado pelo Substitutivo).
à) (eliminado pelo Substitutivo).
B) 5.000 contos (mantido pelo Substitutivo).
f) 6.S00 contos (mantido pelo Substitutivo).
11) (eliminado pelo Substitutivo).
h) f!7 .138 contos (receita' nova} •
Total: 38 •938 contos.

o)
li)

A diferença para menos, será, pois, de 9.572 contos,
tão somente. Mas, essa diferença será transformada em saldo
de 2.433 eontos, desde Que se considere Q.ue os 1..2.005 con.\,Qs, provenienl-es do imposto- de "IMústrial e P7'ofi3SÕ83"
nãQ sáeIJl do Estado para a União, fic~ com os MunicípiOs.
isto é, com· o próprio Rio Grande do Sul.
Ul'esce que () imposto de vendas a. apUea'r' aos produ-o
tores,- foi avaliado por nós no mínimo, porquê, á. falta d~

-

i'7.i -

informações, levamos em conta apenas o valor das mereadarias produzidas e exportadas, deixando de considerar
aquelas que são produzidas e consumidas no próprio Rio
Grande do Sul.

o relator lamenta não dispor de tempo para analisar
todas as impugnações feitas ao Substitutivo pelos demais
honrados oolegas, que dele cuidaram na tribuna da Assembléia. Mas, os argumentos apresentados, ou I!ão são diversos
daqueles a que já foi feita referência em linhas anteriores,
ou versam sObre questões apreciadas de modo geral no discurso que precede esta exposição.
Passará agora o relator a dar satisfação a compromisso
que assumiu, com o ilustre Sr. Irenêu .Toffely, digno representante do Estado da Paraíba, qual o de apresentar a
Situação orçamentária dêsse Estado em face do Substitlllivo
da Comissão Constitucional.
BSTADO DA pARAfBA

Benda8

d08

impostos previste para tg33 '

Contos
t. Exportação ,. '. • ..•...••.
2. Ind1l8trias e profissões . •••
3. Consumo
.
". Transmissão de propriedade
5. Territorial • • • •
.

8.891
t.7g1

7. Sêlo . •
8. Viaolo e Transporte ••••••

532

6. Diversos. • • • ••••• ••••••.•
,_.a

Total. • '

.

..

t.720

'1i5

200

5

83a

12.201

llenda do, impodol, ,egundo o .ul1.titutivo

Contos
f. Exportacão • • • • ••••••••••
~~

Indústrias e Protlss3es • ••••

3. Consumo • • •••.•.•.•••••
oi. Transmissão de propriedade

5. Territorial • • • • ..
.
e. Diversos • • • ••.... ~ .•••.•

'1. Sêlo • • • • ••••• ,. ••• '.' ., ••
8. Viaoãoe Transporte .••...•
9,. Vencias

~

geral

Total ••••

., (eliminado peJo
substitutivo)
o (pQ~sa para OI! Mulrleipios, mas fica,
DO

Estado)·

O (eliminado pelo

substitutivo)
7U
200
O (eliminado pelo
substitutivo)

532,

O (eliminado peto
substitutivo)
6.850 (novo. criado pel~

substitutivo)
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o

imposto de vendas compreende:

a) o de vendas mercantis, hoje cobrado pela União, ã.

razão de 0,3%, ou 3$000 por conto de réis;
b) o das vendas realizadas pelos produtores, vendas que
são hoje isentas dêsse imposto nas leis fiscais da União;
. a) não é difícil calcular a renda prQvável do Estado na
parte correspondente ás vendas mercantis. A União arrecadou na Paraíba, por conta desta rubrica, em 1932,
834 contos, cobrando 3$000 por conto de .réis. Se o Estado cobrasse 1%, ao invés de 0,3%, teria a receita provavel de 834 X 3,333
2.780 contos.
b) Para avaliar a parte do C<lmpostode vendas" relativa aos produtores, há para considerar:
. Primeiro - Que o imposto aludido abrangerá toda a
produção do Estado, seja ela consumida no própriQ Estado, seja remetida para além das suas fronteiras.
SEGUNDO - Que, infelizmente, a êste respeito. só existem dados ofíciais publicados -quanto a parte (apenas parte)
do que é produzido e remetido além das fronteiras por via
marítima (Comércio Exterior e Comércio de Cabotagem) Vide pg. 95 voI. 10, 28 edição, do livro "FINANÇAS DOS ESTADOS DO BRASIL", publicado pela "Comissão de Estudos Financeiros e Econômicos dos Estados e Municípios". Não existem informações oficiais sôbre:
.
1 . A producção do Estado saida por terra para o sEstados vizinhos.
2. A produção. do Estado consumida no próprio Estado;
TERCEIRO Que a producão do Estado saída. por via
marítima atingiu, no quinquênio 1927-1931, ô valôr médio
de 24.409 contos (pg. 95 do livro citado), sôbre o qual o
imposto de 1 %, a pagar pelos produtores, representaria
2.44.0 contos.
QUARTO - Que não parece exagêro avaliar em 2/3 da
quantia anterior, (24.409 contos) o valOr da producão saída
pelas fronteiras terrestres e consumida no próprio Estado,
o quecorresponde a uma arrecadação provável, a mais, de
1.630 contos sol} o título "Imposto de Vendas". (Só a pàrte
que sai pelas fronteiras terrestres atinge a quasi metade do
que sai por via maritima, como se pode vêr á pago 90 da publicação citada, onde se lê que, em 1931, o imposto de exportacão por via maritima foi arcado em 4.300 contos e o
imposto de exportac.:.ão por via terrestre foi orcado em 1.900
contos.)
.
É de vêr, portanto, e em vista do exposto, que a Paraíba,
com o regimen do Substitutivo, apenas perderia, em 1932,
12.202 -- 8.297 == 3.905 contos.
Mas, nem isso perderá no futuro, porquê:
1. • Dos' 3 . 905 contos apontados, 1.797 contos, correspondentes ao imposto de Indústrias e Profissões, ficariam no
Estado, o qual poderia descarregar sôbre os Municípios, que
passariam a arrecadar êsse imposto, muitos dos servicos que
tem hoje a seu cargo, em vista das pequenas receitas municipais.
.

=
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2. O imposto territorial poderia. ser ampliado, desenvolvido e aperfeiçoado, de modo a compensar ~quela pequena
perda.
S. O Substitutivo concede longo prazo para extincão
total do imposto de exportação e, por isso, os orçamentos, na
base do de 1.932, seriam. segundo o Substitutivo:

f. Exportaçlio .,
2. T r a n 8 m i ssão do propriedade •.
3. Tel'ritoriu! ...
4. Sêlo ••••..••
5. Ve nd a s em
geral
.

Total .•...•••

i93G

1937

1938

1939

1940

6.897

5.5'18

4.i39

2.759

1.380

715
200
532

715
200
532

715
200
532

715
200
532

200
532

6.850

6.850

6.850

6.850

6.850

15.194 13.815

12.431)

11.056

9.677

715

ob8e7"VaçÚc.~ t de ver, portanto, que o deficit sõbre
a arrecnduciio do 1lJ32 só poderá aparecer em 1939. Mas,
para isso, sel'iu nfl(,Cllsúrio admitir que ficassem no que foram
em 1932 todll!l nl\ fonles de receita do Estado, Q que é
absurdo."

Dtn'nnto o discurso do Sr. Sampaio Corrêa o
Sr. Antônio Cnrlos, P!'esidente, deixa a cadeira da
Prasld~nclll. que é ocupada sucessivamente pelos Srs.
Tomn7- I.ób l ). 10 Secretário, Cristóvão Barcelos, 2°
Vlcc-JlI'ollldlmLo e nOV::lmente pelo Sr. Antônio Carlos, PrClliuon te.

Comparecem

08

Srs. Ministros Juarez Távora e Osvaldo

AranhB.

5
Vêm 1\ )flJ,.ll. silo apoiadas e enviadas á Coznmissâo
Constitucional lllJ omendas de ns. 1.095 a 1.183.

6

O Sr. Prosidonte - Acha-se sObre a mesa, e vou submetér a votos lL seguinte
REQUERIMENTO

N.

f

Requeremos quo seja consignado na ata dos nossos trabalhos, um voto de sincero e imenso pezar pelo desaparecimento do Dr. Joio Gonçalves Viana, dignO e ilustre filho do
Ri-o GTande do Sul, que o escolhera, na ultima eleição, para
um dos eventuais representantes do Povo Brasileiro nesta
augusta Assembléia.
Moço ainda, era uma das mais radiosas esperanças do
nosso Estado e~das mais belas realidades do civismo nacional.

--i1-i "-

Pedimos, butrOSim,qo:e essa me1'ecida homenagem "seja
cb'miinicada pela Mesa á Exma. familia do nosso pranteado
companheiro.
Sala das Sessões, i2 de Abril de 1934. -". Minuano de
1l"ou'1'a.. - 1. Mauricio Cardoso. - Adroaldo Mesquita da.
Costa. - Carlos Mazimiliano. - Demetrio Mercio Xavier.
- Pedro Vergara. - Vitor Russomano. - Ascanio Tubino.
- Renato Barbosa. - Fanfa Ribas. - Gaspar Saldanha.
-Augusto Simões Lopes. - Raul Bittencourt.
Aprovado.
O Sr. Presidente - Acha-se, também, sObre a mesa, e
vou submeter a votos, êste outro

7
REQUERIMENTO

N. 2

Passando-se hoje o décimo oitavo aniversário da morte
do saudoso Francisco Glicério, homem público a quem o
,Brasil deve inestimáveis serviços, prestados durante um
largo período de atividade cívica e polftica, requeremos que,
como uma homenagem ao ilustre patrício, seja incluído nos
nossos Anais o trabalho sObre a sua personalidade, que, com
êste apresentamos, da autoria do Sr. Di'. Nestor Ascoli.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934. :- T. Monteiro
de Barros Filho. - C. Morais Andrade. - M. H1IPolito do
Rego. - Cardoso lk Mello Netto. --: Cincinato Braga. Almeida Camargo. - Carlota P. de Queiroz. - Abreu Sodré.--José Carlos de Macedo Soa1'e"8. - A. Siciliano. -Rafloulplto Pinheiro Lima. - José mpiano. - Barros Penteado.
- Abelardo Vergueiro Cesar. - Oscar Rodrigues Alves. Alcantara Machado. - A. C. Pacheco e Silva. - M. Whatel1l.

8
O Sr. Presidente - Achando-se na Casa o Sr. Ministro
da Agricultura, e desejando falar sObre o projeto constitucional, na forma do Regimento, dou a palavra a S. Ex.
O Sr. Minisiro Juarez Tãvora - Sr. Presidente, senhores Constituintes: espero poder encerrar, hoje, a série
de apreciações relativas ao conjunto de substitutivo da Comissão dos 26, com que tenho - abusando, talvez, de um
dispositivo do Regimento desta Assembléia - ocupado reiteradamente a vossa atenção.
Tratarei, hoje, tão sumariamente quanto possa, do regime a ser prescrito pela. futura Constituição sôbre o aproveitamento das riquezas do sub-solo e da energia hidráulica. Penso, Sr. Presidente, como Ministro da Agricultura,
ser absolutamente indispensável que a Assembléia Constituinte - respeitando, embora, direitos legitimamente adquiridos sõbre a propriedade de uma e outra dessas modalidades de riqueza - estabeleça corajosamente, na futura
Constituição, em linhas claras, precisas e concisas, o direito
e até o dever de o Poder Público se superpor aos egoismos
da propriedade individual, passa a" ser menos um direito
subjetivo do que uma função social.
.
Aludi, Sr. Presidente, na última vez que tive -a honra
de aqui falar, á angústia financeira .em que nos debatemos

-'1~5

-

-'" <angústia 'QUe toca quasi as raias do desespero - porquê
já não dispõe a nossa economia de capacidade para atender
aos apêlos que lhe dirige a nossa finança, nem, nesta angústia de recursos, sobram disponibilidades financeiras para
que se estimule qualquer reação do organismo econômico
já exausto. E frisei, então, e torno a frisar, agora, que não
sendo lícito esperar, pelo menos como possibilidade imediata, uma grande eXJl.ansão e aperfeiçoamento das nossas
produções de origem animal e de origem vegetal - entravadas de um lado pela rotina que ainda escraviza a maioria
dos nossos produtores e de outro lado pela irracionalidade
e exagêro dos onus fiscais que as sobrecarregam - é natural, justo e oportuno que apelemos para a exploração racional das nossas riquezas naturais, especialmente das jazidasminerais e das fontes de energia hidráulica, entregues, durante a vigência da Constituição de 1891, ao desalento e incapacidade dos proprietários do solo ou sub-solo,
onde se encontrem, de onde s6 têm escapado para se tornar
presas dos interêsses desenfreados de algumas poucas empresas estrangeiras.
Antes, porém, de fazê-Io, Sr. Presidente, e para melhor compreensão do nosso ponto de vista, me permitirei
recapitular muito sumariamente o regime que tem regulado, no Brasil, a propriedade e o uso ou aproveitamento
dessas riquezas.
Na Colônia, as minas constituiam não uma propriedade
dos donos do solo, mas uma propriedade da Corôa, uma
propriedade do Rei, uma espécie de direito regaliano, ou
realengo, de que, pelo menos diretamente, não participavam, nem o povo, nem o Estado •
. Com a monarquia houve uma evolução, representando,
no seu conjunto, uma translação da propriedade que deixava de ser do Rei, para ser do povo, propriedade, portanto,
do Estado, e correspondente ao chamado regime dominial.
Finalmente, a Constituição Republicana de 1891, entendeu, influenciada pelo individualismo daquela época, que
deviam caber, de pleno direito, ao proprietário do solo,
também, o sub-solo e as suas riquezas.
E assim, contra o parecer de eminentes homens dêsse
tempo, as riquezas do sub-solo que, na vigência da monarquia cabiam a todos, porquê eram a propriedade do Estado
e não do indivíduo, passaram, por um dispositivo constitucional, a integrar-se na propriedade daquelle que possuis:
o solo, sendo reguladas pelo regime d~ acessão.
Os documentos juntos, Sr. Presidente, organizados pelo
Departamento Nacional de Produção :r.1ineral, do Ministério
da Agricultura, que deixo de ler para não tomar o tempo
desta Assembléia, masq-Ile peço sejam publicados nos seus
anais, resumem admiravelmente, o n. 1, a nossa legislação
sobre o assunto, o n ,2, uma crítica comparada entre o
regime dominial e o de acessão, e o terceiro alguns excertos
sôbre legislação estrangeira.
E' indispensável, eu o repito, Sr. Presidente, que a
Constituição a ser votada por esta Assembléia mesmo sem
pretender violentar direitos legitimamente adquiridos, eStábeleca um regime razoável, que permita ao Poder PÚblico, de maneira clara e insofismável, uniforme e ecOnômica, o'brigar o proprietá~iodessas riquezas a fazer de-

-176-

las, não o uso que entender, mas o uso que melhor consulte
aos interêsses da sociedade.
Infelizmente, porém, SI". Presidente, tal objetivo não
me parece possa ser plenamente colimado com as disposi"':
ções contidas no Substitutivo da Comissão dos 26. O assunto
é apenas tratado no art. 7°, item 10, alínea n e respectivo
§ 4° e no art. 151 e seus parágrafos.
No art. 7° é definida a competência privativa da União
para legislar sôbre o mesmo, ressalvando o § 4° o direito
dos Estados á legislação complementar.
No art. 151 e seus parágrafos, procura-se regular o
regime de autorizações ou concessões para o seu aproveitamento.
Nada adianta o substitutivo quanto á propriedade das
riquezas do sub-solo e das quedas dágua.
O problema é abordado sem a precisão e clareza exigidas por sua relevancia.
Mantido, tacitamente, o regime de acessão, estabelecido
pela Constituição de 1891, o art. 151 e seus parágrafos não
definem com exatidão quem é o poder competente para
fazer concessões, nem estabelece que possa o poder público
fazê-las em terrenos de domínio particular. Isso s6 bastaria para criar, no futuro, embaraços intransponíveis á
exploração racional e econômica de tais riquezas.
Assim pensando, o Ministério da Agricultura toma a
liberdade de apresentar a esta Casa, no cumprimento de
um dever elementar de patriotismo, e dentro de sua estrita
competência funcional algumas sugestões, que, espero, serão
tomadas na devida consideração por esta Assembléia, porquê
representam o fruto de estudo consciencioso, de reflexão
detida de um órgão técnico - o Departamento Nacional
de Produção Mineral - cuja atividade se volta. exclusivamente. para o assunto.
Colocado, assim, o problema, em face de nossos ~ró
prios antecedentes, o Ministério da Agricultura se sente á
vontade para pedir a esta Casa que:
Primeiro, quanto á competência legislativa sObre o assunto, mantenha a alínea n do item 10 do art. 7°, que atribueá União competência privativa para legislar sôbre as
riquezas do sub-solo, mineração, siderurgia, águas, energias
hidráulicas e elétrica, florestas, caça e pesca e suas explorações. Segundo que, quanto á respectiva propriedade, se
inclua uma nova alínea no art. 20, considerando como
bem imprescindível e inalienável do Domínio da União "as jazidas minerais, as quedas dágua e outras fontes de
energia hidráulica. quando já não pertençam, por titulo
legítimo, á data da promulgação da Carta Constitucional.
aos proprietários do solo ou sub-solo, onde se encontram".
O SR. PEDRO ALEIXO - Permita V. Ex. um aparte.
No tocante ás quedas dágua, segundo me parece. trata-se
de inovação que será introduzida em nosso direito. Em
nenhum dos diversos 1'egimes a que estiveram submetidas
as jazidas minerais e as minas, foi a apropriedade das águas
atribuída á Corôa, ao Estado ou ao indivíduo, exclisivamente.
O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - .Sr. Presidente,
procede o aparte com que acaba de me honrar o ilustre
representante de Minas. Trata-se efetivamente de uma
inovação de direito; mas de uma inovaçâo necessária, imprescindível. Se a Colônia e o próprio Império .não cogi-
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tarám da propriedade das quedas dágua é porquê no seu
tempo não se atribuia á energia hidráulica a imporlancia
formidável que hoje tem, em todos os recantos do planeta,
e terá, amanhã,· de maneira incontrastável, num país como
o nosso, pobre de combustíveis e que possue, como uma
verdadeira barreira, entre o seu litoral e o interior, escarpas íngremes, que se diriam destinadas a impedir fossem
explorados os recessos do nosso sertão, porquê as vias férreas de livre aderência não as galgam sem grandes dificuldades. Hoje, porém, diante dos estudos meticulosos que
têm sido feitos, está provado que representam, em compensação, um fator considerável de potencial hidráulico para
o país. Em verdade, essas escarpas que· se inclinam, abruptas, para o· oceano, resvalam, suavemente, para
interior,
permitindo a formação de rios, que, como acaba de realizar
a Light & Power de São Paulo, com uma simples barragem
de menos de 30 metros de elevação, podem inverter o sentido de seus cursos dágua, aremessando por essas encostas
abaixo, de uma altitude de 700 metros, massas consideráveis dágua, capazes de gerar energia para acionar os trens
elétricos que as transponham economicamente.
Assim, cabe-nos menos o direito que o dever de pleitear essa inovação de direito, e nos sentimos felizes por
fazê-lo, porquê a queremos para o Brasil inteiro, num
gesto de fraternidade econômica, convencidos de que o futuro industrial do país não poderá depender, na sua maior
parte, da possibilidade de exploração das nossas jazidas
carboníferas, que ensaia, agora, e dificilmente, os seus primeiros passos. mas podem e devem ter, como fOrça propulsora, a energia bidro-elétrica das nossas quedas dágua naturais e, se preciso for, das quedas artificiais que a nossa
engenharia hidráulica há de criar, no futuro, fazendo despenhar pelas encostas da Serra do Mar os rios que ora deslizam para o interior, no anUplano de sua vertente oposta.
Nessas condições, Sr. Presidente. é justo que se reserve
á União o direito de facilitar a exploração de tais riquezas
em bem de todos, porquê, representando ela a somação integral dos indivíduos que habitam o pátrio território, não
bá motivo para prevalecerem, no caso, os egoismos dos
indivíduos, e até os interêsses menos restritos das regiões,
contra os interêsses supremos da coletividade.
O SR. PEDRO ALErxo - Muito bem; e, para a realização dêsse objetivo, bastam a legislação e a regulamentação
do aproveitamento das quedas dágua, não sendo necessário
fazer desapropriação.
O SR. JAQUES MONTANDON - Neste caso, seria preciso
que se apagassem as fronteiras dos Estados.
O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Porquê?
O SR. JAQUES MONTANDON - Em virtude da comunhão
estabelecida.
O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Não será preciso apagar as fronteiras dos Estados para uso geral e conveniente da energia hidráulica. É necessário, porém, evitar
as diferenças de exigências de uma para outra exploração,
já que é condição técuica para a exploração econômica
generalizada da energia elétrica, a possibilidade da interconexão; e esta interconexão exige fatores técnicos, uniformes, em todas as explorações de energia hidro-elétrica. E se
deixarmos G assunto entregue á discrição dos Estados; cada
um deles, insensivelmente e, talvez, sem que a "isso se possa
opor de maneira eficiente a própria lei federal, irá f.azendo
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as concessões de exploração com características diferentes,
dificultando o aproveitamento racional e econômico da energia pela impossibilidade de interconexão das várias rêdes
distribuidoras.
O SR. MÁRIO RAMOS - A exploração, captação e distriJbui(ião da energia hidráulica, debaixo do ponto de vista té:eníco e econômico, não podem sempre ficar subordinadas,
.exclusivamente, a uma grande lei federal. lia necessidade de
.que os Estados tenham o direito de contratar. dentro da 1e~islação adequada aos casos particulares que· se pretendam
:resolver, além do que não feriríamos, assim, o princípio da
:Federação. Daí a minha emenda, estabelecendo a exclusiNidade para a União, s6mente quando as aguas procedem de
mais de um Estado.
O SR. MINISTRO JUAREZ TAVORA - Sr. Presidente,
já o substitutivo inscreveu, no parágrafo 4°, do artigo 70. que
cabe aOs Estados a legislação complemenlar a que se refere
a alínea n do item n." 10 do substitutivo. Não discuto
a legitimidade dêsse dispositivo; acho"-o razoável, desde que
. a legislação complementar aí prevista, apenas vise adaptar
ás peculiaridades de cada zona, as disposições gerai,:; <la l~i
federal, sem revogá-las ou alterá-las, mas apenas completando-as onde forem omissas. Essa ponderação, espero, será compreendida pelo ilustre aparteante que é, sem fa'IQt', autoridade na matéria. (_~fu.ito bem.)
O SR. ilL.ffiIO RAMos - Bondade de V. Ex.
O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Sr. Presidente:
O Ministério da Agricultura dera seu apoio aO parecer do
relator da matéria, na Comissão dos 26, Sr. Deputado Euvaldo Lodi, porquê - embora tal parecer nâo consub.5luilCiasse
exatamente seu modo de e:o.cara!' o problema - consagrava,
clara e resumidamente, as disposições indispensáveis a uma
exploração racional das riquezas do sub-solo e da energia
hidráulica, sem desrespeito a qualquer direito anteriormente
adquirido.
O substitutivo, entretanto, Sr. Presidente. não consagrou o parecer do relator do assunto na Comissão dos 26,
substituindo-o pela seguinte redação:
Art. 151. ""A lei federal regulará o aproveitamento das minas e demais riquezas do sub-solo Que
dependerá, nos casos determinados, de licença ou concessão do poder competente....
§ 1. o A licenç.a ou concessão será conferida exclusivamente a brasileiros e a emprêsas organizadas
no Bras1l, ressalvada aos proprietários respectiv1)s
preferência eou coparticipação nos resultados".
§ 2. o ~A lei regulará a nacionalização progressiva
àas minas e quédas dágua, julgadas básicas ou essenciais á defesa econômica ou militar da nação....
§ 3.° "O aproveitamento das ãguas públicas e da
energia hidráulica dependerá de licença ou concessão
do poder público que sôbre as mesmas tiver jurísdiCão, observadas as normas gerais da lei federal".
§ 4.°' "As minas e demais riquezas do sub-solo,
bem como as quédasdágua constituem propriedade
distinta da do solo" .
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Aparentemente, Sr. Presidente, o art. =151 e seus paragrafos armam o poder público da faculdade de compelir ')5
propriétários dessas riquezas a exercer o seu direito de propriedade em função das exigências sociais.
Na prática, porém, as dificuldades surgiriam de todos o~
lados, tornando precária aquela faculdade atribuida ao poder
público - porquê o texto Constitucional não definiu de maneira clara e peremtórla, como é necessário fazer. ti· quem
cabe, em principio, o direito de conceder ou de autorizar a.
exploração da energ!a hidráulica e das riqu~za., do sub-solo,
nem espec.ifica si tais concessões podem ser f Ai tas em terras
de domínio particular.
De sorte que, pensanQo talvez cc,ntornar uma dificuldade de momento, a Conslltuinte iria permitir, no fundo. que,
pelos anos afora, enquanto vigorasse a Constituição, surgISsem os conflílos de autoridade. entre os Estados e a União,
as dificuldades e os óbices criados em cada caso prático, para
a exploração de uma riqueza que. como frisei, Sr. Presidente, é. neste instante de angústia financeira e de verdadeira
exaustão econômica. uma possibilidade de reerguimento e
salvação e que precisamos libertar de todas as dificuldades,
de todos os mal entendidos, de todas as omissões, raciocinando alto, que. si a União tiver o direito exclúsivo de conceder
a quem quer que seja a exploração desses rer.-ursos naturais.
qualquer que seja o domínio público ou particular a que pertençam. os proventos daí oriundos se hão de distribuir frat.ernalmente por todos aqueles que vivem e trabalham dentro do nosso território.
Continuando, porém, Sr. Presidente, vou permitir-me
ler. o que o Ministério da Agricult.ura, ouvido o seu órgão
técnico sôbre o assunto. pede a esta Casa que consuhstancie,
clara e decisivamente, no texto constitucional.
Pediríamos a substituição do art. 151 c seus parágrafos pelo seguinte:
..Art. 151. As riquezas do sub-solo I? as Quéaas dágua
constituem propriedadp distinta da do solo".
Não ha, Sr. Presidente. neste artigo, nenhuma inoval.:ão.
Existe. apenas, a declaração positiva e clar:t de qW' a propriedade do sub-solo, ainda que reservada ao proprietário
do solo, não constitue um I"lireito I"le proprit:'dnde subjetivo.
irrestrito. de que êle se utiliZe quando bf'm entenda. mas representa. antes de tudo. direito de propriel"lade - verdadeira
função social - que. ao cont,rário dn utilização do solo, êla
terá de exercer. mesmo contra a :<;un vontnde. pns;;nndo-o a
outrem si o não puder fazer - rle:o;l"le qÍJe nssim n exigem
as nt:'cessidades supremas e inadiáveis da coletividade.
O SR. PEDRO ALEIXO - É uma aplicação - pe~'mita V.
Ex. - do disposto no art. 142. n. 26, do substitutivo. segundo o qual o direito de propriedade é reconhecido. mas o
seu exercício depende das limitações impostas pelo interêsse
.coletivo.
O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Perfeitamente.
Nada perde, contudo, a Constituicão em diSpor isso, claraImente, em seu texto. Ao contrário, quanto mais cristalinas
iorem as disposições referentes a êsse assunto. menos confu,gões e dificuldades surgirão no futuro. sobretudo em se trallando de matéria da importancia e gravidade desta.
Art. 152. "O aproveitamento indust.rial das minas e demais riquezas do subsolo, das quédas dágua e de outras fon-
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.tes de energia hidráulica, mesmo em terrenos do domínio pri.vativo, dependerá de concessão ou autorização da União".
O SR. RAUL SÁ - Estou ouvindo V. Ex. com a máxima
atenção, porquê não quero, com o desprimor de um aparte,
quebrar o fio lógico da argumentação de V. Ex. sôbre o
particular; entretanto
perdOe-me V. Ex. - estou em
,terreno radicalmente contrário.
O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Já sabia, Sr .
.Presidente, não sem grande tristeza, que nêsse particular, s6
;um acõrdo viável entre o Ministério da Agricultura e 05
meus nobres amigos da bancada de Minas nesta Assembléia;
ficar cada qual com as suas idéias. Agradeço, contudo, a
.gentileza do aparte do ilustre representante de Minas Gerais,
.Sr. Raul Sá, acrescentando que os seus apartes ao meu dis.curso só podem ser, para mim, motivo de desvanecimento.
O SR. RAur. SÁ - Obrigado a V. Ex.
O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Não me alonga.rei em justificar porquê entende o Ministério da Agricultura
.que deve caber, em principio, á União o direito de conceder
ou autorizar a exploração das riquezas do subsolo e da energia hidráulica.
Tais razões se acham meridiana e exaustivamente expostas nos seguintes trabalhos que peço sejam transcritos
nos Anais da Constituinte, como anexos ao meu discurso:
.n. 4) "Motivos pelos quais deve caber á União a competência de regular o uso da energia hidráulica" - organizado
pelo-S. A.; n. 5) Critica histórica dos regimes mineiros
.no Brasil, pela D. M. n. 6) Estatística sôbre atividade mineIra, na v;gência do Jeereto n. 20.799 de 15 de dezembro
de 1933, pela D. G. P. M.
Isso posto, continuemos:
§ 1.o O proprietário do solo poderá dispor tie massag
.rochosas e materiais congêneres que se destinem a cons·
.1rucões civis e públicas".
Resultou êste parágrafo da consideração feita por um
dos nobres representantes de Minas, que me deram a bonra
de comigo falar sObre o assunto, há poucos dias.
§ 2. 0 "A lei federal ordinária regulará o rer.;'ime das autorizações e concessões, fixando prazos e estipulando cláusulas de reversão. M
§ 3. o "Em igualdade de condições, será assegurada ao
proprietário, á sua escolha, preferência para oapro....eHamento ou a participação que a lei estipular, nos resultadoa
da exploração".
Vemos. Sr. Presidente. que, ressalvada para a União, a
propriedade conciente, mediante um Utulo legítimo de quem
quer que seja, a não ser que se quisE"sse criar uma espécie
de propriedad.; potencial - tudo mais seria respeitado e 8
União, reservando-se o direito de impor ao proprietário,
quem quer que fosse - o Estado. o Município ou .0 indivíduo. - a obrigacão de explorar ou de passar a outro a exploração, asseguraria, ao mesmo, uma percentagem razoável
nos lucros da exploracão.
Espero, Sr. Presidente, e me permito repelir, porquê é
essencial que esta Assembléia compreenda que o Ministro 13
Agricultura não está defendendo um egoismo sob qualquer

aspecto•••
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o SR. PEDRO ALEIXO - Não fazemos a V. Ex. a injustica de supor semelhante cousa.
O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - '" mas, apenas,
encarece em face da situação de angústia financeira em que
nos debatemos, agravada por uma quasi completa exaustão
econômica, que já não permite o apêlo a novas sangria;;, nas
mesmas fontes tributárias - ser imprecindível facilitar de
maneira positiva e clara, a União, meios de forçar, de modo
uniforme, geral, compulsório, o aproveitamento racional
dessas riquezas, que virão integrar, no patrimônio coletivo,
novas possibilidades, não apenas de alivio financeiro. mas,
sobretudo, de reerguimento econômico.
§ 4. "Mediante as condições que foram estipuladas em
lei ordinária,.....
E a lei ordinária, Sr. Presidente, penso vai ser feita
acertadamente por esta mesma Assembléia eomo urna lei
complementar á Constituição. refletindo. portanto, dir(>ta e
claramente, o pensamento dos que t.raçaram o texto constitucional. Não poderá ela, pois, prestar-5e a equivocos ou
obliterações.
.. . .. a União poderá delegar poderes aos Estario~ para
eXE'rcer as atribuições do art. 152, desde que verifique. por
seus órgãos competentes, pos!"uirem aqueles os nece!';sários
~erviços técnicos e administl'ativos,
d,~\'idamcnfc
aparelhadog" .
Não se erige, assim, a União como autorirlarle única,
incontra.?tável e definitiva, para fazer conce~"õe" ou .Iar
autorizacões; apenas ela pede, e tem o direito de prrii:', que
tal atribuição lhe caiba, em princ·.fpio. já qUE': os Esbdos se
não acham aparelhados, técnica e administrativament.e,
para fazer concessões, em conciência, isto é, com o indispensável conhecimento de causa sôbre a matéria.
Os documentos referentes á concessão de energia hirlroelétrica em vários estados, coligidos pela D. A. e a exploração de jazidas minerais no Egtado do Amazonas. coligidos
pelo S. G. M. provam, á saciedade, o que afirmo. Delxo de.
lê-los para não tomar demasiado tempo á Assembléia. pedindo, porém, que sejam publicados como anexos ns. 7 e 8
ao meu discurso.Fica facultado, entretanto. á nnifia. nos têrmo::; que a
lei ordinária ãeterminar, a transferência dessa ntribllir,:ão
aos Estados aue se forem pondo em condiç.õú!'\ de exercer
convenientemente tal direito, cuja importaneia, em 1'claCão aos interêsses da coletividade, me escuso de encarecer.
O SR. GABRIEL PASSOS - Mas isso é regime de autonomia progrC'ssiv:l.
O SR. MINISTRO JUAREZ TAVORA - E um ponto
de visla do nobre Deputado. Os Estados teem, assegurada
pela Constituição. plena autonomia para organizar seus serviços. Se. entretanto, em virtude de uma situação real, de
incapacidade técnica e administrativa, não esti....erem em
condições de conceder a exploracão de minas e quédas dágua
concienciosamente. seria um atentado que êles cometeriam,
não s6 contra a União, mas contra os seus próprios habitantes, permitindo-se o exercício deficiente e quiCá inescrupuloso de funcão de tal relevancia econômica e social.
O SR. GABRIEL PASSOS - l1:sses mesmos riscos também
corre a União, que nem sempre é muito feliz nas suas concessões.
0
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O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Sr. Presidente,
não discuto que o órgão técnico e administrativo da União, a
quem deve caber o estudo especializado deste assunto, sejainfalível, e, em todos os lances em que haja de exercitar essa
faculdade, se porte de modo irreprochável;: mas, se existe
uma lógica, Sr. President.e, ela mandará a Assembléia Constituinte concluir, ser mais provável que a União, que já, neste
orçamento, dedicou especialment.e ao aparelhamento dêsse
órgão soma superior a seis mil contos, possa, lançando mão
dos elementos técnicos, disponíveis em todo território nacional, desincumbir-1:e das respectivas funções - melhor e mais
criteriosamente do que qualquer dos Estados.
.
Não négo - e isso está assegurado no próprio texto da
emenda defendida pelo Ministério da Agricultura - que,
amanhã, êsses Estados possam - com uma melhora de sua
situação financeira, com a aprendizagem e experiência que
proporcionará a todos o atual Departamento Nacional de
Produção Mineral - organizar serviços técnicos e administrativos para levar a efeito, concienciosamente, a tarefa que
a União, nestas condições, lhes poderá t.ransferir, e que transferirá com certeza, porquê ela não pleiteia qualquer direito
egoístico, mas, ao contrário, ·um verdadeiro onus, cujos benefícios indiretos lhe caberão menos que aos próprios Estados,· na f6rma que a lei ordinária estabelecer.
O Sn. VALDOMInO MAGALH.~ES - A União deverá auxiliar os Estados na exploração dessas riquezas.
O SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA - Já os tem ajudado, e os continuará ajudando cada vez mais. O que ela
não pode, Sr. Presidente, nem deve fazer, é esfacelar os
poucos recursos de que atualmente dispõe para, nem bem
sustenta um órgão federal, nem bem custear a organização
de serviços estaduais. Não podia, pelo· menos sem cometer
o desprimor de preferências não justificadas, atender a uns
e relegar ao esquecimento os demais, o que seria fatal, dada
a premência financeira em que nos df'batemos.
Fazê-lo seria reincidir nos mesmos erros de desorganização e dispersão de esforços que têm, caracterizado até
l10je as atividades da União e dos Estados. Nenhum dêstes
pôde, ainda, concentrar nêsse ramo especial de riquezas as
atenções que êle merece - nem os próprios Estados de São
Paulo e de Minas, dos quais êste último ainda agora, muito
acertadamente, cogita dp, transferir para o Departamento
Nacional de Produção Mineral do Ministério da Agricultura, as verbas reservadas ao seu serviço geológico, para que o
mesmo, assumindo a responsabilidade integral dêsse serviço, dentro de seu território. possa realizar, com maior
economia e eficiência, os trabalhos que precariamente vêm
sendo por êle executados.
A emenda do Mini!;tério da Agricultura estabelece, ainda, Sr. Presidente, no §o, que "as concessões ou autorizações serão dadas exclusivamente a brasileiros ou emprêsas
organizadas no Brasil".
Dispenso-me de comentar a razão de ser dêste parágrafo, frisando, apenas, que êle nem pode servir de espantalho á cooperação legítima do capital estrangeiro, nem permitirá que êste funcione, pelo menos, em tal ramo de atividades, como sanguessegua de economia nacional.
7

O Sr. Presidente cinco minutos.

O nobre orador dispõe apenas

de
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o SR. MINISTRO JUAREZ TÁVORA. - Sr. Presidente,
penso poder concluir, dentro dêsses cinco minutos. as con.
siderações que venho fazendo.
Pleiteia, finalmente, o M.inistério da Agricultura, que nas
disposições transitórias da Constituição figure o seguinte
artlgo:
"Os particulares ou emprêsas que, na data da
promulgação desta Constituição, explorarE'm a indústria da energia hidro-elétrica, em virtude ou não de
contrato, ficarão obrigados a firmá-los ou a proceder á revisão dos existentes, para se sUJeitarem ás
normas da regulamentação que fór consagrada pela
lei ordinária federal."
A medida pleiteada não atenta visceralmente contra direitos legítimos de quem quer que seja, e corresponde a um
claro imperativo de equidade. Se não fóI' consignada, estabelecerá uma desvantagem onerosíssíma para as empr<}sas
e particulares que houyerem de obter novas concessões
dentro do regime estatuiào pela Constüuição; porquê, enquanto essas emprêsas teriam os seus contratos, o seu capital. o seu funcionamE'nto, os seus dividendos controlados
pelo poger público, as demais continuariam gozando de
concessões que feitas no rE'girne anterior nã.o se têm, até
hoje, submetido a espécie alguma da fiscalizac;ão. Seus contratos constituem, sem exagêro, uma vergonha para um
país de mediano estalão de civilização conveniE'ntE'mente
compenetrado dos deveres de assistência aos inLerêsses da
coletividade. E não é cabível que. cientes e concientes disso,
pretendamos moralizar o regime á custa apena.~ dos que,
daqui por diante, vierp.m a prestar o seu concurso á economia nacional e isentando os outro~, nnm verdadeiro ato de
inconciência e covardia. dêsses onus que devem pesar, legitimamente, equitatiyamE'nte, sôhre todos aqueles que se
beneficiam, explorando essas riquezas naturais.
Impossibilitado, por falta de tempo, de me alongar sôbre o assunto, deixo, entretanto, á consirleracão desta Assl"mbléia, os documentos intprp.ssantissimos a que lUE' LCllhl)
referido, coletados pelo Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, e que espero sejam incluídos nos anais desta Casa, para consulta dos Senhores Deputados; servirão como fonte de estudo a. toclas os
que quiserem debater, plena e concientemente. o assunto,
e também como ressalva da boa vont.adf.' do atual Ministro da Agricultura, a quem está. confiada a enorme responsabilidade de aqui defender. para o patrimônio da coletividade nacional, uma riqueza que. de outra fMma. será malbaratada, por falta de comprcí.'nsão on de capacinanc dos
órgãos que se incumbiram. de maneira 'imprE'cisa. def~itt1o
sa, por aí a fóra, de controlar a ~;ua p.xploração nas diferentes zonas do país.
Concluindo estas consideraçõe~. Sr. Prp.sidentp., com
que, t'eiteradamente, t.enho usurpado o te-mpo dest.a Cal'll,
(não apoiados) eu me permito repetir a mesma frase dE!
Benjamim Frank1in, com que aquí iniciei estas considerações = uÉ na prática das coisas e na realidade dos fatos,
mais do que na teoria dos livros, que devem inspirar-se a
ponderação e a sabedoria dos que legislam.'"
Não trouxe aqui, estou certo, saber que se compare ao
de muitos homens, que, dentro desta· Casa, são legíti-
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mas expressões da cultura nacional. Posso, entretanto,
afirmar, em toda a plenitude da minha conciência, que aqui
trago o contingente de alguma experiência - apreciável,
sôbretudo, por ter sido adquirida na Escola do Sofrimento.
É por isso, Sr. Presidente, e s6 por isso, que me tenho permitido abusar da paciência desta Casa, (não apoiados gerais) , trazendo-lhes, despretenciosas mas sinceramente, tudo que podia dar, tudo que o meu espirito,
voltado pela própria imposição das circunstancias, em quasi dois lustros de lutas e provações, para o ámago da nossa
realidade, pôde nela descobrir. E espero que, menos como
uma consideração ao valor real dessa experiência, do que
como uma homenagem generosa á sinceridade das idéias com
que tenho procurado traduzí-Ia, esta Casa medite um pouco
nas minhas palavras e delas aproveite alguma coisa, certo
de que a minha conciência de brasileh'o rejubilará se,
mais tarde, entretanto no templo Constitucional onde se
abrigarão, reconhecidos, todos os brasileiros, templo cons...,
truido pela previdência, pela sabedoria e pelo patriotismo desta Assembléia, puder encontrar nas suas colunas algum motivo para incluir-se, entre os mais humildes, embora, dos seus obreiros.
(Muito bem; muito bem. Palmas· prolongadas. O orador é vivamente cumprimentado.).
ANEXO N. I
NOTAS SÔBRE

o

DIREITO DAS :MINAS NO BRASIL

Extraídas de: "Direito das Minas", obra inédita do professor
DT. Almachio Diniz e "As Minas do Brasil" do Dr. J. Pa1/,diá Cal6geras.
"O mais remoto documento jurídico sôbre o direito das
minas no Brasil está nas Forais~ de 26 de Agôsto de 1554,
pelas quais· o Govêrno Português doou á Capitania da Baía
as suas próprias minas.
Desde então até os tempos últimos da Monarquia, as
minas faziam parte da propriedade do Estado, eram do domínio do Estado e pertenciam, portanto, ao domínio verdadeiramente nacional" •
"O Estado exercia um direito real sóbre as minas. verdadeiramente, um direito do rei sôbre os veeiros e minas de
ouro e prata ou qualquer outro metal e não um direito real
simplesmente, no sentido jurídico da e~pressão. (Era um
direito real porquê pertencia ao rei e não porquê fosse um
direito que se exercesse sObre uma coisa, conforme a designação jurídica).
O caso é que os veeiros e minas de ouro, prata ou de
qualquer outro metal, ou mineral, por fÔrca do que se dispunha nas Ordenacões do livro 20 Utulo 26, § 16, eram
sôbretudo de propriedade do rei e não propriamente da
Nação.
"Depois as descobertas, as pesquisas e as e:cploral}ões
ficaram sempre na dependência de uma licença da Coroa
consideradas as ininas um direito real um majestático. do
qual resultava para a Coroa um provento que se chamava
quinto e era cobrado, com regulamentação em leis especiais. "
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"A Constituição de Império, embora muitas discordencias, mudou o regime jurídico das minas no Brasil,
que 1eixaram de pertencer á Coroa para pertencerem á Nação, como a propósito escrevia Trigo Loureiro: "Os veeiros e minas de ouro, ou prata, ou de qualquer outro metal
ou mineral, pertenciam ao rei. Hoje, porém, que a lei fundamental do Império traspassou para a Nação, a quem pertencem, todos os bens e direitos, que outróra pertenciam
aos nossos antigos reis sob a denominação de direitos reais
as minas de metais e minerais pertencentes á NuOi'io".
"Não vemos, porém, na lei fundamental do Império senão uma rea.firmaç.ão das tendências últimas sõbre o regime jurídico das minas porquê já pela lei de 24 de dezembro de 1734, declarado que fosse um terreno diamantino, o seu proprietário não perdia a sua propriedade sôbre o mesmo, mas o seu direito permanecia, apenas sofria
uma limitação pelo direito do Estado, e não mais da Coroa ou do rei, ficando-lhe tão sómente o direito de preferência para a lavra. (Leis 24-12-1734, 24-9-1845 e
25-10-1832) .
"A Constituição do Império veiu, pois, garantindo o
direito de propriedade em toda a sua plenitude e traspassando para a Nação todos os bens e direitos, que outrora
pertenciam aos reis, reafirmar o direito do Estado, já consagrado em leis anteriores" votadas pela Metl·ópole".
"O Govêrno Imperial nunca deixou de fazer valer o
velho preceito de que as minas e todos os metais e pedras
preciosas entraram no domínio do Estado, muito embora
se argumentasse, em favor dos direitos dos 'Particulares,
com o princípio constitucional da garantia da propriedade
em toda sua plenitude. Foi o que constatou Amaro Cavalcanti: "Jã a Ordenação do Livro 2°, tíL. 26. S 16. havia
declarado a.s minas de todos os metais e pedras preciosas
como pertencentes ao domínio do Estado. Leis posteriores confirmaram semelhante direito. (Lei de 24-12-i734
e n. 374 de 24-9-1845.)
Mesmo em terras de sua pro'Priedade não é lícito a
ninguém lavrar minas sem permissão prévia do Govêrno ..
"Queremos afirmar, portanto, que até a proclamacão
da República, embora tivessem perdido o vetusto caráter de
direitos realengos, os direitos sôbre as minas foram devolvidos sempre ao Estado, limitando-se a propriedade dos
particulares, onde se manifestava o interêsse maior do Estado, representado pelo seu Govêrno. O direito do Estado
passou a ser um novo direito real, como chamou Teixeira
de Freitas, um direito real sôbre o interior do solo.
Nunca, porém, se vedou que particulares, pessoM naturais, ou pessoas jurídicas, procedessem á sua exploração,
mediante permissão prévia do Govêrno. Ribas e Trigo Loureiro assinalam essa afirmacão.
O primeiro registou que "As Ordenações colocam entre os Direitos reais os veeiros e minas de ouro ou prata
ou qualquer outro metal, mas permitem aos particulares a
sua exploracão, quer em terrenos seus, ou alheios, com licença do provedor dos metais. pagando o quinto do seu
produto ao rei e concedem prêmio aos que as acharem
E o segundo esclareceu que "já mesmo no tempo em que
tais minas pertenciam ao rei, se concedia a a"'qlloracão
delas a particulares, e a sociedades ou companhias que se
tT

tT •

-

186-

organizavam para êsse fim, obrigando-se a pagar ao fisco
um certo imposto direito senhoreal dos quintos, cuja taxa
tem variado segundo os tempos.
Para os últimos anos do regime monárquico, depois,
então. de ter sido promulgado o decreto n. 2.250, de 29 de
Novembro de 1864, os rigores das concessões exageraramse. sendo marcados os prazos, dentro dos quais os concessionários das minas deviam começar a lavrá-las e recomeçar os trabalhos interrompidos. E foi neste pé que se
encontrou o regime jurídico das minas, quando se inaugurou outro direito com a proclamaçã.o da República".
A Constituição Federal não alterou em nada fundamentalmente o direito de propriedade das minas, porquê
limitada a plenitude do respectivo direito, pela regulamentação da exploração, o domínio particular ficou restringido
pelo interêsse primacial do Estado.
Então, os dispositivos da Constituição da República, pelos
quais até a reforma constitucional de 1926, se orientou o
direito de propriedade das minas, foram êstes:
Art. 72. A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade dos direitos
concernentes á liberdade. ã segurança individual e á propriedade nos têrmos seguintes:
§ 17. O direito de propriedade mantém-se em toda sua
plenitude, salvo a desapropriação por necessidade ou utilidade pública. mediante indenização prévia. As minas pertencem aos proprietários do solo, salvas as limitações que forem estabelecidas por lei, a bem da exploração dêste ramo da
indústria.
Art. 64. Pertencem aos Estados as minas e terras devolutas situadas nos seus respectivos territórios, cabendo á
União somente a porção de território que fOr indispensável
para a defesa das fronteiras, fortificações, construções militares e estradas de ferro federais.
Art. 34. Compete privativamente ao Congresso Nacional:
29. Legislar sôbre terras e minas de propriedade da
União" •
A Constituição republicana doutrina Clovis Bevilaqua - restituiu á propriedade do solo a plenitude de sua
extensão, abrangendo o subsolo com as minas porventura
nele encravadas. Desde que a mina se descubra o direito do
proprietário do solo sObre ela, encontra, todavia, uma limitação do direito do Estado. E, como sustenta Calógeras, fica,
então, o exercício do direito do proprietário dependente de
regulamentação.
.
Pensou de modo contrário Carneiro da Rocha. Se o direito de propriedade compreende o direito de usar, gozar e
dispor da cousa e de rehavê-la do poder de quem quer que
injustamente a detenha ou a possua, desde que o proprietário de uma mina encontrada na sua propriedade territorial, não tem o direito de usá-la, gozá-la e dispor, como lhe
aprouver, na plenitude de seu direito de proprietário, é claro
q,-:e não há, verdadeiramente, a propriedade particular das
mmas.
Por conseguinte, o regime jurídico das minas, instituído pelo govêrno republicano, não é o da propriedade do Rei,
nem o de direito real do Estado sObre o interior do solo,
sObre o subsolo, mas é o de desmembramento do direito de
propriedade para caber o uso do imóvel ás admjnistracões
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públicas éfa União e dos Estados, pela tutela que em face
da Constituição Federal de 1891, exerciam aqueles administrações na exploração das minas por meio de regulamentações especiais restritivas.
É por tudo isso que, não obstante pertencerem aos Estados as minas que se encontram nas suas terras públicas,
cabe á União o direito de estabelecer em lei as restições ou
limitações ao direito de propriedade das minas a bem da
exploração dêsse ramo da indústria.
João Barbalho comentando a Constituição de 1891, assim
se manifesta:
~ As minas altamente importam ás indústrias, que elas
alimentam com o combustível indispensável ao movimento
de suas máquinas e com a matéria prima que necessitam
para as suas construções e maquinismos, bem como para os
instrumentos e utensílios que precisam e para o fabrico de
seus artefatos. E há indústrias cuja pressão, no estado de
civilização a que chegamos, seria um mal púbiico, uma calamidade. Por outro lado, a exploração das minas é dificultosa, exige o dispêndio de grandes capitais; em geral muito
tempo se passa antes que dêm rendimento; os proprietários
por si sós a podem empreender em más condições e daí o
abandono natural de muitas delas. Finalmente, dada a natural desigualdade na disposição das jazidas e disposição
dos veieiros e a circunstancia de se prolongarem pelo interior de terrenos não pertencentes ao mesmo dono, há necessidade de regular os interêsses, as relações jurídicas entre
os proprietários limítrofes, a determinação de seus quinhões
do produto extraído ou apurado, etc. Há, como se vê. conveniência pública, interesse econômico e social, que reclamam uma legislação especial para o regime das minas. Daí
a ressalva constitucional das limitacões que forem estabelecidas por lei. Daí a competência privativa do Congresso Nacional para que legisle sôbre a matéria, que é essencialmente do direito civil.
A reforma da Constituição Federal (1926) alterou para
ampliar o direito real da Nacão sÔbre as minas. De fato,
nela se preceitua: "as minas pertencem ao proprietário do
solo, salvo as limitações estabelecidas por lei, a bem da exploracão das mesmas"; b} as minas e jazidas minerais necessárias á segurança e defesa nacionais e as terras onde
existam não podem ser transferidas a estrangeiros."
A conveniência da exploracão das minas de um lado, e,
de outro, a necessidade da segurança e defesa nacionais fazem com que o respectivo direito de propriedade sofra as
limitações necessárias á exploração e ao direito de· disposição, vedada esta a estrangeíros.
Revela-se assim a propriedade das minas, em face do
preceito da segunda alínea § 17, do art. 72 da Constituição
Federal (1891), como um direito desmembrado, retirada do
respectivo titular a faculdade de uso e gozo e de disposição
fora das limitações que forem estabelecidas por lei, a bem
da exploração dêsse ramo da indústria.
Por conseguinte, o regime jurídico das minas, instituido
pelo Govêrno republicano, não é o de propriedade do Rei,
o de encravo realengo (Cal6geras), nem o de direito real do
Estado sôbre o interior do solo, sÔbre o subsolo, mas é o
de desmembramento do direito de propriedade, para caber
o uso do imóvel ás administrações públicas da União e dos
Estados, pela tutela, que em iace da Constituição Federal de
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1.891., exerciam aquelas administrações na exploração das
minas, por meio de regulamentações especiais e restritivas.
É por tudo isso que, não obstante, pertencerem aos Estados
as minas, que se encontram nas suas terras públicas, cabe á
União o direito de estabelecer em lei, as restrições ou limitações ao direito de propriedade das. minas, a bem da exploração dêste ramo da indústria.
E vem daí, a competência privativa do Congresso Nacional, para legislar sôbre a matéria que é essencialmente de
Direito Civil, pois são relações de direito de propriedade,
que se regulam pelas leis limitativas da exploração das minas, a bem do desenvolvimento dessa indústria.
Nota - São dignas de aprêco as seguintes considerações:
"É incontroverso que a citada lei estadual (lei n. 436,
de 6 de Agosto de 1901, da Baía), dando a superficie do
terreno a um e as profundezas a outro, legislou claramente
sõbre Direito Civil, porquê êsse ramo do direito privado é
que se ocupa dQ domínio em sua organizaç.ão. compreensão
e extensão.
Mas, segundo o art. 34, n. 23, da Constituição àe 24
de Fevereiro de 189:1, compete privativamente ao Congresso
Nacional legislar sôbre o Direito Civil da República.
Essa competência privativa da União, exclue a dos Estados, que, por isso, estão impedidos de legislar sôbre o
mesmo assunto. Quem diz privativo, repele a competência
cumulativ:l., que aliãJ; em outros pontos cabe, á União como
aos Estados". (João'/Barbalho, Cons. á Consto Fed. Bras.).
"Nem se diga, ~~&-."tlos algures, que estatuindo ()
mot. 65, § 2°, da Constituição de 24 de Fevereiro de 1891,
que é facultado aos Estados em geral, todo e qualquer palieI'
ou direito, que lhes não fóI' negado por cláusula expressa
da Constituição, e não havendo negativa expressa em n~
nhum artigo da mesma Constituição, dos Estados poderem
legislar sôbre Direito Civil, a consequencia é que Os Estados podem decretar preceitos sObre êsse direit'O. Teriam
razões os que assim pensam, se a Constituição Federal não
tivesse empregado a palavra privativamente, mas tendo
usado dessa locução, não se pode admitir que oS Estados
legislem sObre {) que é privativo da União.
A Constituiçâo Federal não consignou por meio de outro dispositivo a proibição expressa dos Estados não poderem legislar par~lelamente sõbre o mesmo objeto, por
ser mais que bastante a expressão privativamente, que
empregou. Qualquer lei e muito menos uma Constituil;ão,
não pode estar a repetir preceitos que ficam expressos por
um Só dispositivo que ela exarou.
Não pode também caber aos Estados uma faculdadp.
que é prfvativa da União. Não é o caso da competênci2
conjunta ou concorrente, que cabe em certas. hipóteses á
União. como aos Estados: aqui uma compeUmcia exclue a
outra. Consequentemente a lei estadual da Baía n. 436. de
6 de agosto de 1901, é inconstitucional, porquê estabelece
sObre Direito Civil"- (Carneiro da Rocha).
"'Além da lei que o Congresso deve fazer nos têrmos
do ~ t7. alíuea 2a , do al't. 72 da Constituição para regular
a exploracão das minas brasileiras. pode êle também lefl;islar isoladamente sObre as minas de· propriedade da União.
ou dispor sObre as mesmas no próprio corpo da lei geral
sObl'e as minas. Foi êsse segundo alvitre o que o Poder
Legislativo pl'~rel'Í'U. No decreto n. 4.265. de i5 de Janeiro
de 1921, Utulo n, capftulos 1, n e UI, o legislador se ocupou
das minas pertencentes â União, compreendendo as licenças

-189 -

para pesquizas, a concessão da lavra e a nulidade, caducidade e a extinção da concessão da dita lavra". (Aurelino
Leal, Teoria e Prática da Constituição Federal Brcuileira,
Rio, 1924, pago 774).
Enquanto, porém, o govêrno da União, somente em
1915, dotava o país de uma lei sôbl'e minas. matéria que
pelo disposto na segunda alínea do § 17 do art. 72 da Cons~
tituiçâo Federal, combinado com o disposto no art. 34 números 23 e 29, da mesma Constituição, é de privativa 'competência do Congresso Nacional, OS Estados. mais ou meno~
todos, desde os primeiros tempos da República, inconstitucionalmente, fizeram suas leis e respectivos regulamentos.
Podemos agora precisar o regime jurídico das minas no
Brasil.
Trata-se, nada mais nada menos, de um direito de propriedade limitado, de um direito real que a Nação exerce
SObre o imóvel de outrém, regulando o uso do SUb-SOlO.
É u~a espécie a mais de direito real sôbre coisa alheia.
que 'facilmente se enquadra ao lado da enfiteuse, das servidões, do uS'ofruto, do uso, da habitação, das rendas sôbre
imóveis, do penhor, da hipoteca, da anticrese. etc.
A Nação cria em seu favor êsse direito especial que
serve de limitação manifesta ao direito de propriedade do
senhor do solo. Se é certo que o proprietário do solo tem
a propriedade também do subsolo, ou tem a propriedade
das minas alí contidas, também é certo que o Govêrno Federal regulando a exploração e tirando proveitos dessa exploração, para si, Ou para terceiros. tem um direito reai
sôbre o interior do solo, como definiu Teixeira de Freitas,
na sua anotação á monumental "Consolidação das Leis Civis" .

o direito de propriedade das minas na legislação que
o tem regulado entre nós atravessou, claramente, três fases,
por completo distintas:
a) de propriedade real;
b) de propriedade pública;
c) de propriedade limitada.
A essas três fases correspondem três períodos de nossa
eVOlução política:
.
a) de colônia;
b) de monarquia;
c) de república.
No período colonial a propriedade das mina.s cabia exclusivamente ao Rei; era um direito real, no sentido de
direito do R:)i. :'io período monál'quico, embora opiniões
No período
discordantes. cabia exclusivamente á Nação.
republicano está cabendo, com restrições, ao proprietário do
solo, seja êle União, Estado ou um particular qualquer.
É vastíssima a legislação que corresponde ao período
colonial. Foi que o descobrimento de minas ricas no Brasil
deu lugar a numerosas providências. Começaram. elas nas
Forais de 26 de agosto de 1554, por meio das quais a Coroa
doou á Capitania da Baía as suas próprias minas. E até áS
Ordenações do Reino que trataram da matéria, no livro 2°,
títulos 26. 28 e 34. apareceram diversos Alvarás, llrovisões,
Cartas e Leis, a saber:
Alvará de 17 de Dezembro de '1557.
Provisão Real de ~ de Janeiro de i60S.
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·Provisão Real de 28 de Março de 1608.
Pro.visão Real de 15 de .lunho de 1608.
Provisão Real de 7 de .laneiro de 1609.
Provisão Real de 4 de Novembro de 1613.
Provisão Real de 8 de Agosto de 1618.
Alvará de 27 de Julho de 1641. .
Alvará de 5 de Setembro de 1641.
Alvará de 7 de Junho de 1644.
De'creto de 19 de Fevereiro de 1652.
Carta Régia de 27 de Junho de 1696.
Carta Régia de 19 de Abril de 1702.
Carta Régia de 7 de Maio de 1703.
Lei. Fevereiro de 1719.
Foram assim precedidas as Ordenacões Filipinas, em
cujo livro 2°, diversos títulos dispuseram sObre o direito
das minas. No título 26 as minas foram consideradas direitos reais, no § 16 no título 28 declara-se que as minas
ficam excluídas das doacões reais e no título 34 e pelo § 48,
se estabeleceu o pagamento. do quinto ao Rei, quando exploradas as minas e veeiros por concessionários.
Depois das referidas Ordenações, até que se emancipou politicamente o Brasil e foi promulgada a Constituição
do Império, em 11 de Dezembro de 1823, apareceram demonstrando o zêlo da Metrópole pelas riquezas da Colônia
maIS outros Alvarás e Leis, entre os quais:
Alvará de 24 de Dezembro de 1734.
Lei de 3 de Dezembro de 1750.
Alvará de 13 de Maio de 1803.
Alvará de 13 de Maio de 1803 .
•~lvará de 17 de Novembro de 1813.
Alvará de 5 de Maio de 1814.
'Carta Régia de 12 de Agosto de 1817.
Até então por todas as formas procurava a Coroa manter a sua propriedade sôbre as minas.
O advento do Império veiu modificar o caráter da pro-o
priedade da Coroa, outorgando-a ao Estado.
A Constituição do Império silenciou sôbre a propriedadE> particular das minas e o decreto de 20 d& Out.ubro de
1823 mandando vigorar no Brasil até ser revogada a 1r'gislacão portuguesa anterior a 25 de Abril de 1821, transferiu
o absolutismo da propriedade para a nossa legislação. Apenas começaram as mudanças.-=: dos direitos da Coroa, do Rei,
para a Nacão.
A legislação foi vindo abundantemente com a manifesta
preocupação de garantir o domínio nacional contra o domínio particular.
E citam-se:
Decreto de 17 de Setembro de 1824.
Lei de 26 de Outubro de 1827.
Lei de 27 de Setembro de 1828.
Decreto de 5 de Novembro de 1828.
Decreto de 27 de Janeiro de 1829.
Lei de 28 de Novembro de 1831.
Regulamento de 2 de Fevereiro de 1832.
Decreto de 25 dl:l Outubr(, de 1832.
Devem ser referíd·as aquI as leis dos orcam~ntos anuais
sob a rubrica "Direito de vinte e- conco por cento sObre o
ouro".
.
De 23 de Março de 1838 a 1887, citam-se 19 avisos, decretos, regulamentos e leis. Reservava-se o mais possível
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o domínio nacional das minas, da sua transformação em domínio particular.
Muito embora pesem as considerações de Trigo Loureiro e outros que queriam ver, por fôrça do texto da Constituição do Império sôbre o direito de propriedade, nas leis
vigentes a consagração do domínio individual das minas,
o certo é que o Govêrno Imperial jamais se descuidou de
garantir o Estado na plena propriedade das minas. E somente o texto do § 17 do art. 72 da Constituição da República veiu assentar a grande transformação, colocando. porém, os direitos do Estado, em boa situação de defesa contra
a propriedade particular.
Sôbre a base da propriedade particular, instituida pelo
citdao inciso constitucional, foram feitas diversas t::1tativas
de leis sôbre a propriedade das minas.
A primeira foi o projecto apresentado a 22 de Julho de
1891 â Camara dos Deputados.
Uma emenda ao orçamento da Receita para 1897. '}Stabelecendo um imposto sôbre o produto das minas exploradas em território da União. O projeto apresentado á Cumara dos Deputados pela Comissão de Fazenda e Indústrias
em 23 de Outubro de 1897. O projeto apresentado á Camara dos Deputados em 8 de Novembro de 1902 por Estevão
Lôbo. O projeto de Calógeras de :fi de Novembro de 1899.
A lei promulgada em 1915, baseada naquele projeto e finalmente a lei n. 4.265, de 15 de Janeiro de 1921, em vigor.
bem como seu regulamento, salvo as restrições reep-ntes,
constantes dos decretos de emergência expedidos pelo Govêrno Provisório.
Mas, enquant.o, só em 1915, o Govêrno da União dot.ava
o País de uma lei de Minas, os Estarlos, mais ou mt'!no~
todos, desde os primeiros tempos da República. inconstitllcionalmente fizeram leis e respectivos regulaml'nf.os.
Alagoas - Lei n. 47 - 12 de Junho de 1893.
Amazonas - Decreto n. 4 - De 16 de Março de 1892.
Baía - 21 - 8, 1.897; ns. 436. 23 - 8, 1. 901: 9 - 9. de
1905, regulada pelo decreto n. 465. de 25 de Maio de 1907.
Ceará - Lei n. 32, de 7 de Novembro de 189z.
Espirito Santo - Lei n. 1, de 4 de Junho de 1892;
n. 46, de 3 de Dezembro de 1892; n. 3-61, de 19 de Dezembro
de 1900; n. 400. de 11 de Dezembro de 1902.
.
Goiaz - Leis: n. 6, de 2() de Julho de 1892; n. 119,
de 29 de Junho de 1896; ns. 149 e 31, de .Junho de 1897;
decreto n. 9.424, de 14 de Novembro de 1898.
Maranhão - Lei n. 268, de 22 de Março de 1.901.
.
Mato Grosso - Lei n. 20, de 9 de Novembro de 1892;
lei n. 24, de 16 de Novembro de 1892; resolução n. 28. de
18 de Novembro de 1892, ete., até a lei n. 288, de 8 de Abril
de 19ü1.
Minas Gerais - Lei n. 27. de 25 de Junho de 1892.
Rio de Janeiro - Mais uma Vf!Z SP con~al?:rou na· C(!TIStituicão o preceito da competência do Govêrno do Estado.
Não houve lei especial. salvo a de terras de 1850, revigorada.
Santa Catarina Na reforma constitucional foi eliminada a competência do Congresso Estadual- para legislar
sôbre minas.
São Paulo - O direito do Estado fiscalizar os serviços
de mineração foi instituído pelo art. 20 do Regulamento
baixado com o decreto n. 168. de 3 de abril de 1893. A lei
n. 328, de 11 de Junho de 1895, com seu regulamento, deu

-192 -

dispositivos seguros sôbre o direito do Estado de restringir a propriedade das minas.
Sergipe - Além do dispositivo constitucional que dá ao
Congresso poderes para· legislar sôbre minas, nenhumr. lei
especial foi decretada.
Foi nêste estado geral de leis anarquicamente multiplicadas, numa verdadeira absorção 'de funções privativas do
Congresso Nacional, que surgiu o decreto de 6 de janeiro de
1915, regulando a propriedade das minas.
A mina passou a ser considerada um acess6rio do solo,
mas, nem por isso deixou de constituir uma propriedade distinta, distinção que em nada prejudica o caráter de acess6rio, com que o direito privado faz sua caraterização.
Essa distinção obedece á tendência hodierna de tranAormar-se a propriedade, em geral, de um simples direito subjetivo do proprietário, em uma função social do detentor
da riqueza, pois que, á propriedade-direito de todos os
tempos, a cultura econômica dos povos vai opondo a propriedade-função, como .uma
das condições
existenciais
da sociedade contemporanea.
No direito das minas, ao tempo em que se afasta por
completo a propriedade exclusivist.a do Est;ldo, também se
elimina a feição individualista ou subjetivista da propriedade. Pela intervenção do Govêrno, o proprietário das minas é obrigado a empregar a riqueza que êle detém conforme
seu destino social. "Todo o indivíduo tem obrigação de
preencher na sociedade uma certa função, na razão direta do
lugar que êle ocupa. Ora, o detentor da riqueza, por isso
mesmo que detém a riqueza, pode desempenhar um certo
mistér, que s6 êle pode desempenhar. Só êle pode aumentar a riqueza geral, fazendo valer o capital que detém. É,
pois, obrigado socialmente a preencher êsse mistér ~ não
será protegido socialmente, senão quando o preencha e na
medida em que o preencher. A propriedade não é mais o
direito subjetivo do proprietário; é a função súcial do detentor da riqueza". (Léon Dupuit - Les transformatiom
générales du Droit Privé.)
A propriedade das minas, mesmo na qonstituição republicana, constituíu sempre um direito sui generis para o
proprietário do solo, não s6 pelas restrições que lhe cria o
poder 'público, constituindo em seu favor um jus in re
aliena, um direi to' sÔbre cousas alheias, como também pela
distinção em que a coloca, quanto á propriedade do solo o
nosso direito constituído.
ANEXO N. 2

APRECIACõES SóBRE O REGIME D;E ACCESSÁO
1)- O sistema regaliano prevaleceu no período colonial; o sistema 90manial no Imperio e o de acessão na fase
republicana. De 1500 a 1889 - (389). portanto, durante
quasi quatro séculos, não vigorou o regime da acessão. A
tradição do país, ainda não perdida, é a de que o subsolo é
é propriedade da Nação.
.
2) - Deve o proprietário do solo possuir o subsolo? Só
haverá vantagem real em tal_ sistema se o proprietário do
solo estiver técnica e financeiramente' aparelhado para realizar o aproveitamento da respectiva riqueza. Só por exce~o êle reune êsses requisitos. Se em terras suas existe ou
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supõe existir uma jazida mineral valiosa, só lhe resta como
recurso, transferí-la a quem possa pesquizá-Ia e la\Tá-Ia.
Por si nada faz, em nada au.~ilia o aproveitamento dessa
riqueza. Apenas intervem para· onerá-la. dificultando a exploração. Ignorante, desconhecendo o _verdadeiro valor do
que possue, em regra, exige desde logo uma soma vultosa,
bem elevada, para se compensar do possível equívoco de
avaliação àe um bem cujo verdadeiro valor desconhece.
'3) Que vantagem social advém de semelhante regime? Nenhuma. Se a explorac;ão da superfície pelas atividades agrícolas é rendosa, nenhum atrativo desperta ao
proprietário do solo o que se oculta no interior da terra;
seu interêsse será o de evitar o desvendamento de que nê!e
se contenha pelos embaraços e preju'zos causados á n.tividade superficial que vem exercendo. Yia de regra. o lavrador
próspero é infenso ao mineiro. Se o meneio da terra não
lhe sorri. cuidará então da possível riqueza subjacente, não
com o fito honesto de aproveitá-h industrialmente. m2S
como o recurso extremo de quem s~ lnnça aos azares da S01'te, queimando os ultimas haveres na esperança falaz de um
golpe feliz.
Em um e outro caso sua inter"encão será funesta á indústria que pretendesse implantar.

4) - Por que então se atribue ao dono do solo uma
propriedade cujo aproveitamento não poderia realizar?
Não é fácil explicar o mCltiyo pelo qual nssi mprocederam os Comtiluintes de 91.
O declínio da indústria extrativa nos último,:; ano:::: do
Império e a impossibilidade em que 51' encontrava a união,
desap31'elhada de ór'gãos térnico!' c mflioc; materiais ·para j11centivá-Ia. Retirava de si o onns da pesquiza e pl'ospec~ão,
finda com!"! estava a fira das descohertas marn....ilhosa5 das
cnncen[l':!çõps nIuvionais miIen:lriac; de aproveitamento imediato. para hlTIr;á-lo aos omhros dos proprietário;: d~.i solo.
na vã cspel'ança de que êstfls pudessem enfrentar a quota
parte respectiva dos encargos que lhe cahiam.
Princípios sociais da época. ain(la inspirados nos "'declara~i'ies de direito do hom"m". anlej)r"ITIrlo inter(~"ses individunis aos da coletividnrle. A nec/',,;:irlac1e dI> reformar. r),'struir velharias. substituir o ql.1P 1)),0,"iJ11HI. do regin1f> monárquico e tivesse o seu "cachet". como 5C verificn":l no
sistema domnni;'ll, evolução então .julgada insllfich:níl' rio.
si!'tema regaliano.
A noçi'ío falsa de que subsolo é um ace;:;:ório cio .<:070,
quando é certo que abaixo de uma profundidade relativamente pequena. a interdependência de ume outro é praticamente inexistente.
- A concepção exagerada da plenitude da propriedade, que não admitia se destacasse da causa principal a
cousa julgada acessória, sem ofen;::a áque!e princípio. A
verdade é que o direito de propriedade se acha garantido
em toda a sua plenitude, quando o proprietário pode gozar
e dispor da cousa e rehavê-la de quem quer que injn;;:t.amente a detenha ou a possua, e csses direitos se assegurayam
ao proprietário do solo independentemente ào subsolo.
5) Haverá outros inconvenientes do regime de acessão. além dos já citados? Sim. A mina é um todo, indivisível; um corpo valioso encrayado no subsolo e que escapa á repartição que se faça na propriedade superficial.
VOLUME :xIV
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.l? .condomínio. é um. entrave sério á sua tranferência.
e dIfIcllmente serIaposSlVel a lavra de uma jazida mineral retalhada em fatias. As dificuldades seriam de ordem
t~cnica. e econômica, surgindo como consequência da idéÍa
slmpátlCa do ponto de vIsta da simetria mental, mas fundamentalmente errônea quanto aos interêsses industriais da
ligação indissolúvel da mina e do terreno superficial", como
aCentua Calógeras.
AS MINAS DO BRASIL

Cal6geras
(:E~cerptos)

"Nãd,chá cerrar ouvidos a avisos como o de Quintino

Boca iuva declarando:

;;;i~: ~"J.' votei contra a disposição constitucional que
tl'ansfer:iu da União para os Estados o domínio das terras
dev.olutas.,·,Niio sendo esta a única divergência do meu voto,
Com .. :ref~rê:nciai:.a outras disposições, assinalo-a, contudo,
pela 'excepcional gravidade dessa deliberação •.• "
-,.; "Diz"JôséRigino:
"Declaro que votei pejas emendas que mantinham á
Unj,~o o:,domínio,.,gôbre as terras devolutas."
Ref~rindo':'se á: Constituinte de 1891, diz Calógeras:
':'Pr.oqu~o·"da.revolução triunfante, continha os elementos os mais diversos.
M~mbros, :elos," antigos partidos monárquicos, sinceramente: confçlrmados -com a nova ord~m instituída pelo golpe
de 15: de novembr:o, ,desejavam conservar o ótimo patrimônio que..a ..monarquia legara, em tudo quanto não fosse contrário.á",lógjcafdo, novo aparêlho governamental, com a
preocupação. máxima de manter a Pátria unida •••

Nem's;ea;p~e,_',porém,pudera~ m;nter" a s~premacia d~
doutrinas excelentes, inteiramente compaUveis com o regime noy.o, qúe,.. 5.Ó o desconhecimento dos fatos e das condições ccincr~las de nosso pais podia condenar.
. A ~ especialidade de certos ramos industriais também
impediu fossem satisfeitos os reclamos da atividade nele::;
empenhada., Situação peculiar das lavras do Brasil: preparo econômico insuficiente dos que poderiam traduzir
seus interêsses na Constituinte; relegamento do problema
para plano inferior por discussões julgadas mais relevantes;
particularização notável do assunto na literatura jurídica
da época e nas cogitações dos homens públicos do próprio
Império; tudo convergiu para que naquela Assembléia ficasse desamparada a indústria mineral." .
É interessante ouvir a respeito o depoimento de Rui
Barbosa:
.
.
"Declaro ter votado contra todas as emendas que transferem para os Estados (} domínio das terras e próprios nacionais e minas."
E Serzedelo Correia:
"Quando nos reunimos neste recinto em Assembléia Constituinte, operoU-se coIrio uma reação salutar contra o regime
decaído, uma verdadeira. alucinação pela. federação... Foi
em uma dessas ocasiões. em um dêsses ~omentos de reação
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.contra o sistema decaído, de adoraCão justa pela liberdade dos
Estados que foi apresentada a idéia de que as minas seriam
'propriedade dos proprietários do solo."
ANEXO N. 3
.·EXTRATOS DAS CONSTITUI~ÕES DE DIVERSOS PAíSES, REFERENTES
Á LEGISLAÇÃO DE MINAS E ÁGUAS

.Extratos do livro: "Les Constitutions de l'Europe Nouvelle",
de B. Mirkine - Guetzevitch, professeur l'Institut des
Hautes Études Internationales, Chargé d'un cours libre â
rUniversité de Paris, Secrétaire Générale de l'Institut
International <ie Droit Public
;EXTRATOS DAS CONSTITUIÇÕES DE DIVEi\SOS PAíSES, REFERENTES
Á LEGISLAÇÃO DE :MINAS E ÁGUAS

Rep.ública da Áustria.
Titre I
Dispositions Générales
Art. 10. Appartiennent a la Confédération la législation et l'exécution dans les matieres suivantes:
10e. - a) Régime des mines; b) régime des fÔrets et
paturages; c) régime des eau:c; d) régulation et entretien
des cours d'eau en vue de la dérivation inoffensive des
·eaux de crue ou en yue de la navigation et du flottage; e)
endiguement des torrents; f) construction et entretien das
·canaux; g) normalisation et standardisation des établis...l
sement et in.~taUations eléctriques et mesures de sécurité
'/I l'élatives; h) régime des conduites poul' le tran.!port des~
courants á haute tension, lorsque leS' installations s'éte~
. dent SUl' deu:z ou plusieurs P1'ovinces; i) régime des chaudiéres at moteurs; i) arpentage.
Estado Livre da Irlanda.

n
Constitutiotl de l'État Libre d'lrlande
Art. 11. Toutes les terres, eau:r:, mines et minérau:r:
-qui, dans les limites de l'État Libre d'Irlande, appartenaient jusqu'á présent á l'Étatou á un de ses organes ou
étaient affectés entre ses mains á unservice public ou á
l'utilité publique, de même que toutes ressources naturelles
se trouvant dans ces. mêmes limites (y compris l'air et
toutes les fromes d'énergie) et enfin toute~ franchiseset
privileges existant SUl' ce même territoire deviendront, á
-dateI' de la mise en vigueur de la presente Constitucion, propriété de l'État Libre d'Irlande, sans .préjudice des locations, droitsde jouissance, ou concessions existants;· ainsi
·que de touts droits privés valablement acquis~~ Ces biens et
droits seront placés sous la garde et l'administration du
Parlement. conformément ádesréglements et dispositions
.~i seront approuvés· périodiquement par' une loi. TIs ne
.pourront êtrealiénés;en: totalité ou en partie, saU! la faculté d'accorderparfois, dans l'intérêt public, desbaux e~
;licences, pour les exploiter ou en jouir sous l'autorité e1:
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le contrôle du Parlement. Toutefois, la durée de ces baux~
et licences ne pourra jamais excéder quatre-vingt-diJc-neuf
années, ni le l'enouvellement en être autol'isé.
Reino da Rumania.
Titre TI
Das droits des Roumains
Art. 17. La propriété de toute nature, ainsi que les
créances SUl' 1'État sont garanties.
L'autorité publique peut, en vertud'une loi, useI' du·
sous-sol de toute propriété immobiliére, pour des tl'avaux
d'intérêt public, a charge pour elle d'indemniser des dommages causés a la surface, aux batiments et aux ouvrages y
existants. En cas de désaccord, l'indemnité sera fixée en
justice.
Nul ne peut être exproprié que pour cause d'utilité'
publique, et moyennant une juste et préalable indemnité
,
fixée en justice.
Une loi spéciale déterminera les cas d'utilité publique.
Si l'expropriation n'a pas pour cause l'établissement de,
voies de communication, la salubrité publique, la défense na- .
tionale, les travaux d'intérêt militaire ou culturel, et ceux
exigés par rintérêt général et immédiate de l'État et des
administration publiques, l'utilité publique en devra être ~- .
. clarée par une )oi votée á Ia major.ité des deux tiers.
Les lois existantes, relatives á. l'alignement etá l'élargissement des rues dans les communes ainsi qu'aux rives des:
cours d'eau qui les tra,crsent ou les Iongent demeurent en
vigueur dans toute l'étcnduc du royaume.
Art. 19 - Les giselltcnt.'l miniers ainsi que les riches,fies de toute nature contcnu.es dans le sous-sol sont la propriété de l' État. Exceplion estfaite pour les masses de
roches communes, Ies carrir~t'es de matériaux de construct.ion et lcs dépôls de tourbf)s, sous réserve des droits que
l'Étnt détient de lois nntérieurt's.
Une loi spéciale déterminera les modalités et les conditons de la mise en ....aleu;· des mines, fixer'a la redevance
á payer aux propriétaires de la surface, et indiquera en
meme temps si et dans quell(~ mésure ils participeront á.
l'exploiLation de Ces richesses.
Il sera tenue coropte des droits acquis, qui résulteront
d'une pIus-valuo apportée au sous-sol, suivant les distinctions établiés par la Ioi ci-dessus prévue.
Les concessions miniéres accordêes conformément aux
lois actuellement en vigueur seront maintenues jusqu'au
terme pour lequel el1es oni. été accordées. Les prop1'iétaires de mines ne -conserveront leurs droits sur elles que'
jusqu'au jour ou ils cesseront de les e.1:ploiter en personne.
Une pourra être accordé de concessions perpétuelles.
Toutes les concessions et exploitation prévues á l'alinea
préc{>dent àevront tcmt fois se conformeI' aux régIos qui
seront etablies par la .loi. Cel1e-ci en fixera aussi le maximum.· de durée qui ne pourra excéde cinquante ans ã dateI'·
de la. promulgation de la présente Constitution.
Art. 20. Les voies de communication, le domaine aérien·
et las cours d'eau navigables ,et frottables font partedu dómame llublic.
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Font également partie du domaine public les eau:z: sus-ceptibles de produire de la force motrice et ceUes qui;
.j)euvent être utilisées dans l'intérét publico
Les droits acquis seront respecLés ou expropriés pour
. cause d' utiliL6 publique moyennant une duste et préalable
indemniLé.
Les lois spéciales détermineront les limites dans lesquclles la jouissance de tOU5 les droits ci-dessus pourra
,etre laissé aux propriétaires, les formes de l' exploitation,
_ainsi que les dédommagements dus pour l' utilisation de la
surface et pour les installations existantes.
LA CONSTI'rU'l'lON (LOl FONDAMENTALE) DE LA RÉPUBLIQUE
SOC:IALlSTE FÉDÉRATIVE RUSSE

Titre premieI'
Dispositions générales
Chapitre PremieI'
15. Toute la te1're, les forêts, le sons-sol, les eau:z:, ainsi
-que les fabriques et les usines, les chemins de fer, les
transports par eaux ei aériens, et les moyens de communications appartiennent en propre á l' État ouvrier-paysan
sur les bases déterminécs par les lois spéciales de l' Union
des Républiques Soviétiques Socialistes ei les organes 5Uprême de la République Socialiste SoviéLique Russe.
EXTRATOS DO LIVRO: "O MOMENTO CONSTITUCIONAL"

Edição de PiqueI' & Cie.

~

1932

A Constituição Argentina.

Primeira Parte
Capítulo I
Resoluções, Direitos e Garantias
Art. 26. A navegacão dos rios interiores da Nn~ão é livre
para todas as bandeiras com sujp,i<:ão unicamente nos regulamentos que ditar a Autoridade Nacional.
Segunda Parte
Autoridades da Nação
Título Primeiro
Govêrno Federal
Secção Primeira
Do Poder Legislativo
Capítulo IV
Atribuições do Congresso
Art. 67 - Corresponde ao Congres~o:
4° - Dispo,. do uso e da alienação de terras de propriedade nacional.
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9
Regulamentar a livre navegação dos· rios· internos;.
dar eficiência aos portos que julgar convenientes, criar e su-primir alfandegas, não podendo ser suprimidas as alfande-'
gas externas que já existiam em cada província ao témpo da'
sua incorporacão.
11 - Ditar os Códigos Civil, Comercial, Penal e de mineração, sem que tais códigos alterem as jurisdições locais,
correspondendo a sua aplicação aos Tribunais Federais e provinciais, de acOrdo com a jurisdição das coisas ou pessoas a
que tiverem de ser aplicados, e especialmente as leis gerais
paI L toda a Nação sôbre naturalização e cidadania, com sujeição ao princípio de cidadania natural, assim como sôbre
bancarrota, falsificação de moeda corrente e documentos· públicos do Estado e as que requerer o estabelecimento doJuí~o por jurados.
16 - Promover tudo quanto for relativo á prosperidade
do país, ao adiantamento e bem e~tar das províncias e ao'
progresso da cultura, ditando planos de instrução geral e
universitária, promovendo também a indústria, a imigração,
a construção de estradas de ferro e canaü navegáveis, a colonização de terras de propriedade nacional, a introdução e
estabelecimento de novas indústrias, a atração de capitais estrangeiros, a e:r:ploraçâo dos rios internos, por leis protetoras dêstes fins e por concessões temporárias de privilégios e'
.
compensações de estímulo.
Título Segundo
Governos de Provincia
Art. f08. As províncias não exercem o poder delegado'
á Nação. Não podem celébrar tratados parciais de caráter
político; nem expedir leis sôbre comércio ou navegação interior ou exterior, nem estabelecer alfandegas provinciais,.
nem cunhar moeda; nem estabelecer bancos com faculdadede emitir notas, sem autorização do Congresso Federal; nem
estabelecer os códigos civil, comercial, penal e de mineraç40.
depois que o Congresso os tiver sancionado; nem elaborar leis
sObre, etc.
0
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A Oonstituição Espanhola.

Título Primeiro
Organização nacional
Art, 8.°

__

.

Os territ6riosde soberania do norte da África organizar-se-ão em regime autónomo em relação direta com o poder
central.
Art. 11. Se uma ou diversas províncias limitrofes,
cujas características históricas,. culturais e econÔmicas lhes
sejam comuns, resolverem organizar-se em região aut6noma
para formar um núcleo politico-adminütrativo, dentro do
Estado espanhol, deverão apresentar o seu. Estatut(), de acórdo
com o que estabelece o art. 12.
Art. U. Compete exclusivamente ao Estado espanhol a
legislação e a execução direta nas 'seguintes matérias:
f.4& - Aproveitamentos hidráulicos e instalações' elétricas, quando as águlÚ corram fora da região. autônoma e o
transporte da energía esteio. fora do seu raio ;u:l'i3dicional.

_ Art. 15. Ao Estado espanhol corresponde a legislação
sôbre as matédas que se indicam a continuacão, podendo
corresponder ás regiões autõnomas a execução, de acôrdo
com a sua capacidade política, a juízo do Parlamento, sôbre
as seguintes matérias:
5& - Regime de minas e bases mínimas sôbre bosques,
agricultura e pecuária, no que se refere á defesa da riqueza
e á coordenação da economia nacional.
A Constituição Mexicana.

Título I
Capítulo I
Das garantias individuais
.-\.rt. 27. A propriedade das terras e águas compreendidas
dentro dos limites do território nacional corresponde originariamente á Nação, a qual teve e tem o direito de transmitir
o domínio delas aos particulares, constituindo a propriedade
privada.
As expropriaçõess6 se poderão fazer por motivos de
utilidade pública e mediante indenização.
A Nação terá em todo tempo o direito de impor á propriedade privada as modalidades, que ditar o interêsse público, assim com.o o de regular o aproveitamento dos elementOlS naturais suscetíveis de apropriação, para fa::er uma distribuição equitati'Va da riqueza pública e para cuidar de sua
conservação. Com êste objetivo se ditarão as medidas necessãril1S para o fracionamento dos latifúndios; para o desenvolvimento da pequena propriedade; para a criação de novos
centros de produção agrícola com as terras e águas que lhes
sejam indispensáveis; para o fomento da agricultura e para
evitar a destruiQão dos elementos naturais e os danos que a
propriedade possa. sofrer em prejuízo da sociedade. Os povos,
rancho! e comunidades qu-e careçam de terras e águas, ou
nao as tenham em quantidade suficiente para as necessidades
de sua. população, terão direito a que se lhes dote com elas,
tomando-as' de propriedades imediatas, respeitando sempre a
pequena propriedade. Portanto, confirmam-se as dotações
de terrenos que se tenham feito até agora, de conformidade
com o decreto de 6 de janeiro de i915 ~ A aq\1i.si.~5.G das
propriedades particulares necessárias para conseguir os ohjel.ivos acima expressados se considerará de utilidade pública.
Corresponde á Nação o domínio direto de todos OS minerais ou substancias que em veios, filões, massas ou jazidas
constituam depósitos· cuia natureza seja diferente dos co-mponentes dos terrenos, tais como os minerais de que se extraiam metais e metaloides utilizados na indústria; as jazidas de pedras preciosas, de -sal-gema e as salinas formadas
diretamente pelas águas marinhas; os produtos derivados da
decomposição das rochas, quando S'Ua exploração necessite
trabalhos subterraneos; os fosfatos suscetíveis de utilidade
como fertilizantes; os combustíveis minerais sólido$; o petróleo e todos os carburetos de hidrogenio sólidos, líquidos ou
gazosos.
São também propriedade da Nação as águas dos mares
territoriais na extensão e termos que ri:z:e o Direito Internacional; as das lagoas e afluentes das praias; as do.s lagos
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inferiores de formaçáo naturQ~ que estejam ligados diretanwnte a coTTentes constantes; as dos rios principais ou
a1'l'ôios afluentes desde o ponto em que brota a primeira água
permanente até sua desel1~bocadura, já corram ao mar 01L
cr1l;;em. dois ou mais Estados; as das correntes intermitentes
que atrávessem dois ou. mais Estados; as águas qtLe se extraiam das minas e os canais, leitos ou barragens dos lagos e
correntes anteriores na extensão que fixe a lei. Qualquer
outt'a corrente de água não incluída na enumeração anterior
se considerará como parte integrante da propriedade privada
que atravesse; mM o aproveitamento das águas, quando seu
curso passe de uma profttndidade a outra, considerar-se-á
como de utilidade pública e ficará sujeito ás disposições que
ditem os Estados.
Nos casos a que se referem os dois parágrafos anteriores
o dominio da .Nação é inalienável e imprescritível e s6 se
poderão fazer concessões pelo Govêrno Federal aos particula~'es OtL sociedades civí.s ou comerciais constituídas conforme
as leis mexicanas com a cn,ndição de que se estabeleçam trabal1ws regulares pa.ra a exploração dos elementos de que se
trata. e se cumpram os requisitos que previnam as leis,
A capacidade para adquirir o domínio das terras e águas
da Nação se regerá pelas seguintes prescrições:
. I Só os mp.;xicanos por nascimento ou por naturalização e as sociedades mexicanas têm direito de adquirir domínio das terras. águas e seus accessórios, ou de obter concessões de exploracão de minas, águas ou combustíveis minerais na República l\lexicana. O Estado poderá. conceder o
mesmo direito aos estrangeiros sempre que se conformem
ant.e a Secretaria de Relar,:ões. em se considerarem nacionais
com respeito aos ditos bens e em não invocarem, pelo mesmo
motivo. a proteciio de seus Governos pelo que se refere àqueles. tólob pena, em caso de faltarem ao convênio, de perderem
em beneficio dn Nac.iio os bens que tiverem adquirido em
virtude do mesmo. Em uma faixa de cem quilômetros ao
largo dns fl'ontciras e de cincoenta nas praias, por nenhum
motivo poderüo os estrangeiros adquirir o domínio direto
st)bre terras e lí8'Uas.
k""EXO N. 4
::.\!OTIVOS PELOS QUAIS DEVE CABER Á UNL:\O A COJ'DET~NCIA
DE REGULAR. o '(;SO DA ENERGU HlDR..\.ULICA

A. energia de que o Brasil pode dispor no momento atual
e a de que, provavelmente, poderá dispor no futuro, .originada
em seus próprios recursos naturais, é a energia .proveniente
cde suas quedas dágua. Daí a necessidade de tirar delas o máximo resultado possível. Esta, aliás é a política adotada até
:::nesmo pelos países ricos em outras fontes de energia.
Como a finalidade mais corrente e mais útil da utilização da energia hidráulica é a energia elétrica em que ela
se transforma facilmente, êsse resultado máximo está condicionado a duas medidas:
. 1°) Plano geral de eletrificação utilizando as quedaS
mais convenientes.
2°) Interconexão.
Para efetiva.;ão dessas duas medidas são insuficientes
leis estaduais e municipa:s, po~s, para conseguir - (f) -
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seria sempre necessária uma lei federal compelindo os Estados e municípios a s6 agirem dentro de um plano federál' e
p~ra tornar possível - (2) - é necessário que não exístâm
dIferenças de características técnicas e de exigências administrativas.
Uma lei federal resolverá inteiramente a questão desde
que dê ao Govêrno Federal, competência exclusiva p~ra regular o uso da energia hidráulíca e hidro-elétrica e não apenas um simples direito de supervisão.
Uma lei de regulamentação do uso da energia hidráudica
deve ter como objetivo intensificar êsse uso no pais, o que
se conseguirá promovendo:
a) a exploração racional das quedas dágua;
b) o máximo de vantagens T2Z{)áveis aos concessionários; e,
c) em consequência, tarifas mínimas.
Para conseguir (a) são condições geralmente necessárias:
I - Que a escolha da queda seja feita de modo a ter sua
I':tploração industrial garantida por um aproveitamento de
custo mínimo, servindo o máXimo de área com as menores
.
.
despesas de transmissão;
II - Que a utilização da queda seja executada, tendo em
vista o futuro aproveitamento de sua potência total;
TIl - Que a· utilização de uma queda seja feita harmonicamente com a de outras quedas que existam no mesmo
rio;
TV - Que a utilizacão de energia seja feita por transposição de vales.
Leis estaduais, não poderão garantir a consecução: de r - toda vez que a queda em questão estiVer pr6xima ás
fronteiras de de>is E!>tado!>; de - Il - e de - III - toda
vez que os trabalhos de regularização de> rio necessários tiVerem que interessar a mais de um Estado; de -IV - sempre que a transposição de vales fizer com que as águas de
um Estado venham a ser lançadas em outro Estado.
As vantagens principais indicadas em b, são:
I) isenção de onus estaduais e municipDis;
lI) interconexões dependentes de uma única regulamentação;
UI) favores aduaneiros;
IV) direito de desapropriaçúo.
Essas vantagens s6 podem ser amplamente' concedidas
por lei federal. .
, As tarifas mínimas, objeto de c, decorrem naturalmente
das medidas adotadas em a, e das vantagens concedidas em b.

A centralização dos serviços de regulamentação, controle
e fiscalização do uso da energia hidráulica e da energia elétrica, é reconhecida como necessária por todos os grandes
países do mundo e os exemplos da França, Inglaterra, e Noruega (países de sistema unitário); México, Estados Unidos e
Chile (países de sistema federativo) e Suíça .e Alemanha
(confederações) demonstram essa tendência geral.
Na França. as concessões são outorgadas por decreto do
Conselho de Estado ou por lei do Parlamento.
Na Inglaterra, o plano geral está 1igandc centros produLores c as usinas locais vão sendo progressivamente pa-
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ralizadas em virtude da. intervenção direta do Govêrno
Central.
Nos Estados Unidos, a-pesar-das antigas leis esladuais,
foi decretada lei federal entregando o controle superior e
completo das emprêsas ao Govêrno Federal.
No México e no Chile foram mais longe: declararam de
propriedade nacional todas as águas correntes.
Na Suíça, uma confederação, não é permitido construir
uma só usina, sem que o Govêrno Nacional verifique se ela
está de acôrdo com a utilização nacional das fôrças bidrãulicas.
Por essas razões que acabamos de expender, é nossa
opinião que o substitutivo a'Presentado 'Pelo Deputado, Engenheiro Euvaldo Lodi, estabelecerá as boas normas constitucionais que devem reger o assunto, desde que se lhe suprima
o § iodo art. 3°, e redija-se como se segue êste artigo:
Art. 3.° Só a União poderá conceder, para utilização ou
exploração industrial, minas ou quedas dágua, mesmo em
terrenos de domínio privado, devendo a lei federal regular o
processo e as condições da concessão.
Antonio J08é Alves de Souza, Diretor do Serviço de
Águas.
.
De inteiro acOrdo. Encaminhe-se ao Sr. Ministro, 15 de
Março de i932. - D. Fle'lJ,11/ da Bocha, Diretor Geral.

ILUMINAÇÃO PúBLICA
El\IflntSJ\S m,ÉTRICAS Dl\ASILElI\AS

(Electric Bond and Share)

Quadro compul'ativo dos

pl'CÇOS pOI'

lampada mês

(Em mil réis papel)

l'\úmcl'O de velas da lampada

~OO-T-200

Noml3S de oidade

.Nafllt .,

t

•

•

~lncció • , • •

'·.1

I

••••••••••••••••••••••••••

••••••

,

•

~'.

I

t

•••••• ,

•••

I

I

I

•

I

"

33~(Jaal
26$500

••

•••

Sa!\'adol' , , . .." .. ,., .......•..........• ,.

\'itól'ia . . . ..

t •••

I

•••••••••••••••••••••••••

Bell) II ol'jzollle . . ..........•..•.•.•.•.•.•..

Ciu;ilíba , . . ."." .. , ...........•..........
Ilur(o Alegl'e • . ' ... , .....•••................

I
(*)

Pl'CÇOS

obtidos por interpolação r

55$000

49$000

17$500. (+)
14$000
9$500

28$333
28$000
19$000

Hi$OOO

26$000

17$000 (*)

I

(~)

27$000

----_.

250
66$000
608250
33$750
35$000
23$750
30$250
32$000

400
!)9$OOO
8B$500
48$000
56$000

38$000

44Moo

4()$OOO

. 600'-'-1.-;135$000
121$500
63$000
81$000
57$000
60$000
50$000

207$000
161$500
95$000
140$000
95$000
\)OSOOO

88$000

7--:-:-.~.--.---.-~.-.

g

Quadro comparativo dos preços índices por lampada mês
Belo Horizonte
.~

=

- - -------. __ ._._-"
Número de velas da lampada

\

,

100

'----,..--

Nome da oidade

too

I

200

I

250

I

Natal . . • .."
~
C\l

Macei6 . . . .
" "
Salvador . . . .
" "
Vit6ria.. . . .
,
,
Belo Horizonte . . . .
Guri tiba .
ti'

(

" ••••• ,

"
"..
"
I

"

.

,

" "t

,

.

" .
.

••••••••••••

Porto Alegl'e . . . . .................•••.•...
'i

I

,347.4
278.9
184.2
147.4
100.0
168.4
178.9

........- - . - - " ' - - - - - -

289.5
257.9
149.1
147.4
100.0
136.8
142.1

-------------

I

400

-t_6~_O
236.8
213.2

i42.1
147.4

260.5
227.6
126.3
147.4

127.4
134.7

H5.8
121.0,

277.0

253.7

tOO.O

110.5

tOO.O

I

147.4
100.0
105.3
103.5

I

t.OOO
217.9
170.0
100.0
147.4
100:0
94.7

92.U
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CONTRATUAIS

SÔBRE

ILUMINAÇÃO PúBLICA

NATAL

(Contrato de 25 de outubro de 1929 com o Govêrno
do Estado)
Tarifa - $330 por vela mês pelas primeiras 100 velas de-.
capacidade da lampada.
$220 por vela mês pelas .seguintes 300 velas·
de capacidade da lampada,
$180 por vela mês pelas seguintes 600 velas
de capacidade da lampada,
$150 por vela mês pelo excesso de capacidade'
acima de 1.000 velas.
(Cláusula XV - 90.)
Cambio - 50% papel, 50% ouro, na base de 8$300 por
dólar; ajustamento mensal.
(Cláusula

N. de horas

XVI - 1°.)
N o máximo 4.000 P o r
X-2°.)

a no.

(Cláusula

MACEIÓ

(Contrato de 7 de agôsto de 1930 com O Govêrno do Estado)
$265 por vela mês pelas primeiras 100 velas de
capacidade da lampada,
$225 por vela mês pelas seguintes 150 velas de
capacidade da lampada,
$175 por vela mês pelas seguintes 350 velas de
capacidade da lampada,
$100 por vela mês pelo excesso de capacidade
acima de 600 velas. (Cláusula décima

Tarifa -

Cambio ~'.

VII.)
50% papel, 50%

de horas -

ouro, na base de 8$359 por
dólar; ajusta.mento mensal. (Cláusula décima primeira - r.)
No máximo 4.000 por ano.
(Clá.usula
quinta - II - c.)

SALVADOR

(Contrato de 28 de maio de 1929, com o Municí1?io)
$175 por vela mês para lampadas de 80 a 100
velas,
$135 por vela mês para lampadas de 250 velas,
$120 por vela mês 'para lampadas de 400 velas,
$105 por vela mês para. lampadas de 600 velas,
$095 por vela mês para lampadas de 1.000 velas,
$090 por vela mês para. lampadas acima de 1.000
velas. Para lampadas de tamanho padrão
intermediário o preço será determinado
proporcionalmente por in t e r p e I a Cão.
(Cláusula XIV.)
Cambio - 50% papel, 50% ouro, na base de '8$300 por dolar; ajustamento mensal. (Cláusula XV.)
N. de hOTas - No máximo 4.000 por ano. (Cláusula II-e.)

Tarifa -

VITÓRIA

(Contrato de ô de agõsto de 1927 ~om o Município confirmando o contrato de 8 de julho de 1927 com o Estado)
Tarifa - Os preços da tabela para particulares menos 30%.-
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(Cláusula quinta - A - V do Contrato com o
Estado; Cláusula quarta - I do contrato
com o Município.)
~
O preço para particulares é $200 por vela mês.
(Cláusula décima VII do contrato com o
~-= .Estado. )
:Cambio --- 50% papel, 50% ouro, na base de 8$500 por dólar, ajustamento mensal. (Cláusula décima - VIII do contrato com o. Estado.)
N. de horas - No máximo 4 .000 p o r ano. (Cláusula
quarta IV - parágrafo único do contrato
com o Município.)
BELO HORIZONTE

(Contrato de 5 de outubro de 1929 entre Companhia, Estado
e Município)
Tarifa - $095 por vela mês. Cláusula sexta - vrr.)
Cambio - 50% papel, 50% ouro, na base de 8$359 por dólar.
(Cláusula sétima - L)
N. de horas - No má.""{imo 3.940 por ano. (Cláusula terceira II - c.)
CURITIBA.

(Contrato de 18 de julho de 1928 com o Estado)
Lampadas de 100 velas ao preço de $160 por
vela,
.
Lampadas de 200 velas ao preço de $130 por
vela,
Lampadas de 300 velas ao preço de $115 por
vela,
Lampadas de 400 velas ao preço' de $110 por
vela,
Lampadas de 600 velas ao preço de $100 por
vela,
Lampadas de 1.000 velas ao preço de $090 por
vela. (Artigo 17.)
'Cambio - 50% papel, 50% ouro, na base de 8$300 por w>lar, ajustamento mensal. (Artigo 34.)
N. de horas - Total de 4.000 por ano. (ArtigO 13 - 6.)

Tarifa -

PôRTO .ALEGRE

(Contrato de 5 de maio de 1928 com o Município)
17$000 por mês por lampada de 100 velas,
32$000 por mês por lampada de 250. velas,
46$000 por mês por lampada de 400 velas,
59$000 por mês por lampada de 600 velas,
88$000 por mês por lampada de i .000 velas.
(Cláusula décima primeira -:- Art. iO.)
Cambio - 50% papel, 50% ouro, na· base de 8$300 por dolar; ajustamento mensal. (Cláusula décima
.
.
segunda.)
N. de hOTas:- No .máximo 4.ÓOO por ano. (Cláusula décima
primeira - Art. 4°,_ c.)
·J()sé OTian() MenescaL Netto, assistente tOOni~o-contra'"'
tado.-:- Visto. Adozindo Magalhães de Oliveira, assistente,chefe, de Legislação e Concessões.
T.arifa -
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CRíTICA

HISTÓRICA

DOS REGIMES MINEiROS
DJALMA GUIMARÃES

NO

BRASIL,

POR

O Brasil teve a Sua atividade -mineira regida sucessi. vamente pelos seguintes regimes: regaliano, durante a época
colonial, domanial, durante o Império e o de acessão durante a República e até os nossos dias.
.
Sob o primeiro desses regimes as riquezas do subsolo
pertenciam á· coroa, que auferia proventos diretos de sua
exploracão, pelo processo de arrendamento. O interêsse da
corôa era dessarte fomentar a indústria por todos os meios
possíveis, inclusive a promessa de recompensas honoríficas
e proibindo que a atenção da colônia se desviasse para ou~
tras indústrias que não a mineração. O resultado foi o
grande surto da indústria extrativa do ouro, principalmente aluvionar, e do diamante. Durante o primeiro império,
estabeleceu-se o regime domanial, á sombra do qual a indústria em questão se organizou em bases mais estáveis.
Daí. data o primeiro empreendimento por parte de Eduardo
Oxenford, que funda a Gongo Gold Mining. chegando a produzir 13 toneladas de ouro. É a primeira lavra que se
orienta, técnicamente, e poude atingir 130 metros de profundidade, com os recursos de que dispunha a mecanica
naquela época. mau grado a ausência de meios de transporte. Daí em diante, se multiplicaram as iniciativas da parte
dos estrangeiros.
O regime domanial nos legou, de resto, como relfquias
do seu passado magnífico, um monumento industrial. que é
Morro Velho, e outro de caráter técnico-científico, que
-é a Escola de Minas.
Os Constituintes de 91, magnetizados pelos princípios
sociais da época, que ainda era o éco "dos direitos do ho.,.
mem", não puderam sentir ou lobrigar siquer a existência
de um horizonte mais amplo, que é a coletividade. Inocularam o "virus" da acessão na cobáia republicana, sendo que
até hoje a escola de 91 tem experimentado todo sos recursos
da terapeutica jurídica para debelar o mal, sem resultado
prático, todavia. Assistiu-se, com pasmo, o declínio da indústria extrativa mineral, sem que nos apercebessemos que
o doente tanto mais peorava quanto mais se procurava
-curá-lo.
Vitimada pela diátese republicana. a il'ldústria perdeu o
que é por demais precioso; e que não se cria de um dia
para outro - a tradição e a experiência. Desapareceram'
aqueles mineiros, nascidos e criados com aquela mentalidade
toda especial, que lhes modelou o subconciente apto á percepção e reação no sentido da conservação do meio criador.
A experiência destes homens se perdeu, e, portanto, uma
grande fonte de informação sôbre os seus fracassos e os seus
sucessos, desapareceu! Destruiu-se o germe. a célula formadora de. uma mentalidade técnica. de um ambiente espe-cializado que leváramos longos anos a criar e sem os quais
inútil será qualquer realização. Há vários fatOres morais
-e psicológicos que os textos rígidos das leis não consideramou. pelo menos, entre n6s, isso. acontece, e que se deve levar
contaquandó se cogita de adotar qualquer princípio político.
_
..
Se este não se basear naqueles, a. colisão será fatal e
-as cODsequências logicamente desastrosas. O, l.egislador tem,

em

-
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pois, que ser um hábil psicólogo e. se o não for nator
pelo menos por t!duco.Cão e cultura.
Qualquer princípio político adotado que não tenha nascido do 11l1colo pOlJulo.r, do subconciente de um povo, que o
orienta no !lcntldo de sua conservação e aperfeiçoamento,
terá quO viver em conflito permanente com as tendências
desse mellrno povo. Essas noções banais, comuns, aliá~ e
que "cmo1.4 rcpalldns em todos os livros de sociologia, podem
ser aUl'fdnl' nu apllcaçüo diuturna das funções políticas, dos
estadistas europeus. Estão, constantemente, auscultando ocOl'acào do povo.
Entro n6s, Isto não acontece.
Vcjnrno8 quais foram os danos materiais que uma tal
idéio. l.eól'ica delerminou. Sob o regime de acessão, os priviMgios do proprietário do solo,::suas prerrogativas de dono
do subsolo venceram os propósitos do Govêrno no sentido·
de fomen lar e proteger a indústria mineral. Qualquer lei
previdente quo tent...'lsse ritmar, em. beneficio geral, a atividade mineira c garantir-lhe operações seguras, estudadas,.
com e~J1il·itn de IJI'cvisão. encontrava a resistência do propl'icl:il'jn t;:l11nnclo:-to. ávido de lucro imediato. O texto rígido
da C(m~litlljç,I(I havia ;u(Julado a fórça de qualquer lei "controladora". Nem Ul~smo as mais comesinhas regras de boa'

técnicn, podl'rfnm ser impostas, em beneffçio mesmo do próprio d01lo dll mlnn. Houve ensaios de legislação mineira,
tenlatl\'n", de contornar as dificuldades, mas desaparecida a
mentnlldndu vJ"OrOSll do mineiro de profissão, capaz de compreender o nptlio que se lhe oferecia, a lei deparou-se com
o aF;'rlcllIl.nr 011 criador indiferente, quando não irritado com.
a llnpl.lrUnõnoln de dispositivos legais que julgava invadir
seul' dom/n/ml.
sol)

1\ M IwJ,. nt1.n houve fiscalização de lavra,de minas. que"..
ponto (h! vista técnico, quer hi(Jiênico. '0 nosso pseudo

fi

minf!iro' ,\ Hob~rllOO no modo de conduzir os trabalhos de
abcrluru da", lllinns. traçagem das galerias, desmonte do minério (l I'(llo\p~cll\'o tratamento. Empresa de mineração alguma SU.lCltll I!I'l1R planos de mineração, quando êles existem,
ao Jl1l~nml.·nln oficial.

Ain,Ja n/lo foram outorgados poderes ás repartiç(jes oficiai.fI CMllll,.tr.ntcs para exercerem um "controle" sóbre o'
modo rir. c,mr1Jlta da Lavra, no sentido de im,pedir a má·
utili:nr/lo d,,,,, in:idas e a criação de condições progressivamente nncrORn.fI. As minas de ouro de Maquiné, de Mariana.
de Juca V jf1irn. Flnrisbela, Pari e S. Bento. são ezemplos'
em nO,'1.'t(JR ,Un.[f: n lavra destas minas foi iniciada sem métodn f1l7uI1l7l/1!1l.,,,do. por um conhecimento exato de seuscarnctr.rl,flfieM f'.drtttu.rais. repartição de valores. regime de'
á{]ttn1f lmf)tcrrtl7/l·nR. condições de estabilidade. posição do
corpo miner"l em relação fÍ topografia, etc.
O critt!rio r.ra a perseguição ou a caça ás bolsas ricas.
Basta di:f!r 'T1Ir. nl1 mina ria "Passagem" dezenas de quiltmietros de (lalf!rin,'I ,.:ri,fltem sem o menOr dispositivo de ventilação. Tal 1.lenWnr,'(ln determinou um ár viciado. carregado de'
poeira.'1 m·in~ai.'1 que provocam silicoses pulmonares em um
terreno fácil ri f'volução de variadas formas de tubercttlose.
Um caso rl!centemente investigado é o do carvão no
norte do Paraná. A ausência de "controle" oficial permitiu

a criação de um estranho caso-' da Companhia Mineração
Barra Bonita. atualmente em liquidação. Essa Companhia foi
criada em consequêcia do -afloramento de uma cam~da de 60·
centimetros de espessura, situado, na época, a mais de 50'
quilômetros. da estrada. de ferro •. ,
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Sem verificação alguma da continuidade desta camada
no interior da terra, da distribuição de sua poténcia, da repartição dos valôres e de uma estimativa da reserva disponível para lavra, se constróem 53 quilômetros de estrada de
rodágem pelo preço de 400 contos, constróe-se um arco de
concreto sôbre o rio das Cinzas por 80 contos, adquirem-se
800 contos de maquinári~ compreendendo caldeiras fí:xas,
locomotivas, C01npressores, bombas, serrarias completas.
veiculos, etc.; sem existência de um projeto de mineração'
monta-se uma sala de máquinas á beira. de um abismo, utilizando o exíguo espaço ofe1'eddo por uma banqueta natural
de 8 metros de largura e s6bre ela se eleva uma chaminé
curiosamente construída em "zig-zag".· Preliminarmente,
terras valendo 50$000 o alqueire são cornpradas a razão de
5 :000$000 sob a alegação fortuita de que havia carvão em
baixa. Montadas as máqui'!]as, iniciaram-se os trabalhos de
pesquiza, representadas por duas sondágens de 250 metros de
profundidade, inic'iando-se, respectivamente, a 20 e 30 metros abaixo do horizonte carbonífero.
Deste desastre remanesceram as terras, valendo, hoje,
150$000 o alquei1'e, ao passo que as máquinas foram vendidas
pela quantia global de 60: 000$000,
Se houvesse uma fiscalização eficiente e uma asSistência
técnica oficial, ter-se-ia evitado que um capitalista bem intencionado fo.çse conduzido a êsse desastre financeiro.
O caso da mina do Ribeirão No'l)o, ora em atividade, no
quilômetro 76 do ramal de Paranapanema, é similar do citado acima.
Em 1922, inicia.-s~ o trabalho de mineração de uma camada de carvão de 35 centimetros de espessura, medianamente inclinada. A galeria principal de acesso ao minério é,
inictalmente, locada na parte alta da camada, nesta$ condições a lavra se desenvolve descendo pela camada abaixo,
com todos os óbices que isso acarreta; elevação do carvão,
progressivamente crescente, assim como elevação inútil e
dispendiosa de água sulfúrica (proveniente da decomposiçúo de pirita) .
~

Não é necessário mencionar, aqui, o processo vicioso de
desmonte, que determina um abaixamento de toda a capa da
jazida. de cêrca de 20 centimetros. Dez anO$ despois do inicio da galeria principal cOl1teçaram as pesquizas, para se ter
Uma idéia da continuidade da camada e da r~serva disponivelo Estas responderam pela exisfência de uma reserva in{e"rior a 200.000 tOneladas, cuja extração só seria econômicamente possível com uma inversão total de capital não sv.peTior a 500 ou 600 contos. Infeliz1ncnte já se tinham invertido
mais de 3.000 contos, com os quais s6 se extrairam 27.000
toneladas, valendo apenas 600 contos.
O capitulo da história econômica do carvão nacional é
o mais negro que a nossa indústria mincira tem escrito.
Durante algumas dezenas de anos, o Governo Federal lançou
mão de todos os meios possíveis para amparar a indústria
carbonífer:l. Fo_ram est.udadas as bacias carboníferas, o carvão foi investigado técnologicamente, e de um modo particular o seu beneficiamento. O Govêl'no foi mais longe, e mais
talvez do que devia; emprestou dinheiro ás companhias proprietárias de jazidas de carvão para montarem suas usinas
de beneficiamento, Dos milharl:s de contos" invertidos pela
VOLl:ME XIV
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Nação, com a boa fé e candura maternal, que seapurou?"Que
resuliado foi colhido em beneficio da coletividade? Somente
o de criar situações em que um carvão de medíocre alcance
pudesse ser vendido in natura, em detrimento aliás dos serviços de transportes. De. todo. o apóio técnico e financeiro.
nenhum progresso se alcançou. As experiências mais exáustivas foram feitas para o emprego eficiente do combustivel
mineral, entretanto, depois de tanto ·trabalho se pretende
forçar o seu consumo in natura,
Mais uma vez a falta de um órgão técnico fiscalizador,
devidamente autorizado, permitiu que SE: transformassem
os favores governamentais para fomento da indústria em objeto de especulação,
~.
.
Para mais fácil compreensão, podemos compendiar nas
seguintes itens as razões justificativas da adoção do regime
domanial.
1°) A grande atividade mineira que a hist6ria pátria
registra, durante o império, á sombra do regime domanial.
2°) A improficuidade. de todos os esforços para o soerguimento daquela indústria no regime republicano, sob o
prinC'ípio que atribue a propriedade das minas ao prop,rietário do solo.
3°) Livres de um cc controle" central, Estados e. proprietários têm empregado o melhor de seus esforços em asfixiar
a indúst1'ia mineira. As provas são n1tmerosas: o Estado de
Minas, por exemplo, no govêrno Bernardes, liquidou, cOm
impostos. a lavra de jazidas de mica; o do Pará, recentemente, restabeleceu o quinto do tempo colonial; municípios
existem que gravaram de tal modo '1I. indústria extrativa nascente que já se verificou até o caso do confisco da própria
jazida para pagamento dos impostos; sem falar nos impostos
interestaduais, que têm prejudicado, em certos casos, o aproveitamento dos recursos minerais dentro do próprio país.
Por outro lado. uma liberalidade singular ocorre, altamente
ruinosa: é o Estado do Amazonas repartindo o seu território em quatro partes para concessõ~s (govêrno Efigênio
Sales) já não falando nas concessões latifundiárias do Estado de Mato Grosso, e outros.
4°) Afora tais desatinos administravos, que fizeram, até
hoje, os Estados em prol da indústria extrativa mineral?
Sabem, porventura, os Estados de Minas, Mato Grosso e
Goiaz qual a sua verdadeira produção minerál? Sabem, por
exemplo, quanto exportam em diamant.e?
No entanto, reunidos, produzem cêrca de vinte mil contos em diamante, por ano.
Onde está, portanto, a sua fiscalização, que não impede
o contrabando? Saberá ainda o Estado de Minas que a mina
da Passágem esLá. contaminada do "virus" da tuberculose?
Qual foi, em tais condições, a assistência técnica que
lhe ofereceu á atividade privada?
5°) De par com êsse descalab,'o, nas esferas governamentais, no regime que dispersa as minas, registram-se os mesmos efeitos ruinosos na atividadé privada,comoconsequên~ in.evitável dêsse... principio .de dispersão.'
De um lado, vemos a' aquisição por parte de companhias
estrangeiras de importante~ jazidas com o objetivo de em-
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preendimentos fantásticos para jogo de bolsa em Londres.
Desmoralizadas que foram tais iniciativas, perante capitalistas ingleses e americanos, ficaram as jazidas ine~ploradas
e relidas em mãos de estrangeiros, sem que, no entanto o
Governo dispuzesse de qualquer recurso legal para coibir
tal estado de coisas. De outro lado, são óbices quasi intransponíveis que a fragmentação do solo cria ao aproveitamento das minas, assim partidas pelo condomínio da superfície. A propriedade de uma jazida tem que ser refeita,
geralmente, pedaço a pedaço, quinhão deste, quinhão daquele, imposição de um, imposição de outro, resistência inconciente, especulação e ganancia de todos. E muitas vezes,
nem assim, é possível :refazer a própriedade da jazida, porquê os condomínios são sucessores hereditáriQs, sem que
tenha sido aberta e processada, na forma da lei, a sucessão.
6°) No entanto, e1n contraste com isso, é o Govêrno Federal que inverte somas consideráveis na pesquisa de jazidas minerais e concede favores ás emprêsas de mineração.
A que título tudo isso há de ser feito, não em benefício de
todos e do país, mas desta ou daquela entidade. administrativa ou privada? É ainda na administração federal que se
encontram órgãos especializados em pesquizas e lavra, para
orientar e fiscalizar a indústria: porquê. então, se atribuirem
tais funções aos Estados quando, para tanto, não se acbam
aparelhados, técnica e administrativamente? Criar, por decretos, técnicos, instituições apropriadas e eficientes, em
uma palavra - tudo! - seria tarefa ilusória, impossível.
Ainda recentemente, a ga Comissão Legislativa, no seu
anteprojeto da lei de minas, enveredou instintivamente pelo
regime domanial, mas diante da barreira do dispositivo da
Constituição de 91 não encontrou remédio suasório para os
males mil vezes apontados.
7°) É notório o espírito dinamico, progressista e realizador do paulista. Pois bem: existe no vale do Rio Ribeira,
Estado de S. Paulo, uma série de afloramentos de jazidas
filonianas de minériO de chumbo, prata e ouro, constituindo,
possivelmente, a ZOna privilegiada, por excelência, do Brasil, e que serã, futuramente, o nosso centro metalúrgico de
chumbo, prata e ouro, o mais importante. Que fez o Estado,
até agora, em favor desta zona? Nada! Ela é para êle "terra incógnita". É que a terra roxa polarizou o espírito bandeirante e não permitiu que enxergasse outras possibilidades no litoral, quasi á beira mar. Tão rica e importante
região, ficou até hoje em abandono e só tem ~merecido a
atençã.o do Govêrno Federal que a fez estudar por um geólogo do antigo Serviço Geológico, e, atualmente, está sendo
pesquizada por uma comissão de técnicos do Serviço .de Fomento da Produção Mineral.
8°) Também, e aquí temos outro aspecto pernicioso do
regime de acessão, pouco vale estudar e pesquízar uma região. Pesquizada e prospectada uma jazida em terreno particular, constatado o seu valor real pela, reserva de minério
e .seu teôr econômico, verificada portanto a viabilidade de
lavra, quem poderá compelir o proprietário a lavrá-la, se êle
está garantido em .sua inércia ou na sua ganancia pelo texto
. constitucional"? Por simples presunção da existência de minério em seu terreno, quer o proprietário centenas de contos
por dezenas de alqueires; imagine-se 11ma jazida estudada
por técnicos oficiais - e o cachet oficial I - : o que não
pediria o proprietário?
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1:le não tem capacidade financeira, nem técn.ica, para
lavrar a jazida, não obstante exige por ela aquilo exatamente
de que uma emprêsa poderia dispôr para lavrar e tratar o
minério. E esta é mais uma das causas que impedem o aproveitamento de recursos minerais do Brasil.
5-4-934. - Djalma Guimarães, diretor do S. F. P. M.
Al\'EXO N. 6

D. G. P. M.
RELAÇ.:\O DOS DECRll:TOS AUTORIZANDO A PESQUISA E LAVRA DE
JAZIDAS MINERAIS, DE i 932 ATÉ A PRESENTE DATA

i5

d~

MarQo de 1934

.Considerações sôbre Os
:

resultados da regulamentação e
cont1'õle' das atúlidades mineiras do país

Anteriormente á vigência do decreto n. 20.799, de 16
de Deze.mbro de 1931, não havendo providências -POI' parte
do Govêrno, no tocante aó estabelee.imento de relações hem
definidas entre êste e as entidades empenhadas nos trabalhos de pesquisas e lavra de depósitos minerais, - não era,
~onseqt1entemente, possível a organização de um serviço de
estatística o contrôle que permitisse o traçado de normas
orientadoras do desenvolvimento da indústria extrativa mineral.
Como frutos iniciais do aludido decreto, surgiram. em·
princípios de 1932, os primeiros pedidos de autorização referentes a niquel, ouro, petróleo, ferro, etc., continuando a
serem expedidos decretos até dezembro, fechando o ano com
um total de 29 dec;ret.os, cabendo ao ouro a parcela de 34 %.
Fazendo um p<.ralelo entre o número de decretos expedidos em 1932 e o expedido em 1933, con0lue-se imedia~
tamente pelo aumento notável àe atividades mineiras neste
ano, revelado pela quasi duplicacão do número de autorizações concedidas para os fins de mineracão. Se compararmos, ~odavia, êstes resultados com os coIbidos até 15 de
março do corrente ano, sentiremo~, então, com a máxima
nitidez o notável incremento verificado nos últimos meses
relativamente á aplicação de capitais e esforços no sentido
de serem transformadas em realidade as nossas lendárias
riquezas minerai!:••
Essa opero~idade se patenteia eloquentemente em cifras. Até:115 de Marco p. p., isto é, num periodo correspondente apenas a um quarto do ano, o número de autorizações ascendeu a 53, correspondendo, portanto, êste resultado a 40.3 % do total das autorizações concedidas desde 1 9 3 2 . "
,
Se encararmos agora a qUestão sob o ponto de vista do
julgamento das solicitações feitas para pesquisas e e:s:nlorações, verificamos que, de 3 de Novembro de 1933 'a 15 de
Marco do corrente anno (data aquela da organização do
serviço sistemático de -arquivo e -estatfstica), deram entrada na Secção de Legislação, Concessões e Fiscalizações 161
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requerimentos, os quais, examinados e estudados, obtiveram os seguintes despachos:
Deferimentos . .
Indeferimentos . .
Consultas a Interventores

.
.
.

84
63
:14

52.2 %
39.1 %
8.7 %

161

100.0 0/0

Evidencia-se, assim, o propósito de simultaneamente
ser promovido o fomento da produção mineral e o contrôle
de sua execução. Os nossos arquivos atestam, com eloquência, esta asserção.
Além de ficarmos habilitados, com esta organização, a
promover o amparo, auxílio e contrõle da indústria extrativa mineral, estaremos, conseqllentemente, aparelhados para
a instituição do intercambio de operações econômicas sôbre assuntos dessa natureza no país.
:f:ste aumento significativo de movimentação rumo
ao sub-solo vai num crescendo prometedor. embora tivessem surgido. opiniões em contrário com o áparecimento do
decreto n. 23.936, de 27 de fevereiro do corrente ano, que
regulamenta o decreto n. 20.799, de 16 de dezembro de
:1931. As a.utorizações são dadas agora numa base perfeitamente lógica, visando acautelar os interêsses dos concessionários e os do Govêrno.
Completando estas ligeiras notas, forneceremos algumas informacões interessantes relacionadas com os objetos
das autorizações concedidas.
Do total de 132 concessões fornecidas, de 1932, até 15
de março do corrente ano, avultam:
Ouro.
.........
Ouro e diamantes
Galena . .

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

Vemos, assim, a predominancia do
anos:
1932.
:1933.
:1934.

56
8
7

ouro em todos os
010
16
30

56

Não é necessário encarecer a importancia d~sse fato em
relação ás condições econômicas do pafs. Do desenvolvimento de 50 %, apenas. das lavras referentes a estas concessões,
resultariam enormes beneficios para a economia nacional.
São altamente animadoras as perspectivas Que se nos
apresentam no campo da indústria extrativa mineral. Os
elementos que a prática de tais assuntos nos tem fornecido,
e que serão judiciosamente considerados na, elaboração das
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definitivas leis de minas, permitem-nos esperar, confiadamente, o advento de melhores dias, de uma época de prosperidade real que nos fornecerão as riquezas generosamente
derramadas no solo e subsolo da nossa Pátria.

Relação dos decretos autorizando a pesquiza e lavra de jazidas minerais, expedidos nos anos de 1.932, 1933 e 1934
Ano de 1932
Decreto
Nome

'

•Numero
Mineração Níquel Livramento, S. A •........•
Mineração Níquel Livramento, S. A ....•....•
.José 1\:1. Starling................•..•.........
Companhia Expansão Territorial
.
COII\panhia E. F. Minas São Jerónimo
.
Edison de Carvalho •..........................
Eduardo Guinle
~ .........•.........
Companhia Brasileira de Petróleo
.
J. B. Monteiro Lobato e outros ..•........ , ..
Paulino A. Chaves .........•.•..•..........
Afonso B. Sobrinho ............•...........
David Mac Knight e outros
.
Mário Hermes da Fonsêca
.
Société Miniére et Indus. F. Brésiliense
.

Objeto

I

I

51 1/32

20.908
2:.045
21.163
21.221
21.247
H.265
21.413
21.414'
21.415
21.486
21.558
21.578
21.579
21.599

16/
15/
30/
5/
8/
17/
17/
17/
7/
21/

Estado

23/ 8/32

Luiz Raul Sena Caldas .........•........ , .. I
David A. S. Carneiro e outros
.

21.759
21.93"

23/ 8/32
11/10/32

Benedito Neto Velasco .......•.............
Atilio Paulo Frandi e outros
.
Jagunharo R. Miranda e outros
.
Lüureano Otero ........•.....•.•.•........
Th. Marinbo de A.ndrade .....•.••.•........

21.975
22.055
22.056
22.155
22.:156

18/10/32

Mário Hermes da Fonsêca .•••........... , ..

22.-173

6/12/32

~.:mond l\..

Lynton ......•.•..•••..........
Ricbard Henry Mardock ..•••..•............

22.207
22.208

13/12/32
13/12/32

Th. Marinho de A.ndrade .••.••.•..•........

22.210

13/12/32

n. 21.578

8/11/32

I
I

Pirajú

I

I
I

~linas

',Jequi:í
Mariana
Apiaí
Ouro Fino
Guarapar:

Minas
Minas
Minas
R. G. do Sul
Alagôas
Conrá e Piauí
São Paulo
São Paulo
Raía
Minas
São Paulo
Goiáz
Espírito Santo

Apiaí

São Paulo

I

I

Carvão
Tomazina
Paraná
Minas
Ouro e diaDiamantina
mantes
Inclusão explo- Missão Velha
Ceará e R. G.
ração gesso em. I e l\Iossoró
do Norte
seu conLráto I
Gipsita
Assú
n.. G. do Norte
Ouro
Curitfha e CamParaná
po 1.:1:rgo
Mica
.Taragllá
Goiáz
Minas
Ouro
Ouro Preto
Minas
Rari!.ina
Ouro Preto
Minas
Amianto
Ubá
Arenito betumiSão Paulo
noso
Goi6z
Ouro Fino
Prorro~a(:ão do

I

9/ 8/32

I

I,

Livramento
Livramento
Santa Luzia
l\-1ariana
São Sepé

I

I

22/ 7/32

21.755

:.,.1

I

5/ 7/32

9/ 8/32

Soe. Gesso Brasil, Limitada....•... ,

i

28/ 6/32

21. 713
21.714

.
, ..

Níquel
Retificação
Ouro
Ouro
Ouro
.
Petróleo
Ferro
I
Petróleo
PeLrôleo
Ferro
Ouro
Ouro
\
Ouro
. Areias monaziticab
Retificação do I

2132
3/32
3/32

4/32
4/32
5/32
5/32
5/32
6/32
5/32
28/ 6/32

21.672

João Alfredo Ravasco de Andrade.,
Luiz Betim Paes Leme e outros

Localidade

Data

I

I

I

8/11/3~

29/11/32

29/:11/32
I

n.

21.f>'jQ

Grajaú e SantaGipsil<..
nu do Cariri
Quisto betumiCamnmú
noso
Petr6leo

I

I

~Iaranh.

e Ceará

Baía
São Paú)o

Resumo
Número total de decretos expedidos em 1932 Ouro .•.......................•••...•............
Petróleo
'" ....•..••...••.••..•••..
Gipsita. . . " •.....................•.......•...
Níquel ..........•. "
_...•..•. '.' •....••.......
Ferro .....•...................•.•••••..••••.....
Arenito e quisto betuminoso ...•..••...•.•.••.•.•..•..
Areias monazíticas ..........•.••.........•.•..•..
·Carvão ...................•..•...•......... , .•........
Ouro e diamantes
'................•....•...•.•••.
Mjca . ..
"........... •" ..
Baritina
_..............•..•..•.•.......••..
Amianto .........•.•.••••••......•..•.. " ., ., •...
Total
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" ••••....•.

o'• • • • o

•

o

•••

29, _sendo:

Por Estados:

10

9
6
3
2

1.
f
i
f

Minas Gerais .................................•...
São Paulo ..............................•..• '
.
Goiãz..
,
.
Paraná.."
"
, .,
.
Rio Grande do Norte
.
Baía..
.
Rio Grande do Sul.....•..
Alagõas.. .........• ,
.
Ceará.."
, .. ,
.
Espírito Santo
.
l\Iaranbão.. .......•..•..... "~
.

29

Total. ...........•....•.... ~ .......•.•...••.....

29

4
3
2

2

2
1
1

o

•

••• •

•• •

•• ••••••••••

2
2
1
i

1
i
1.

ANO DE 1933
Decreto
Nome
Número
AugustO· eUllmann" .~, ............•••........•...
BenedIto Neto Velasco
.
Dídrmo E. LIma Brandão .......•.........•..
Antônio Martins de Andrade
Empresa Comercial de Goiaz, S. A

I
1

17/ i/33
17/ i/33

Alberto C. Barreto de Almeida e Albuquerque
.
Hanibal Pôrto
Bernardino Salomé de Queiroga ........•...•
Maximiliano Adolfo Muller •........
Byrkett & Buckton •......

22.362
22.363
22.529
22.612
22.688

17/ 1/33
17/ 1/33
.f O/ 3133
41 4/33
4/ 5/33

Byrkett & Buckton

22.689

4/ 5/33

••••••••••••••••••••••••

22.718
22.777

161 5/33
291 5133

Saturnino ~lota . .
Farhat & Caram
Lysimaco F Costa '"
Thales da Costa e outros ...................•..

22.778
22.804
22.820
22.860

301
61
13/
271

Braz de Revoredo . . .....

22.862

271 6/33

22.863

271 6133

22.883
22.932

41 7/33

12/ 7133

........••........
Domingos Jorio
Henrique Fox Drummond
.
Guido GibeUi . . ..................•..•......
Companhia Brasileira' de Petróleo Cruzeiro do
Sul. .
'....•...•••••..
Demétrio ::i::não . .
.
.
Leão Júnior ~ Comp. .

23.015
23.051
23.052

28/ 7/33
8/ 8/33
8/ 8/33

23.225
23.226
23.221

14/10/33
17/fO/33
17110/33

Demétrio Simão
.
Emp:-':~a )1ineira àe Pirita Limitada
S. Ao ~lineracão de l"íquel do Livramento .
Guilhi"::'me Zlloeller e outros
.
Jo~": Caeté1no da Silva ..
Amadéu Ba:-bo~a e José Zuquim de Figueiredo
.
Osvaldo Sampaio
Freder'ico Albe:-to Lohner e outros
Soco ~ljne:'[IJ:ão Furnas Limitada'
.
.José )larinho Barbosa .,
George Bdim Pae5Lerne e outro::>
.
Antünio ~Iagalhiies Bastos

23.228
23.229
23.234
23.268
23.269
23.308
23.309
23.310
23.314
23.349
23.450
23.451

17/10/33
17/fO/33
17/10/33
24/10/33
24/fO/33
31/fO/33
31/10/33
31/10/33
31/10/33
H/li/33

Tapuio Ltda. .
'
João 1-.ta1"ia: Marques
João Jaques Montandon
.
Edmundo Pena
.
Pedro Dias da Silva
Joaquim Júlio de Proença
.
Soe. Minérios do Brasil Limitada..........•.
Constantino Badesco Dutza .c o • • • • • • • • • • • • • • •
Oliveira, Koeller &; Comp. Ltda. .
.

23.~52

14/11/33
14111/33

.

o

•••••••••

•••••••••••••

Arist~d~s ~k'in_ola

.~

DemetrIo :::lIma0

1

.
o

o' o

o

•••••••••••• o

o"

o

• • • o"

•••••••••

••• "

••••••

o ••••••••••••••• o

o o

••••••

••••••••••••••••••

Constantino Badesco Dutza .....
Diogo Martins Ribeiro Junior.
:\:velino Barreto • .

o

o o o

o ••••••••••

•••••••••••••••
o

•••••••••••••

o ••••••

o

o"

0

o"

o"

o

o

••••••••••••••

o

o

•••

•••

Ge~so

o' •••

o •••• ,

••••••

Companhia Brasileira de Petróleo, S. A. .
Mina Timbutuva Sociedade Limitada
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.

23.-453
23.454
23.521
23.523
23.524
23.555
23.558
23.559

~

5133
6/33
6/33
6133

1.4/11/33

14/11/33

14/11/33
30/11/33
i 0/11/33
30/U/33
5/12/33
5/12/33
5/12/33

23.575 I 12/12/33
23.576
:12/12/33
1

Localidade
~

Q~o

f 0/ 1133
10/ 1/33
fOI 1/33

22.359
22.360

o o •••• ,

'.\

22.333
22.335
22.336

I

Objeto

Data
____

Ouro
Ouro

I

Estado
_..l.

Itapecerica
Jaraguá
São Gonçalo do
Sapucaí
Aiuru6ca

Grafita
Modificação dos
estatutos
Niquel
Aiuru6ea
Ouro
Caeté
= SerroOuro e diamante
Brusque
Ouro
Prosseguimento
de ação de
sequestro
Diamantina
Prosseguimento
de ação de
Diamantina
sequestro
Bofete
Dação
São Miguel de
Fenacita
Piracicaba
Castelo
Ouro
Ouro Preto
Penhora (pirita)
Morretes
Ouro
Arenito betuAnembi
minoso
Ouro e diamante São J erõnimo e
Tibagí
Arenito betuBotucatú
minoso
19uape
Barita
Petróleo e asBotucatú
falite
Caratinga
Turmalina
Sabará
Ouro
Urucum
Manganês e ferro
Petróleo
Bismuto, etc.
Ouro

Tatu!
AntOnio Dias
Curitiba e Campo
Largo
Rio Piracicaba
Ouro Preto
Livramento
Iporanga
Minas Novas
Ouro Preto
Iporanga
L"agoa Dourada
Iporanga
Poções
Altamira

Níquel
Transferência
Transferência
Galena
Ouro
Pirita
Galena
Ouro
Galena
l\lagnetita
Ouro
Folhelho betuTaubaté
minoso e turfa
Crato
Revalidação
Ouro e diamante Campo Largo
Jequitinhonha
Agua marinha
Santa Bárbara
Ouro
Itapecerica
Ouro
.
Morro .do Fraga
.." ... Ouro
Barr~ do Cords
Gipsita
Botucal.ú
Alfalto
Ouro e diamante Carmo do Parnaiba
Ribeirão Claro
Petróleo
Campo Largo
Ouro

I

i

_

São Paulo
GOIaz
:: Minas

Minas
Minas
Minas
Mina:;
Santa Catarina
Minas
Minas
São Paulo
Minas
Espírito Santo
Mina~

Paraná
São Paulo
Paraná
São Paulo

São Paul~

São Paulo
Mina'J
Minas
Mato Grosso
São Paulo
Minas
Paraná
Minas
Mina~

Minas
São P:lulo
MinM
Minas
São P'eml0
Minas
São Paulo
Baía
Para
São Paulo

Ceará
, Paraná
Minas
.Minas
São Paulo
Mina,,;
Maranhão
São Paulo
Minas
Paranci
Paraná
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Número total de decretos expedidos em 1933. 50; sendo:
Ouro . .
,
Ouro e diamantes
Galena
,. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Petróleo
., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asfalto.
. . . . . . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .
Níquel . .
. . . . .. .. .. . . . . .. . .. . . . . . .. ..... •
Pirita . .
,
,
Arenito betuminoso
Transferências
..................•
Sequestro . .
~
Gipsíta .
Água marínha . . .
Ferro e manganês . •
Bismuto . .
Magnetita .
Folhelho piro-betuminoso e turfa
Turmalina . .
Barita.
.
Fenacita
Grafita .
Dação .
Modificaçãõ de estatutos
Revalidação
" ...•..
O, •

•

o

o

o

•••••• o •• o

•

o

•

o

•••••••••••• o

o

••• o

•••••••••• o

o

o

o

•

••••• o

•

o •••• o ••••••••• o

o

•••••••• o "

•• "

o

o

o

o

•••••••• o

•

o

o

o

•

•

•

•

o

•

•

•

•

•• •

•

•

•

•

•••• o •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

f

•

•

o

•••• o

f

t

•

•

•

•

•

•

f
t
1
t
1

••• o •• o

•

1
t

• o... •

o •• •

•• o

2

•

•

•

3

•

•

•

•

•

i6
4

2
2
2
2
2
2

•

•• o

o ••••••••••••••••••

o •••••••••••• o •••••••

•

••••••••• ' o

o

•

•

•

•• o

•

o

•

o

••

•••••

o

•••••••

o

o

••••••• o

•

•••••••••••••• o

•

t
f

•

i

o

o •••• o •• o' • • • • • o

•

o

•

•

•

•

o

•

•• •• •

•

•••••••••• o

••• o ••••• ,

•

• • • • • • o o. ••• •• ••

•••••• o o •••• o' ••• o

•••••••••• "

•

•••••••••••••••• o

o ••••••• '"

•

•

o

o

• • • ••

••••••••••

•••••••••••••••••••••• ,

o

• •

••••••••• o • •

o •••• o

o

o

•

•

•

•

•

•

•

Total .

50

Por EStaào8

Minas Gerais
....•
São Paulo • .
Paraná . .
Goiaz . .
Santa Catarina . .
Baía . • ......•••.........•......
Maranhão . . ••.... : ....
Ceará . . ..
Mato Grosso . . .
Espírito Santo
Pará
.

o •••••••••••••••••••••••• o •

o

o o

o

•

o

•

o

o

o o

Total

•

o

o

••••• o

•

•

•

•

o

o •••••••••••••••••• o o

•

•

"

••• o o

•

••• o

••••••••••• o

o

o

•• o

o

•

•

•

•

o •

•

•

•

•• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•• •

•

•

o

•

o

•

13 .

6
2
2
f

1
1

•

•

•

f

••• o

•

t

•

•

•

22

•

•

••• o

•

•

•• o

••••••••• o

•• o •• o • o

•

•

•

•

•• •

•••••• o

•• o ••••••• o

•

•

"0 • • • • • • • •

•• o ••••••••

•••••••••••• o

•

•• o

o

•

c. • • • ••• •• • •
•

.C o

o

o

o

o

o

o

o

o

••••••••••••••••••••••

o

o

•••••••

•• •

•

•• •

f

50

Ano de i934

Decreto
Objeto
Nome

Número

Alfredo Souza e Silva e outro
Israel Pinheiro da Silva
Afonso Ferreir~ Paulino
Ivo Felisberto
Luiz Mariosa. .
.Jao Simano Zünonzl.
Urbano Lopes. .

.
.
.
.
.
.
.

Data

23.522 I 30/11/33
12/12/33'
23.571
12/12/33
23.573
26/12/33
23.646
9/ 1/34
23.712
9/ 1/34
23.713
9/ 1/34
23.715

Ouro e diamante
Ouro
Ouro
Ouro
Galena
Ouro
Mica

23.716
23.718
23.720
23.751
23.748

Mica
t
Ca.:'ê..:.~:': ~
Ouro
! Rio '::."-~ '.-::.:':":
Rio ca.: . ;,;.::-=
Ouro
Ouro
; Rio ~;.:: "":",:..:"-.:
Folhelho betumi-i
noso
!
Mineracão
I'
Ouro
Ouro
I

CU:Ja"-; ~::-~
Ca::::;;
~ir:~ -::; 0··':::"~

.;:.;.:=.
~r ~:.-~

!~ :.~~

I:~:,,::':':"

19--...:a:;·~

Ca.;;:'"
I

~~

I

.
rsidoro Freiburn . .
'Sylvio Barbosa.
.
.
Raul Teixeira da Costa Sobrinho
.
Franklin Teixeira de Sales
.
Joaquim Pereira de Macedo e outro .......•.
Edmundo Teltscher e outro
Jorge Antonio Pedro e outro
Eugenio Gomes de Carvalho
F. A. Lohner. .

.

9/ 1/34
9/ 1/34
9/ 1/34
16/ 1/34

23.779

16/
16/
23/
23/

23.749
23.751

.
.
.

9/ 1/34

23.778

1/34
1/34
'1/34
1/34

Ilodolfo CabraL . .
Mina Timbutuva Sociooade Limitada
Luiz Chediak.
.
Antonio Braz de Moraes Barbosa
Alcides Antunes de Andrade

.
.
.
.
.

23.780
23.782
23.784
23.785
23.786

231 1/34
23/ 1/34
23/ 1/34
23/ 1/34
231 1/34

Murilo Viana Gomes Batista
Hcrmann Blanck. .
Antônio Francisco Pereira Carneiro

.
.
.

23.787
23.789
23.839

231 1/34
231 1.':J{
6/ 2134

Alfredo Fernandes. .
Antônio Francisco Pereira Carneiro
Mine;:ac50 Orsetti Limitada. .
Braz ~e Revoredo. .
Frcde!'lC'o Murguel Furtado. .
Francelino Horta e outro

.
.
.

23.838
23.851
23.854
23.891

6/ 2/34
7/ 2/34

.
.

Hanibal Porto. .
.
Hermano Loto Junior
.
Jaime Viana.
.
,
.
João Florenzano. .
.
Manoel Vaz Neto ..................•. , •••••
Jl odolfo SonnenfcId. . ...................•.
Cía. Geral de Petróleo Pan-Brasileira
.

\

-

'-

Isidoro Freiburn. . ....................•.
Carlos Kucnerz & Cia .•...................•
ttaIo Ferreira. .
.
Aaolfo Mário de Oli eira ................•.
S. A. 1. R. F. Matarazzo
.

-

Alfredo Alves Dias. .
Alfredo Alves Dias.

-

.
. . . . . . . . . . .. ..,

De Mul.'cO Paris e outro
.
Df- Marro Paris e outro
.
Nelson Pazzanese e outro
,
.
Carlos Nince e outro
.
Reinhal Wendel.
.
'Sociedade ·'Cobrasil". . .•.................
Byington & Cia
.
'ByingLon & Cia

·

'Byington & Cia

·
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· .. ·· ..
·

·· .. ··.·

-----

-

-

7/ 2/34
20/ 2/34

--

---

------

---

--

-

:·L:.:"-=

I

\

Ouro
Ouro
Ouro
Ouro
Ouro

Rio

ó.a~

=..:=:'E

l{~~

1L.::.~=
1..:..::.~

. ".:.~

Rio da.::: \,',,::::..3,
Rio àas '\ ~:::~ .
Campo I2=~o
Pétrolli:l.a

M.:::..z.s
!'L'~"'::
?a..-~i

G:I:3.z

Gongonhas do

Campo
M1::J3.S
Iporanga
Galena
São P;;;:uo
Ouro
Rio das Ve1h3s
Minas
Ouro
Rio das Ve1h3S
Minas
Chisio betuminoso
camamú
B3.!a
Cabelo ~ao Tem R. G. do N.nt&
Ouro
_ Ouro
Camamú
,Baia
AquisÍl,;ão de
Diamantina
ternos minerais
Rio Tibagi
Ouro e dian!ar..í ~
Diamantina e
Ouro
Sabará
Minas
·Jacobina
B~ia
Ouro
l1j~as
Ouro
Cilete
Rio das V~lh3.s
~fi·~â::.
Ouro
Rio das V~lhas
~Ln;w
Ouro
S. Gonçalo do
Ouro
Sapucai
~i:13.5
Iporanga
Galena e Ouro
São Pa::J.~
S. Gonçalo do
Ouro
Sapucaí
Jfinli3
Petróleo
Paraná
Ribeirão Claro
Mica
Carangola
llirms
Baritina
Minas
Araxá
Diamante
Goisz
Catalão
Ouro
S. João :Ne~o
muceno
MiJl3S
Gepsita
Assaré
Cear.ã
Santa Bárbara.
:MÍ~
Ouro
:Minas
Ouro
Car~.a
São 'P:mlo
Parnaíba.
Ouro
São Paulo
Ferro
Parnaíba
São Paulo
Carvão
Av:>!':'\.
Sant.ana
Ouro
Goi~
Sã.) !l,mlo
Galena
IDorang:5
~10 T'~nIo
Cap;;o Bonito .
Galena
Pocos ,h: Caidlls t
Minas
Zircônio
Zircônio
ZircOnio

el
í

Freg. às P:-ata
Poços de Clt!das

São Paulo e
Miníl~

-
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Resumo

Número total de decretos expedidos até Março de 1934,
53, sendo:
<-uro. • • •..
30
Ouro e diamantes. " .,
4
Galena. . . •......................................
4,
Mica. . . ....••...................................
3
7:cornio. . .
3
Fclhelho bp.i.uminoso. .
2
Galena e ouro. •
"
1
Diamante • .
'"
1
PE'tró' t::O. • • ••••••••••••••••••.•••••••••••••••.••.
i
.carvão.
"
1
Baritif'u..
. ..... ... . ..... . .... ..... .. ... . .
1.
G ip;;il.

•.

, ......•..............•. " . . . . . . .

Ferro. . • .............................•...........
Total. •.

1
1
;)3

Por Estados

Minas Gerais. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
E'":J Paulo. .
Baía. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r a l·aná. . .
Goia::. . .
Cf"! :';i.

.

..............•..•........................

mo Grande do Norte................................

31
U

4
4'

3
1
1

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 53
Nota - Os quatro primeiros incluídos na lista de 1934,
foram assinados em 1933.

Número total de decretos assinados de 1932 até a pre
sente data, ~ 32.
Todos os decretos acima relacionados foram redigidos
obedf'''endo aos têrmos do decreto n. 20.799, de 16 de dezembro de 1931.
Resumo final
Decretos em:
1932.
1933.
1934..

.
.

.
.
.

29

50
53

21.9 %
37.8 %
40.3 % (Até 15 de' março)

. . . . .. .. .
132
100.0 %
Dos objetos de concessão avultaram:
Ouro . . . .
.
Com 56 decretos
Ouro e diamantes . .
.
Com 8 decretos
Galena . . . .
.
Com 7 decretos
A classificação por Estado foi:
Minas Gerais . .
.
62
46.9 0/0
São Paulo . . . .
.
28
21.2 %
Paraná • .
.
12
9.9 %
1934

-
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A ciassificação por Estados foi:
Goiaz . . . .
Ba.ía .

.

.

8
7
3
3
2
2
1
1
1
1
.1

......................••.•••

Ceará . • •......•..............•....
Rio Grande do Norte . .
.
Maranhão . .
.
Espírito Santo
..
.
Santa Catarina . .
.
Mato Gro!"!"o . . . .
.
Pará . . . .
.
Rio Grande do· Sul . .
.
Alagoas . . . .
.

6.0 %
5.1 %
2.2 %
2.2 %
1.5 %
1.5 %
0.7 %
0.7 %
0.7 %
0.7 %
%

O."

132
100.0 %
De 3 de novembro de 1933 até a presente data, deram entrada nesta secção 161 requerimentos referentes á: pedidos=
de autorização para pesquisa e lavra de jazidas minerais;
pedidos de aprovação de bases de sociedade de indústria extrativa roineral; pedidos de aprovação de plantas e documentos de terrenos contratados; etc.., tendo os mesmos sido estudados e obtidos os seguintes despachos:
Deferimentos . . . .
.
84
52.2 %
Indeferimentos . . . .
'
.
63
39.1 %
Consultas a interventores
.
14
8.7 %
Total . . .

161

100.0 %

Diretoria de Minas, em 15 de março de 1934. - A.
Bento de Souza, encarregado da secção de Legislação, Fiscalização e Contratos.
ANEXO N. 7
COMENT•.\IUOS SOBRE CONTRATOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Comentários sôb1'e as clausulas do contrato de Natal
(Contrato entre Emprezas Elétricas Brasileiras S[A e o
Estado em 25 de outubro de 1929 - assinado pelo Sr. Juvenal
Lamartine) •
•
Nota - Anteriormente á assinatura dêste contrato os
serviços de força, luz, bondes e telefones, eram explorados dirétamente pelo Estado, a quem pertencia. O contrato foi então de compra e venda dos bens além de ser de cessão e concessão para exploracão dos serviços.
Clausula UI
• . . . . . . . .• Declara, outrosim, o Govêrno que tem o di...
reito de vender as ditas propriedades. O Estado garante e se
obriga a defender e fazer firmes e valiosos os Ululas das propriedades ora vendidos e os direitos e privilégios ora concedidos, garantindo á Companhia livre e plena propriedade, uso,
posse e administração de tais propriedades e goso dos direitos
e privilégios nêste contrato assegurados, livres e desembaraçados de qualquer onus, demanda ou reclamação, obriga.ndQ-se
a decretar, imediata e irrevogavelmente, para todos os efeitos
legais e pela melhor fórma de direito, a desapropriação por
utilidade pública de quaisquer propriedades. servidões ou direitos, a que possam pretender ou que possa.m alegar terceiros
c

-

219-

em conflito com os títulos, direitos e 'privilégios cedidos e
concedidos á Compan~~a nos termos dêste contrato, a.ssumindo
o Estado a 7'esponsabtltdade de indenização que houver de ser
paga para essa desapropriação, livre q. Companhia de qualquer despesa ou encargo. O Estado obrlga-se, outrossim a garantir a evicção de direito, parcial ou total.
'
O Estado garantindo e "se obrigando a defender
e fazer firmes e valiosos' Os direitos e priviléuios" concedidos no contrato além de "garantir o gOSO dos direitos e privilégios" assegurados pelo mesmo, tudo "Uvre de qualquer onus" assumiu a posição de advogado
gratuito e "sui generis'" de que disporá a Companhia
em qualquer caso e até mesmo quando o Govêrno da
União quiser controlar os serviços objéto do contrato.
Admitir que o Estado cumprisse tal obrigação seria
admitir a luta inevitável entre êle e o Govêrno Federal.
.
Como se essa obrigação ainda fosse insuficiente.
ficou ainda estabelecida a obrigação de "decretar imediata e ü'revogavelmente. a desapropriação por utilidade pública de quaisquer propriedades, servidões ou
direitos. a qtte possam pretender ou que possam alegar
terceiros em conflito com os títulos, direitos e privilégios cedidos e concedidos á Companhia" e "assumindo o
Estado a responsabilidade da indenização... livre a
Companhia de qualquer despesa ou encargo". Nos termos do contrato as servidões, os direitos e os privilégios
a que pode pretender a Companhia são praticamente
ilimitados e. qualquer dêles deve ser desapropriado
imediata e irrevogavelmente sem nenhum onus para
ela, tudo pago pelo Estado. Em suma, a propriedade
privada fica á mercê dos desejos e p!anos da Contratante.
Clausula IV

......... , Fica, porém, entendido que a transferencia
por compra das aludidas propriedades dependerá de prévio
cumprimento das obrigações assumidas pelo Estado, na clausula I e da aprovação da IntendêncIa Municipal da Capital
no que se refira á sua competência. nos termos constantes
dêste contrato.
O contrato abrange direitos e privilégios em todo.t
os municipios do Estado e que, para a referida concessão, não deram autorização nem aprovação. Como o
Estado "se obrigou a fazer firmes e valiosos" esses direitos e privilégios (Clausula UI) se dará fatalmente a
intervenção na vida interna das Municipalid.ádes logo
que a Companhia resolva fazer valer esses direitos e
privilégios. Novo motivo de atrito provocado pelo contrato e do qual os Municípios sairão vencidos além de
prejudicados todos os detentores de direitos ou privilégios de origem municipal.
Serviço de Força e Luz

Clausula VI
O Govêrno. tendo em vista as obrigações do· presente
contrato assumidas pela Companhia, concede a esta o direito

-
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exclusivo de produzir, transmitir, distribuir e vender, dentro
do lrlunicípio da Capital, energia para luz pública e particular
e par::l. força destinada a qualquer fim, comprometendo-se o
Govêrno a não permitir que, enquanto a Companhia gosar do
privilégio, terceiros explorem ou de qualquer modo perturbem a sua exploração por pare da Companhia, e.....
Clausula VII

o Govêrno reconhece e declara de utilidade pública os
serviços de força e luz mencionados neste contrato e concede
á Companhia os seguintes favores e direitos referentes aos
ditos serviços, suas extensões e ampliações:
1° - O uso, gratuito exclusivo das ruas, praças, estradas,
caminhos, pontes e outros logradouros públicos, para a instalação e manutenção de postes, condutores, galerias, fios e
cabos, aereos e subterraneos, e de todos os aparelhos necessários ã rede dü:tribuidora, linhas de transmissão, dentro ou
fóra do Município da Capito.l, e o "mais que preciso ou aconselhavel for para os serviços, respeitado!', porém, os direitos
de terceiros, prévia e legalmente adquiridos. No exercício
dêste direito poderá a Companhia fazer escavações nas vias
públicas,.cortar galhos de arvores e executar outras obras necessária.ç.
Notar que o Govêrno concede á Companhia "uso
g1'atuito exclusivo". das vias públicas "dentro O'lJ, fóra
do Município da Capital" enquanto o objetivo do contrato é um serviço dentro do Município da Capital
(Cláusula VI). Se aplicado êste dispositivo da ClauRula VII os municípios onde, na ocasião do contrato,
não houvesse serviços de eletricidade e, conseguintemente, "direitos prévia e legalmente adquiridos", ficariam impossibilitados de usar as vias públicas compreendidas no respectivo território.
Ficou visto, no comentário á Cláusula IV, que OS
municípios, exceção da Capital não deram atLt01'í::ação
nem aprovação ao contrato e, portanto, a êsse direito
de "uso gratuito exclusivo" de vias públicas.
Vamos vêr adiante Cláusula VIII-3° § 1° que
os "direitos prévia e legalmente adquiridos" poder.ão
ser facilmente inutilisados á vontade da Companhia e
sem nenhum valor ficarão m.esmo os contratos para
serviços de eletricidade, já existentes na ocasião de
firmado o presente contrato.
Além do "direito de tl.ço gratuito exclusivo" das
vias públicas tem, também, a Companhia igual direito
para o "mais que preciso ou aconsellwvel (61''' que não
é possível saber btlm do qne consta ou o que comprebcnde.
•
2° - O uso gratuito e sem restrições, respeitadas as
prescrições da higiene pública, das ag'Uas do domínio esta":
dual OIL mtLnicipal que. possam ser necessárias, apropriadas,
ou aproveitáveis pa1'a a geração de energia ou outros fins
do serviço, nas usinas ora existentes ou em otLtras de qualquer genero que de futuro venham a ser instaladas, excetuando os mananciais de abastecimento dagua da cidade.
Por êste dispositivo o GQvêrno entregou gratuitamente e sem restrições as aguas e quédas dagua "do
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domínio estadoal ou municipal" para qualquer fim do serviço
da Companhia.

Em outras palâvras, o Estado renunciou em favor
da Companhia, "sem restrições", o domínio das quédas
e mananciais tanto dele como dos municípios.
3° - O direito de desapropriar por utilidade pública na
f6rma da legislação em vigôr, todos QS bens e direitos ne~es
sários aos serviços, uus melhoramentos. extensões e ampliações, dentro ou f6ra do Município da Capital. As desapropriações serão solicitadas por escrito pela Companhia e
decretadas pelo Govêrno dentro do prazo ma:eimo de 30 dias
contados do 1'ecebimento da solicitação ... Os bens e direitos
assim desapropriados ficarão pertencendo á Companhia.
Com "o direito de desapropriar por utilidade pública, todos os bens e direitos, dentro ou (6ra do Municipio da Capital" pode a Companhia desapropriar tudo
que lhe convier inclusive concessões, contratos, quédas e mananciais já aproveitados, etc., etc. O único
meio de que dispõe o Estado para p-vitar tal abuso é
o recurso da demonstração da necessidade de tais Dens
e direitos para os serviços da Companhia.
Notar que "as desapropriações serão solicitadas
por escripto pela Companhia e decretadas pelo Govêrno do prazo maximo de 30 dias". No espirito dêste periodo parece clara a preocupação de não demonstração
da necessidade. Admitir a· desapropriação sem a necessidade seria admitir o absurdo de, por lDtermédio do
Estado, ficar a Companhia senhora absoluta da propriedade privada que por qualquer molivo lhe viesse
interessar.
§ 10 - É lícito á Companhia desapropriar na fórma
desta cáusula, bens e direitos pertencentes a outras empresas que também gozem da faculdade de desapropriação.
desde que, a critério do Govêl'no, a utilidade pública que a
Companhia tenha em vista com a aquisição se,ia maior do
que a decorrente do uso. pelas aludidas empresas. dos bens
e direitos a desapropriar.

1?:ste é o caso em que ficarão todas as companhias de eletricidade do interior do Estado. Ninguem
discute as vantagens da interligação das redes de
distribuição de energia como também todos stl-hem
que uma emprêsa de eletl'icidade com frl'~uezia feita tem garantias de renda muito melhores que uma
emprêsa em início . Baseada neste parágrafo a Comp:mbia que obtevl.' o presente contrato E'~tá f\m condições de requerer a desapropriação dos bens P. direitos pertencentes á emprêsas que t<?nham Ma garantia de renda e o Govêrno, atendendo ás vantagens
da interligação, concederá essa desapropriação. Ficam. assim, todas as emprêsas de eletricidadf\ do Estado diante da ameaça de, depois de conseguida uma
bôa frcguezia á custa de trabalhos e despesas, serem
desapropriadas para que uma O1"..tra goze dos resultados que seriam sua justa recompensa.
§ 20 Quando a Companhia tiver necessidade de bens
que pertençam ao Estado ou ao Munícipio da Capital, ou do
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simples uso dos mesmos, o Governo, ou a Municipalidade,
conforme o caso, se dêles não estiverem dispondo para fins
de administração, os cederão preferencialmente á Companhia,
na conformidade da legislação em vigõr, gratttitamente~, ou
mediante pagamento do preco que fôr fixado por acordo, e,
na :l'alta deste, por arbitramento, segundo o disposto na Cláusula LIV.
Além dos favores explícitos contidos no contrato
ainda é admitida a bip6tese do Estado, ou Município
da Capital, cederem preferencialmente á Companhia,
gratuitamente, os bens, de U!n e de outro. de que ela
necessite ou precise fazer uso. Notar que, no caso da
cessão desses bens com pagamento, a arbitragem fixará o preço na falta de acordo.
Aqui também a única solução para contrôlar os
desejos da Companhia a I'f:\speito dêsses bens é a demonstração da necessidade de domínio ou de uso.
4° - Isenção de todos os impostos, taxas, onus e contrib1lÍçiJes estaduais e municipais, diretas e inài'retas atuais e
f1lturas, que incIdam sôbre bens móveis e imóveis, direitos,
tran.çru;,)es, -mercafloria~ç. l'pnr1a~ e pes.çol1/ da Companhia, e se
relnrilinf'm, aos seT't:içns que f:17;em objéto deste contrato.
Parágr:l;-' , único - O Govêrno ob1'iga-se a s,olicibr ás
llll'nr'idacles ('ompelenl.ps da União, em favor da Companhia,
a isenção e redução de direitos e mais contribuições fiscais
e a concessão de outros favores, vantagens e auxílios a que,
como concessionária do Estado, ela tiver direito em virtude
de dil"positivos constitucionais e legais.

O E>.taclo concedp.u "isenção de todos os impostos,
taxas, etc., estaduaiç e municipai,ç" incindindo novamrntc nns atrihuições das municipalidades que não
alltorizurC'm nem aprovarem o contrato. A isenção
não ~ sóment.e para os scrviço~ mas também para
"transflcóes mercadoria_~, pesçnal da Companhia" e
t.udo qtlanto se relacione aos serviços. É uma isenção
de ampliturle enorme que dá á Companhia. entre
outros, os direitos de fazer concurrência desleal no comércio de qualquer mercadoria que se relacione com
eletricidade. de nl10 pagar quaisqu.er impostos suas
ln,7a.ç e '?)crulaR de mercadorias feitas por estas de não
pnanr i'mTln.~fn de renda se este passar para o Est.ado,
além de estarem isentos de q1tni.~quer impostos todos
os seu..ç empregados e r1iriaentes.
50 - O direito de construir e manter linhas telefônicas
rrídio ou qualquer outro sistema de comunicação. ligando
'ent.re si as m.inas, subestaçõE's. escrit.órios e demais dependências da Companhia. para uso exclusivo desta.
Notar a concpssão 'Pul'a construir e manter servi'lo de radio embora para uso excl1tsivo.

Cláusula VTII
A Companhia, enquanto gozar do privilgéio que lhe é
concedido por êste contrato. obriga-se a estabelecer, manter
e riesem'ol'l:er. dl-l aeordo com as normas té'cnicas modernas de
eficiência e segurança, uma rêde de transmissão e distribui-_
ção de energia para luz (pública e· particular) e fôrça desti- .
nada a usos domésticos e industriais, c'umprindo-lhe remo-
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delar os serviços atuais no que fôr preciso, de acordo com os
têrmos e condições deste contrato.

Note-se que a "Companhia obriga-se a estabelecer, manter e desenvolver" uma rêde de distribuição,
etc., "cumprindo-lhe remodelar os serviços atuais no
que fôr preciso, de acordo com os têrmos e condições
deste contrato". Vamos. verificar através dO$; presentes comentários que não s6 esses '<têrmos e condiçiJes"
não estão definidos como também que a obrigação de_
'< estabelecer, manter e de.~envolver" a rêde de
distri- '
buição, etc. é uma obrigação inócua por não estar dependente da necessidade dos consumidores e sim das
vantagens da Companhia exclusivamente.
Parágrafo único - A Companhia sempre manterá, em
usinas, subestações, linhas de transmissão e rêde de distribuição, a capacidade necessária para satisfazer a demanda,
de seus consumidores, nos têrmo.ç dpste contrato, e se esforçará para atender aos aumentos norma1:s da demanda, iniciando a construção de novas usinas, subestações ou linhas de
transmissão com a antecedência que fôr necessária para
assegnrar, tanto quanto possÍ1)el, o fornecimento regular dp.
energia com a voltagem conveniente em qualquer ponto da
rêde.
Novamente a obrigação da Companhia sempre
manter "capacidade necessária para sn.lisfazer n. demanda. " nos têrmos deste contrato", obrigação, por
conseguint.e, dependente de têrmos imprecisos.
Se a Companhia apenas "se esforçará para atender aos aumentos normais da de-manda" e assegurar, tanto quanto possü)el,' o fornecimento regular de
energia". na realidade, fica sem nenhuma obrigaç(Ío
bem definida de o fazer ou, melhor, sem. nenh1l.m.a
obrigação. A pr6pria expressão a"7lmentos normais
da demanda" mostra claramente a intenção de deixar
ambigua essa disposição nma vez que uão tem nenhuma significação precisa.
Cláusula IX
No intuito de assegurar á Capital e outros munícipios
em que a Companhia venha a fornecer serviços nos termos
deste contrato. um fornecimento de energia que correspon'da ás necessidades futuras. a Companhia procederá a estudos
para determinar as possihildarIes de aproveitamrnto· economico de fôrça hidráulica na geração dessa energia.
Notar que a Companhia apenas "procederá a
estudos sem :~e obrigar a fazê-los c, portanto, não terá
as despesas dêles decorrentes.
§ 10 A Companhia pretendendo aproveitar a fôrça
hidráulica de cursos dágua do domínio do Estado em qualquer ponto do seu territ6rio. submeterá previamente á aprovação do 2"OmnO um projeto geral das pretendidas obras,
do qual conste a localização das mesmo..ç e as modifcações
do curso ou cursos dágua a .'1erem aproveitados.
O único elemento para aprovação das obras de
um aproveitamento de energia hidráulica submetido
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ao Govêrno é um projeto geral .•. do qual conste a
localização das mesmas e as modificações do cUrso
ou CtLrSOs dágua a .çerem aproveitados.
§ 2° - O projeto a que se refere o parágrafo anterior
se considerará tacitamente apro'vado se o Govêrno, dentro de
30 dias contados da data da sua apresentação pela Companhia, não o aprovar expressamente ou não exigir qualquer
modificação que melhor atenda aos interêsses recíprocos.

E tal projeto está aprovado tacitamente se dentro de 30 dias o Govêrno não se manifestar.
§ 3° - Aprovado o projeto, expressa ou tacitamente,
gozará a Companhia, em respeito ás projetadas obras de
aproveitamento, e ás linhas de transmissão e ontros serviços completamentares ou au.-.;:iliares, de todos os direitos a
ela conferidos peia cláusula VII deste contrato, bem como o
direito de passagem sôbre terras devolutas do Estado, para
linhas de transmissão, estradas de rodagem ou de ferro e
outros serviços complementares ou auxiliares do pro.jato,
podendo a Companhia iniciar, logo que lhe convier, as respectivas obras e const.ruções. As obras e instalações feitas.
e respectivos serviços ficarão fazendo paI-te integrante dos
serviços que fazem objeto deste contrato.

Notar que não existe prazo para iniciar nem para
terminar: a Companhia pode iniciar logo qne lhe
convier as respectivas obras. Desta fórma a Companhia se pode apoderar de qualquer fonte de energia
hidráulica. do Estado ou dos municipios, sem nenhuma preocupação de aproveitamento imediato.
§ 4° - Inaugurada a instalação hidro-elétrica a quP. se
refere o projeto. pode~á a Companhia livremente explorá-la
represando as águas e as utilizando de acordo com aI; exigl~n
cias dos serviços e distribuindo dentro ou f6ra dos l!:.stados a energia aí produzida.

Repete-se explicitamente que n Companhia poderá livremente explorar os aproveitamentos hirtráulicos. É um reforço no dispositivo da cláusula
VII § 2°.
§ 5° - Desde a inaug:urução de qualquer instalação
hidro-elétrica. a. Companhia pagará ao Govêrno. diviriida
em prestações semc!>trais adiantadas uma con.frl:h1l1çÚO
o.nual correspondent.e ao produto de dois mil réis (2$000)
pela capacidade n01'7ltal em. k1lO1natts de todos 0.<1 {leradores
de energia instalarios, in~lllsÍ\'e os da reserva. sendo a capacidade normal a det.erminada pelas especificações dos fabricantes.
A contribuição anual de 2$000 por K1V instalado
é a única e ridicula obrigação da Companhia depois
do <t'proveitamento do curso dágua .

. Cláusula X
1° - A companhia fornecerá todo o serviço de illuminação pública para ruas, praças, estradas e outros logradouros públicos da cidade de Natal, obrigando-se a manter e
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explorar a rêde ezistente e fazer dentro do perímetro urbano, os acrescimos que as necessidades da cidade exigirem,
mediante prévia requisicão do Govêrno, e de acordo com o
tipo atual ou com as modificações que as partes combinarem respeitando sempre o disposto na cláusula XnI.
c Notar que a iluminação pública é s6 para a cidade e que a obrigaclio é. manter e explorar a rMp
existente.
A obrigação de acrescimos é dentro do perímetro urbano e ainda a.'lsim condicionados estes a uma
receita bruta, durante dez anos, nunca inferior á terça parte do respectivo custo (Cláusula XIII - 10) •

Cláusula XI
A Companhia fornecerá ao Govêrno a força de que o
mE'smo precizar para o serviço de água e esgotos até a
carga dE' duzpntos e cincoenta HP (250), com o abatimento
de 20 % (vinte por cento) sôbre o preco máximo para li
fôrca, estipulado na cláusula X:V.

Como as tabelas de preco gerais, atualmente em
em vigôr, têm gradações para baixo, proporcionais á
utilizacão da potência, e as· il'lst.alações de fôrça para
os serviços de água e esgotos sempre taem um fator de utilização elevado resulta que, na quasi t.otalidade dos casos, 20 % de abatimento sóbre o preço
máximo dá um preço mais elevado d.o que o preço
comum para particulares. Assim, o favor desta cláusula XI é apenas aparente e, de fato, negativo.
Cláusula XTI
1° - A Companhia poderá colocar e manter postes, braços e suportes para sustenta(~ão de seus fios, cahos e outr.os
apar?lhos, devendo os postes. na.ç avenidas principais de
vinte e cinco ou mais metros de largnra no cent7·o urbano
da ddade, ser de ferro ou de cimento armado. e. nos pontos
suburbanos, dessas qualidades ou da maneira de lei, semprp
com a altura mínima de cinco (5) metros.

Existindo, apenas, um número mnito pC!1urno,
ou nulo, de "avenirla.~ princi]Jai.ç de 25 nll mms metro,ç de lar(fllra no centro nrhano" I'r>sn1fa que a
Companhia te'ln íntci'rn libel'rlarlc de Usar ]Jostes de
madeira em. todo o centro urlJano.
CI.. AUSULA XlII
1° - A Companhia deverfÍ e.çtender as snas linhas de
distribuição de energia para illlminnção pública e particular
f' para força. dentro do pf?rhnetro tll'bano, bem como
ampliar a capacidade dessas linhas, de modo ti atender aos pedidos de extensão ou aumento cle iluminação pública. e de
ligações para iluminação particular e para fôrça, mas só
:.erá obrigada a fa:ê-lo se verificar que lhe .çerrí a.<;se(J71radrz
por dez anos uma receita anual hruta sôbre a extensão ou
ampliação em apre00 nunca inferior á terça parte do respectivo custo.
Pela cláusula VI a Companhia tem exclttsividade dentro do mnnicípio, mas pela disposição aciVor.U:-TE ::tIV
15
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ma ela deverá estender suas linhas: dentro do perimet7'o U7bano e o restante do municipio fica sem serviço.
Mais ainda, a Companhia só será obrigada a
estender suas linhas se, ela p7'Ópria verifica7' que lhe
será assegurada, por 10 anos, uma renda bruta nunca
inferior á terça parte do custo da extensão. Além'
da proporção elevadissima entre a renda bruta e o
custo, a entidade que verifica esta proporção é suspeita. Assim, praticamente, nada resta da obrigação
aa Companhia estender suas linhas.
3° - Todas as linhas necessárias para ligar a instalaçáo consulltido~' ã rêde da Companh.ia, bem como as ins-

talações internas nos imóveis do consumidor e respectiva
manutenção e reparacão, ser'ão por conta do consumidor,
cumprindo á Companhia, estabelecer com os interessados as
condições de constrncão e m:mutenção das linhas.
Em outras palavras, linhas nas vias públicas
constituindo parte integrante da rêrle de distribuição da Companhia, serão pagas pelo consumidor.
CLAUSULA XV

1° - O fornecimento será cobrado de acordo com U:5
t.abelas que a Com,panhia organizará de fórma a proporcional' a t 'JS os cOl1l"umidcres as maiores possibilidades de
uti1iz:ll.~ão de ent:>rgia.
A Comp:l!Jhia org-anizar:í. <l!' tabelas de 1l1'CC;O;; de
energia a sua vontade. sem· "calllrôle" (lo Governo.

2° - O preço máximo para ilumi::nC)ão particular e
aparelhos de uso doméstico de qualquer capn!'irhrJe e para
pcqul'nos mo!o\'!'s ntrS a capacidade de dois (2) H. P. será
de mil T'/Ii;; (1~OOO) por kilowatt hora e o prcço m:himo
para mo! 0rl'~ n rtn'ça industrial de mais de r1n:" (2) H, P.
não exccclrrá de seiscentos réis ~$600) por ldlowatt hora.
:N~o ? neces.c::írio conhecer detalhes rlc
par~ avaliar quanto são elc\'ados êsse preços,

me o de força,

tarifas
máxi-

3° - A Companlliu poderrí p.\'lnh,.7p.rf'r a ,~e7t crifrrio
tabelas com fl'rl1(lun(:õe~ para baixo, lomanrlo "m ('Cln!;i:iel'acão u quantida(J,~ de rnl'rgin conc:nmir]n. a cnpncirfnrle rla
in~falnçã(l o.:; fa!,);'CS dc carga e de potência noutras c0ndir;úes de uso".
Fica novamente á Compunh ia ri °W,PrrlnJlp de cslahcll'cer tabelas com gr:vlnci'io para baixo sem que o
Estado Ol)ine sôbre as mesmas.

4° - Em qualquer caso serão estaJ'elecirlf1.~ preços mínimos mensais qnc corresponncrflo á cadacidade da instalal}ão do consumidor e respectivo uso.
.
C0mo êssf's mini mos não p.stfio :ixatlos nem o
Gov{,rnn /:rm' int.ervençlio na fi xacfio. a Comp:mhia
pode elevá-lo:; á vontade e, em consequêp.l~ia, o pe-
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queno consumidor ficar impossibilitado de usar energia. Com esta disposição a Companhia pode inutilizar, facilmente a proíbição de cobrar a taxa ouro.

5° - Salvo acôrdo especial em contrário, somente serão
aplicáveis &s preços acima estabelecidos ao serviço para um.
período de doze mêses ou mais, no tocante á iluminação
particular, usos domésticos e pequenos motores, e para períodos sucessivos de doze mêses, .no tocante a motores
maiores de dois (2' H. P. e usos industriais.
Em outras palavras, consumidores por períodos
inferiores a 1 ano, ainda pagarão preços mais elevados.

6° -

As tubelas estabelecerão também as seguintes taxas:

a) - de aluguel de medidores, que no caso de medidores
monofásicos, não excederá a dois mil e quinhentos réis
(2$500) por mês por cada dez amperes, ou fracão, de capacidade do apar~lho medidor, e em casos de medidores polifásacos não excederá de Quatro mil réis (4~000) por mês por
cada dez amperes, ou 'fração de capacidade do aparelho medidor, salvo se forem utilizados com aparelhos auxiliares,
caso ~m que o aluguel será determinaào por acõrdo;

Como um aparelho com capacidade de 10 amperes
custa sempre menos de 80$000, temos aí uma renda,
sempre srtperior a 3 °1° ao mês, para juros e depreciaCão do capital invertido. Por outro lado, não estando
fixada a tensão de distribuição, basta Que o fornecimento deixe de ser feito a 220 volts pnl'U o ser a 110
volts para qu<" os~eonsumidores com carga acima de
1 K. \V. sejam obrianrlos a pagar duas vezes mais
caro o aluyuel dos medidores.

8° - A Compllnh ia submeterá ao Go"~rno dentro de
novenln (90) dias da dat.a dn escritura de venda a que se
rcrm'p a c1:ill!'llla IV os planos pat'a l'onstrução das novas instalac·óps da iluminação púhlica, os quais deverão ser inaugurados dentro de dezoito rnt!ses cont.ados da dala da aprovação
dos planos.
:\. obrigacüo da Companhia ahrangerá a aquisic:ão e in5f.ulnr.~fio 1101" ~1.1ll conlll dI' todos os matel'Íuis necess;irios e a
respl'cli\'1I munll/ l:'11I:iio. bem como o fornecimento da iluminnl;iLo pübl ka. na f()I'ma estipuladn da cláusula X emprcgllntlo o tiJlo 1/(I7111nl li,. lmnpadn colocaria em bra(~os ou .çus7>en..~fI.~ nm: ])(Jsl"s da I'1\de de distribuição e alimenlada pelos
conrllllnl'cs :1I\rpos ria enpf·gia. Cnso o Gow\rno despje malerial
ou inslulaçó,·s OC tipo diferent.e. a instalnção e respetivo fo1'necimenln d"~sa iluminação ficarflO s1ljeitos n 11m actll'oo esJ)rcialcnlr'p fi Gn\"'\I'no e li Companhia. l\'as nlwas im;talac;:ões
feitas pela C;ompanhia não serão empregadas lampadas de
menos de oitenla (80) velas.
/\. C:omr'1lnhia plJr!e usa?' o que bem entender. 1'\ão
sabemns quando a Qualidade do material e das instalaeõp;: fic-am sn,j"ilo;;: a aci\rdo.
90 A nova iluminnc50 pública e suas extensõe::: :::crú
cobrada de acõrdo com a tabela seguinte: - (segue-se tabela).
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As tabelas de preço de iluminaCão
comentadas em oul.ro local.

pública

são

§ Único - A vela mencionada na tabela acima é baseada
na vela internacional média horizontal, dez (10) luml1ns sendo
considerados equivalentes a uma vela. c;:

Vela internacional média horizontal é unidade que
não existe. "Lumen" é unidade de fluxo luminoso.
"vela é unidade de intensidade, resultando daí eqll.ivalência absurda entre duas quantid(ldes heterogeneas.
100 - O preço mínimo mensal da servico de Huminl!cão
pública será de dezesseis contos de réis (i6:000$OOO) quantia
essa que o govêrno ficará obrigado a pagar masmo que resolva diminui't- a iluminação pública.

Notar o nlO~tante elevado dêsse mínimo. No loca.l
onde são comentados os preços de iluminação pública
!5e verifica que, COm êste mínimo, Natal poderá pagar
pelo preco de Bela Horizonte uma ilu.minação 3 vezes
maior Oll. Delis preços de Curitíba e Porto Alegre. 2
v<>:es maior.
11 0 - O govêrno não poderá, em qualquer tempo, diminuir fl iluminação plíblica em prejuizo da renda assegurada.
á Companhia na cláusula XIII.

Resulta praticamente Dum mínimo progressivo.
aUlll.entando com a iluminação pública.
CláusuIa XVI·
1° - Tendo gido convencionadO€: na base de oito mil tre~
zentos réis (8$300) para o átuaI valor do dolar ouro dos Es~
tados Ullidos da America do Norte. os preços máximos estabelecidos nos números 20 e 6 Q da cláusula :xv e os preços de
iluminação pública constantes da mesma cláusula, fica estipulado que melade d~sses pre,:os ficará fizo. e a outra metade
val'ir!râ de acôrdo co mas ílutuacões cambiais: ..•
1\tl'smo admitindo que o ajustamento cambial seja
justo: rior qu.~ !\cibrl" a melade dos preços e não sôbre
j 13 on 213? Por que ajustamento mensal
quando a
adnplncão do nfvel de preços internos ás oscilações do
cambio se dão sempre com um atrazo de. meses, etn
geral maili de nm ano'
Cláusula

xvrr

Fica assegurada á Companhia o direito á justa remuneracão sôbre o valor das instalações e do serviço além das despesas de custeio, ('onser~ação e depreciação e, se em qualquer
t.empo, o servico deixar. por prazo de um ano ou mais, de dar
uma justa remuneração, poderá a Companhia obter a necessária revisão dos precos, submetendo á aprovação do g-ovêrno a proposta de novos preços, acompanhada de justificação
escrita.
Observe-se que é o direito á ;usta remuneraçãQ
SÔbre o valor, e não sôbre o· custo, das instalações e do
serviço além das despesas de custeio, conservação e depreciação.

-229-

Não está definido o que se chamou de "justa remuneração" .
O Govêrno a5segura á Companhia o direito á justa
remuneração sôbre um valor que êle desconhece e não
tem meios nem elementos para verificar qual seja êste
valor pois nenhum, direito tem de se intrometer tolal
ou parcialmente na vida interna da Companhia.
Como pode o. Govêrno concientemente aprovar ou
negar aprovação á nova proposta de preços se não tem
base alguma para fazê-lo?
§ 4° - Independente de proposta de novos preços, a Companhia terá o dÚ'eito de elevar os seus preços proporcionalmente a qualquer aumento ou criação de impostos, taxas, COntribuições, onus Ou outros encargos estabelecidos pelo {Jovêl'no federal, que venham diréta ou indirétamente sobrecarregá-la isso enquanto não conseguir, por qualquer circunstancia,
a isenção a que tem direito como concessionária do Estado.

A Companhia tem o direito de aumentar preços
independentemente de proposta ao Estado. Corno verificar que o aumento foi proporcional ao aumento do
contribuições e outros encargos feitos pelo Govêrno
Federal?
Como estão incluidos encargos iruiirétos basta um
aumento do imposto sôbre a renda para que haja elevação de preços em Natal.
Qual a lei que dá á Companhia isenção geral como
concessionária do Estado?
Cláusula XVIII
1° - A Companhia poderá exigir que os consumidores
façam depósitos, que ela terá o direito de conservar em seu
poder, em garantia do pagamento das contas dos mesmos
consumidores e da conservação dos bens de propriedade da
Companhia, sob sua guarda, depósitos, êsses que serão equivalentes a setenta (70) dias de consumo estimado o mais
aproximadamente possível, ficando reservado á Companhia
o direito de exi(Jir garantias maiores em casos especiais.
Notar que os depósitos não rendem juros: - mais
uma renda da Companhia.
Não estão especificados os casos espet;iais em que
ela tem o direito de exigir garantias maiores: - é
uma arma que lhe foi dada contra qualquer consumidor que não lhe seja simpático.
2° - As contas, etc.
§ 1° - Os preços estabelecidos nas tarifas a que se refere a cláusula XV são para o pagamento pontual no logar t:t
prazo acima indicados e, por isso se o consumidor deixar dà
pagar a conta dentro dêsse prazo a Companhia a aumentará
de dez por cento (10 °1°), sendo-lhe lícito suspender o serviço e fornecimento se a dita conta não fór paga no prazo de
trinta (30) dias, contados da sua apresentação.

Daí se conclue que, na realidade, os preçOs são
de 10 0jO mais elevados que os precos indicados explicitamente.
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quaisquer quantias devidas serão apresentadas mensalmente ao
_,S"ovêrno, devendo ser por êste liquidadas dentro nos trinta
-dias seguinLes á apresentação.
~
§ 1° - Se o governo se atra2ar em seus pagamentos além
de sessenta dias, as contas serão aumentaàas de dez por cento
(10 0jO) e, se o aLrazo em qualquer pagamento exceder a
cento· e vinte dias (120) a conta passará a vencer daí por
diante, os juros de 1 01 0 (um por cento) ao mês e a. Companhia ficará com o direito de suspender o serviço, total ou parcialmente independente de outros direitos que lhe couberem, se as contas não forem pagas durante seis meses.
§ 20 Sempre que o govêrno ficar em atrazo além do
trigésimo dia supra referido, a Companhia não será obrigada
a fazer novas despesas de conservação ou com extensões do
seryico de iluminação pública, nem quaisquer outras.

Notar a penalidade 10 0[0, a taxa de ·juros e o direito de suspensão de um serviço público indispensável.
A própria conservação será abandonada.
Serviço Telefônico

Cláusula XXI
A Companhia terá o direito exclusivo de construir e
manter linhas e sistemas telefônicos, com fio ou sem fio,
e de explorar o serviço telefônico no município de Natal
e em outros que futuramente aderirem aos têrm03 dêste
contrato na forma da cláusula XXII, § 1.0, bem coam de ligar o referido município a qualquer outro e de manter o
serviço telefônico intermunicipal entre os diversos municípios assim ligados á Capital.
Notar o direito exclusivo para radiotelefonia em
todo o Estado.

Cláusula XXII

o govêrno do Estado se compromete a pleitear junto
ás municipalidades que estas não outorguem a partir da
data da assinatura dêste contrato, concessão alguma de serviço telefônico em municípios onde a Companhia não tenha
estabelecido êste serviço, sem prévia audiência da Companhia, marcando um prazo nunca inferior a sessenta (60)
dias para a sua resposta, findo o qual ficarão as municipalidades com liberdade de contratar o serviço com terceiros, mas nunca- em condições mais favoráveis do que
aquelas que forem oferecidas .á Companhia.
Em outras palavras, o 'Estado se compromete a
pleitear junto ás Municipalidades que só façam concessões telefônicas com p.ermissão da Companhia.
§ 2.0 - Da mesma forma tratando-se de serviço intermunicipal em municípios não servidos pela rêde da Companhia, o govêrno não concederá êste serviço a terceiros,
sem prévia audiência da Companhia, marcando prazo igual
para a sua resposta.

Também para os serviços intermunicipais o Gov/lrno niío as _concederá sem permís.s.ão da Companhia.

-
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Cláusula

xxm

Para rêdes telefÔnicas não pertencentes á Companhia,
o govêrno, mediante requisição da Companhia, em que esta
lhe comunique não ter sido possível entrar em acôrdo com
terceiros para a aquisição de nma daquelas rêdes e consequente incorporação á rêde da Companhia, decretará desap1'opriação por utilidade pública de qualquer dessas rêdes
telefônicas existentes no Estado, para o efeito da incorporação referida cabendo á Companhia. o onus da respectiva
indenização.
Isto significa que um proprietário de servico
telefônico, em qualquer município, que não o deseje
vender á Companhia por ter uma renda satisfatória
ou vêr nêle um futuro promissor, mediante simples
requisição da Companhia terá seu negócio desapropriado por utilidade pública para que fique satisfeita
a vontade desta de possuir ou ter em suas mãos todo
negócio bom existente atualntente ou no' futuro.
Cláusula XXIV

o govêrno reconhece e declara de utilidade pública os
serviços telefônicos mencionados nêste contrato, e concede
á. Companhia os seguintes favores e direitos referentes 0.08
ditos serviços, suas extensões e ampliações:
:1.0 O uso gratuito e exclusivo das ruas, praças, estradas, caminhos, pontes e outros logradouros públicos para
a instalação e manutenção de postes, condutores, galerias,
fios e cabos. aéreos ou subterraneos, poços, vigias, suportes e todos os damais aparelhos necessários ás linhas e rêde
da Companhia e o mais que preciso ou :l.conselhável rÓI' para
os serviços, respeitados, porém, os direitos de terceiros,
prévia e legalmente adquiridos.

vn,

Repete-se o absurdo
1.0.

comentado na

cláusula

2.0 O direito de desapropriar por utilidade pública
na forma da legislação em vigor, todos os bens e direitos
necessários aos serviços, seus melhoram.entos, extensões e
ampliações, dentro do território do Estado. As desapropriações serfio solicitadas por escrito pela Companhia e decretadas pelo govêrno dentro do prazo máximo de trinta dias
contados do recebimento da solici tação.

Cabe o mesmo comentário da cláusula VII, 3.0.
3.0 - Isencão de, todos os impostos taxas onus e rontribuicões estaduais e municipais diretas e indiretas,
atuais e futuras. que incidam sôbre bens móveis e imóveis,
direitos, transações. mercadorias, rendas e pessoal da Companhia e l'iC relacionem aos servicos que fazem objeto dêste
contrato.
A mesma disposição da cláusula VII, 4.0.

Cláusula XXV
§ 1.0 - Quando a instalação externa que se fizer preciso, fuI' :.í. distancia de mais de cincoenta (50) metros da
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caixa de distribuição, OU' quando as instalacões internas do
aparelho t~lefônico, extensão e .comutadC!r se empre~ar~n;'
mais de vmte (20) metros de fIO, o assmante contM.butra.
previamente, com as despesas correspondentes ao excesso de
acOrdo com o orçamento feito pela Companhia, inclusive,
em casos especiais, a importancia relativa a postes e imtalações quando se fizerem precisas, os quais, entretanto.
continuarão a pertencer á Companhia.
Em zonas cuja densidade de aparelhos seja pequena, o número de caixas de distribuição é muito
reduzido, significando isto que, grande parte da rêde
de distribuição será paga pelo consumidor. E o mais
importante é que depois de paga pelo consumidor
a importancia relativa a postes e instalações, éstes
continuarão a pertencer á Companhia.
Cláusula XXIX
1.0 - § LO - Salvo acôrdo especial em contrãrio, todas as assinaturas serão por prazo não inferior a um ano.
§ 2.° - Se .0 assinante pedir a desligação de seu aparelho antes de terminado o prazo do contrato, terá que pagar somente a taxa mensal da tabela correspondente aos meses em que não se utilizou' do serviço telefônico, além da
taxa de desligamento e de qualquer quantia em débito, sendo-lhe restituído o saldo do que porventura tiver pago á
Companhia.
.

Notar que paga somente a taxa me'QSal dos meses em que não se utilizou do apa.relho, mais a taxa
de desligação, mais qualquer quantia em débito.
Cláusula XXX
A Companhia poderá instalar em pontos convenientes
nesta Capital telefônes para
serviço avulso do público,
não excedendo o preco de cada telefonema a quinhentos
réis ($500) por cada três minutos ou fração, e terá também o direito de instalar telefOnes públicos nas cidades do
interior para o serviço interurbano e local.

°

Basta comparar êste preço com o do Rio e a
área das duas cidades para verificar quanto é elevado.

Transporte coletivo
Cláusula XXXIV
.
O, Govêrno concede á Cornapnhia privilégio ezclusivo
para t.ran~porte coletivo de passageiros no município de
Natal, Capital do Estado, seja por meio de bondes, autoônibus ou outros veículos assumindo o compromisso de
assegurar por todos os meios legais a seu alcance a exploração dêsses serviços e uso das respectivas instalações, bem
como sua integridade, prevenindo assaltos, desordens e depredações, seja dentro da ãrea previlegiada, seja Das extensões além da mesma área.
É o previlégio completo do transporte de passageiros.
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Cláusula XXXVIII
1.0 - No intúito de dotar a cidade de melhor transporte visando as necessidades atuais e futuras, poderá a
Companhia estender, completar ou substituir os seus serviços de bondes por serviços de auto-ônibus ou outros veÍculos de transporte coletivo nos têrmos dêste contrato.
A Companhia é quem escolhe a espécie de veÍculo.
4.0 - Fica estipulado que a Companhia poderá suprimir
total ou parcialmente o serviço de bondes, substituindo-o
por auto-ônibus.
Reforça o direito da Companhia fazer o que bem
entender.
Cláusula XXXIX
f o - No caso em que qualquer parte do serviço de
transporte não produz renda suficiente para cobrir as despesas de custeio e manutenção do serviço, depreciação e a
devida remunera<:'io do capital por um período não menor
de seis meses, a Companhia, submetendo ao Govêrno ti/ma
demonstração da deficiência. poderá propor medidas conduncentes a melhorar a situação deficitária para evitar a
suspensão dos servi<:"s nesta parte devendo o Govêrno dentro de trinta dias a seguir ou autorizar a execução dessas
medidas, com as modificações que porventura forem combinadas ou autorizar a cessação dos serviços.

Como o Govêrno pode aceitar ou recusar tal demonstração, sem elementos para verificá-la?
30 - Na hipótese de serem postas em prática as medidas assim expressas ou tacitamente autorizadas pelo Govêrno ,se no prazo de seis meses essas medidas não produzirem
renda suficiente, a Companhia tem o direito de cessar o
serviço deficitário até que verifique que uma renda suficiente lhe será assegurada. devendo neste caso notificar ao
Govêrno, com trinta dias de anfecedência, da data em que
cessará o serviço na parte deficitária.
A Companhia é juiz em causa própria.
Cláusula XL

o Estado reconhece e declara de utilidade pública os
serviços de transporte coletivo mencionados neste contrato
e concede á Companhia os seguintes favores e direit.os referente!"
s ditos servicos, suas extensões e ampliações:
f o - O uso grahlifo e e:r.cl1/.sit·o da..' ruas, parques, estradas, caminhos, pontes e outros logradouros públicos,
para colocar e manter trilhos, postes, condutores, fios e
cabos, aéreos e subterraneos. necessários ou aconselháveis
para os serviços. suas extensões e ampliações.
Uso exclusivo das vias públicas para Ônibus!
20 O direito de desapropriar por utilidade plíblica,
na fórma da legislação em vigor, todos os bens e direitos
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necessários aos serviços, suas extensões e ampliações. As
desapropriações solicitadas pela C~rnpanhia serão decretadas pelo Govêrno dentro de trinta dias, no máximo, contados do recebimento da solicitação.

Novamente a rlesapl'opriação de direitos. Mais
uma vez a imposição de de.~apropriação dentro de 30
dias, mediante simples solicitação, sem a demonstração da necessidade para o serviço.
3° - Isençiío de todo.~ os impostos, taxas, onus e contribniçiJes estaduais r: municipnis, diretas e indiretas, atuais
e futuras; que incidam sôbre bens móveis e imóveis, direito,~, transações, mercadorias rendas e p'!ssoal da Companhia
e se relacionem aos serviços que fazem objeto deste contrato.
R:líncide nos comentários da cláusula VII, 4°.

Cláusula XLI
2° - A Companhia fará á sna ·custa e com a maior
presteza possível a recomposicãQ das ruas, passeios e demais
obras danificadas pelos seus trabalhos de instalação ou reparacão•. não podendo o govêrno exigir senão .0 resppctivo
restabelecimento em condição igual á anterior. Fora dêsBes
casos a Companhia não terá onus ou obrigação de fazer ou
conservar o calçamento das ru.as ou passeios.
A conservação do calçamento êntre trilhos e nas
faixas externas, muito mais pesada que do restante
justamenfe por causa dos estragos provocados pelo
trafego de bondes, fica por conta do Est.ado ou município. Basta que a Companhia descuide a conservação de suas linhas para não ser possível manter o
calçamento em boas condições.

Cláusula XVII
3° - Se o Govêrno, no futuro e por motivo de manifesto interês,çe público resolver ret.irar de quaisquer ruas
linhas ne bonde, aí existentes deverá comunicar essa sua
deliberação á Companhia, com antecedeêcia de seis meses.
Se náo convier á Companhia a remoção de tais linhas
correrá por cor.t'h do Govl!rno a ,lr!.~peul a f:'::Ar rom a rl'fel'rlia mudan(}a. além da indf'ni7.arfin p"1.(1 cnn.~p"'I.P.ntp- di."'I'Iínuição de renda.ç. se houver, sendo essa indenizacão l'ejnllada por mútuo acõrdo ou resolvida por arbitramento.

.

Nem o motivo

dr: m.al1i'e.~to il1.ter~,~u

pú.bUr.o

-é suficiente para obrigar a Companhia a morlificaT' o

traçado de snns linhas. apesar de avisada com s('is
rnespg de nntllcdência Quanto lbe convip.r, ela resistirá ao intr.rlJ.~,~e ptí.blir.o :e o Govêrno pa.(Torá a remoção da linh.a e mais ainda uma indeni:ar,ãn pela
possível diminuição de rendas.

Cláusula XLV
Os precos das pasag-cns de' hondes não excp.derão
de cprn réis ($1.00) por quiI6mptro de percurso de linha e
os das passagens de auto-ônibus e outros veículos não exi

O -
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cederão de cento e cincoenta réis
percurso de. linha.

(~150)

por quilômetro de

Preço dos bondes equivalente ao de ônibus no
Rio e o de ônibus 50 % mais elevado que aqui.
3° - Os pontos de seção em quc a Companhia dividir
as diversas linhas serüo fixados com inter'valos nunca superiores a tl'es quilômetros quanto aos bondes e a qWllro
quilômetros quanto aos auto-ônibus e 011' ~f)S vf'Ículos. nem
inferiores a dois quilometros num ou noutro caso.

Dest.e modo a Companllia pórie cobJ'ar a passagem mínima de $300 réis nos bondes e de $500 nos
ônibus.
5° - Sendo a. cobrança das passagens feita forçosamente nas unidades de dinheiro em circulaçiio comum. não
se aplicará diretamente ás passagens o fator de flutuacão
cambial na fórma da cláusula XVI; porém, se durante um
período qualquer de seis meses a média das taxas cambiais
fôr tal que aplicado o fator cambial ao preço tolal da passagem em qualquer linha de transporte daria um acrescimo de mais de cincoenta réis ($050) nos preços máximos
ajustados á Companhia .çerá facultado por um período de
seis meses, e. se a situação perdurar. por períodos, sucessivos de scis meses. recompor as seoões. ou ajustar os respectivos preços para compensar as oscilações
cambiais, de
modo que o preç() total da passagem da linha represente
tantos acrescimos de cem réis ($100) quantos forem os
acrescimos ele cem réis ou fração acima de cincoen1.a r~is
(1350) result.antes da aplicação da cláusula XVI ao preco
estipu~"'.do para a linha.
Até nas passagens de bondes e ônibus aparece o
ajustam.ento cambial e, então, sôbre o preço total dl1

pl'l"sagem.
Disposf.ções gerais

Cláusula XLVIII
:Este contrato. devidamente autorizado pelo Congresso
Estaelual, será aprovado PE'la Tntencli\nria Municipal ela Capital. no que conrcrne :í. sua compf>fência. sendo uma 'convenç1i.o entre a .Companhia e o Govl~rno. fica estipularia que
a Companhia somente será responsável perante o Govi!rno
Estadual em torlos os assnnf os rf>f('rrmfes a este contrato,
sendo rUI reln.r(je.~ (mtre a Companhia e a Jfunicipalidade
tido.~ .çempre pflr int ennédio do é01Jêrno.
O município fica impossihilitnrl(\ rln entrar em
conf.acto clirefo com a Companhia sôbrr. serviços ele
caráter nitirlnmr:mle municipal cujas disposÍCões foi
chamado a 3provar.
Cláusula XLIX

o Govêrno t.erá direito de fiscalizar o cumprimento dI)
presente contrato por part.e da Companhia. sendo df'veres
do fiscal, altsm dos mencionados nas cláusulas
anteriores
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os de vcrificar e informar ao Governo sôbre a· qualidade e
nl1lure1.l1 dos serviços fornecidos pela Companhia, tendo
para êSiCO fim enlrada franca nas usinas e mais instalações
da Compnnhia, pagando a Companhia doze contos de réis
(12 : 000$000) por ano para o servi<.;o de fiscalização.
A cláusula se refere a devere.~ e não a direitos
do fiscal. Os deveres mencionados nas cláusulas anlol'lores não existem. O fiscal fica, na realidade.
corno simples espectador de c quanto a Companhia
I'(!~ol\"a fazer além de simples informado!' da qualidlldl! c natureza de serviços. Fiscalização inútil, inoIltlrlln te.
Cláusula L
Para os efeitos deste contrato quanto as obrigações assumidlls pela Companhia, serão considerados casos fortúitos ou de força maior, que suspenderão a responsabiblidade
da Compllnhia ou a exoneração dessas responsabilidades,
qualquer alo ou a.contecimento f6ra do contrôle da Companhln, entre os quais figuram: - ordens emanadas de autoridades compelentes, impedimento legal, demora no rec.ebimenlo de materiais encomendados, guerra externa ou civil,
epldcmills, greves, festas ou manifestal;:õcs de caráter populat' ou t'ellgioso, incêndios, explosões, inundações, sêcas, acident.es em usinas ou linhas, fenômenos meteorológicos ou
Ol1lrulI llcontecirncntos que prejudiquem o funcionamento rle
sl1n~ Inllllllncõcs ou o fornecimento de seus serviços no todo
ou em parte.
Com tal definição de casos fortúitos ou de fôrça
nlulor, qualque1' eventualidade estará ãentro dêles.
Acidentes em usinas ou linhas ou õutros acontecimontos que prejudiquem o funcionamento das instalações ou o fornecimento dos serviços são geralmonle de culpa exclusiva da Companhia mas, por esta
definição, nenhuma responsabilidade cabe a esta.
Cláusula LII
i.o - O prazo dêste contrato será de cincoenta (50) anos,
" partir da data da escritura de compra e venda dos ser"IÇOIl, podendo o Govêrno e a Companhia prorrogá-lo pelo
pl'lUO ndiclonal que na ocasião estipularem.
2.° - }'indo o prazo, porém, o Govêrno poderá encampl11' Q totalidade mas não uma parte, dos serviços abrangidoa porêste contrato, mediante aviso prévio, com antecedência de dois anos, determinando a data em que a encampaçllo se deverá dar.
A 2.° - Em qualquer determinação de valor para aqui~
aiOno, serna considerados o· valor intrinsico dos. bens e di""'tOI, /lsslm como o valor dos serviços como fonte de renda
e a devida indenização pela separação dos bens e serviços que
na ocasino forem explorados em conjunto.
Note-se· que extinto o prazo do contrato ainda assim a avaliaCão abrange o valor intrinseco dos bens
e direitos além do valor dos serviços como fontp. de
renda e mais a indenização pela sepa~ação dos bem
e serviços de outros bens e serviços - que não se
sabe quais sejam - que na ocasião forem explorados em conjunto.
-
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senão depois de haver efetivamente recebido a indenização,
na forma prevista nesta cláusula.
Pagamento prévio e em ouro.
§ 5.0 _ As disposições dos parágrafos 2.° e 3.° dêste
número se aplicarão, também, nos casos de desapropriação
por utilidade ou necessidade pública, em qualquer tempo,
dos bens e direitos da Companbia.
Não é s6 no caso de utilidade mas também de
necessidade pública em que o pagamento deve ser
p1'évio e em ouro.
3.° - Caso o contràto venha a terminar por qualquer
causa e não se dê a encampação a que se refere o número
2.0 anterior, a Companhia continuará por todo o tempo que
entender, a manter, e3tender e desenvolver os seus serviços,
com os direitos e favores inerentes a um servico de utilidade pública estipulados nl2ste contrato, e com quaisquer
outros direitos e favore$ de que· possa gozar por outros titulas que não êste contrat.o, prevalecendo. então o regime
de livre concurrência. Caso porém a Companhia em qualquer ocasião depoi~ de findo o prazo dê3te contrato resolver terminar a prestacão dos seus !lervicos, deverá dar avi100 ao Govêrno com dois anos de antecedência.
É a Companhia que determina o tempo que l.h8
convém executar os serviços em regimo de livre concorrência com os dir~itos e favores estipulados neste contrato e quaisquer outros direitos e fa'Vores de
que possa gozar por outros Utu]()s.
4.° - Fica desde já estipulado, porém, que. no regime
de livre concorrência a terceiros não será permitido exploraI' os mesmos serviços sem a competente autorizacão
municipal ou estadual, a qual s6 será concedida medianie
garantias de bom serviço, com facilidades e instahu;ões equ:valentes ás da Companhia, não sendo, outrosim, lícito a terceiros ou á municipalidade estabelecer linhas e instalações
nos lugares ocupados pela Companhia, Ol! que prejudiquem
ou perturbem as linhas e instalações da Companhia, ou seu
funcionamento. e se favores maiores do que aqueles de que
a Companhia. então gozar forem concedidos a tf'rceiro!'l, a
Companhia ipso facto passará também a gozar de tais favores.

Observar o regime de livre concorrê"ncia em que
terceiros não podem estabelecer linhas nos lugareii
ocupa~os pela Companhia.
§ único - A Companhia terá em qualquer caso prefe:rência para fornecer a iluminação pública; em igualdadt' dI'
eondicões, quer concorra quer não, a qualquer concorrência pública que para tal fim seja abeda.
Notar, quer concorra, quer não.
Cláusula LU!
1.0 - Para que as faltas que a Companhia possa cometer no cumprimento dêste contrato possam se:- consideradas como causa de rescisão, será necessário que, além de
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serem graves e não devidas a casos fortuitos ou de força
maior, não sejam esparadas dentro em seis meses, contados
da data em que a Companhia receber o aviso escrito do Govêrno especificando a. falta e declarando o seu propósito de
pleitear a rescisão do contl'ato, se ela não fór remediada em
seis meses.
Com tal prazo é impossível ao Govêrno obrigar
a Companhia a remediar as rarissimas faltas que o
.
contrato permite considerar como tal.
2.° - Terá, entretanto, a Companhia, dentro em trinta
(30) dias depois de receber o aviso, o direito de submeter
o caso a arbitramento, conforme dispõe a cláusula LIV, e
então o prazo de seis meses só começará a contar da data
da notificação ás partes, da decisão final dos árbitros, se
esta fôr de::;favorável á Companhia. Os árbitros, porém, 'ao
proferirem a decisão final, poderão conceder maior prazo
do que o de seis meses, tomando em consideração o caráter
do trabalho a ser realizado e todas as outras circunstancias
com êle relac~onadas.
O prazo ainaa é prolongado pelo pretexto de arbitramento e os árbitros ainda poderão marcar maior
prazo.
3.0 ~ Se, em qualquer tempo a Companhia, por motivo
de fôrça maior ou casos fortúitos não puder remediar a falta
especificada no aviso do Govêrno os períodos de tempo mencionados nesta cláusula para corrigir a falta serão prorrogados por um período de tempo igual á duração do impedimento.
Como fÔrça maior ou casos fortúitos, pela definição, existem sempre, a Companhia s6 remediará
se bem entender.
Cláusula LVI
Caso a Companhia mediante acôrdo com a respectiva
municipalidade venha a estabelecer em qualquer município fora da Capital algum serviço da natureza dos a que Se refere êste contrato, sejam os novos serviços ligados aos da
Capital, sejam independentes, poderão êstes novo::; serviços
ser equiparados aos existentes para todos os efeitos dêste
contrato, por fôrça de um simples têrmo de aderência, ás
cláusulas e condições dêste contrato, celebrado entre a municipalidade e .a Companhia e e::;tipulando em mútuo ac0rdo os preços e outras condições especiais para o serviço local ficando os respectivos serviços, em tudo o mais, sujeito
ás mesmas obrigações e gozando êles dos mesmos direitos
e garantias estaduais e municipais constantes dêste contrato.
O Estado concede favores, direitos e garantias
para serviços que não sabe onde nem quais.
José Oriano Menescal Neto, assistente-técnico do Serviço de Águas.
Notas sôbre o contrato de Macei6
(Contrato entre Emprêsas Elétricas Brasileiras SIA e o Estado
em 7 de Agosto de 1930)
As cláusulas do contrato de Maceió são semelhantes ás
cláusulas do contrato de Natal. Para !lvitar a sm:. transcrição
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e dos respectivos comentários nos cingimos a indicar, a seguir, a correspondência entre as cláusulas comentadas de
Natal e as cláusulas de Maceió.
Natal

Maceió

Cláusulas III e IV.

.Nüo há cláusulas correspondentes: os

Cláusula VI •...
Cláusula Vil
.

°. .

1
2°
3°
3°,
30,
40

.
.
§
§
•
4°, §
5° •

.

serviços em Maceió pertenciam
emprêsas particulares.
Cláusula primeira
Cláusula segunda

único .....

I
II
lU
Não tem correspondente
UI, parágrafo primeiro
IV
IV, parágrafo único.

• •.........

V

. •.........
. '"
.
1·
"
2° •.......•
• ••....• _c •••

Cláusula VIII ...
Parágrafo único .
Cláusula IX
.
§ 1°
.

Cláusula terceira
Parágrafo único.
Cláusula quarta
~

iO

~

~

2°
3°. Aqui há praso

§

2°
3°

.
.

§

§ 4·
.
§ 5° ..•.......•.
Cláusula X - 1·.
Clál~süla:

XL. ..•

Cláusula XII-1°.
Cláusula XIII-1°.
3° . . •..........

Cláusula XV -i·)
2° . .
4°
5°
6°
8°
9°

•
.
a)
•
•

3°)
.

• •.•.•••....
'" •....•..•
..•..•...•.
. •........• )
• •.•.....•• )

§ 4°
§ 5°

Cláusula quinta - I
Cláusula sexta - Aqui a percentagem
é de gO % em vez de 20 %.
Cláusula setima -- I
Cláusula oitava - I
UI

Cláusula X -- I
II

UI
IV
V.a)
VII

Cláusula X -

10 . . .........••
1i . .
.

VIII
IX

~

4° ..•.....•...•

iniciar as

obras.

Cláusula XV-9°.
§ único . . ..
Cláusula ~I--io.
Cláusula XVII - .

para

a

VII -

parágrafo único

::láusula decima-primeira -- I.
CUlUsula decima-segunda
§ 4°

Cláusula À"VIII -r.láusula decima-terceira -- I

1° . • .•.......•
2° . .
.
2°. § 1°
.
go • . ..........•
go, § 10 ••.......••

TI. ~ 1°
TIT.. O nrazo é de 60 dias em vez de 30.
IIT. ~ 1°. Com os juros de 314 % em

go, § 20

UT.

.

Cláusula XXI .
Cláusuhl X:X"'!I ..

TI

vez de 1 %.
~

2°

r.l;ínsllla decima-sexta
Cl <'insula. ,decima-setima
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Maceió

Natal
§ 2°

s 2°

:1 o • • • • • • • • • • • • •
2" • . _.••.•.•..•
3" • . ..•.....•.•

I
II
III

Cláusula xxm ..
Cláusula XXIV ..

Cláusula XXV ~

1" •••.••• ~ ••

Cláusula XXIX -

10, § 1" ..••.•
1°, § 2° ....•.••••

Cláusula XXX •••
Cláusula XXXIV •
Cláusula xxxvm
i- . .

4,-

•

.

• •••••••••••

Cláusula X X X I X
fO • •••.••••••
3

0

•

• •••••••••••

Cláusula XL •.••.
i1 o

•

• •••••• "' ••••

2- • . .•...••....
20

•

• •••••••••••

Cláusula XLI--2°.
Cláusula XLII-3- •......•.•••

Cláusula decima-oitava
Cláusula decima-nona

Cláusula vigésima, § :1 o
Cláusula vigésim!l-quarta I
I - ~ 2Cláusula vigésima-quinta
Cláusula vigésima-nona

Cláusula trigésima-quarta .-1
UI
Cláusula trigésima-quinta
I
II
III
II
Cláusula trigésima-sexta
Cláusula trigésima-setima Cláusula quadragésima - I

5- . . ..•. ' .•.•••

III
V

Cláusula
Cláusula
Cláusula
Cláusula

Cláusula
Cláusula.
Cláusula
Cláusula

2°
2°,
2°,
2°,
3°

•
§
§
§
•

.

XLVIU.
]OLIX. "

L .....
LU _1°

. ..•.•..•..•
2° .....•..•
3° ........•
5° ..•..•..•
. .•.....•..•

,to • • •..••.•.•.•
4", § único ...•.

Cláusula LTII-l2° • . ..... ' ..•.•
3° • . .....•.• , .•

Cláusula LVI ...

~

Cláusula trigésima-terceira -IV

Cláusula ]OLV-:1·

a- . .

§:1 o

III

quadragésima-terceira
quadragésima-quarta
quadragésima-quinta
quadragésima-setima -- I

II
lI, § 2
II, § 3TI. § 5°
0

lU

IV

IV, parágrafo único.
Cláusula quadragésima-oitava I
II
III
Cláusula quinquagésima-primeira

No contrato de Maceió, cuja correspondência de cláusulas
com o de Natal fizemos acima, é conveniente notar uma ressalva feita á concessão do uso gratuito e sem restrições de
águas do domínio público estadual ou municipal, ressalva referente a Paulo Afonso e contida no § único, Parte rr da Cláusula Segunda:
"Não se compreendem na concessão contida nesta
cláusula as águas do Rio S. Francisco, no trecho da
cachoeira de Paulo. Afonso, que poderão ser objeto de
uma concessão especial, sendo. entretanto, assegurado
á Companhia o direito de pI:eferência, em igualdade
de condições a qualquer outro pretendente, particular
ou' empresa que se proponha a utilisar-se das mesmas
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águas, no trecho acima mencionado para quail!lquer
fins, industriais ou não".
1:ste contrato de Maceió foi revisto parcialmente' em
10 de Janeiro d", 1931. antes mesmo de entrar em vigor.
Tal revisão restringiu algumas das concessões que o Estado fizera á Companhia no contrato anterior e impoz á mesma algumas obrigações, pequenas e mal definidas. Entretanto
houve uma modificação notável que se traduziu pela supressão do § único, parte II da Clausula Segunda, acima transcrito
e referente a Paulo Afonso. Dessa supressão resultou o direito
da Companhia ao uso gratuito das águas do S. Francisco, no
trecho de Paulo Afonso, sem que nenhuma obrigação fosse estabelecida como compensação. Como nenhuma obrigação existisse no primeiro contrato (7 de Agosto de 1930) ficou a cachoeira á mercê da Concessionária. - José Oriano MenescaZ
Neto, assistente técnico do Serviço de .ÁgUas.
Baia

(Contrato entre Empresas Elétricas Brasileiras e o Município de Salvador em 28 de Maio de 1929).
Cláusula XII
O Município reconhece e declara de utilidade pública os
serviços mencionados nêste contrato e concede á Companhia
os seguintes favores e direitos referentes aos serviços, suas
extensões e ampliações.
2.° - O uso gratuito, respeitadas as prescriçções da higiene pública das águas do dominio do Municipio para o fim
de utilizá-las nas usinas atualmente instaladas, ou, precedendo o prévio consentimento do Intendente, para aquelas
que de futuro se vierem a instalar dentro do Município.
3.0 O direito de desapropriação por utilidade pública,
na forma da legislação em vigor, de todos edificios, terrenos,
servidões e aforamentos e demais bens e direitos necessários aos serviços, seus melhoramentos, extensões e ampliações, correndo por conta da Companhia as indenizações
que forem devidas.
4.° - Isenção durante o prazo da concessão de todos os
impostos municipais, inclusive para o seu pessoal dirigente,
excetuadas as taxas consideradas como remuneração dos serviços públicos.
:
Cláusula XX
I - A concessão será pelo prazo de quarenta anos, durante os quais a Companhia explorará com direitos E'xclusivos, o serviço de fornecimento de energia elétrica para iluminação pública e particular e para outros fins sem prejuízo das garantias que lhe são asseguradas pela lei estadual
n. 2.104, de 25 de Julho de 1928, quanto á exploração em
regime de IhTe concurrência, da energia elétrica para fins
industriais, gerada nos têrmos da referida lei.
NOTA - A exploração da energia hidro-elétrica no Estado é regulada pela lei n. 2.104, de 25 de Julho de 1928.
Espírito Santo

(Contrato entre Empresas Elétricas Brasileiras e o Eslado em 8 de Julho de 1927).
VOLu~EXW

16
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IV - O Estado concede á Companhia em todos os Municípios onde são fornecidos os serviços ora vendidos e em
que venham a ser est.abelecidos como adiante declarado, ""
&e{Juintes direitos e privilégios exclusivos, 1'eferentes aos 1'e3pectivos serviços fornecidos.
2 - Para construir, manter e explorar, na cidade de Vitória e nos lugares onde êstes serv:iços são ou venham a ser
prestados pela Companhia, de acôrdo com o previsto no presente contrato, inclusive na Ponte ora sendo construícta pelo
Govêrno. entre Vitória e Argolas, sistema de transportes coletivos de passageiros, seja por meio de bondes elétricos, dnibus ou ontros, sendo proibida á aturem a epZoração de quaisquer sistema ou sistemas sôbre rotas regulares, em
com petição com os serviços da Companhia, em tais rotas.
ficando entendido, porém, que_aos~ser"iD_os_de_transporte inter-municipais, explorados por--lerceifi:is;8exá permitido ti
uso das rotas da Companhia (mas não os seus trilhos, .~em
prévio acôrrlo com ela), mas tão sómente sob concessão e3peciaZ, que deverá ser obtida do Estado, a qual prescreve1'd
cabalmente toda e qualquer concurrência entre aqueles se1''Viços e os de transporte explorados pela Companhia, a qual
concessão caducará se, de qualquer forma ou a qualquer tempo, os seus serviços vierem a fazer concurrência aos serviços
explorados pela Companhia, caso em que o Estado declararã
a caducidade da concessão a requerimento da Companhia.
S - Para construir, manter e explorar serviços telefônicos públicos e particulares pelos sistemas ora conhecido"
ou outros, respeitados os direitos de terceiros, prévia e
(Jalmente adquiridos;
4 - O uso amplo de figuas do domínio do Estado que
possam ser necessárias ou apropriadas para a geração de energia elétrica por fôrça hidráulica ou térmica, nas usinas compreendidas nos serviços existentes e em toda e qualquer usina que, para o futuro, possa ser inst.alada em qualquer quantidade, contanto que não prejudique materialmente os direitos de terceiros, prévia e legalmente adquiridos; o direito
para utilização atual de água para tais fins é pelo presente
confirmado e o direito á utilização futura será constatado,
confirmado e concludentemente estabelecido por decreto do
Presidente do Estado, independentemente de mais autorizaCão legislativa.
Comentários.
2 - A cláusula de transportes coletivos ent1'ega toda t!S$4
indú.stria á Companhia. Si uma empresa de tTanspo1'tes inter-municipai.s de1' bons lucros, a Companhia rl'!quererá a
cadu.cidade de .'ua concessão pela simples alegação de co...
currtJncia e, fará a ezploração por sua conta. Essa cláu3ula
dd de fato ti Companhia o monopólio da indústria de tramportes.
SO privilégio para servicos telefÔnicos abrange o.
sistemas ora conhecidos ou outros.

l.-

Cláusula Quarta
O Estado concede á Companhia, por um peri6do de cincoenta (50). anos, a contar da data em que entrar em vigor
o present.e contrato, os direitos e privilégios mencionados Da
Cláusula Segunda..
--
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Cláusula Quinta
A -

Fórça e Lu:

n - Durante o tempo em que a Companhia goze direi-

tos exclusivos, ela deve manter suas linhas de transmissão a
instalações em tais condições que os serviços fornecidos sejam razoavelmente adequados ás necessidades do público. Ela
deve em qualquer caso evitar o mais possível quaisquer interrupções em serviços bem como flutuações excessivas na
voltagem.
IV - A Companhia fica obrigada a fazer a ligação quan. do dentro de sua rêde de distribuição, no prazo de nove (9)
dias ap6s o pagamento da vistoria e caução respectiva, caso
se encontre em bom estado a instalação interna. A vistoria
não significará que a Companhia assuma qualquer responsabilidade pelo trabalho inspecionado, nem por qualquer dan()
á pessoas ou propriedades, resultante do uso da instalação.
IX - A Companhia deverá estender suas linhas quando
necessário, devido ao acréscimo dos distritos ou para atender aos pedidos de ligações, mas somente sob a condição de
que á Companhia fique assegurada por dez (iO) anos uma
receita anual bruta sôbre a extensão em aprêco não inferior
á terça parte do custo de tal expressão.
B - Bondes
XII - No caso de, em qualquer tempo, qualquer parte
do serviço de bondes não produzir receita suficiente para cobrir as despesas, conservação, depreciação e .juros razoáveis
do respectivo capital empregado, por um período· não menor·
de seis (6)::meses, a Companhia submeterá ao Estado demonstração da deficiência de tais receitas e indicará medidas que
na opinião da Companhia, produzirão suficiente receita para evitar suspensão do serviço nesta parte, e pedirA
a consequente aprovação e autorização para pôr em vigor tais
medidas ou, na alternativa o direito de cessar tal serviço deficitário. O Estado, depois de se entender com a Companhia
e dentro de trinta (30) dias do recebimento de seu pedido,
deverá dar a necessária autorização para as medidas indicadas pela Companhia, com alterações que mutuamente sejam combinadas, ou autorizará a cessão do tráfego na parte
das linhas em aprêco. A falta de resposta do Estado a êsse
pedido dentro do referido prazo de trinta ,aO) dias será considerada e constituirá autorização àa 1>arte do Estado â Companhia para cessar tal serviço.
No caso do Estado aprovar e autorizar as medidas indi.
cadas pela Companhia, com as moãificaeoes que sejam combinadas, esta as porá em vigor por um período provis6rio e,
se não produzirem por um período de, seis (6) meses receita suficiente.para cobrir as despesas de explorac;ão, conservação, depreciação e ,juros de todo o capital desta parte do
serviço, a Companhia ficará consequentemente autorizada a
eessar permanentemente tal serviço. Antes de cessar qualquer parte do serviço. nos têrmos acima expostos a Companhia dará aviso ao público com um mês de antecedência. A
suspensão permanente de qualquer serviço ou parte de serviço significará para a Companhia a caducidade de seus direitos exclusivos referentes a tal serviço ou parte de serviço.
S", porém. a Companhia em qualquer teIllPo e por sua própria culpa, excetuados os casos de força maior, cessar os servicos em qualquer parte de suas linhas. exceto como acima
se r.rrevê, ela ficará sujeita a uma muIta até duzentos mil réis
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(200$000) por cada vinte e quatro (24) horas durante as:
quais o referido serviço tenha cessado.
Comentários:
A

n - A Companhia deve evitar interrupçõe! e flutuaçõe.
de voltagem. Ela fará o possível...
IV - A Companhia é livre em escolher linhas aéreas..
pelo solo ou subsolo.
IX - As obrigações da, Companhia estão sujeitas a remuneração õo capital que só a Cumpanhia conhece e escapaá

fiscaliz~ção.

B

xn - A mesma gar'antia de lucro sÔbre capital não controlado eom a agra.vante de que a suspensão permanente de
serviços significará, apenas a caducidade de seus direitos exclusivos referentes a tal serviço ou parte do serviço!
Cláusula Sétima
I - O Esf.ado se obriga a MO imp"'" nem cobrar qual-o
que.,. imposto tll3:a ou contribuição de qualquer nature:&4 6~
bre as terras ocupadas pelas instalações e obra" para os ser-tJiços da Companhia ou suas ampliações e também se obriqa
a indenizar O. Companhia pelo pagamento de qualquer imposto. ta:r.a ou contribuição municipat· ou quaisquer OttffO.,
exceto federais. que por qualquer rQ.%lJ.o a Companhia ttmh~
de pagar s15bre as ditas terras, imtalaçóes. obra8 e ampliaçõer
IV - O Estado concede igualmente isenções de todotl os
impostos e contribuições agora existentes ou que venham a
~xistir em favor do Estado, nas propriedades. receitas, ne-«ócios e outros atos da Companhia. em relação aos serviçoS'
que constituirem objeto dêste contrato, ou em relação as ampliações de tais negócios, excetuadas as taxas de serviço de
igua e esgoto.
.
Vil - Em adição ás propriedades que por êste contrato·
o Estado se obriga a transferir á Companbia, sem mais pagamento por esta, o Estado dl?,'1apropriard a pedido da Companbia, e.á custa desta, as propriedades, seMlidóes e usof1'Uto.
(de terra.s e águas) de particulares, de que precise a Companhia para a convenienk exploração dos serviços vendidos por êste contrato e das suas ampliações e novas instalações.
_
Olãusula décima- terceira
Prorrogação de prasas:
I - O não cumprimento de qualquer obrigação do presente contrato por parte da Companhia, por depender de ato
do Estado, ou das Municipalidades, não se considerará como
uma falta da Companhia, nem a obrigação como extinta,
mas apenas adiada.
.
TI ~ O não cumprimento de qualquer obrigação do presente contrato por parte da Companhia e por sua culpa, nãosignifica que esta fique isenta da obrigação.
Em ambos os casos a Companhia terá novos prazos a~
serem combinados entre o Es~ado e a Companhia.
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Comentários:
O não cumIlrimento de obrigações pode ser devido ou
-não á falta cometida Ilela ComIlanhia. Em ambos os casos
:a ComIlanhia terá novos Ilrazos a serem combinados 111
Vit6ria
(Contrato entre Empresas Elétricas Brasileiras e o Es:tado em 6 de agosto de 1927).
~

Cláusula Segunda
A Prefeitura especificadamente confirma e concede ã
-Companhia isenção de todos os impostos e contribuições
·agora existentes ou que venham a existir em favor da Prefeitura, sôbre a Compànhia, suas propriedades, rendas,
,obras e negócios, desde que se relacionem diretamente com
os serviços contratados; e em aditamento aos direitos de
desapropriação concedidos Delo referido contrato, a Pre-feitura expressamente concede e confere á Comapnhia o direito de desapropriação em nome e sob poder da Prefeitura para aquisição de todas as terras e águas, direitos de
'passagem e servidões e privilégios referentes a. terras ou
águas que sejam necessárias para manter e explorar as SUIl$
usinas e instalações atuais, suas extensões e acréscimos ou
adquirir para o mesmo fim, satisfeitos comprovadamente
'Os requisitos legais, correndo todas •.s despesas por conta da
-Companhia.
NO~A ~ Contém o mesmo dispositivo os contratos dos
seguintes mUnici~ios: Alfredo Chavet - Domingos Martins - Cidade do Esptrito Santo - Viana - Canacica Vila de Itapemirim - Cacb.oeira do ltapernirim.
Cornentários :
O Estado concedetl. ã Companhia direitos e pri"ilégios
.para uso:
i. de todas as águas do domínio do Estado que possal21 ser neecssárias 011 apropriadas Dara geração de enel."·gia hidráulica ou térmica nas usinas atuais e futUras da
Companhia, sendo o dtreito á utilisacão futura estabelecido
par decreto do Presidente do Estado sem mais autol-ização
-legislativa.
2, 12ara transporte de veíctl.los em Vitória e nos ou.tros municípios, sendo permitido a terceiros o serviço interurbano sem concurrência a Companhia que julgando-se,
·prejudicada poderá requerer a caducidade das outras con;cessõeg.
..
3.°. Para serviços telefônicos públicos e particulares
pelos sistemas conhecidos ou outros, respeitados os direito!' legalmente adquiridoS. (Vêr cláusula segunda).
A companhia submeterá á aprovacão do Estado e 'não
ao seu estudo, oGlÍdigo de Instalações Elétricas cont.endo. 'as
regras a serem observadas pelos consumidores sendo {lssc
,Código revisto Ilela Companhia (Cláusula 5.8. A.. lU).
A companhia tem direito a jU:ita remuneração do ca'{lHal (Cláusula 5.3. B, XII e C, VI) mas a fiscalização não
conhece o capital, pois a fiscalização é s6mente técnica
(Cláusula XII) .
. O 'Estado concede isenção de impostos existentes e a
·.criar, exceto o de úguas e esgôto e inclusive o de transmis.são de propriedade.
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A Companhia estil sujeita á multa máxima de 200$000
(duzentos mil réis), diárias caso interrompa por sua culpa em parte ou em toJo os serviços de bondes, mas a muita·
não cabe por motivo de fôrça maior ou se essa suspensão
fôr devida a falta de receita para cobrir as despesas de conservação, depreciação e juros razoáveis de um capital que
só a Companhia sabe.
.
As tarifas para luz e fôrça aumentadas e as de calefação, pelo contrato antigo de Vitória, as mais baratas, f~
ram equiparadas ás de fôrça (Cláusula e Anexo 11. 1).
Nas passagens de bonde foram suprimidos os abatimentos nas viagens diretas bem como nas passagens de ida e
volta sendo mantidas as mesmas secÇões com o preço líquido de 200 réis.
.
A Cláusula XI para terminação da concessão inclúe indenização não só das instalações como dos bens móveis semov~ntes, corPl?rais, incorporais e ainda o valor da' freguezta dos servIços estabelecidos e a indenização pela separação das propriedades sujeitas ao contrato daquelas que
não são a ela sujeitas.
. pàra melhor defender-se de qualquér exigência do govêrno a Cláusula XIII trata da prorrogação de prazos para
cumprimento de obrigações.
O não cumprimento das obrigações pela Companhia
pode ser por sua culpa ou não. Em ambos os casos a Companhia terá novos prazos a serem combinados entre o Estado e a Companhia.'
A cláusula de rescisão do contrato (ela existe) não
rescinde cousa alguma, mas garante a: indenização da cláusula XIII sôbre terminação do contrato. A rescisão, depois
de todas as chicanas, será considerada sua antecipação do
prazo da concessão: nada mais.

Minas Gerais
(Contrato entre Empresas Elétricas BraSileiras
Estado em 5 de Outubro de 1929).

e o

Cláusula Vigesima terceira
O Govêrno reconhece e declara de utilidade pública os
serviços de fôrça e luz e de transporte coletivo mencionados nêste contrato e concede â Companhia os seguintes favores e direitos inerentes aos ditos serviços, suas instalações, extensões e ampliações.
2.°. - O uso gratuito e sem restrições, respeitados os
direitos de terceiro prévia e legalmente adquiridos e as
prescrições da higiene pública, das águas do domínio estadual .ou municipal que possam ser necessárias, apropriadas ou aproveitáveis para fins de serviços, excluindo-se,
porém, dêsse uso as águas já aproveitadas para serviços públicos ou a êles já destinadas, e entendendo-se, também no
que concerne as águas para geração de energia, será observada a legislação sôbre quedas dágua ora em vigor.
.
3.° - O direito de desapropriar por utilidade públtca,
na forma da legislação em vigor todos os bens e direitos
necessários aos serviços.
, 4.0 - Isenção de todos os impostos, taxas, encargos e
contribuições estaduais, diretas e indiretas, atua'Í& e futuras, que incidam, s6bre a Companhia, seus bens m6veis e
imóveis, direitos, transações, energia, rendas e tudo ma~
que faça parte dos ditos serviços.
.
~
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Cláusula Vigesima sétima
1 - O prazo do presente contrato será de trinta (30)
anos podendo o Govêrno e a Companhia de comum acôrdo
prorrogá-los pelo prazo. adicional que na OC:lSião estipularem.
.
NOTA - O aproveitamento das quedas dágua do Estado
é regulado pela lei n. 1.077, de 3 de outubro de 1929.

S. Paulo

(Contrato entre Empresas Elétricas Brasileiras e o Estado).
Cláusula Segunda
A Municipalidade reconhece e declara de utilidade pública os serviços mencionados neste contrato e concede á
Companhia os seguintes fo.vores e direitos, referentes aos
ditos serviços, suas extensões e ampliaçües.
2.0 - O uso graWito sem prejuizo dos serviços públicos municipais e sem restrições, respeitadas as pres~rições
da higiene pública, das aguas do domínio do municípto que
possam ser necessárias, apropriadas ou aproveitüveis para
a geracão de energia, ou outros fins do serviço, nas usinas
já e:,;:istentes ou em qualquer outra que de futuro venham
a instalar dentro do Município.
3. o _ O direito de desapropriar por utilidade pública,
na forma da legislação em vigor, todos os bens e direitos necessários aos serviços, seus melhoramentos, extensões e ampliações.
4.0 - Isenção de todos os impostos, taxas, ónus ou
contribuições municipais diretas e indiretas, atuais e futuras, que incidam sôbre bens móveis e imóveis, direitos,
transações, energia, rendas e pessoal da Companhia no exercício das suas funções que sejam diretamente relacionadas
aos serviços que fazem objeto dêste contrato.
NOTA - Contém dispositivos semelhantes aos contratos dos seguintes Municípios: - Avanhandava - Araçatuba - Biriguy - Barra Bonita - Barirf - Brodowski
- Botucatú - Baurú - Cafelandia - Cedral - CUxYra Glicorio - Garça - Mocanga - José Bonifácio - Jardinopolis - Lençois - Marília - Mirasól - Monte Aprazível
- Mineil:'Os - Pirajui - Presidente Alves - R.io Preto Serra Negra - S.João da Bocaina - S. Manuel - Tanby
.
- Tabatinga - Vila Americana.
Não contém dispositivos semelhantes sómente os contratos de: Dois Córregos - Lins - Pederneiras - Piracicaba - Torrinha.
Assim, em um total de 36 municípios de S. Paulo, apenas 5 não fizeram concessão gratuita e sem restrições das
águas do seu domínio.
O contrato das Empresas Elétricas Brasileiras, com· 'o
Govêrno do Estado do Paraná não contém cláusulas de fiscalização de seu capital, nem permitem ao Govêrno a imposição de penalidades para garantia dos serviços.
A rescisão do contrato terá efeito legal de vencimento
antecipado do prazo da concessão com todas as vantagens
das indenizações. Essa rescisão será feita não s6 pela falta
de observancia da cláusula sôbre a construção da usina
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hidro-elétrica, como também por faltas graves (sem especificação), não reparadas dentro de um segundo prazo ra::oável concedido pelo Govêrno (sic) (vêr cláusula 41.8. b).
As faltas da Companhia estão sujeitas a multas de 100$ a
500$ (cem mil réis a quinhentos mil réis), que o Govêrno
!1escontará dos pagamentos a fazer á Companhia. Os valores
das multas serão feitos em instruções detalhadas, parte integrante do contrato (sic). O contrato· silencia a êsse respeito, de modo a não haver multas. .
Os preços da iluminação estão comparados em quadro
especial.
Revisão do contráto de concessão dos serviços de eletricidade
de Belo Horizonte

Memorial apresentado ao Govêrno do Estario, pela comissão
nomeada pelas Associações de Classe, por iniciativa da
"União dos Varejistas"
CAPíTULO I
o

CONTRATO

As escrituras firmadas pelo govêrno do Estado com a Companhia Força e Luz de Minas Gerais
(Publicação autorizada de acôrdo com o requerimento feito pelo sr. João Henrique, na 318. sessão ordinária, de 17
de Setembro e deferiria pela Mesa)
Escritura de compra e venda, cessão e concessão. - Outorgante: Estado de Minas Gerais. - Outorgada: Companhia Força e Luz de Min"as Gerais. - Valor: trinta e quatro mil contos de réis. - Data.: 5 de outubro de 1929. - Tabelião interino: Danton de Souza.
- 3° Oficio de Notas. - Primeiro Traslado.Livro n. 62, fls. 1 a 52v.)
Escritura de compra e venda, cessão e concessão que entre
si fazem o Estado de Minas Gerais e a Companhia
Fôrça e Luz de Minas Gerais no v a l o r de réis
34.000:000$000.
SAIBA:M quantos este instrumento de escritura virem
que no ano do na~cimento de no!'so Senhor Jesus Cristo. de
mil novecentos e vinte e nove (1929) aos cinco (5) dias do.
mês de outubro. nesta cidade de Belo Horizonte. na s<Sdp: da
Secretária das Finan<;a~. df'ste Estado. onde eu. Tabelião,
vim a chamado, e sendo aí, perante mim compareceram
partes justlls e contratadas. a saher: de uma. parte. como
outorgante e reciprocamente out.or~ado. como veTldedot', cedente c conccrlente o Esl ado dI' Mina'> Gerais. dora aV'lnte
denominado "Govêrno", repr<'sent.ado pelo Secretário das
FiT1anças, interino, Dl'. JosP. Bernardino Alves Junior, conforme decreto n; 9.161. datado de 3 do corrente. do
Exmo. Sr. Presidente do Estado. este rtevidamente allforizado pelas leis estaduais ns. 1.070. de 27\9129 e 1.077, de
3110129 e mais disnosicões p.m vigor com intervE'nção e assistência do Dr. Cri;:tin.!lo Monteiro l'.!achado. Prefeito Municipal de Belo Horizonte, representando o municipio de
Belo Horizonte. para os fins cônstantes abaixo: e de outra
parlp, como compradora, cc~,:;ion:'iria e concessionária a
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Companhia Força e Luz de Minas Gerais, dora avante apenas denominada "Companhia", sociedade anônima com séde
no Districto Federal, neste ato regularmente representada
por seus diretores e membros do Conselho Administrativo,
Ramon Siaca e José M.anoel Fernandes, ambos casados, domiciliados no Distrito Federal, o primeiro americano e o
segunào brasileiro, os presentes conhecidos de mim, Tabelião e das testemunhas adeante nomeadas e assinadas, tambem do meu conhecimento, do que dou fé, bem como de me
haver sido esta distribuido. E, na presença das mesmas testemunhas, pelo Govêrno por seu representante me foi dito
que é senhor e legitimo possuidor de todos os bens móveis,
imóveis e semoventes contratos com Municipalidades, instalações e materiais no almoxarifado, máquinas e tudo mais
que está aplicado nos serviços de produção, transmissão e
distribuição de eletricidade para iluminação pública e particular e força no Município de Belo Horizonte, Capital do
Estado de Minas Gerais, na cidade de Sta. Bárbara e no
distrito de S. Gonçalo, Município de Santa Bárbara. e
bondes no Município de Belo Horizonte, bens êsses que constituem o patrimonio do Departamento de Eletricidade do
Estado; que possue êsses bens em plena propriedade. livres
e desembaraçados de quaisquer onus judiciais ou extra judiciais, legais ou convencionais, inclusive hipotecas, anticrese e
penhores; que, assim como possue esses bens, assim, pela presente escritura e na melhor forma de direito os vende á Companhia com todos os seus acessórios, benfeitorias e pertences
pelo preço certo de trinta e quatro mil contos de réis ....
(34.000: 000$000) representada por uma ordem de pagamento ao National City Bank of New York, afim de ser paga
essa quantia ao Govêrno pela filial do aludido Banco no
Distrito Federal; que, em virtude desse recebimento. dá á
Companhia plena e geral quitação do preço da venda, obrigando-se a nada mais dela reclamar nem repetir em tempo
algum, por motivo da venda ora feita; que a venda ora
feita compreende igualmente os materiais encomendados.
qner já recebido, qner não, os quais serão entrellnes á
Companhia sem qualquer responsabilidade pelo pagamento
assumindo á Companhia, digo, assumindo o Govêrno as obri"gações por êle, Governo, contraídas para com os r('spetivos
fornecedores; que, pela presente escritura e melhor forma
de direito, cede e transfere á Companhia todo o seu domínio, posse. senhorio, uso e goso, direito e havendo-a desde
já empossada desses b~ns vendidos, havendo-a desde ,iá por
empossada desses bens por força desta escritura e da cláusula constituti, obrigando-se por si e s-eus sucessores a fazer
esta venda boa, firme e valíosa e a garantir a evicçiio de
direito; que a descrição de bens constante desta escrilura
(não exclui, digo) não exclui a transferência em forma le:;al
de todos os demais bens móveis, imóveis e semovente<; que
pertencem ao Departamento de Eletricidade e nC'ces;;ários
aos serviços transferidos por esta escritura. exclusive :lj)enas os prédios e terrenos onde funcionem os centros telefônicos, obrigando-se o Govêrno para fazer boa. firme (' vaIios~. essa transferência, a outorgar as escrituras públicas
ou têrmos complementares, que se tornarem necessários,
inclusive as da ratificação da presente, bem como a cumprir quaisquer formalidades legais precisas para o íim exposto; que entre o" bens imóveis ora vendidos se inclur.m os
s{)f;'uintes, cuja descrição se passa a fazer para os efeitos
legais:
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e havidos pelo Govêrno pela escritura pública de acerto de
contas, dacão em pagamento, transação e composição amigável, que entre si fizeram o Estado de Minas Gerais e a
Prefeitura de Belo Horizonte, escritura essa lavrada em as
notas do 20 Tabelião desta Capital, José Olinto Ferraz,
em 3 de setembro de 1926, devidamente registrada nesta comarca em o livro de Transcrição n. 3 D, pago 317, em 22 de
Setembro de 1926, sob o n. 15.033;
.
a) - Quarteirão número cinco (5) da segunda (23 )
secção urbana, desta Capital, medindo cem metros por cent.o e vmte, limitado pela frenfe pE'la Avenida S. Franc-isco,
e pelos lados pelas ruas Goitacázes, Tupís e Rio Grande do Sul, quarteirão esse onde se acha instalado o
Almoxarifado Geral, escrit.órios, galpão de bondes, dois
Geral, escritorios, galpão de bondes, dois galpões de oficina,
vum galpão de serraria, um delPósito e um anexo aos segundo e terceiro galpões com as. respetivas dependências, sendo
que o Almoxarifado Geral é construido de alvenaria de ti.iolos, com cobertura de telhas de tipo francês com uma T.arte de dois pavimentos utilizada para escritírios, medindo
oito metros por dez, com frente para as ruas S. Francisco
e Goitacázes; os escritórios sfJ:l- de construção de tijolos, de
um pavimento, medindo onze metros e vinte. centímetros
de frente pela rua São Francis~() por quatro metros e s~s
senta centímetros de largo: os quatro galpões são de construção metálica cobertas de zinco com vinte metros pornove com frente. para a Rua S. Francisco; o deposito é
construido de tijolos, coberto de telhas, de um pavimento
medindo cinco metros por seis, com fundos para a rua Rio
Grande do Sul; o anexo é construído de alvenaria de tijolos,
coberto de telhas de zinco, medindo dez metros por dezoito;
b) - Quarteirão número trinta e dois (32) da quarta.
(4.a ) secção umbana, desta Capital, de forma triangular, com
cento e vinte metros de frente, pela Avenida Afonso Pena, c·
oitenta e cinco metros pelas ruas 'l'ímbiras e Alagoas, quarteirão êsse onde se acbam construidos os seguintes prédios:
casa dos transformadores rotativos e quadros gerais de distribuição da nova instalacão, construídos de ti.iolos e cimento armado, com cobertura de t-elhas de tipo francês, sobre estrutura metálica, medindo 62 metros e 60 centímetros
de frente pela rua das Alagoas, 44. metros pela Avenida
Afonso Pena e 44 metros dentro do terreno acima mencionado, sendo êste :prédio de um pavimento e com área total
de 968 metros quadrados; uma construção de tijolos de um
pavimento com porão habitável, com cobertura mixta de
telhas tipo francês e zinco, sôhre vigamento de madeira,
medindo doze metros de frente pela Avenida Afonso Pena
e 25 metros e 8~ centímetros de fundo, com alpendre eescada ao lado. construção essa onde funcionam os escritório g~rais; sendo que uma parte é ocupada com os quadros
velhos de distribuição; uma construção retangular de tijolos e cimento armado, com 15 metros de frente pela Avenida Afonso Pena e 16 metros de fundo, de um pavimento,
com cobertura de zinco sôbre vigamento de madeira, achando-se instalados nessa construção dois· motores Diessel; um
barracão de forma retangular de tijolos, 10 metros p. 80
centímetros com paredão coberto de telhas de tipo francês,
medindo pela Avenida Afonso Pena, e 3 metros e 50 centímetros de largura, destinado o dito barracão a residência
de um zelador e pequena oficina de consertos; uma cons-
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trução retangular de tijolos com 3 metros por 5, coberta de
telhas de tipo francês, utilizado para instalaç.ões sanitárias;
uma construç.ão retangular de tijolos coberta de t.elhas de
tipo francês, sôbre vigamento de ferro ,medindo 15 metros
e 50 centímetros por 10 metros e 40 centímetros, no corpo
principal dentro do terreno, acima mencionado, com outro
corpo medindo 4 mptros por 6. com escada lateral: uma subestação a intempérip., constituída por transformadorf.'s e
outras instalações; uma construção de forma retangular de
tijolos coberta de telhas de tipo francês, medindo 2 melros
e 40 centímetros por 6 metros com uma meia agua ao lado
utilizada para almoxarifado, medindo 5 met.ros por 1 metro e 80 centímetros. estando nela instalada uma bomba
hidráulica e finalmente um tanque, para depósito de combustível para a instalação Diessel, de cimento armado, com
as dimcn"ões de 4 metros e 50 centímetros por 4 metros
e 50 centímetros e por dois metros;
c) - QuarLeirão n. 48 da sexLa (6) secção urbana nesta Capital, de forma triangular com 110 metros de frente
pela Avenida Afonso Pena e 76 meLros pelos out.ros Judas
com frente para (as Avenirlas digo para a Avenida Carandaí
e Rua Pernambuco, com uma área de 3.000 metros quadrados quarteirão e;;se onde se acha instalaria a Usina de Gás
Pobre, consistindo em uma edificação de alvenaria de tijolos, de um pavimento. com cobertura de têlha:; de tipo fl'uncês. sôbrc e:;trutura metálica medindo a construção 26 metros de frente por 25 meLros e 50 cen!ímet.ro5 pelos lado:,; ou
sejam 663 metros quadrados, com uma cxLem:üo para depósito de carv50. comtruidn de alvf'naria de tijolos, com cobertura de têlhas de tipo francês. sôbre estruLura metálica
medindo a construção 26 metros fie frente por 25 mcLT'lls e·
50 centímetros pelos lados, ou sejam, digo de tipo fran~êsa,
medindo 12 meLros e 72 centímetros por 8 metros ou sejam
102 metros quadrados;
d) - Lote número nove (9) do quarteirão número
vinte e seis (26) da quarta (4a ) secção urbana. desta cidade,
antiga sexta (6a ) secção. consistindo em um terreno retangular df'> 15 metros de frente pela rua das Alagoas por 40
metros de fundos, com as confrontações constantes da planta cadastral, lote êsse em que se acha consLruida uma
garage fechada para três au tornáveis, medindo 12 metros
de frente, por 6 metros e 50 centímetros de largura, construção de tijolos com cobertura de telhas de tipo francês e
outra constru<;:.ão de tijolos aberLa (Je um lado com cobertura de telhas do tipo franc(~s. merlindo 5 me.tros e 50
centímetros por 24 metros e 50 centímetros.
20 - Agência de bondes, situada na Avenida Afonso
Pena, esquina da rua da Baía com;istinno em um prédio de
tijolos, medindo 14 metros e 30 centímetros por 6 metros e
50 centímetros, com cobertura de zinco. cinco portas. e duas
janelas, siLuada em terreno desmembrado do Parque Municipal;
_
30) Terrenos marginais e quéda dágua do ribeirão
dos Arrudas, a partir da primeira cachoeira, que fica pouco
abaixo da parada do ramal férreo, denominado . post.o do
Freitas até a sua divisa com terras da fazenda de l\farzagão, sita á margem esquerda, até uma área de 100.000 metros qnadrados, conforme planta em poder do Govêrno, e
bem assim a. servidão de água entre os dois pontos acima
referidos, desmembrados os aludidos terrenos da Fazenda
de Freitas, tudo situado neste distrito e município, e adqui-
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ddo por compra feita ao Capitão Mariano Ribeiro de Abreu
e sua mulher D o Elvira Candida de Castro Abreu; por escritura pública de compra e venda de 15 de Março de 1897 em
notas do tabelião José Pedro da Costa, do distrito de Belo
Horizonte, confrontando com quem de direito e cujo título
aquisitivo está registrado sob o n. 529, em 4 de Outubro de
1929, pelo Oficial Sales e em cujo terreno se acha construída a usina hidroelétrica de Freitas, com as seguintes edificações e característicos:
a) - uma construção de forma retangular, de alvenaria de pedra e um pavimento com 19 metros e 30 centímetros por 12 metros e 30 centímetros, dividida internamente
em dois compartimentos; um de1L10 mso por 14,00 ms.; contendo a maquinária elétrica e hidráulica, e outro de 3.80 mso
por 11.10 ms. onde se acham instalados os t.ransformadores
e quadros de distribuição. Esta construção tem 18 janelas
e uma porta;
b) - Tres casas para empregados corno segue: uma
de 8 metros por q metros, com uma extensão para a cosinha
com cobertura de telha romana, de 5 metros por 2.60 ms.
t.udo de alvenaria de tijolos; outra de 4. metros de frente
por 8 metros de fundo, também de alvenaria de tijolos;
Qutra de 6.10 metros de frente por 9,10 metros de alvenaria
de tijolos com cobertura de zinco, e uma outra de 5,40 metros por 6,10 ms. de consfrU0ão de adobe com telhado de
zinco, servindo de almoxarifado. .
4°) - O sítio Petí, antes chamado Bom Retiro, Freguezia
·de S. João do Morro Grande e S. Gonçalo do Rio Abaixo,
Município e Comarca de Santa Bárbara, neste Estado, eêrca
-de 4 alqueires de terra compreendendo a cachoeira chamada "PeU" que ficou dando o nome ao sit.io, com a instalação
elétrica ai estabelecida, todos os seus maquinismos e pertp.nee!'õ, com as demais bl:'nfeitoria!'; existentes, águadao nas4centes ou correntes e todos os mais acessórios confrontando
pelo larlo de cima com a Ser~'a do Bom Retiro. pelas pedras
mais altas a partir do Rio Santa Bárbara até o córrego que
nasce perto da referida serra do córrego segundo seu curso
até o Rio Santa Bárbara, e da barra do córrego, subindo rio
acima até encontrar de novo a referida serra do Bom Ret,il'o. compreendendo nêsse trecho do rio a cachoeira, nenominada Petf, confrontando pela serra, pelo córrego e pelo
rio acima até o canal do Brocutú, com terra de propriedade
de Jacinto Teixeira da Fonseca, ou quem de direito e no
canal referido, rio ac.ima até o ponto· da partida. para as
presentes confrontações. com terra~ d(' Antônio Borgf'S de
Magalhães; e o !'õítio Gre~6rio. situaria no mesmo logar. com
cerca oe fr(~s alqueire!'; de t{'rra. compreenàenrio a extensão
da linha de transmissão elHrica. c.omecando no rio ao fim
do terreno com todas as suas benfeitorias. servidões áLivas
e direit.o!'õ. água das nascrmtes ou corrent,f\S. confrontando
por nm lado com o Ribeirlio Brocutú. por out.ro com terrp.nos de Antônio Borge5 de Magalhães e por outro com t(,l'renos da fazenda Brocutú havido por compra feita pelo 1':staf!o ao dI'. .Tames MiIler e sua mulher, por escritura pública de 30 de Maio de 1912, em notas do Tab. Castro do
Rio de .laneiro. transcrita no livro no 4, auxiliar das transcriçõf's de im6veis sob n. 531, da Comarca de Sant.a Bárbara (1° oficio), - terrenos êsses onde se acha construída a
Usina l)iriroelétrica de Peti, com as seguintes construções,
anexos e dependências; casa de residência de Petí, com uma
fachada de dezenove metros e trinta ~entímetros, nove me-
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tros e dez centímetros de frente, pé direito de tres metros:
e sessenta, alpendre, assoalbado e coberto de zinco, construC;ão de alvenaria de tijolos, coberta de têlhas, casa de empregados com onze metros de frente, cinco metros e quarenta e cinco de fundos e pé direito de três metros, assoalhada;
e coberta de têlhas, construção de alvenaria de tijolos· parte nova usina com oito metros e vinte centímetros de 'frent.'. treze metros e quinze centímetros de fundo, pé direito
até o porão seis metros e quarenta, pavimentacão de concreto, pa;redes. de tijolos, cobertura de telhas; prédiO'
da usina antiga, com dez metros e vinte centímetros
de frente, fundo vinte e quatro metros e quarenta centímetros, pé direito de oito metros e cincoenta até o·
porão, pavidamentação de concreto, paredes de tijolos
6 cobertura de têlhas; duas construcões, uma com onze Illetr05 e dez de frente e quatro e setenta e cinco de fundo,.
com pé direito de dois metros e sessenta, de tijolos, coberta
de têlhas, tendo o anexo uma água furtada de quatro metros e vinte por dois metros e oitenta e cinCll, e dois l11t1is
tendo cada qual cinco metros e setenta de frente, e de fundo dois metros e sessenta, construidas de tijolos, cobertas de'
ttlha vã; um barracão com frente de 16 melros e quarcnl~
C"l'ntfmetros por 4 ms.. 70 de largura, e dois metros de p1
direito, estando o mesmo em ruínas; distribuidora, com
nQve metros e setenta de frente COm doze metros e trinta de
fundo, p~ direito com 7 ms. 35, tendo anexo uma á~a
furtada com 5 roS., 43 por 5 ms., 52 e pé direito com
2 ms., 85, sendo a construção de sobrado de alvenaria depedra coberta de têlhas com pavimentação inferior cilnentada e superior de táboa;
5°) - Usina de Rio de Pedras situada no Rio de Pedras, Comarca de Ouro Preto, consistindo na Usina propriamente dit.a, cachoeira, bacia de acumulacão ~ mais ~ml'XOS
e dependências. formada pelo rio das Velhas e seus afluentes - Rio de Pedras e córregos de Maracujá e l"arinba
Sêca, barragem, com uma largura total, incluídas duas cortinas terminais de impermeabilização das margens de 1tl-i
metros e 50 centímetros e bem assim condutos forçados em
concreto armado e demais instalacões e terrenos mar~inals
e contíguos, tudo havido pelo Govêrno, por força da escritura de dação em pagamento e outros pactos Que celf-brc '.1
com a Prefeitura desta Capital em 3 de Setembro de 1926,
em as notas do tabelião José Olinto Ferreira, livro 150,
folhas 83 verso, devidamente- transcrita na Comarca de Ouro·
Preto, no livro de transcrição n. 3, pags. 126 a 127 sob
ll. 724 em 11 de Novembro de 1926, pelo oficial do Registo'
de Imóveis, da mesma Comarca de Ouro Preto, Afonso Augusto dos Santos, e com as seguintes edificações; Usina Hidroelétrica de Rio das Pedras, a parte antlJl'a construida em
uma área de 255 ms. 64 tesouras metálicas, com engradamento de madeira, cobertura de tNhag francêsas, com pé
direito de 6 ms. 93, a parte nova construída em uma área'
de 252 mS.2,13, com tesouras metálicas com engradamento de madeira. cobertura de têlhas fl·3.ncêsa~, pé direito de'
8 ms. 10; torre de saída, construida em uma área de 21 metros e vinte e quatro decímetros quadrados, com a alf.ura
de 17 metros; sala de transformadores,. construída em uma
área de 130 ms.2, 27; subestação da barragem, construída
de alvenaria de tijolos, coberta com cbapa de concreto armado com pé direito de quatro metros; Posto Meteorológico .:- construído de alvenaria de tijolos, coberta com cba-
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pa de concreto armado, com o pé direito de 4 metros, construído em uma área de 19 ms.2, 80; oiicinas construídas de
alvcnaria de tijolos, com tcsoura e engradamentos de madeira, cobertas de telhas francês as, pé dire~to de 4,80; Resi·dência do engenheiro construída de alvenaria de tijolos
·coberta de telhas curvas, esquadria e assoalho de madeira
de lci forrado de estuque, com o pé direito de 3 ms. 50
const.ruída numa área de 229 ms.2, 76 dividida internamente em diversos cômodos necessários a uma casa de familia; casa de escola construida de adobos, coberta de folha
de zinco, todo o madeiramento de pinho do Paraná, construída numa área de 89 ms2, 40 com pé direito de 2 ms. 90
dividida em diversos cômodos: Residência do Chefe da Usina - construção de alvenaria de tijolos, cobertura de telhas
curvas, soalho de frizo, fôrro de taboas de pinho do Paraná,
construída em uma área de i51ms2, 27; Garage Galpão
com e!õteios de madeira de lei, engradampnto de pinho do
Paraná, cobertura e parede d". folhas de zinco, pé direito de
.4 ms. ·33, construída numa área de 123 ms2; 24; Depósito
de Ga:olina construção de adobos, madeiramento de pinho, cobertur ade zinco, pé direito de 2 ms. 20, construido
. numa área de 12 ms. 454; Ca.w de empregados - construída de alvenaria de tijolos cobertura de telhas curvas e francêsas, todo o madeiramento de pinho do Paraná forrada. de
taboas de pinho, com pé direito de 2 ms. 70, construída
numa área de 75. 29i; Casa de empregados construida
de adobos, cobertura de telhas curvas, madeiramento de pinho, fôrro de esteira, pé direito de 2 ms, 70, construída numa
área de 53 ms2, 47; Casa de empregados- (duas moradias) construção de adobos, cobertura de telhas curvas,
madeiramenf.o de pinho, fôrro de esteira, pé direito de 2 mi!!.
·60 construida numa área de 60 ms2, 48; Casa de empregados construiria de adl)bos, cobertura de telhas curvas, madeiramento de pinho, pé direito de 2 ms. 57, con!truída numa área de 70 ms2, 63; Casas de empregados con!';f.ruida de adohos, cClbertura d<.> telhas curvas. madeiramrmtn de pinho, fr')rro de l~c:;t.ejra, construiria numa área de
.46 ms2, 37; Ca..~a de empregados construção de adobol
cobertura. de telhas curvas, madpiramento de pinho. fôrro
de esteira, pé direito de 2 ms. 50, construida numa área de
de 64 ms. 2,68; Ca.~a de empregados - construída de adobo.
cohertura de telhas fr:mcêsas, madeiramento de pinho, fOrro de esteira. construida numa área de 20 ms. 2,48; Co.&tJ
de empregados (3 moradias) construção. de alvenaria de
tijolos, cobprtura de telhas curvas, madeiramento de lei,
fôrro de esteira, pé direito de 3 ms. 78, construida numa
área de i 7i ms. 2; Casa de empregados - construção de
arJobos. cobertura de t.elhas curvas. madeiramento de pinho.
fôrro de pano. pé direito de 2 ms. 60. construida numa área
64 ms. 2,68; Casa de empregados - construção de adobol
cobertura de telhas curvas, madeiramento de pinho. fôl'l'()
de esteira. pé direito de 2 ms. 90, construida numa área de
.19 ms. 2, 80; Casa de empregados construção de adobol
cobertura de telhas curvas, madeiramento de pinho, fôl'ro
de pano, pé direito de 2.60 construida numa área de 44 hs.
2,25; Casa de empregfl.dos - constrn"c;.ão de adobos, collertura de telhas francêsas. madeiramenf.o de pinho, fôrro tie esteira, pé direito de 3 metros. tlonstruida numa área d.
79 ms. 2.80; 2 quartos isolados de adobos, cobertura de telhas curvas, madeiramento de pinho. fôrro de esteira, cimentados, com o pé direito de 2ms. 50.
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6°) - Uma fazenda situada no Rio de:Pedras e S. Gon:ÇaIo do Monte do Município de Ouro Preto', â margem direita do rio de Pedras, anexa á barragem, com todas as benfeitorias existentes e sem qualquer restrição, todos os terrenos inundáveis tanto do Río de Pedras. como do Rio das
Velhas, numa superfície de 348.000 metros quadrados, fieando os antecessores do Govêrno com direito a todas as
suas terras situadas fora do perímetro da inundação, excetuando o bloco da Fazenda supra citada e que tem os seguintes limites; de um lado com terrenos que pertenceram
aos herdeiros de Francisco Martins, pertencentes hoje a
Franrisco Rodrigues da Silva, de outro lado com a omhreira
direita da barragem, um terreno denominado "Catemba"
anexo á ombreira esquerda da barargem, limitando-se com
te~ren.!2s de Antônio Marcelino Pedrosa, com a área de 20 alqueires, mais ou menos; todos os terrenos inundáveis numa
área de 4 alqueires e 39.600 ms., bem como um moinho,
t.errenos êsses situados nas margens direita e esquerda do
Rio das Velhas e do Rio de Pedras, nêles incluidos os terrenos que foram ou pertenceram aos herdeiros de Francisco Martins e José de Mello; todos os terrenos inundáveis
numa área de 111.000.000 e mais 5 alqueires mslms de
terreno! situados no lado opost.o do Rio de Pedra~; um terreno inundável numa área de 8.400 ms. 2.2 terrenos inundáveis, com área de 6.000 msOOmslms; terrenos inundáveis com a área de 155.600 ms. 2,00 mslms; uma casa, um
engenho de cana e um de mandioca e 2 alqueires de terra5
situadas entre Lucas Rodrigues da Silva e Emilio Franci~
co de Oliveira, todos os t.errenos inundáveis com a área
mais ou menos de 134.000.ms.00; 9 alqueires mslms de
terras entre os terrenos de Antônio Marcelino Pedrosa e a
cabeceira de Riacho da "Varinha"; 49.000 ms. ms. 2,00
mais ou menos de terrenos inundáveis numa área de
47.500 2,00 mslms de terrenos inundáveis numa área de
.{7.500.200 mslms; todos os terrenos inundáveis numa área
de 56.000 ms. 200 mslms todos os terrenos inundáveis em
uma área de 65.800 ms 2,00 mslms uma casa e um moinho;
terrenos inundáveis numa érea de -i5 :000 ms. 2,00 mslms; terrenos inundáveis numa área de 21.2.600 ms 00 mslm!;
terrenos inundáveis numa área de 89.~00 ms. 2,00 ms\ms;
terrenos inundáveis numa área de 12.800 ms 00 ms ms;
terrenos inundáveis numa área de 12.8ÓO ms 00 ms]ms; uma
easa c terrenos inundáveis com a área de 77.200 ros. 200
mslms; terrenos inundáyeis com a área de 2.G:OO ms 00
mslms: terrenos inundáveis com a rárea de 44.950 ms. mslms;
uma c·asa e t.errenos inundáveis com a área de 77.200 ms. 00
mslms; terrenos inundáveis com a área de 2.600 ms. 00
mslms; terrenos inundáveis com a área de 8.200 ros. 00
ms1ms; terrenos inundáveis com a área de 5.300 ms. 00
ms\ms; uma casa e terrenos inundáveis com a área de
.
046.200 ms. 00 ms.ms; uma casa e terrenos inundáveis com
a área de 23.600 ms.OO mslms; terrenos f6ra do perímetro
de inundação r.om a área de 14.200 ms 00 mslms; t.errenos
inundáveis com a área de 39.500 ms. mslms; e uma cafúa;
terrenos inundáveis com a área de 1.400 ros. 00 ms!ms;
terrenos inundáveis com a área de 28.400 ros. 00 mslms:
uma casa e terrenos immdaveis com a área de 22.800 ms 00
ms\ms; terrenos inundáveis com. a área de 22.200 ms 00
ms ms; terrenos inundáveis com a área de 3.400 ms. 00
msl ms; terrenos inundaveis com a área de 4.200 ms mslms;
bens êsses adquiridos pelo Estado por escritura de acOrdo 8
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de compra. e venda de 27 de Maio de 1927 nestas mesmas notas, devidamente registrada no Registro de Hipotecas de Ouro
Preto, no livro 3° da transcrição de Imóveis, a pags. 140 v a
1.41 v. sob o n. 875 sendo vendedores D. Constança Augusta
da Silva e outros;
7° - Terr.enos situados no distritõ de S. Gonçalo do
Monte, do Município de Ouro Preto, nas margens do Rio de
Pedras e do Rio das Velhas, com todas as benfeitorias existentes, sem qualquer exclusão compreendendo ,o seguinte:
12 alqueires e 5.800 ms. 00 de terrenos inundáveis de conformidade com a planta e demais estudos das obras denominadas "Reprêsa do Rio de Pedras" e mais 7 alqueires e
6.075 ms 00 e anexo áquele terreno fora do perímetro de
inundação dentro das seguinies divisas êstes últimos alqueires a saber; começando do córrego "Farinha Sêca" por uma
cerca de arame e por um vale subindo um espigão até o alto
do campo, confrontando com Estevão de Matos e deste alto
por um vale abaixo até o córrego confrontando com Benedito José de Araujo, e por êste abaixo, numa extensão de·
300 ms. 00 mslms e dai beirando o muro, por outro vale até
encontrar o quintal de SeV'eriano Rosa da Silva, e daí descendo por uma cerca de arame até o córrego do Aiá e por ~se
aboixo, beirando o quintal de Idalino Jorge da Silva, até
uma cerca de arame e daqui por um valo do mesmo Idalino
até a porteira da entrada dos terrenos e desta porteira por
outro valo afóra até o quintal de Vigilato Martins Pedrosa
e seguindo· beirando o mesmo quintal até <> brejo afora até
o Rio das Velhas e pelo Rio abaixo até o córrego "Farinha
Sêca" onde (teve início digo) tiveram início as dividas com
todas as benfeitorias constantes de uma casa, um paiol e um
abrigo, bens êsses havidos pelo Estado por compra feita a
Antônio Marcelino Pedrosa e sua mulher D. Maria Sabina
Pedrosa por escritura pública de 9 de Dezembro de 1927 nestas mesmas notas, devidamente registradas em· Ouro Preto no
livro n. 3 de transcrição dos imóveis. ás pags. 146 v a 141 v
sob. n. 910 em 29 de Dezembro de 1927.
. que o Govêrno cede á Companhia a concessão para fornecimento de energia elétrica de que é cessionário e que foi
outorgada pelo Município de Santa Bárbara á Companhia de
Eletricidade e Viação Urbana de Minas Gerais, por têrmo de
7 de Outubro de 19:1.4; que a Companhia se obriga a dar ao
Estado durante a vigência do contrato para e:cploração de
urviços de força, e luz e tl-ansporte, coletivo con:~tante·
desta escritura, seus aditamentos ou prorrogações, uma participação de cinco (5) por cento sdbre a renda bruta do fornecimento de eletricdade (lu: e força) em Belo Hori:onte,
na cidade de S. Bárbara e e1T&S. GoW;alo e de e:cplorar;ão
de serviços de bondes em Belo Horizonte, na forma do contrato constante desta escritura recolhendo essa quota ao
Tesouro do Estado, semestralmente. no decurso do mês seguinte á expiração de cada semestre financeiro da Companhia.fic.ando entendido que não se inclue na renda brl 1ta
p;1ra o computo de t.al cont1'ibuicão o produto das venda!;,
serviços e fornecimentos feitos ou prestados pelos diversos departamentos da Companhia a outros devartamE'ntos
seus; que no. caso de falta de recolhimento aos cofres do
Tesouro do Estado da importancia de qualquer quota semestral de participação sôbre a renda bruta, no prazo acima fixado o Govêrno intimará á Companhia, por ofício e
aviso no órgão oficial dos Poderes do Estado, a fazer recolhimento ou pagamento em atrazo dentro dos dez dias se-
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guintes ao último dia do prazo acim.a fixado, e se, findos.
êsses dez dias persistir a falta, o Govêrno intimará nova.,.
me~te a Companhia do mesmo modo e com o mesmo prazo
de dez dias, a entrar com a contribui,ção em atrazo, mas já
agora acrescida da multa de dez (fO) por cento que, se findo êsse novo prazo, não for realisado o recolhimento, o contrato para a execução dos serviços de luz, força e transporte
coletivo, constante desta escritura, considerar-se-á rescindido mediante prévia interpelação iudicial com todos os
consetários legais da rescisão previstos no mesmo contrato;
que, a primeira quota de participação será paga no decurso do mês de Julho de 1930 e corresponderá ao período a
decorrer entre esta data e o dia 30 de junho de f930; que
o Govêrno garante á Companhia a permanência das linhas
de transmissão de energia elétrica ora vendida, que atravessarem terrenos particulares estadt;lais e municipais, obrigando-se a outorgar ou fazer outorgar á Companhia os necessários títulos de servidão, dentro do prazo máximo de
seis meses, e, quanto aos terrenos particulares, se não fOr
possível obter servidões, o Govêrno se obriga a d~sapropriar
a sua custa, as fai:r:as de terras necessárias á passagem, reparações e substituições dessas linhas de transmissão desde
que qualquer proprietário de terrenos particulares se oponha ãpermanência de algumas dessas linhas, comprometendo-se, outrossim, a indenizar a Companhia de todas as perdas e danos e lucros cessantes que decorrerem de q'lU2lquer
oposição de particulares ã permanência das al~tdidas linhas;
que a renda do atual Departamento de Eletricidade proveniente da operação dos serviços transferidos por êste contrato até 30 de setembro de 1929, pertencerá ao Govêrno,
correndo por sua conta todas as despesas provenientes da
mesma operação até esta data; que de 1.0 de outubro de 1929
em diante, a renda e despesas de operação dos mesmos servicos correrão por conta da Companhia declarando o Govêrno que dessa data em diante o Departamento não tem autorizado outras despesas que não as provenientes da operação normal dos serviços; que as partes levantarão de comum acôrdo, dentro de 60 dias, a contar desta data, um inventário completo das instalações, equipamentos, maquinismos, material nos almoxarifados, e todos os demais bens compreendidos nesta venda; que, como condição da venda feit..
por esta escritura, o Govêrno autorizado pelas mesmas leis
e mais disposições em vigor, passa a conceder e contratar a!>
explorações dos serviços de fôrça, e luz e transporte coleth'o
no Município de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas
Gerais. dora avante denominado l\1UOlcípio. de acõrdo com
as cláusulas e condições que se seguem. iicando entendido
constantes das cláusulas seguintes sómen te vigorarão enquanto permanecerem de fato e de direito os privilégios
adiante outorgados :
SERVIÇO DE FORÇA E LUZ

Cláusula primeira
O govêrno, tendo em vista as obrigações no presente
contrato assumidas pela Companhia, concede a esta o direito
exclusivo de produzir, transmitir. distribuir e vender, den.,.
tro do município de Belo Horizonte, Capital do Estado de
:Minas Gerais, energia elétrica para luz pública e particular.
para fôrça e outros fins, comprometendo-se a ;não permitir
VOLUME XIV
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que. durante Q prazo dêste contrato. tereeiros explol'em os
mesmos serviços ou. o de go:;; para qualqueJO fim.
~rágrafo único. Esta exclusividade porém, não impedirá
que particulares' individualmente. produzam energia para as
suas próprias necessidades, desde que não a forneçam a terceIros. mesmo a Utulo gratuito, nem utilizem as ruas, pracas, estradas ou outros logradouros pt>.blicos.
Cláusula segunda
A Companhia. enquanto gozar do privilégio que l11e é
concedido por êste contrato, obrIga-se a estahelecer, manter
e desenvolver de aci}rtlo ~()m 'iS normas técnicas modernas de
efir.iência e segurança, uma rêde de transmissão e distribuição de energia elétrica para luz (pública e particular) e
fÔl"çn rlpslinada. a usos domésticós e industriais, curnprindoIh!' remodplar os serviços atuaiS no que fóI' preciso, de acÔrdo
com os tt~r'mos e condições dêste contrato.
~ 1.0 Para o fiel d~sempenhG das obrigações Mnstantes
.de!ltf. cláui'-ula, a Companhia manterá sempre, em usinas, subel':f.ac:õp-s, linhas de transmis!lào e rede de distribuição, a ca. J:)ar-,irln'ip necessária para satisfazer a demanda de seus con,sumirlores, DOS têrmo5 dêste contrato, obl'igando-se a manter
uma ('apacidade total de instalação superior em iO % á demanria máxima do ano anterior.
~ 2. 0 Além do que fica estipulado no parágrafo anterior.
obriga-,,-:e a Companhia a substituir, d.mtro de dois anos, prorrogável por mais um ano, mediante justificação, as linhas
de transmissão de 45.000 volts, desde a Praca CruzeIro. até
a nova suhestação terminal. atualmente numa posteacão muito
frágil e singela, por um sistema de posteaçáo adequado e estr!ltllra de aço qne ofereça as nec"!ssárias garantias de 5eguranr:n e que permita a continuidarl€' do serviço de fornecimento de energia elétrica, de tal forma que OS cabos condutor!'!) fiquem sugpen~os no vão o('upado pelo canal existentp, e onde os mesmos atravessarem as vias públicas, se
ugarão isoladores cll1plos com uma tela ou cOl'doalha de aço
com lIneis espaçarios com intervalos de dois metros no máximo. pa;:;sando cafia caho condutor elas linhas de transmissão por êsses aneis entre os respectivos lances dêsses cruzamentos.
~ '3.0 A ComPllnhia manterá na sua séde um escrit6l'io
industrial, cujas atividades serão estendidas a. todos 08 municípios servidos pela Companhia, para o fim de estimular
o desenvolvimento dêsses municípios e suas indústrias.
Cláusula terceira

I - A Companhia fornecer! todo o serviço de iluminação pública para ruas, praças. estradas e outros logt'adouTOS públicos no município de Belo Horizonte, obrigando-se a
mant.er e explorar a l'êcle existente e fazer, dentro nos perfmetros urbano e suburbano, os acréscimos qlle as necessidades da cidade exigirem, mediante prévia requisição do govêrno. respp-itado sempre o disposto na cláusula quarta.
§ LO Para todos os efeitos, por iluminação pública entende-se a das avenidas, ruas, praças e jardins, viadutos e
pontes. a das far.haõas dos edificios públicos, estaduais e
municipais e à das fachadas dos edifícios de ensino superior
subvencionados pelo Est.ado,
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dias de festa ou solenidade oficial. será feita sem prejuizo
dos demais serviços da Companhia. e requisitada com a indispensável antecedência correndo as respectivas. despesas
por conta do govêrno ou da Prefeitura, conforme fôr o requisitante e cobrado o consumo pela tabela de iluminação
particular com o abatimento de 25 %. salvo acÔrdo especia!.
fi - A Compaotua manterá a llumlllacão pública atual
e futura com as seguintes obrigacões:
a) esforçar-se-á por: bem manter o serviço, abrip:andose. salvo se a destruição ou falta resultar de distúrbios, a
renovar as lampadas inutilizadas ou desaparecidas dentro do
prazo de 24 horas depois de receber o aviso da Prefeitura;
•
b) de conservar e manter a rêde de modo a fornecer
bons serviços;
c) de manter o servil/a diariamente do escurecer de um
dia ao amanhecer do outro, sendo o horário organizado pela
Companhia e aprovado pela Prefeitura, de modo a perfazer
um total de 3.940 horas de serviços. no máximo por ano.
TIl - As despesas com a instalação de extensões da rêde
de ilumina~ão pública, que serão feitas dentro das limitações da clá.usula quarta, CDrrerão PDr conta da CompanhIa a
quem ficarão pertencendo as novas instalações bem como
as já existentes.
rv - Pelo presente contrato o govêrno aprova, para todos os efeitos, a rêde de ilumina~ão pública ora existente,
devendo ser aprovadas pela Prefeitura as plantas de quaisquer acréscimos que ela requisite â Companhia.

Cláusula quarta

r-

A Companhia enquanto gozar do privilégio que lhe

é concedido por êste contrato, deverá estender, dentro nos

perímetros urbanos o suburbanos, as suas linhas de distribuiCão de energia elétrica para illlminal;;ão pública ~ particular e para fOrça, bem como ampliar a capacidade dessas
linhl\S de modo a atender aos pedidos de extensões ou aumentos de iluminacão pública e de liga~ões para iluminações
particulares e para fÔl'ca com caráter perm:>nente, mas s6
será obriF;ada a faze-lo se o govêrno e a Companhia verificarem Que será assegurada a esta por dez anos. pelo menos,
uma receita anual bruta sôbre a extensão ou amp!iacão em
aprel;;O nunca inferior á terça parte do respectivo custo.
n - Nas linhas, rêdes e todas as demais instalações externas, poiterão ser usados fios descobertos; atendidas as necessidades e segurança pública.
lU - As derivações necessárias para a ligação de instala.;ão do consumidor á rêde da Companhia, correrão por
cont.a do consumidor na parte que estivey' comprE"endida
dentro do seu imóvel, inclusive terreno, e por conta da Companhia entre o limite da propriedade do consumidor e a
rêde de distribuição A manutenção da parte paga pelo consumidor correrá igualmente por conta dês te.
IV - As derivações e as instalações internas poderão
ser feitas por pessoas idôneas alheias á Companhia. mas esta
manterá o direito de examiná-las, antes da respectiva ligação á rêde fornecedora de energia, ligação essa que não
poderá ser feita senão pela Companhia e mediante pré\Tio
pagamento do preço constante das tabelas a que se relere
a cláusula sexta.
to
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Parágrafo único. Se a instalação não oferecer a necessária segurança" de bom funcionamento ou puder prejudicar
o fornecimento a oútros consumidores, a Companhia poderá
recusar a li~ção" ou depois de feita cortá-la.
.. V· ~ A' Companhia organizará, com aprovação do govêrno, um regulaplento ou· código de instalações elétricas.
estabelecendo os requisitos técnicos das instalações.
VI - Nem o govêrno nem a Companhia assumem responsabilidade alguma pelas instalações do consumidor, ou
por qualquer dano a pessoas ou cousas resultantes do respectivo uso, sejam essas instalações por ela feitas ou sómente
inspecionadas.
VII - As rêdes distribuidoras poderão continuar a ser
aéreas e irão sendo substituidas por canalizações subterraneas nas ruas e praças que receberem calçamento aperfeiçoado, isto é, naquelas em que o calçamento fôr de paraiepípedos de forma regular, naturais ou artificiais ou de capa
betuminosa, e repousar sôbre leito de concreto ou de macàdàme nunca inferior a quinze (15) centímetros de espessura. Nestas vias públicas, uma vez estabelecida a rêde subterranea, não será mais permitida a rêde aérea.
Cláusula quinta
I - O serviço de energia el~trica para quaisquer fins
ficará sujeito a contagem por medidores .de propriedade da
Companhia, fornecidos aos consumidores mediante o aluguel
constante da tabela e que ficarão sob a guarda dos ditos consumidores. Idêntico aluguel pagarão os consumidores pelos
medidores já instalados na data dêste contrato. A variaeão
de voltagem nos -bornes" dos medidores não excederá de
7. 112 % (sete e meio por cento) da voltagem normal. Os
medidores deverão ser assentados dentro de 10 dias, no máximo, a contar do dia em que' o consumidor tiver feito o depósito de que trata a cláusula oitava.
§ 1.0 A Companhia poderá substituir os medidores já
instalados na dala dêste contrato, quando êstes se acharem
defeituosos, não podendo cobrar qualquer taxa. por essa substituição.
§ 2.0 A Companhia não será obrigada a fornecer servico
não medido, mas pod~rá. áfáazê-Io mediante acOrdo com o consumidor, desde que conceda vantagens idênticas a todos os
consumidores que estiverem em iguais condicões.
II - Os medidores serão dos mais aperfeiçoados, preferivelmente de um tipo uniforme e estarão sujeitos, sem despesa' para a Companhia, á inspeção, aferi<:.ão e verificação
pelo gõvêrno por intermédio de sua reparticão fiscalizadora.
In - Os medidores, a qualquer tempo, estarão sujeitos a exame por prepostos da Companhia para verificação de seu normal funcionamento, cabendo aos consumidores, o direito de exigir, mediante prévio pagamento da taxa
que a tarifa da Companhia estabelecer; a aferição de tai:t
aparelhos, cujas variações não deverão exceder de 3 % sC'h
a prova de completa carga.
t
Pará~afo único. Se realmente a variação verificada fOr
superior ao má."timo acima estabelecido e a favor da Companhia esta, dentro em oito dias, restituirá a taxa do exame,
concertará o aparelho ou o substituirá por outro devidamente
aferido e restituirá a quantia recebida a mais na conta
relativa ao mês anterior, pressumindo-f'e que essa conta tenha sofrido uma alteração correspondente á variação veri-

-
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ficada no medidor. Se a variação que o medidor acusar fOr
em benefício do consumidor, caberá á Companhia, o direito
de exigir dêste, o pagamento da quantia adicional, determinada pela mesma forma precedentemente exposta, apresentando 'a conta respectiva.
IV - Os prepostos da Companhia por esta devidamente
autorizados terão o direito de entrar nos prédios dos consumidores com prévia licença dêstes, para o fim de ler medidores, examinar fios, medidores e outros aparelhos ou parã
quaisquer outros fins, relativos aos serviços da Companhia,
podendo retirar ou desligar os seus fios, medidores e outro!
aparelhos, para aferiCão. concertos, substituições e nos demais casos estabelecidos nêste contrato. Se acaso fM negada
a licença acima aludida, a Companhia poderá desligar os serviços, independente de aviso.
V - Além das medidas que lhe forem em direito permitidas, sempre que se verificarem na instalação do consumidor, alterações de fios ou aparelhos que possam prejudicar o devido funcionamento do medidor, ou haja fraúde
de qualquer maneira para subtrair a energia consumida ao
pagamento do consumo, a Companhia terá o direito de interromper imediatamen.te o serviço e de cobrar do consumidor uma quantia correspondente á energia subtraida ou
não medida, calculada na base da tarifa em vigor, acrescida de vinte por cento (20 %), quantia essa que, em caso
algum, será inferior ao total de três meses de consumo normal para instalações idênticas.
Cláusula sexta
I - O fornecimento aos particulares será cobrado de
acõrdo com tabelas que a Compànhia organizará de forma a
proporcionar. a todos os consumidores ns maiores possibilidades de utilização de energia, contendo essas tabelas graduações para baixo tomando em consideração a quantidade
de energia consumida, a capacidade da instalação, os fatores
de carga e potência e outras condições de uso.
n - O preço máximo da tabela para iluminação particular, usos domésticos e pequenos motores até a capacidade de 2 H. P. aplicável ás quantidades iniciaiS' de energia
consumida, será. de seiscentos réis <'600) por kilowaf.t hora;
o da tabela. para motores e outros usos de mais de 2 H.P.
tamMm aplicável ás quaUdades iniciais de enerlria consumida, será de trezentos e cincoenta. réis "35'0) por kilowatt
hora.
Parágrafo t1nico. A Companhia fornecerá energia elétrica transformada aos particulares e á pequena indústria,
para iluminaçito. aquecimento e pequenos motores até a
capacidade de 2 H. P. bem como para fogões e aquecedores
para uso doméstico. sem limite de capacidade, correndo por
conta do consumidor a transformação da energia quando
exceder daquele limite de 2 H. P. ou quando o consumidor
de menos de 2 H. P. preferir a tabela de fOrça, entendendose que essa obrigação da Companhia s6mente prevalecerá na
área em que existir a respectiva rêde.
m .,- Em quaisquer casos serão estabelecidos mínimos mensais, QUe corresponderão á capacidade da instalação do consumidor e respectivo uso. Fica, porém, desde
já estipulado que o mínimo mensal para a iluminação parficulàr, uso doméstico e pequenos motores até a capacidade
de 2 H. P., não excederá de doze mil réis (12$000) por Jd-
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lowatt ligado ou fração. Para uso doméstico (fogões e aquecedores) o mínimo será de 10$000 por KW instalado ou
fração.
IV - Salvo, convenção diversa para serviços especiais,
as tabelas para fÔrça se aplicarão s6mente ao serviço fornecido para períodos sucessivos de doze meses ou mais.
V As tabelas estabelecerão também as seguintes
taxas:
a) de aluguel de medidores que no caso de medidores
monofásicos, não excederá a dois mil réis (2$000) por mês
por cada i O amperes ou fração de capacidade do aparf3lho
medidor, e no caso de medidores polifásicos, não excederá a
três mil réis (3$000) por mês. por cada 10 amperes ou fração de capacidade do aparelho medidor, salvo se forem utilizados com aparelhos auxiliares, caso em que o aluguel se!'á
combinado entre a Companhia e o consumidor;
b) de aferição de medidores, requisitada pelos consumidores, que não excederá a oito mil réis (8$000) por cada
medidor monofásico e doze mil réis (12$000) por cada medidor polifásico independente de capacidade;
c) de vistoria, requisitada pelos consumidores não excedente a mil réis (1$000) por tomada de corrente ou receptáculo de lampada, com o mínimo de cinco mil réis (5$000)
por instalação;
d) de ligação á rêde forne.cedora, não excedente a dez
mil réis (10$000).
VI - Independente das tabelas, a Companhia poderá
celebrar contratos especiais com consumidores de acàrdo co n
as cláusulas que mutuamente acordarem, desde que não 11P.gue vantagem idêntica ·a outros consumidores em igualdade
de condições.
VII - A iluminação pública, compreendendo o fOl'nec.imenta de energia e os serviços da Companhia constantes da
cláusula terceira, será paga mensalmente á ra:ão de '1I,f)/)Mltll
e cinco réis ($095) fJor vela mês. A iluminação pública é
custeada pelo E~tado.
§ único. 1:sto preço se refere li vela internacional
padrão de capacidade de oitenta velas ou mais. Para as lampadas de tamanho padrão intermediário o preço será determinado proporcionalmente por interpolação, arredondandu
para o mais próximo real.
VIII - A obrigaclio da Companhia abrangerá a aquisição e instalação por sua conta, de todos os materiais necessários c li. respectiva manutenção, bem como o fornecimento da iluminação pública, na forma estipulada na cláusula terceira, empregando o tipo normal de lampada colocada em braços ou suspensas nos postes da rêde de distribuição e alimentada pelos condutores aéreos de enerjl;ia. Caso
o Govêrno deseje material ou instalação de tipo difere:!lte, a
instalac.ão e respectivo fornecimento dessa iluminação ficarão sujeitos a um acOrdo especial entre o Govêrno e a Companhia.
IX - A Companhia fornecerá iluminação gratuita ao
Palacio da Presidência, ás quatro Secretarias do Est.ado ~
á Prefeitura, até a capacidade de vinte (20) KW lill:ados a
cada um dos edifícios mencionados, sendo que a iluminação
fornecida a todas as ·repartições públicas estaduais será <:lObrada de acOrdo com as tabelas de iluminação pública.
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x - Não se fará qualquer alteração na iluminacão p~
blica, com prejuizo da renda, sem prévio consentimento .1<1$
partes contratantes.
XI - A Prefeitura gozará de tarifas especiais a serem
combinadas, dentro de quatro meses, com a Companhia, 'no 1
os serviços municipais de água, esgotos, e de suas oficl.! tS
que não sejam para auferir rendas.
xn - As casas de caridade atualmente existentes e os
estabelecimentos de instrução gratuita mantidos pelo Estado
gozarão de um abatimento de 20 % sôbre o preço taxado para
a iluminação particular.
Cláusula Sétima
Fica estipulado que, tendo sido os preços máximos constantes da cláusula sexta, bem como os da iluminação pública, convencionados na base da relação vigorante entre a
moeda brasileira e a moeda norte-americana de acordo com
o sistema da lei 5.108 de 18 de dezembro de 1926 (isto é, o
dolar ouro norte-americano equivalente a 8$359) ml~tade
dêsses preços ficará fixa e a outra metade variará de acordo
com as flutuações cambiais em torno da dita base, determinando-se a variação dêsses preços pela flutuação ·cambial que se verificar em face da média das taxas diárias
oficiais para saques á vista sobre 1\'o\'a York, durante o
mês anterior, conforme publicação feita pela. Camara Sindical dos Corretores de Fundos PúLlicos do Rio de Janeiro,
ou outra fonte oficial semelhante. Quanto aos outros preÇOs
eonstantes das tabelas que a Companhia organizar, poderá
esta fazer variar ou não estes preços com a limitação, porém, de que os ditos preços máximos, digo, preços não deverão exceder em qualquer mês, aos preços má."I:imos. depo.ois
de ajustados conforme a medida da taxa cambial durante o
mês anterior, na forma desta cláusula.
§ :1.0 O ajustamento dos preços. de acô1'do com esta
cláusula, deverá, ser feito da seguinte maneira: multiplicarse-á a metade variável do preço por urna fração decimal a
que haja sido reduzida uma fração ordinária, tendo por numerador a média das taxas cambiais vigentes para o dolar
no mês anterior e por denominador a base acima referida
de 1's. 8.359. A dita fração deverá ser levada até a segunda
casa deCImal mais próxima. Assim, se a média das taxas
camhiais para um determinado mês fuI' de 7$840, a fra(~ão
decimal aplicável para o ajustamento será de 0,94. Na al)licação de~ta porcentagem aos referidos preços, serlio _desprezadas quantias de cinco a dez réis serão consideradas dez
loéis intesrais.
§ 2.° As contas serão pagas, digo, serão calculadas com
a aproximacão de $100, sendo cada fr:lção dC!';sa impor,Laneia
acima de $050 considerada como $100, e desprt".zu.da cada
fração menor.
II - Se no futuro o mil réis alual fôr converf.ido em
outra moeda nacIonal, os preços estabelecidos, bem como as
aumentos e reduções que se fizerem de acOrdo com esta
cláusula, serão calculados proporcionalmente, tomando-se na
devida conta a base em que se efetuar a conversão do mil
réis atual na nova moeda.
Cláusula oitava
I - A Companhia terá o direito de eXIgIr que os consumidores façam depósitos, que ela conservará em seu po-
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-der, como garantia do pagamento das contas dos mesmos
~onsumidores e da Conservação dos bens de propriedade da
Companhia, sob sua guarda, depósitos êstes que serão equivalentes a sessenta dias de consumo estimado o mais aproDmadamente possível, ficando a Companhia autorizada a
:exigir o reforço dêsses depósitos desde que verifique ou
possa prever, que o consumo mensal ultrapassará a estimativa em que se basearam os depósitos exigidos. :1l:sses depósitos serão devolvidos com o juro anual de 3 0/'0 quando
cessar o fornecimento e fór liquidada a respectiva conta.
II - As contas ou notas de fornecimento aos consumidores particulares serão apresentadas a êstes pela Companhia com intervalos aproximados de 30 dias e deverão ser
pagas no escritório. central da Companhia no município,
dentro em quinze (15) dias contados da data de sua apr,~sentação.
.
§ 1.0 Os preços estabelecidos nas tarifas a que se refere
a cláusula sexta são para o pagamento no lugar e prazo acima
indicados, e, por isso, se o consumidor deixar de pagar a
conta dentro dêsse prazo, a Companhia a aumentará de 10 %,
~endo-Ihe lícito suspender o serviço de fornecimento se a
dita conta não fôr paga no 'prazo de trinta dias contados da
sUa apresentação.
'§ 2.° Expirado o prazo de quinze dias' a Companhia ficará autorizada a aplicar o depósito do consumidor, total ou
parcialmente á liquidação da conta não paga acrescida do
'adicional de dez por cento acima referido, exigindo, nêste
caso, a reintegração do depósito, ao invés do pagamento da
conta, sob pena de não efetuando o consumidor essa reintegração ,dentro do prazo de trinta dias contados da apresentação da conta, ser suspenso o serviço e fornecimento,
como se a conta não tivesse sido liquidada.
f i - As contas referentes á' iluminação pública e a
quaisquer quantias devidas pela Prefeitura ou Govêrno serão
apresentadas mensalmente, devendo ser liquidadas dentro
dos 60 dias seguintes á sua apresentacão.
§ 1.° Se a. Prefeitura ou o Govêrno se atrazarem em
seus pagamentos, além do sexagésimo dia, a conta passará
a vencer daí por diante, os juros de 1 % ao mês, entendendo-se, porém, que êsse atrazo não excederá a seis meses.
Excedido êste px:ªzo a Companhia poderá pagar-se por compensação sObre as quantias de que seja devedora ao Estado
por fôrça Jêste contrato.
§ 2.° ,Sempre que a Prefeitura ou o Govêrno ficarem
em atrazo além dos seis meses, supra referidos, a Companhia
não será obrigada a fazer novas despesas de conservação ou
com extensões do serviço de iluminação pública, nem quaisquer outras referentes ao serviço de iluminação pública.
Cláusula Nona
Aplicam-se aos serviços de fOrça e luz as disposições
gerais dêste contrato.
SERVIÇO

DE

TRANSPORTE COLETIVO

Cláusula Décima
O Govêrno tendo em vistas as obrigações nêste contt'ato
assumidas pela Companhia, concede a esta, durante o prazo
do mesmo contrato, privilégio exclusivo para o transporte

coletivo de Belo Horizonte nos percursos onde existam ou
venham a eXistir lirihas de bondes. Para os efeitos dêste contrato, consideram-se 'lJeículO$ de transporte coletivo 0$ que
transportam pa.~sageir()s, cobrando-se as passagens por
pessoa.
§ LO Esta exclusividade porém, não impedirá que terceiros explorem ser'lJiços inter-municipais de transporte entre
o município de Belo Horizonte e outros, desde que obtenham
para tal fim concessão expressa do Govêrno, a qual deverá
conter cláusulas necessárias afim de prescrever qualquer
concorrência com os serviços da Companhia dentro das zonas
privilegiadas, especificadas por esta cláusula. As concessões
assim outorgadas caducarão se a qualquer tempo, ou de
qualquer modo, os respecti'lJos ser-viços vierem fazer conco'l'r~ncia aos se'l'Viços privilegiados da Companhia, obrigandose o Govêrno, nêste caso, a declarar a caducidade da dita concessão sem prejuizo do direito da Companhia de proceder
contra úS concessionários na forma da lei.
§ 2.° A Companhia poderá ainda fazer o serviço de transporte de carga e bagagem, mas sem privilégio.
Cláusula Décima Primeira
A Companhia, tendo em vista a concessão que lhe foi
dada na cláusula décima, assume a obrigação de manter d mtro da área que lhe é privilegiada um serviço moderno, ~fi
ciente e adequado de transporte coletivo de passageiros, por
meio de bondes ou outros veículos de ac6rdo com as condições dêste contrato, devendo ser dotados de mais de f truc.k
os carros motores cuja lotação exceda de cincoenta p'l!lsageiros.
§ 1.0 De modo especial obriga-se a Companhia a c '.::npletar dentro do prazo de seis mes.es, a contar desta' -, a
substituicão dos trilhos da linha Carlos Prates, até o ponto
final, prolongando-a de mais mil e duzentos metros.
§ 2.0 A Companhia entrará no prazo mais curto possível,
em estudos, juntamente com a Prefeitura para construção
de uma nova linha de bondes que se dirija ao novo matadouro, servindo também á Vila Opt'rária Concórdia.
Cláusula Décima Segunda
Todo material fixo e rodante do serviço de bonde será
mantido em boas condições. Os bondes serão dotados de "fenders" do tipo atualmente em uso ou outro aperfeiçoado. A
energia será fornecida aos bondes por meio de fios aéreos,
salvo casos especiais em que forem necessárias linhas subterraneas. Na execução e conservação de suas obràs e serviços, serão observadas as normas técnicas modernas e adotadas todas as precauções aconselhadas pela prática. quanto á via permanente, linhas aéreas e subterraneas, oficinas e
material rodante.
Cláusula Décima Terceira
A Companhia se obriga a estender as linhas de bondes
ou aumentar a capacidade do tráfego das mesmas linhas
dentro do município, á medida que a densidade da população nas zonas a servir, exigir essas ampliações e desde que
se verifique que a renda líquida de todo o serviço de bondes
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transferido por êste contrato, suas extensões ou ampliações
futuras não venha a ser inferior a dez por cento sObre o
capital invertido nesses servicos.
§ 1.0 A Companhia antes de iniciar a construção de novas linhas, ou modificar as existentes, deverá submeter á
aprovação da Prefeitura as respectivas plantas, indicando a
locação e rampa, plantas essas que a Prefeitur-a, examinará
emitindo o seu parecer no prazo de vinte (20) dias, findo
o qual se nenhuma modificação fÔr sugerida serão as mesmas consideradas aprovadas, podendo a Companhia iniciar
a respectiva construção.
o
§ 2.0 A Companhia nos novos ramais, quando as respectivas ruas forem calçadas a paralepípedos ou outro tipo
mais aperfeicoado de calçamento (inclusive macadame) DOS
têrmos da cláusula quarta, adaptará trilhos de fenda. que
deverão ser também empregados quando se tenha de substituir os atuais por imprestáveis ou estragados, nas ruas
assim calcadas.
Cláusula Décima Quarta
I - No intuito de dotar a cidade de melhor transporte,
visando as necessidades atuais e futuras, poderá a Companhia estender, complementar ou de acôrdo com o Govêrno,
substituir, nos têrmos dêste contrato, os seus serviços de
bondes por serviços de auto-ônibus, ou outros yeículos de
transporte coletivo.
II - Compreende-se assim que no caso de serem necessárias quaisquer- extensões de suas linhas de bondes, a
Companhia poderá fazer essa extensões (a suas linhas de
bondes a Companhia poderá fazer essas extensões), pOr
meio de linhas de auto-ônibus, Ou outros veiculos de tipo
aprovado pelo gov~rno em tráfego regular sem prejuizo do
disposto na cláusula anterior.
lU - Entende-se, também que se precisar aumentar
a capacidade de transporte elas linhas de bondes que mantiver, a Companhia poderá atender a tal situação mediante
um servico complementar de auto-ônibus ou outros veículos de transporle coletivo.
IV - Fica estipulado que a Companhia poderá substituir, total ou parcialmente, o servico de bondes por outros serviços de transporte coletivo mais aperfeiçoado ou
adequado de acõrdo com o govêrno.
Cláusula Décima Quinta
I - Caso o servi~o de transporte não produza renda
suficiente por um perfodo não menor de seis meses para
remunerar o capital invertido nêsse serviço, nos têrmos
da cl:íusula décima terceira, a Companhia. submetendo ao
govérno o devida justificação poderá propor medidas conducentes a melhorar· a situação deficitária. devendo o gOvêrno, dentr'o de trinta dias a seguir, autorizar a execução
dessas medidas com as modificacões que porventura forem
combinadas ou autorizar a cessação dêsses serviços.
Ir
Se o govérno, dentro do referido prazo, deixar
(de modificar, digo), de notificação, na forma do número
anterior, esta ficará com o direito de pOr em prática as medidas ~ugeridas ou suspender os servicos, conforme julgar
convemente.
m - Na hipótese ode serem postas em prática as medidas assim express~s ou tacitamente autorizadas pelo go-
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vêrno, se no prazo de seis meses essas medidas não produzirem renda suficiente, a Companhia terá o direito de cessar o serviço deficitário até que se verifique que uma renda
suficiente lhe será assegurada, devendo, nêste caso, notificar ao govérno com trinta dias de antecedência, da data
em que cessará o serviço deficitário, digo, na parte deficitária.
Cláusula Décima Sexta
I - A Companhia não criará embaraços á execução de
obras de interêses público, tais como serviços de calcamento,
não podendo reclamar indenização alguma pelas alterações
temporárias do tráfego durante a execução dos mesmos trabalhos, desde que sejam feitos dentro de prazo razoável,
levando-se em conta a natureza dessas obra.s.
II - Sempre que a municipalidade, digo, a Prefeitura
pretender executar o calçamento ou recalçamento de ruas
onde existam trilhos, ou por onde devam passar linhas de
bonde será a Companhia notificada em tempo para providenciar as reparações ou instalacões a fazer.
III - Se o go\'êrno, no futuro c por motivo de manifesto interêsse púbJico resolver retirar ou remover de
quaisquer- ruas lmnas de bDndes ai existentes, deverá comunicar essa sua deliberação á Companhia com antecedl~ncia d~
seis meses, salvo caso de evidente necessidade pública. Demonstrado que não convém á. Companhia a retirada ou a
remoção de tais linhas, correrá POi: conta do govêrno a
despesa a fazer com a referida retirada ou remoCão além da
indenização d~ rendas, se houver, sendo essa indenização
regulada por mútuo acôrdo ou resolvida por arbitramento.

Cláusula Décima Sétima

r-os horárias da~ diversas linhas de bondes serão
elaborados pela Companhia e· submetidos â: aprovação do
govêrno até o dia 30 de novembro de cada ano, e vigorarão
de 1.0 de janeiro a 3i de dezembro de cada ano seguinte.
sendo a Companhia obrigada a observá-los com el:atidúo. Na
organiza~~ão deverá. oferecer uma quantidade total de lugares superiot" em 25 Cfo ao número de passageiros transportados no ano anterior. Haverá tráfego de passageiro"
dUI'nnte o dia e á nDite, com :l interrupção que rôr estipu~
lada pelo horário organizado como se dis5e acima. FiCa reservado á Companhia, em qualquer t.empo, o direito de fazer trafegar bondes, auto-dnibus, ou outros veiculos extraordinários sem prejuizo do serviçO do horário.
II - A Companhia organizará o seu regulamento geral do servíl;o de transporte. o qual deverá. depois de aprovado pelo go\'Orno, ser publicado no Órgão Oficial do Estado, ficando, desde então, os passageiros obrigados a
observá-lo.
In - A Companhia fornecerá anualmente ao govêrno
um relat6rio circunstanciado de seu tráfegD, com estaUstica dos passageiros transportados.
Cláusula Décima Nona
I - Durante o primeiro ano da vigência dêste contrato
será mantida a atual divisão de secções de bondes com o
preço de 200 réis por secção ou parte de secção percorrida.
A partir do segundo ano a Companhia organizará. de acOrdo
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cOm O govêrnó, nova; divisão de secções com o· mínimo. de

2 kilOmetros por secção, ficando entendido que á Companhia terá o direito de formar novas secções· desde que as
frat;ões atinjam a dois kilômetros. O preço continuará á

ser de 200 réis por secção ou parte de secção percorrida.
TI ....;.; A concessionária estabelecerá cadernetas de passagens escolares para os alunos dos estabelecimentos públicos ou particulares de instrucão primãria, normal e secundária, com o abatim~nto de cincoenta por cento nos preços das passagens, as quais vigorarão entre seis horas da manhã e cinco horas da· tarde, podendo a Companhia atender
a êsse serviço por meio de reboques ou carros extraordinários. Terão passagem livre e gratuita em todos os carros
e em todas as linhas, o Prefeito, o engenheiro fiscal dos serviços, auxiliares dêste engenheiro até quatro, e o diretor
de obras da Prefeitura; mediante passes nominais requisitados pelo Prefeito.
IV -:- As praças da Brigada Policial, os guardas-civis,
os carteiros dos Correios, os estafetas dos Telégrafos, os serventes-correios da Prefeitura e Secretarias de Estado, quando fardados e em serviço e os fiscais da Prefeitura quando
em serviço e devidamente identipicados, viajando em pé, terão passagem livre e gratuita em todas as linhas e carros,
não podendo viajar mais de dois em cada carro.
'V - As crianças levadas ao colo e menores de três anos
não pagarão.
VI - Nas linhas que servirem a bairros operários a
Companhia se obriga a ter dentro de prazo ra2oável, em determinadas horas do dia, que coincidam com o horário de entrada e saída das fábricas, carros reboques ou isolados, nos
quais as passagens. serão cobradas com o abatimento de trinta por cento (30 %) adquirindo o operário, para isso. caderneta contendo 10 coupons ou mútiplo dêsse número.
Vil - Para uso de funcionários ou empregados públicos, a Companhia fornecerá ao. govêrno 50 passes gratuitos
nos bondes mediante requisição escrita da fis~alizaCão, para
serem usados nos dias uteis entre 7 e 17 horas.
Vil - A Companhia nas horas de maior movimento
terá o direito de fazer trafegar bondes diretos, sem prejuizo
do horário ordinário, eliminando uma ou mais secções e cobrando englobadamente o preço do percurso total da linha. ou
das secções eliminadas, quàlquer que seja o ponto em que
o passageiro entre no carro.
IX - .À1ém dos carros para passageiros a Companhia
disporá de vagões para transporte de carne verde do matadouro, para' os açougues e para irrigação das ruas percorridas pelos bondes, sem privilégio, devendo ser a tarifa para
pagamento dêsses serviços fixada de acOrdo com a Prefeitura.
Cláusula Vigésima
Fica entendido que as passagens constantes desta cláusula são estipuladas na mesma base a que se refere o n. f,
aa cláusula sétima e que caso se verifique que duranie um
semestre do ano a média das taxas de cambio seja tal que
ajustadas á metade da passagem em qualquer linha a essa
média se produziria um acréscimo de mais de 50 réis sObre
o preço total da passagam, a Companhia terá o direito de recompôr as secções ou ajustar os respectivos preços de modo
qile o- preço total da passagem n, linha represente tantos
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acréscimos de {CO réis quantos forem os acréscimos detOO
réis ou fração acima de 50 réis, resultantes da aplicação da
nova taxa cambial aos preçOs das passagens, constantes desta
cláusula.
Parágrafo único. Para os fins desta cláusula, a média
das taxas cambiais será estabelecida de acOrdo com as publicações feitas pela Camara Sindical de Corretores de Fundos
Públicos do Rio de Janeiro ou outra fonte oficial semelhante.
O ajustamento será feito da seguinte forma: Multiplícarse-á a metade da passagem por uma fração decimal a que
baja sido reduzida uma fração ordinária, tendo por numerador a taxa cambial média acima mencionada e por d~no
minador a base de 8$359, á qual se refere a cláusula sétima.
Cláusula Vigésima primeira
Fora da área privilegiada a que se refere a cláusula décima, o tráfego de auto-ônibus não será privilegiado sendo
entretanto necessário para seu tráfego concessão ou autorização expressa do Prefeito, que; antes de conceder ou autorizar a terceiros o estabelecimento de qualquer linha, dará
preferência á Companhia, para a instituição dessa linha,
obrigando-se a não permitir êsse tráfego a terceiros, em
condições mais (vantagens digo) vantajosas do que as de
que gozar a Companhia ou lhe forem oferecidas. As concessões ou autorizações para tráfego de auto-õni]:lUs, serão;
dadas de forma a não embaraçar os serviços da Companhia,
e os outros concessionários de auto-ônibus.
II - A Prefeitura expedirá um regulamento para (l
serviço de auto-ônibus no Município estabelecendo os requisitos necessários á obtenção de autorizações ou concessões para êsse serviço, inclusive prova de idoneidade técnica e financeira para a manutenção de um serviço regular e permanente, disposições sôbre horários, número mínimo de veículos, preços de passagens, comodidade,
e segurança do público, higiene, polícia, multas e cauções.
Cláusula Vigésima Segunda
Aplicam-se aos serviços de transporte coletivo as disposições gerais dêste contrato.
DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula Vigésima Terceira
O govêrno reconhece e declara de lltilidade pública os
serviços (e transporte coletivo digo) de fôrça e luz e de
transporte coletivo mencionados nêste contrato e concede á
Companhia os seguintes favores e direitos, inerentes aos ditos serviços, suas instalações, extensões e ampliações:
1.0) O uso gratuito das ruas, praças, estradas, caminhos, .
pontes e outros logradouros públicos, para a instalar:ão e manutenção de trilhos, postes, condutores, galerias, fios e cabos
aéreos e subterraneos, e de todos os aparelhos necessários á
rêde distribuidora, linhas de transmissão, linhas de bondes
e o mais que preciso, ou aconselhável fôr para os serviço';,
tudo na forma da cláusula vigésima quarta, respeitados, porém, os direitos de terceiros, prévia e legalmente adquiridos,
e, quanto ás estradas, caminhos e pontes desde que não im~
peçam o seu uso para o fim a que se destinam. No exercício
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dêste direito poderá a Companhia fazer excavações nas vias
públicas e ezecutar outras obras necessárias, e, com licença'
da Prefeitura da Capital, cortar ou sacrificar árvores.
2.°) O uso gratuito e sem restrições, respeitados os direitos de terceiros, prévia e legalmente adquiridos, e as
prescrições da higiene pública, das águas do domínio estadual ou municipal que possam ser necessárias, apropriadas
ou aproveilâveis para fins de serviços, excluindo-se. porém,
dêsse uso as âguaa já aproveitadas para serviços públicos ou
a êles já desUnadas e entendendo-se, também no queconcernl:' as águas para geração de energia, será observada a legislação tlôbrH quedas dágua ora em vigor.
3.°) O direito de desapropriar 'por utilidade llública, na
forma da h'RIsIllQnO om vigor, todos os bens e direitos necessários /10S !!Qrvlcol!. As desapropriações serão solicitadas pelas autoridade!! competentes dAntro do prazo má."'t:iruo de
trinta dias contarias do recebimento da solicitação. Uma vez
decretada a dlJsapropriação a Companhia podet'á promovê-la
diretamente por meios amigáveis ou judiciais, inri~'Pendente
da intp.rvcnciio daquela autoridade, a qual. ent.retan'.o, a requerimento da Companhia, a promoverá, correndo em qualquer cnso. as respectivas despesas e indenizações por conta da
Companhia. Os bens e direitos assim desapropriados ficarão
pertencentes á Companhia..
§ LO Quando a Companhia para fins dos serviços ora
contratados Llver necessidade de bens que pertençam ao
Estado, ou ao município da Capital, ou do simples uso dos
mesmos, o govêrno ou a municipalidade, conforme o caso,
se dêles nllo osUverem dispondo ou não os tiverem destinado
para fins do admlnlstr:u;ão, os cederão á Companhia n3 cooformidarlc da log1sll1Cão em vigor, gratuitamente ou mediante pagamento do preço que fôr fixado por acõrdo, e na
falta dêlitO, por arbitramento, segundo o disposto na cláusula lrigóslml1.
§ 2.0 Se " Companhia precisar para seus serviços de
bens pl.lrt.,nc.,ntell á União o govêrno empregará os seus bons
ofíclol! pllrn obler a respectiva cessão.
4.0) hf!n~llo de todos os impostos, taxas, encargos e contribuicOnlt nlilllduals. diretas e indiretas, atuais e futuras, que
incidam "óbrn a Companhia, seus bens móveis e imóveis, direitos, tranMuções, energia, rendas e tudo mais que faça parte
dos ditai .ervlços. O governo se compromete igualmente a
interpOr 011 seus bons ofícios para conseguir iSE'nçães, porém,
não dllJo oom raferência aos impostos municipais. As isenCões, porém, nJlo se estendem ás taxas e contribui-:ões cobradas pelo Estado ou pela municipalidade, corno remuneração de ~ervlc;os especiais por êles prestados á Companhia.
5.0 ) O lovêl'no obriga-se a solicitar ás autoridades competentes da Unil1o, em favor da Companhia, a isenção e redução do dirp.itoa e mais contribuições fiscais, e a concessão
de favores, vantagens e auxílios a que, como. concessionária
do Estado, tiver direitos constitucionais e lega:is.
6,0) O direito de construir e manter linhas telefÔnicas
ou qualquer outro sistema. de comunicação, ligando entre si,
as Usinu. subestações, escritórios, oficinas, depósitos e demais dependências da Companhia, mas sómente para uso
exclusivo desta, lIem prejuizo de direitos de terceiros prévia
e legalmente adquirido..
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Cláusula XXIV
I - A Companhia poderá colocar e manter nos logradouros públicos, postes de ferro, tubulares, cimento armado
ou madeira de lei, com a altura mínima de sei.s metros, devendo empregar sempre no alual perimetro urbano, e nas
ruas calçadas da zona suburbana, postes de ferro, _cimento
armado ou outro tipo aprovado pelo govêrno. Todos os postes de madeira instalados na zona suburbana, antes das l'Uas
serem calçadas, poderão ser mantidos em serviço até que se
torne necessário substituí-los por motivo de tietel'iorar.ão.
Em lugar de postes, a Companhia para a sustentação de seus
fios, cabos e outros aparelhos poderá colocar e manter braços
e suportes na parte externa dos prédios, com autorização dos
interessados.
11 - Quando a Companhia tiver que fazer excavacões
DOS logradouros públicos para construir ou reparar as suas
instalações, deverá dar aviso á Prefeitura com antecedência
.de vinte e quatro horas pelo menos.
§ 1.0 Se, porém, tais excavacões, serviços ou trabalhos
tiverem por fim evitar ou prevenir d~rivações nocivas ou
perigosas. da corrente elétrica, ou qualquer interrupçà'J na
rêde de distribuição de energia elétrica, Huminante, pública
ou particular, ou ainda na rêde de distribuição de energia ou
fdrça elétrica do tráfego, dos carros de via~ão ferro-r.arri.1elétrica, ou qualquer outro caso de emergência, poderá a
concessionária fazer, desde logo, as excavações. sprvicos on
trabalhos necessários e precisos, obrigando-se, no entanto, a
dar parte á Pt'efeitura, ao fiscal e á Policia dent1'o do prazo
de doze (12) boras a contar do inicio dos referidos tt'aba.lhos, no caso de terem êsíes de ser feitos ou reaUzaào.9 durante o dia e no dia útil seguinte, t(}da a vez quI>. os mesmos tiverem de ser praticados durante a noite, ou em dia
feriado Ou santificado, salvo quanto á comunicação á Polícia
que esta deverá ser feita quando não imediatamente, no menor prazo possível no dia seguinte, ainda que feriado ou 5311tificado.
§ 2.° Fica também entendido, que para os trabalhos, serviços e diligências destinadas ou conducent·:'!-l ao fornecimento de energia elétrica aos edifícios, oficinas, indust.riais,
ou quaisquer estabelecimento particuJares. deyerá preceder
alvará de licença, autorização da Prefeitura. com as respectivas despesas pagas pelo consumidor interp-ssado.
f i - No caso de obras ou reparação feitas pela Companhia por sua própria iniciativa, para extensão ou manutenção de seus serviços, fará ela, á sua custa. arecomu(\sição das rtla~ e calçadas, não podendo '8, Prefeitura exigir
senão o respectivo restabelecimento e condição ignal á anterior.
IV - Caso. porém, a Pl'efeitura exija qllaisq11p.t' l\lt.pt'acões tais como mudanca de postes, fios ou outros aparelhos. a·'
Companhia. fará essa.s altel.'ações de conformidade com as
n6rma~ t~cnÍl~as por ela adotadas para as sua!'l pr6prias obras,
ã cnsfa da mesma Prefeitura, na. forma. que na oeasião tOr
combinada.
.
V - Podl>.t'á a Companhia de aCÕ,.rlo com a Pr~feitlll'a.
depositar. provisoriamente, postes, trilhos ou outros matel'iais onde fOr necessário l>ara a reparação ou const1'1Jcáo de
suas Unhas.
vr
Os indivíduos, em'Pr~sas ou companhias,
bem como as repartições de obras públicas do Es-
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tado ou do município. que de qualquer forma prejudiquem
os serviços ou danifiquem as inStalações da Companhia, serão obrigados a indenizá-la das despesas. provenientes de
reparos ou substituições e das perdas e danos e lucros cesSaJltes.
.
Vil -..,.. A Companhia deverá remover, á sua custa, as lInhas de distribuição que se acharem em terrenos urbaJloS
e suburbanos de propriedade de particulares. quando sObre
êles se tiver de edificar.
Cláusula Vigésima quinta
A Companhia, mediante verificação do govérno do Estado. terá o direito de elevar os seus preços propor~ional
mente, a qualquer aumento ou criação de impostos, ta:x:as,
contribuições, onus ou outros encargos estabelecidos pelos
govêrnos federal e municipal, que venham direta ou indiretamente sobrecarregá-la, e, também poderá propÔr ao
govêrno a revisão dos preços estipulados nêste contrato,
quando .outras circunstancias assim o aconselharem fazendo
a Companhia a sua proposta de justificação escrita.
Cláusula Vigésima sexta
O govêrno terá o direito de fiscalizar o cumprimento do
presente contrato por parte da Companhia, por intermédio
de fiscal de sua nomeação, que para. êsse fim terá entrada
franca nas usinas e mais instalações da Companhia, tendo
esta á sua disposição aparelhos de precisão necessários á verificação das correntes, medidores, sua aferição e exames
que interessem á fiscalização. Para atender ás àespesas da
fiscalização concorrerá a Companhia com uma cota anual
de 24 contos, pagável em duas prestações semestrais de 12
contos.
Parágrafo único. No· caso de falta de pagamento de alguma prestação semestral, adiantadamente estabelecida nesta cláusula para ocorrer ás despesas com a fiscalização do
contrato, o govêrno intimará por ofício e aviso no órgão
Oficial dos Poderes do Estado a Companhia a fazer o pagamento em atrazo, marcando, para efetuação dêste o prazo
de dez dias a contar da data do ofício da intimação. Se findo
êste último prazo a Companhia não tiver feito o pagamento
em questão, o govêrno intimá-Ia-á de novo para dentro do
prazo de dez (10) dias fazer a entrada da prestacão com
a· multa de dez por cento (10 %), sôbre o seu valor. A intimação nêste caso far-se-á pelos mesmos meios e modos
acima indicados. Fica entendido que o valor da multa de
{O o/ó sÔbre a prestação semestral em questão não será des-'
tinada a retribuição ou remuneração do fiscal, mas será definitivamente recolhida aos cofres do Tesouro do Estado como renda. Se findo êsse novo e último prazo ainda perdurar
a falta de pagamento li referida prestação e respectiva multa serão descontados da importancia da caução de que trata
a cláusula trigésima sexta.
.
Cláusula Vigésima sétima
I --:. O prazo do presente contrato será de 30 (trinta)
anos, podendo o govêrno e a Companhia de comum acôrdo
prorrogá-lo pelo prazo adicional que na ocasião estipularem.
II - Caso, porém, ~ste contrato venha a terminar por
qualquer callSa, a CQmpanhia no T'egimede livre concor-
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rência poderá continuar, até que se verifique a encampaçüo,
e manter, estender e desenvolver os seus serviços nas condições e como os direitos e favúres estipulado;; na ~láusula
vigésima terceira e com quaisquer outros direitos e favores
de . que possa então gozar por outros títulos que não este
contrato mas sem a isenção de impostos estipulados no número 4, da mesma clúusula. Nêsse regime de livre concorrência, porém, não poderão o governo ou a municipalidade
impor á Companhia o pagamento de outros impostos e mais
contribuições além dos gerais nem adotar em relação a ela
critério de cobrança diverso do estabelecido para outras indústrias.
III - Fica desde já estipulado que, no regime de livre
concorrência, a terceiros não será permitido exploraI' os
mesmos serviç.os, sem a competente autorização do govêr!1o,
a quul só será concedida mediante gar'antias de bom serviço, com instalar:ões que abranjam a totalidade da área servida pela Companhia não sendo, outrossim. lícito a terceiros
ao governo, ou a municipalidade estabelecer linhas e instala~(j(~s qUE' prejudiquem Ol! lwr'/llrl!en1 o,; linhas e
instalações de Comp~mhln, ou seu funcionamento. e 5C f:1VI)1'OS
maiores do que aquüles que a Comp:mhia então gozar forem
concedidos a terceiros. a Companhia "ipso-1'acto". passara
tamb:"m a gozar de tais favores.
Purúg'l'ufo único. "\. 'Companhia terá em qualquer
caso, preferência para fornecer a ilumin:lI:;(() pública. em
egualdêlde de condições. quer t:onC01'l'(/ qw:r niio, a qualque;:coneoI'l'l:ltcia que varn tal f:m seja aberta.
IV - 1;'indo o pr<17.0 [Este contl'ato o governo poderá
encampar a tolalidade, I)Ot'f~m, não uma parte dos serviço;;
abrangidos 1)01' êslc conlnlto, mediante avi>:o prt~vio. com
antecedência de dois anos, determinando a data em qu:: a
encampaf.::ão so deverá dar.
§ 1.0 O preGo da encampac;ão deverá ser fixadr; por
acordo entre o govêrno e a Companhia alé seis mese~ antes
da data marcada j)am a cncampação. Mas, se at,~ t:u data
não for possível o acrlt'(!o. a encamparão dependerá da fixação do dito preGo por arbitramento na fôrma d:). .;láusula
trigésima, devendo o governo in iciar o respec tiV(- processo
dentro nos trinta dias segllintes.
§ 2.0 Em qualquer delerl11il1:tGão de preço p[.ra a aquisição, será considerada entre ouLros faLares, :. devida indenização pela separação dos bens e serviços, obhto da aquisição, de outros bens e serviços que na ocasião forem explorados em conjunto, a menos que o governe. se obrigue a
fornecer á Companl1ia toda a energia neces',úria a outros
serviços que na data do aviso de encarripaçiio e::.tiverem ligádos aos que forem encampados, cobrardo essa energia
pelo preço que, por ocasião do compromis:'o, as partes co~
binarem, nunca excedente. porém, á mécJ:\ dos preços VIgentes no país para fornecimento dest:; classe e sem pre-.·
juizo da. enerl;'ia necessária a?s serviço:' encampa~os. Igual
obrigação caberá á Companllla quantC' ao forneCImento de
eners·ia. para os serviços de energia pa; a os serviços encampados sempre que, na. dat~, digo, na data do. aviso 9a encampação, parte da energIa produ7,lda por ln,stak\çllcs, r~a
Companhia não ahrangidos pela enr.ampacão seja l1ecessarl.a
aos serviços encampados, sem preJuizo, porém, dos demaIS
serviços da Companhia.
"
.
§ 3.0 Na data deSSa d~t('rmim.ção. o p~eço sera C011vo1't1Oo
em ouro equivalente e a COlllj~anhla nuo será obrigada a
Vor~UME

XIV
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demitir de si a p6sse e gozO dos seus bens e direitos senão
depois de haver efectivamentt'" recebidoêsse preço ciue deverá ser pago na data determinada para a encampação.
§ 4.0 Se o governo deixar de efetivar a encampação na
data determinada, mediante v pagamento do referido preço,
tal procedimento importará na desistêneia da aquisição, ficando sem efeito a avaliacão e não podendo ser iniciádo
n~vo processo antes de decorridos dez anos, da data determmada para a encampaçâo e assim sucessivamente no caso
de subsequentes processos iniciados e não concluidos pelo
efetivo pagamento do preço da encampação.
Cláusula vigésima oitava
Como proprietária dos bens e titular dos direitos estabel'ecidos nêste contrato, poderá a Companhia dá-los em garantia pelo modo e fórma que lhe convier. Salvo no caso
-em. que sejam e:xecutadas tais flarantias, a transferência total ou parcial dos serviços, direitos ou favores, encargos e
obrigações abrangidos por êste contrato e os que lhe forem
'Conexos, sómente poderã ser feIta mediante consentimento
-expresso do govêrno do Estado manifestado por escrito.'
Dada a transferência na f6rma' permitida por esta cláusula,
;gosarão o sucessor ou sucessores de todos os direitos e favores dêste contrato, ficando, porém, sujeitos a todas as obrigações e responsabilidades dêle constantes.
Cláusula vigésima nona
I - Para que as faltas que a Companhia possa cometer
no cumprimento dêste contrato. possam ser consideradas
como causa de rescisão; será necessário que, além de serem
graves, e não devidas a casos fortuitos ou de forca maior,
não sejam reparadas dentro do prazo necessário a êste fim,
contado da data em que a Companhia receber o aviso escrito
do govêrno, especificando a falta e declarando o seu proposito de pleitear a rescisão do contrato, se ela não for remediada dent.ro do referido prazo.
II - terá entretanto a Companhia dentro em 15 dias
depois de re6eber o aviso, salvo prorrogação pelo govêrno, o
direito de submeter o caso a arbitramento, conforme dispõe
.a cláusula trigésima e então o prazo do número anterior só
começará a contar da data da notificacão ás partes da de, cisão final dos árbitros, se esta for desfavoravel li Companhia. Os árbitros, porém, ao proferirem a decisão final, poderão conceder maior prazo, tomando em consideração o
caráter do trabalho a ser realizado, e toda sas outras circunstancias com êle relacionadas.
f i - A rescisão deste contrato terá por efeito legal o
vencimento antecipado do prazo estipulado na cláusula vigésima sétima, vigorando depois da rescisão as disposições
constantes da mesma cláusula.

Cláusula trigésima
Todas as discordancias que surgirem entre o govêrno e
a Companhia, quanto á interpretacão dêste contrato ou ao
seu cumprimento, serão submetidas á decisão de um juízo
arbitral composto de três árbitros, nomeados um por cada
parte e o terceiro -pelos outros dois. Os árbitros não terão
laços de dependência com nenhuma das partes e a decisão do
juizo arbitral será irrecorrível.

~
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§ 1..0 Os dois primeiros árbitros deverão ser nomeados
e aceitar a respectiva nomeação dentro nos trinta dias seguintes á data em que qualquer das partes notificar a outra
do seu desejo de recorrer a arbitramento.
§ 2.0 Se trinta dias depois dos dois arbitras assumirem
" as suas funções, não· tiverem ainda chegado a um acõrdo
s?bre a nomea~ão do terceiro, _êste será designado pelo presIdente do TrIbunal da RelaCao do Est:ldo a requerimento
c
de qualquer dos árbitros.
§ 3.0 Nomeados os três árbitros~ em qualquer das fórmas
supra, as partes celebrarão dentro nos quinze dias a seguir,
uma escritura pública de constituição do juizo arbitral na
fórma da lei.
§ 4.0 Se qualquer das partes deixar de notificar a outra,
da nomeação do seu árbitro, ou se o árbitro de qualquer das
partes não aceitar a sua nomeação ou qualquer das partes
deixar de celebrar a escritura pública de constituição do
juizo arbitral, dentro dos respeetivos prazos acima estipulados, entender-se-á que a questão está concluida e abandonada pela parte faltosa.
§ 5.° A decisão do juizo arbitral deverá s~r proferida
dentro em trinta dias depois da sua constituição, mas êste
período poderá ser dilatado pelos próprios árbitros, quando
o julgarem necessário, por tempo a ser estabelecido no
compromisso.
§ 6.° No caso de não chegarem a acôrdo os árbitros nomeados pelas partes, o terceiro árbitro agirá na qualidade
de desempatador e proferirá a decisão final do juízo arbitral,
não sendo obrigado a decidir por qualquer dos dois laudos.
salvo se a questão versar sôbre valores, caso em que não
poderá ultrapassar os limites fixados naquêles laudos.

Cláusula trigésima primeira
Para os efeitos dêste contrato, quanto ás obrigações assumidas pela Companhia, serão considerados casos fortúltos
ou de forca maior, que suspenderão a responsabilidade da
Companhia ou a exoneração dessa responsabilidae, qualquer áto ou acontecimento, para o qual não .haja a Companhia concorrido com culpa sua, entre os quais figuram: ordens emanadas de autoridades competentes, impedimento
legal, guerra externa ou civil, epidemias. greves, incêndios,
explosões, sêcas, inundações, acidentes em usinas ou linhas,
fenômenos meteorológicos, ou outros· acontecimentos que
prejudiquem o funcionamento ou o fornecimento de seus
serviços no todo ou em parte, bem como acidentes e interrupções determinadas (pela má fé, digo) pela má instalação
dos serviços ou obras executadas antes da data dêste con';
trato, enqua,nto não melhorados ou aperfeiçoados segundo o
que está nêle disposto•.
Cláusula trigésima segunda
Em tudo que não dependa da autorização do Congresso
Estadual, o presenle contrato poderá ser alterado ou aditado
medümte acôrdo entre a Compradora (digo) Companhia e o
govêrno. que será reduzido a contrato.
Cláusula trigésima terceira
A Companhia e o govêrno de cinco em cinco anos,
submeterão a revisão os preços máximos estabelecidos nêste
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contrato, vara l.l<.lllhU:.l.\:ào [w.rlieular e :[ol°ça, bem como os
preços de ilummação pública e serviços de transporte tomando-se por base a medida dos preços que vigorarem na
ocasião em outras cidades do país de igual importancia e em
condições semelhantes, ficando entendido que a primeíra
revisão s6mente se fará no décimo ano de vigência dêste
contrato.
Cláusula trigésima quarta
A Companhia desejando acompanhar as normas seguJdas pelas empresas a ela associadas. que operam atualmente
em diferentes Estados do pais, declara que se esforçará sempre por manter, no seu serviço, uma quantidade de empregados bl'asileiros. equivalentes aproximadamente a oitenta
por cento (SO 010) do número toLaI dos empregados dando
preferência aos atuais empregados do Departamento de
eletricidade.
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quer interessados se possam entender ou comunicar, como
se fôra com a própria Companhia, sôbre quaisquer assuntos
que tenham relação com os serviços ora vendidos e com a
execução do presente contrato.
Cláusula trigésima oitava
O Prefeito da Capital, representará o governo estadual
ou municipal em tudo que for relativo aos serviços a que se
refere o presente contrato, ficando, "ipso-facLo", á Prefeitura subordinada ás fiscalizações, digo, a fiscalização do
mesmo.

Cláusula quadragésima
Em relação ás quédas dagua já aproveitadas para fornecimento de energia, ora vendidas á Companhia o Governo
concede a esb todos os direitos e favores da lei n. 1.077, de
3 do corrente, vigorando em tudo quanto não Se opuzerem
á dita lei as condições cónstantes deste contrato que se tornem necessárias para o mencionado fim, de acõrdo com a
aludia lei.
Quaisquer aproveitamen tos de quédac dagua
futuramente feitos pela Companhia dependerão do cumprimento das condições constantes da mesma lei .
. Esta cláusula é a trigoésima nona e não quadragésima
C01l10 ficou dito. por engano.
Cláusula quadragésima

o

presente contrato entra e mvigor nesta data.
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRL\S

Cláusula quad ragésima primeira

o preço maximo da energia para iluminação particular.
usos domésticos c pequenos molares aVi a capacidade de dois
H. P., bem como o preço maximo para força acima de dois
H. P., constantes da cláusula sexta, sómente se aplicarão do
quinto ano de vigência deste contrato, incluSive em diante
Nos dois primeiros anos de vigencia dêste contrato aplicarse-ão o spreços fixos atuais que são os seguintes:
Iluminação particular8400 (quatrocenlos réis). j)Ol' K\VH com o mínimo mensal de 10$000 (dez mil réis).
Calefação

i315ü (eC'nlo r cincof'nta

ele 15BOOO (quinze mil

l'(~is)

rl~is)

pOl'

1)Or mês.

K\YH com o mínimo

:"0 tr'r'ceiro ano de \'ig(~ncia d.}slc contraIo aplicar-sc-ão
e,s seguintes pl':'(~OS ll1aximos.
numina"~iio

particular

Usos uomcslicos ~ pequenos molores até a capacidade

de 2 H. P .. s,H70 (quaf.I'ocenlos c selenta réis) por K\VH com
o mínimn m('n5al dG 12'3000 (doze mil réiS) por KWH, ligado

ou fração.
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Fôrça
$220 (duzentos -e vinte réis) por KWHcom 00 mínimos
mensais de 15$000 por H. P. para instalações de 1 a 10 H.
P. e 20$000 por H. P. para instalaQões de 10 H. P. ou ~ais.
Calefação
Para usos domésticos $220 (duzentos e vinte réis) por

KWH, com o mínimo mensal de 10$000 por KW ligado ou

fração.
No quarto ano de vigência dêste contrato aplicar~e-ão
os seguintes preços maximos: iluminação particular, uso
doméstico e pequenos motores até a capacidade de dois
H. P., $540 (quinhentos e quarenta réis) por KWH, com
o mínimo mensal de 12$000 por KWH, ligado ou fração.
Fôrça
$290 (duzentos e noventa réis) por KWH, eom os mínimos mensais de 15$000 por :H. P . para instalaQões de 1 a
10 H. P. e 20$000 por H.P. para instalacõ~s da 10 H. P.
ou mais.
Calefação
$290 (duzentos e noventa réis) por:KWH com o mínimo
mensal de 10$000 por KW itlstalado, ou fração.

Cláusula quadragésima segunda
Os preços de iluminação pública convencionados na
cláusula sext.a, sómente. se aplicarão a partir do quinto ano
de vigência dêste contrato inclusive: - Durante o primeiro ano de vigência dêste contrato a iluminação pública será
cobrada pela tarifa atual de 210 (duzentos e dez réiS) por
Ir\VH; no segundo ano $300 (trezentos réis) por KW1!; no
terceiro ano $350 (trezentos e cincoenta réis) por KWH e
no quarto ano $090 (noventa réis) por vela mês.
Cláusula quadragésima terceira
A Companhia se obriga a cumprir os contratos eonstantes' da lista rubricada pelas partes e que fica como parte
integrante desta escritura, desde que por direito deve respeitá-los, ficando sujeitas ás perdas e danos que causar ao
Est.ado pelo inadimplemento dos contratos supra, que estiverem nas mencionadas condições.

Cláusula quadragésima .quarta

A Companhia não ficará responsável por qualquer indemnizacão em virtude de sentenças judiciárias proferidas
em ações já movidas ou que venham a sê-lo contra o atual
Departamento de Eletricidade, em consequência de acidentes
ou quaisquer outras causas anteriores á transferência dos
serviços.
Clãusula quadragésima quinta
Enquanto não foreItl organizados osboráriosde que trata a cláusula decirna oitava vigorarão os atuais, com as modificações que forem combinadas com a Prefeitura.
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Cláusula quadragésima sexta.

9 Govêrno obriga-~e a transferir á Companhia, <Ientro de
60 dIas Lodos os depósItos efetuados pelos atuais consumidores do Departamento de eletricidade, ficando entendido que
a C~mpanhia, .s6 será obrIgada a pagar juros sôbre êsses dePÓSItos a partIr da data em que houver recebido a respectiva
importancia.
,E, pelo Prefeito Municipal, na presença das mesmas
teste.munhas, me foi dito que outorga, aprova, ratifica e
confIrma a presente escritura, concessão, privilégios, direitos,
e favores da mesma constantes, no que interessa á jurisdição, competência, direitos, obrigações e poderes seus e do
Município de Belo Horizonte. E, pela Companhia Forca e
Luz de Minas Gerais, por seus representantes, me foi dito
que aceita a presente escritura, em todas as suas cláusulas,
quer no que diz respeito á venda, quer no que concerne aos
direitos e obrigações nela estipuladas relativamente aos aludidos serviços, obrigando-se por si e seus sucessores a fielmente respeitá-la e cumpri-la, tal como nela se contém e
declara. Assim o disseram, outorgaram e aceitaram, do que
dou fé e me pediram que lhes lavrasse esta em minhas notas, o que fiz, em razão de meu ofício, por estar isenta de
impostos, e estar paga pela Companhia a caução de cem
conlos de réis (100 :000$000) efectuada em data de hontem,
conforme consta ás fls. 151 e 151 v. do -.o próprio n. 18
do Gabinete do Consultor Jurídico do Estado de Minas Gerais, e cuja certidão neste áto me foi exibida, e fica arquivada nêste cartório. Declaram ainda as contraentes, perante
as mesmas testemunhas: que os limítes do imóvel situado na
(cidade digo) na estação de Freitas, são os seguintes: começando na reprêsa de Freitas, desce pelo lado direito até
a confluência do "Córrego da Onça" dividindo nesle ponto
com terrenos da "Vila Vera Cruz" de propriedade dos srs.
Necesio Tavares e Vitor Marçola, continuando pela margem
do Ribeirão dos Arrudas até o vertedor da "Usina de Freita", voltando a esquerda até ao ponto de partida, isto é, lado
esquerdo da dita repreza:
Que ficam ressalvadas as entrelinhas: á pago 2 na cidade de Santa Barbara, á pago 6 "distríto e", á pago 7 v. linha
(328. ressalva-se digo) leia-se cinco metros e não cento; á
linha 218., ressalva-se a razura 45.000m.OOO e linha 98. da
pago 13v. tambem a razura "Idalino"; a 18. linha da pago 14,
a entrelinha que diz "em 29 de dezembrp de 1927", e á linha 228., a entrelinha "na cidade de Santa Barbara", á pagina 22v. a entrelinha "menos de", á pag. 23 "por mês",
á linha. 338. de fls. 27 e linha ia da fls. 27v, riscam-se as
palavras da "sexagésimo dia", ressalvando-se as palavras em
entrelinha "seis meses" á pg. 30 suprimam-se as palavras'
entre parêntesis da linha 38 • a 5" e ressalva-se a entrelinha "sem prejuizo do disposto na cláusula anterior", á p~
gina 31 a entrelinha "dio Prefeitura", á pago 35 a enLrel~
nba. "digo vigésima terceira"; emenda á pago 35v que dIZ
248. a pago 36 a emenda "daquela autoridade" á pago 38, a
entrelinha "a contar"; á pago 40v. "outros" á pago 35. a emenda "vigorarem" á pago 45v. a entrelinha ,"mesmo iniciais"
na cláusula 41 80 valem as entrelinhas que dizem "mensal" e
"mensais" á pago 40, a emenda "'60"; quen cláusula 198.n.1ã.
linha 58. pago 32v. a começar da palavra "a partir" leia-se:-A
partir do segundo ano, a Companhia organizará d.e acOrdo
com o Govêrno, nova divisão de secções de doi~ kIlome?,os
por secção, ficando entendido que não se poderao organIzar
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seccões de menos de dois kilometros e tambem que a Companhia terá o dil'eito de formar novas -secções desde que os
excessos aditados a outras secções atinjam a dOis kilometros.
O preço continuará a ser de 200 réis por secção ou parte de
SeCç(LO pel'co17'ida; que na cláusula 39a pago 47 entre as palavras ~dêste contrato" á linha 4a ~ as palavras" que'se tornem acrescen te-se: "aprovando desde já todas as instalações já existentes e obrigando,:,"se a outorgar e assinar quaisquer termos de contratos"; que a Usina de Rio das Pedra·$
acima referida, está construída em cõrle, ou área de terrenos marginais do Rio das Velhas onde existe uma cachoeira,
incluída nest~l venda, sendo que os referidos terrenos são
as do rDteiro c planta, existentes na Prefitul'u desta Capital,
sendo as confrontações a.s seguintes: nasce a linha divisória,
na margem esquerda do Rio das Velhas, no eixo da ponta
existente sôbre o citado rio, com um angulo de 50° para a.
esquerda, com o alinlw,mento do Rio no sentido da corrente,
seguindo com eSSe rumo na extensüo de 316 metros correntes, dividindo-se nesse ponto para a esquerda com o angul0
de 72° 30°, passando êsse alinhamento, próximo de um ipé
onde deixa o cap-oeirão. do Machado c passa para a capoeira
Finu, tendo a extensão, alinhamento de 440 ms. correntes
atravessando a cabeceira de duas grotas, das quaes a segunda tcm um lagrimal que serv.; para· abastecimento de agua
potável aos encarregados da usina. partindo dai c·om o anguIo ele 11° 120, para á dil'eíl.a, com a extensão de 5-í metros
correntes, atravessando um caminho existente nu. encosta do
espigão uté uma p<Ylrfr cxb;tent,(, á direita do caminho que
fica servindo rle marca; dal partindo com um angul0 de 80
ainda para :l direita e indo fechar no extremo da linha existente, lendo êsle úitimo alinhamento a extenção de 322 metros COrrentes. A área tolal dos terrenos abrangidos por essa
linhn t:li'visória é 11p. ·'L35m. 00 ou sejam 2, 1!2 alqueires g('oméh'icos: dcsdc a ponta do caminho até a ponta da
ilha. a linha qne só;r"C de divisa, pela direita é o Rio das
Velhas; Que pa1'll os cfcilos da transcl'Ípção, os imóveis sitos em Rio de Pedr'a são :tvuliados em 15,000:000$000; OS
situados ncsln. cicIado em digo). Os imóveis situados nesta.
, .•.
digo) silos em Rio dus Pedl"<)s são ~vuliüdoi\ em
8.000:0008000, nêsf.c yulor comptlLados
os bens sitos em
S. Gonr.allo do Monte; os hens imóveis sitos nesta Capital
s50 avaiiadM em :}, 000 :000$000; que os bens imóveis sitos
no l\llmiCílJio fIe Santa Barbar" são avaliados em
.
700 :Ü{)DSODO: que como sinal e principio r1l~ pagamento do
prN~O da. COllwra feita 1101' esta escritura o Governo ,já rccf!bcu da Companhia 11M inl0rmMio do Thú National City
Bank of Now Yor-k, sucursal do Rio de .Jan8iro. a quanl,ia de
cirwo mil contos de r/lÉs (5.000 :000$000) c que se confessa,
pelo que sônlf'lllc (, ~nlrlo de vinte c nOVí: mil conto"
.
(2~. 000: G00!3000) s(>rá peht Companhia posto, nesta dai..'1,
:í di';po~i!:ão do Govl~rno. em '\'irlucle desses l'ccebimento.s:
plenn (\ r<1za Quit~!:ãn do prcco d:'. compra, nos tCt'nlOS Ja
c~pMIM.

Escl'it:'_ pst.u e lida ás

=
p~\l·t.('s

a aeei[ul'(lm (>. assinam com
as l('.sl(·mUJ~h;1s ComcnrJar]ol' :\t·l.nl' Haas "r, Tancredo Fi'ança,
ambos bl'U;;ilcil·M. c::;;a.dos, COI1)(,1'ci:11lLes c industriais, domicílinuos nanêlc nesta Capital c I}Stc na cidade de Conquista, deste Estado. tendo todos a OU';ido ler. do que dou fé.
Em tümpD:' Jlessnlvo -a enl,rclh1ha á pago 50v. q~w 9iz es~
concluida em um c(.rlc ou áren de terrenos margm:l.1s do RlO
das Velhas. Eu. Danton de ~ouz:t, tabelião interino qu{'. ()
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escrevi e assino. '-- Danton de SOusa - José Bernardino Alves Junior - Cristiano M. Jlachado - Ramon Siaca - José
Manoel Fernandes.
Testemunhas: - Artur Haas e Tancredo França.
Escritura de alteração de outra, entre o Estado de 1\1inas
Gerais e a Companhia Força e Luz de J.\linas Gerais.
12 de maio de 1930. - Belo Horizonte. - 10 Traslado.
Livro. N. 525. Folhas 72 v.

Escritura. de alteração de outra, entre o Estado de Minas
Gerais e a Companhia Força e Luz de Minas Gerais
Saibam quantos esta virem que no ano de Nosso Senhor .Jesus Cristo de 1930, aos doze de maio, nesta cidade
do RIO de Janeit'o, em meu cartório, perante mim Tabelião, por me haver sido a presente distribuida., compareceram, como outorgantes. e reciprocamente outorgados, o
Estado de Minas Geraiii, dora avante denominado "Estado" representado neste ato, Por seu Secretário das Pinanças, Dl'. José Bernardino Alves ,Júnior, conforme poderes da procuração outorgada pelo Presidente do Estado, DI'.
Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, a qual me foi exibidit
e fica registrada no Livro competente dêstc cart6rio e a
Companhia Fôrça e Luz de l\linas Gerais, dara avante denominada "Companhia", sociedade anônima com sede nesta
Capital, neste ato representada pelo DI'. César RabeIo, presidente da Companhia, deyid~unente autorizado pelo seu
Conselho Administrativo, em sessão realizada nesta data, os
presentes conhecidos de mim Tabelião e das testemunhas
adiante nomeadas e assinadas, estas também minhas conhecidas, do que dou fé, bem como de me haver sido distr:buída esta escritura, pelo bilhete que fica arquivado.· E, na
presença das mesmas testemunhas, pelo Estado me foi dito
que, por escritura pública de 5 de outubro de 1929, l:\vl'ada em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. em notns do
Terceiro Ofício, Livro 62, Fls. 1, vendeu á Companhia, os
bens e serviços de eletricidade de Belo Horizonte, Santa
Bárbara e São Gonçalo e 05 de viação urbana da Cidade de
Belo Horizonte, mediante as condições constantes da mencionada escritura, onde além disso foi outorgada a concessão privilegiada para a exploruçilo dos serviços em Belo Horizonte; que, agora, tem jUgto e contratado com a Companhia modificar a aludida escritura, l)ara () fim de suprimir,
como de fato, suprimidas ficam, as disposiC,ões seguint~s
da escritura: - que a Companhia' se obriga a dat' ao E}5tado durante a vigcncia do contrato para exploração de serviços de força. lu; e transpor'te coletivo constante desta escrilAu'a. seu,'! allila,menlo,ç oll Pl'OI'1'ogações. uma p<Jl'Ucip,w;íl0
de cillcn 1J07' cento sôbre a relida bruto. do fornecimento de
eletricidade (luz c 1"ôr.;.a), em Belo Horizonte, n::t cidade :~ü
Santa Bút'baru c em Siío GOUl;al0 e ria CXplortll;ão de ser'Vll)OS de bonde", rl11 Belo Horizonte. na forma do contrat'J
const:mtp desla escritura. rccolhendo cssu quota ao Tcsour:) ,
do Estado. scrncst.l'ulll1cnte no decurso do mês seguinte á
expil'n<;:fio . de cada semestre l'inancciro dn Companhia, ficando entendido que não ~c inclue na renda bruta. para (>
c'}ml1Uto de tal contribu i{:iio o nro<1oto das venclas. serviços
e fornecim.:-ntos feitos ou prestado,: f1clos di\"cr'sos dcpart;~
mento,;; da Companhia u oulros departamentos seus: que. no
caso de fnHa de recolhimento no,: cofres do Tosom'o do E~
tado dn importancia de qualqucr quota semcstral de partleipa!.~ão· sõbl'e :l renda bruta, no prazo acima fixado o Go-
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vêrno .intimará a Companhia por oficio e aviso no órgão
Oficial dos Poderes do Estado a fazer êsse recolhimento ou
pagamento em atraso dentro dos dez dias seguintes, ao último dia do prazo acima fixado, e se, findos êsses dez dias
pex:sistir a falta, o Govêrno intimará novamente a CompnnhIa, do mesmo modo e com o-mesmo prazo de dez dias, a
entrar com a contribuição em atraso, mas, já agora, acrescida de multa de dez por cento; que, se findo êsse novo
prazo, não fôr realizado o recolhimento, o contrato para a
execução dos serviços de luz, fôrça e transporte coletivo.
constante desta escritura, considerar-se-á recindido, medido prévia interpelação judicial, com todos os consectários
legais da recisão, previstos no mesmo contrato; que, a primeira quota de participação será paga no decurso do mês
de julho de mil novecentos e trinta e corresponderá ao periodo a decorrer entre esta data e o dia trinta de junho de
1930; que a Companhia se obriga a fornecer ao Govêrno, por
intermédio da pessoa que designar todos os elementos necessários para a fiscalização da renda bruta sôbre a qual recair a quota de participação do Govêrno, na forma acima
e~osta: "que a supressão das disposições acima transcritas
Se faz mediante o antecipado recebimento pelo Estado da
quantia de quatro mil e duzentos contos de réis em substituição da mencionada quota de participação de que abre mão
por esta escritura; que, por conta -dessa quantia de quatro
mil contos de réis, o Estado recebe neste ato da Companhia,
pelo cheque n. 0702, contra o The National City Bank of
New York, a quantia de três mil contos de réis, da qual dá
plena, rasa e geral quitação, para nada mais reclamar nem
repetir da Companhia, devendo o saldo de mil duzentos
contos de réis, ser pago dentro do prazo de noventa dias, uma
vez que o Estado por .seu turno pague á Companhia todas
as quantias que lhe dever até essa data por qualquer motivo de execução da mencionada escritura pública de einco
de outubro de 1929, desde que as contas referentes a tais
débitos do Estado estejam na ocasião regularmente processados; que em tudo mais fica pelo presente ratificada a
mencionada escritura de cinco de outubro de i929; que em
virtude da modificação contratual acima, a Companhia promete comprar. ao Estado e êste promete vender-lhe os bens
e instalações dos serviços de fôrça e luz de Poços de Cal. das, em plena propriedade, livres e desembaraçadas de qualquer onus, judicial ou extrajudicial, legal ou convencional,
pelo preço de mil oitocentos contos de réis, que será pago
á vista, no ato da· escritura de compra e venda, ficando entendido que essa venda, dependerá do seguinte: a) de ser
votada pela Caroara ou Conselho Municipal de Poços de
Caldas, a necessária autorização; b) de ser verificada peh
Companhia a liquidez dos títulos de propriedade do Estado
e desembaraço dos bens; c) ser outorgada a Companhia na
farma da constituição estadual, uma concessão privilegiada
para explorar os referidos serviços nos moldes da que foi
outorgada para exploração dos serviços de eletricidade de
Belo -Horizonte com precos máximos que correspondam aos
vigentes em cidades importantes do Brasil, de acOrdo com
contrato essa transferência feita dentro do prazo má."tim.o
de três meses a contar da data dêste contrato, ficando a
Companhia á sua· opção exonerada de qualquer obrigação
se não forem cumpridas as condições acima expressas den~
tro do referido prazo; que, embora por quaisquer circunstancias não se venha a realizar a compra dos serviços eléticos
de Poços de Caldas, ficará inteiramente válida a modilica-
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ção feita na citada escritu~ de 5 de outubro de 1929, nos
têrmos do presente contrato. E pela Companhia, na presença ~as mesmas testemunhas, me foi dito que aceita esta
escrItura da forma por que se acha redigida e se obriga a
respeitá-la e cumpri-la em todos os seus têrmos, conforme
nela se contém e declara. De como assim o disseram dou
f~. Pago de sê~o ~:400$000, pelas estampilhas abaixo adquirIdas á rua PrImeIrO de Março n. 42. E me pediram lhes lavrasse a presente escritura, o que fiz pelo escrevente jura'1Dentado, Dante Guarinello, outorgaram, aceitaram e assinam, depois de lhes ser lida e ás testemunhas, DI'. Virgílio
Alvim de Melo Franc'O e João José de Carvalho. Eu, Belisário Fernandes ·da Silva Távora, Tabelião, a subscrevo. Rio
de Janeiro, 12 de maio de 1930. - José Bernardino Alves
Junior. - Cesar Rabello. - Virgilio Alvim de Mello Franco.
- João José de Carvalho. Pagou 8 :400$000 de sêlo. Trasladado em seguida. Eu, Dante Guarinello, no impedimento
ocasional do Tabelião, a subscrevo e assino, em público e
razo.
Em testemunho (estava o sinal público) da verdade. Dante Guarinello.
Em carimbo: DI'. Belisário Fernandes da Silva Távora,
Tabelião do 4 Oficio - Dante Guarinello, Substituto legal.
- 50, Rua Buenos Aires, 50 - Rio de Janeiro.
0

CAPíTULO II
I - Análise do contrato.
I! - O contrato nalguns dos seus aspectos técnicos.

m -

Autorização legislativa não observada.

ESSA. A."1'ÁLTSE ESTÁ FEITA NOS DISCURSOS DO ENTÃO DEPUTADO
MAGALHÃES DRUMOND, ADIANTE TRANSCRITOS' DO "Di•.\.RIO
DO CONGRESSO"

/0 Discurso

Primeira discussão do projeto n. 229
É lido e posto em ia discussão O projeto n. 229 aprovando o contrato celebrado com a Companhia Fôrça e Luz
de Minas Gerais.
O Sr. i1lagalhães Drumond - Peço a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre deputado.
O Sr. Magalhães Drttmond - Sr. Presidente. Minha opinião inteiramente contrária á aprDvação do projeto, cujo
debate agora se inicia, não só se fundamenta' em razões que
tive ocasião de expender em disc.urso proferido no Conselho Deliberativo desta Capital, quando ali se discutiu o.
projeto que concedia isenção de impostos á Companhiaconcessionária dos serviços de eletricidade nêste município,
como ainda se haseia êsse meu voto em razões outras que
então me escaparam e que, como a Camara verá, são igualmente valiosas.
Da apreciação de umas e outras verificará a Camara
que no contrato e respectivas modificações ora submetidas
ao nosso exame, não se respeitou nem o espírito, -nem, siquer a letra da autorização legislativa. Para comprovação
do meu asserto, enquanto á desconformidade do contrato
com a letra expressa da autorização legislativa, lembro,
desde logo, que o dispositivo desta que garantia prefer.ência aos empregados do extinto Departamento de Eletricida-
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de para serem aproveitados nos serviços a cargo da concessionária, ficou for~almente descumprido, pois em vez de
se obrigar a lh~s respeitar tal pl"eferência., a concessionária apenas fez a promessa de Se esforçar por conservá-los
a seu servicü, e assim ilegalmente se suprimiu aquele direito de preferência que.a lei estabeleceI'a como condição
essencial "'sine qua non", da validade do contraio. Na realidade, que garantia de "preferência" terá ficado para os empregados· do Departamento de Eletricidade nessa vaga e
irrisória promessa da conc~ssiot1ária de "se esforçar" por
os conservar a seu serviço?
.
Ai fica., Sr. President.e, lealmente exposto,um exemplo
de desobediencia do contrato á letra mesma c, vois, e evidentemente, não só á letra mas também ao espírilo da autorizacão legislativa a que egualmente o contrato não se ateva
quando contra ela, excedendo-a evidentemente concedeu á
concessionária o monOPólio de guz e o do transporte em
onibus. cousas de que a lei não cogitarà.
,
Exemplos ouLros,comprov3.l}ões outras de il:'remediâvel
dcsconformidade do contrato e sua modificação para com a
auLol'izar;.ão legisiativa,. darei á Camara, no correr desta
minlw. oração.

Como disse eu, de início, não é 95ta a primeira vez,
que examino o contrato. pois sobre êle ,já. tive de me pronunciar COmo representante dêste município no Conselho Deliberath;o. Então. alinhei at'gumentos no sentido de demonstrar que o contrato sôbt-e que nos vamos manifestar é uma
verdadeira organização de óbices ao desenvolvimento de Belo
Horizonte. e. assim. contraria claramente á finalidade mesma do instituto da· concci>são df~ serviços públicos e é assim
inteiramente nulo.
O POYO da Capital de Minas é, por êsse contrato entregue, ~ de mãos algemadas e de pés atados, - á volúpia
comercial, á concupiscência. de enriquecer - da Companhia
exploradora dos seITiços de eletdcidade.
No Conselho. disse (lU, então, estas palavras que
ugora jnteíramente ral.ifico e confirmo (lê):
~'l'enllo a impressão, Sr. Presidente, de que ao deliberar s0bt'e o assunto constante do projeto n. 6, estamos numa
hora excepcional, na hora talvez culminante do nosso mandato. Penso que da decisão que o Conselho vai tomar agora,
as consequências serão de suma importancia para a vida
de Belo Horizonte.
1\'á crítica que vou fazer e em que justificarei o meu
voto em relação ao projeto, voto contrário á isenção pleiteada eu llão me arrogo, absolutamente, o direito de censor de
quem quer que seja. T~ndo minha vida norteada sempre
'por: princípios muitos altos, e porquê muito zeloso de meu
nome, sou incapaz de pressupor' más intenções nos atos
alheios. Assim, fur-ei es~a crítica, apontarei ~rros, sem pretender, de maneira algu.ma, insinuar suspeita de prevaricaCão contra quem quer que seja.
Verifique; e isso resulta dos próprios têrmos do contrato - ~erifiquei que a Companhia tem, antes de tudo,
mais valioso do que tudo, mais importante do que tudo, um
monopólio por tempo ilimitado. l);sse monopólio, como se vai
ver, resulta do concur:::o de vlj.rios eIemenf.os. Dêsf.es o primeiro está na aquisiçã<i de bens feita pela Companhia, os
bens dl;lscritos no jnstrum~nto do contrato desde folha :1 a
12. É todo um acêrvo de graIlde valor. é todo o acervo do
extinto "Departamento de Eletricidade".
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Passemos a um outro elemento formador do monopólio ilimitado no tempo e de que a Companhia se invesLu,
por fôrça da contextura do contrato. É o seguinte:
Por fürça da cláusula vigésima terceira, o. governo r.~
conhece e declara de utilidade pública os serviçós de fOrça. e
luz e de transporte coletivo mencionados neste contrato e
concede á Companhia os seguintes favores () direitos, além
de outros:
"1°) uso gratuito das ruas, praoas, estradas, caminhos, pontes e outros logradouros públicos, para a instalação
e manutenção de trilhos, postes condutores, galerias, fios e
cabos aéreos, e subterraneos, e de todos os aparelhos necessário á rede distribuiàol'a, linhas de transmissão, linhas
de bondes e o mais que preciso, ou aconselhável fôr para
os sel'Yiços, tudo na forma da cláusula vigésima quarta,
respeitado=-" pOl'ém, os direitos de terceiros, prévia e legalmente adquiridos, c, quanto ás estradas, caminhos e pontes
desde que não impeçam o seu uso para o fim a que se destinam. Xo ex.ercício deste direito poderá a Companhia fazer
excavações nas vias públicas c executar outras obras necessárias, e com licença da Prefeitura, cortar ou sacrificar
árvores.
2°) O uso gratuito e sem resll'it::ües. respeilados os direitos de tcrcciros prévia e legalmente adquirido e as pl'escrições da bigine pública, das águas do domínio estadual
ou municipal que possam ser necessúrias, apropriadas ou
aproveitáveis para fins de serviços, excluindo-se, porém,
dêsse uso as aguas já aproveitadas para serviços públicos
ou a eles já destinadas, e entendendo-se, também no que
concernc as águas para geração de cncn;ia. será. observada
a legislaç:üo sôbre quedas dágua ora em vigor.
3°) O direito de desapropriar por utilidade pública, na
forma da legislaçüo em vigor, todos os bens e dil'eitos necessários uos serviços. As desapropriuçües serão solicitadas por.
escrito pela Companhia e decretadas pela at~toridade competente dentro do prazo máximo de trinta dias contados do
recebimento da solicitação. Uma vez decretada a desapropriaçflo a Companhia poderá promovê-la diretamente por
meios amigáveis ou judiciais, independemte da intervenção
daquela autoridade. a qual, entretanto, a requerimento· da
Companhia, a promoverá, correndo em qualquer caso, as
respectivas despesas e indenização por conta da Companhia.
Os bens e dÜ'citos desapropriados ticã'l"ão pCl'tencendo á
Companhia.

§ 1°. Quando a Companhia, para fins dos serviços ora
contratados tiver necessidade de bens que pertençam ao Es-.·
tado ou au município da Capital ou do simples uso dos
mesmos. o govêrno ou a municipalidade, conforme o caso, se
deles não tiverem destinado para fins de administração, os
cederão fi Compnnhia na confo'l"midndr: da legislacão' em vigor, gratuitamente ou mediante pagamento do preço~ que
fôr fixado por acôrdo, e na falta dêste; por arbitran'1ento,
segundo o disposto na cláusula trigésima.
Aí estão mais elementos, sem dúvida, desse monopólio
sem limite no tempo, de que se investiu II companhia.

Outro elemento do monopólio ilimitado
A cláusula vigésima sétima contém uma verdadeira "extensão de prazo", sem limite má-"(imo.
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Ela· diz o seguinte: (lê):
I -'- O prazo do presente contrato será de trinta (30)
anos, podendo o govêrno e a companhia de comum ac6rdo
prorrogá-los pelo prazo adicional que na ocasião estipulaTem.
11 - Caso, porém, êste contrato venha a terminar por
qualquer causa, a companhia no regime de livre concorrência poderá continuar, até que se verifique a encampa~ão,
a manter, extcnder e desenvolver os seus serviços nas condiçõese com os dirêitos e favores estipulados na cláusula
vigésima terceira e com quaisquer outros direitos e favores de que possa então gozar por outros t6tulos que não
êste contrato mas sem a isenção de impostos estipulados
no n. 4 da mesma cláusula. Nêsse regime de livre concorrência, porém, não poderão o govêrno ou _a Municipalidade
impõr á companhia o pagamento de outros impostos e mais
contribuições além dos gerais nem adotar em relação a ela
critério de cobrança diverso do estabelecido para outras indústrias.
Diz ainda a mesma. cláusula (continua a lêr) :
ITr -' Fica desde já estipulado que, no regime de livre
concorrência, a terceiros não será permitido explorar os
mesmos serviços, sem a competente autorização do govêrno,
a qual só será concedida mediante garantias de bom serviço com instalações que abranjam a tofalidade da area servida pela companhia, não sendo á outrossim, Mcito a terceiros, ao govêrno ou á Municipalidade estabeleser linhas e instalações que prejudiquem ou perturbem as linhas e instalações da companhia ou seu funcionamento, e se favores
maiores do que aquele que a Companhia então gõzar forem
concedidos a terceiros, a companhia ipso facto, pasgará
também a gozar de tais favores".
.
Comento eu, agora: por est.a cláusula.. estão proibidas
quaisquer instalações que "prejudiquem"; os serviços da
companhia, mesmo no regime da livre collc.orrência. Vale
dizer: a companhia continua com o momwõlio, mesmo no
regime da livre concorrência. Singular "livre concorrência"
essa que impede qualquer concorrêncial ..•
Continuo a leitura do meu discurso no Conselho Deliberativo: (lê):
A impossibilidade da concorrência
Essa cláusula impossibilita, em absoluto, o aparecimenlo de concorrentes á companhia. É um regime de livre
concorrência sui generis. no qual sómente poderão concorrer
com a companhia aqueles que estejam imediatamente armados de elementos de eficiência para garantia de bom serviço, com instalações que abranjam a totalidade da área
servida pela companhia, mas sem que, notai bem. de qualque modo, essas instalações prejudiquem ou perturbem as
linhas e instªlações da companhia. É portanto, a impossibilitacão absoluta de concorrência á companhia, em qualquer tempo. Tem ela, assim, evidentemente.-um monopólio
por tempo indeterminado. por tempo ilimitado, e êste é
um favQ.r que. não sabemos em quanto se pode avaliar.
Ninguém é capaz de avaliar o que seja uma concessão
definitiya, uma concessão ad semper de serviços de elétricidade 'numa cidade com a c.apicidade de desenvolvimento
de Belo Horizonte, situada numa região que apenas rebenta
agora em energias, numa ~egião fadada a um. desenvolvi-
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mento tão grande quanto se anuncia o da região em que
Belo Horizonte está colocada. Não sabemos quanto se deu
á companhia dando-se-Ihe isso. É incalculável o favor [
Isso não está resultando virtualmente apenas dos têrmes
do contrato. Não! Isso não resulta apenas das circunstancias de fato: está expresso no contrato. O Estado não
pode admitir concorrência - é o que está escrito, - o Estado se acLa defeinitivamente impossibilitado de admitir
concorrência á companhia. E a companhia, que recebe tudo
isso, apenas será obrigada ao seguinte, conforme a cláusula
quarta (lé):
"I - A .,Çompanhia enquanto gozar do privilégio que
lhe é concedido por êste contrato, deverá extender dentro
nos perímetros urbanos e suburbanos, as suas linhas de distribuição de energia elétrica para iluminação pública e particular e para fôrça, bem como ampliar a capacidade dessas linhas -de modo a atender aos pedidos de extensões ou
aumentos de iluminação pública e de ligações para iluminação particular e para fôrçâ. com caráter permanente,
ma.~ s6 será ob,'igada a fazê-"lo se o govêrno e a Companhia,
verificarem que será assegurada a esta por dez anos, pelo
menos, uma receita. anual bruta sôbre a extensão ou ampliação em apreço nunca inferior á terça parte do respectivo custo."
Vale dizer: a companhia está apenas a... ganbar dinheiro na certa! ...
A companhia que recebe favores incalculáveis não arriscará nunca coisa alguma.
1\Ias, não é só. Vemos no n. VI da mesma cláusula quarta esta maravilha (lê):
VI - Nem o govêrno nem a Companhia assumem res. ponsabilidade alguma pelas intalações do consumidor, ou
por qualquer dano a pessoas ou coisas resultantes do respectiyo uso, sejam estas instalações por ela feitas ou sómente inspecionadas.
A companhia faz para um consumidor uma instalação
falha, imperfeita, defeituosa; a companhia claudica na fiscalizacão· das instalações dos consumidores, e embora esteja
armada de uma concessão por tempo ilimitado e rendosíssima, embora seja beneficiária de um formidável monopólio por tempo que tem limite mínimo e não tem limite máximo, a companhia não responde por prejuízo que cause
a ninguém! Morra quem morrer! Qeimem-se as casas que
se queimarem ..•
O Sr. João Beraldo - Isto deve estar previsto nas
leis gerais do país e do, Estado'.
:
O Sr.j[agalhães Drttmmond - O .Estado djsp~nsou
disso a companhia. Quer-me parecer que, como o Estado
não pode tirar a ninguém o direito ás indenizações, ~le
substituiu-se á companhia na responsabilidade por êsses
riscos. É· um dos pontos em que o Estado se prejudica a.
meu ver, muito gravemente.
O Sr. Eurico Dutra - Seria a derrogação de todo o direito substantivo da República.
O Sr. João Beraldo - O Estado não se pode sobrapor
ás leis da República.
:
O Sr. Magalhães Drummond - Vêm os meus colegas
o absurdo do contrato.
O Sr. João Beraldo - Logo, essas clásulas não podem
prevalecer.
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Sr. Magalhães D1'umond

E

não devemos

apro-

vá-las.

(Continua a lêr) :

Não sabemos quant.o est.amos dando á companhia. Não
sabemos as vidas que vão ser sacrificadas, e vidas que a
companhia, si se colocar no ponto de vista apenas econômico, não terá interesse em defender. 1'h.o acredito aue,
dentro dela, ha.ia quem se inspire .em tais sent.imentos para
deixar os habitantes da cidade inteiramente desabrigados
contra os acidentes, como o contrato os deixou.
Entretant.o, por cláusula contratual, se a companhia
quizer ser apenas negociante, como foi até agora, se quizer trah-.r apenas de seus interesses comerciais, de seus interesse;:; financeiros como tratou e <lefendeu eom essa trama, e,,:;a rôde de defesa que é - para ,çellS intel'FJsses ôste confruto; ela nfLO t.erá rle se incomodar com a vida de
ninguém. com os hens de ninguém. l~-lhe assegurada a irresponsahilidade: é-lhe a5segJ1 rada, exprpssamente, Í!Tesponsahilidade absoluf.a pelos males que nos causar.
Do prmto de vista humano. os 1)re,jui'zos .a que a c:ociedadf:! se expõe 5ão inaealcul:ivei;;, Do ponto de vista ~conõ-~=-'
fico, não sei, ninguém saberá em quant.o :W poderá calcular o risco de que a companhia fica assim 1iberada.
Um arbitro que escandaliza
Mais ainda. A companhia tem. pela clásula sexta, que
vou ler a meus colegas, um arbi'trio. que não devia ter, para organização de sua.s tahe!as chamadas de "graduação
para lJaixc".
Diz a cláusula. sexta (lê):
"Cláusula sexta
I O fornec\m~nto ao~ '})ul'l.icuh...l 'es sp.rá cohrado de
ar..órdo com tabelas que a companhia organizará de forma
a nroporcionar a todos os eon!"nmidorcs as maiores possibilidades de utilizacão rIe cner:;da, contendo essas tabelas graduações para baixo tomando em consideração a quantida.de
de insta1::H;:ií.o. os fatores de carga r potência. e outras condfções de ~(.so".
.
É interessante isto. Em um l'egime como êste em cple
"ivemos, em que uma autoridade que a um tempo é representante do poder estadual e do poder municipal; no momento em que uma autoridade. como o Prefeito de Belo Horizonte. tem de vir aqui se entender conõsco para t:·ombinar
e estabelecer taxas a serem cobradas do povo e' que sem
a nossa autoriza<.:.ão não poderão ser: neste momento
mesmo, a Companhia tem arbítrio para nos estabelecer as
tabelas que quiser.
'
Há, na cláusula sexta, a estipulação de serem tomadas
em consideração a quantidade de energia consumida, a capacidade da instalacão, os fatores de carga e potência e· outras condições de uso. É ainda o indeterminado; é o arbítrio,
porquê nada há detão vago, nada há tão indcfinid'J como as
condições de uso, em mat.éria de or:ganizacão de tabelas de
fornecimento de fôrça e luz.
Eu, interessado _por êstes assuntos, tendo mesmo posto,
no manifesto cóm que me dirigi ao eleitorado de Belo Horizonte quando candidato ao Conselho, a afirm3~ão de que
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considerava o problema de suprimento de energia á cidade, o
maior, talvez, de seus problemas, e tendo assumido para com
meus co-municfpes o compromisso de trabalhar aqui para
que a organização do serviço, de eletricidade- se fizesse de
maneira a assegurar o desenvolvimento da Capital de Minas; eu, embóra leigo na matéria, tenho ó meu dossier dêstes assuntos, feito do que posso ir colhendo da opinião dos
competentes. Nesse meu dossier. guardo um trabalho do dou, tor Raimundo de Castro Maia; não é, absolutamente, um diletante no assunto. Não é, tão pouco, um desses teóricos capazes de escrever livros nos quais, muitas ve-zes .nada se
pode aprender, porquê escritos fora da realidade. l~ um industrial, e o que êle afirma e eu vou transmitir ao Conselho, foi dito em sessão do Centro Industrial do Rio de Janeiro.
O ilustre patrício, Dt". <rastro Maia, procura, em seu
trabalho, desfazer uma ilusão em .que geralment~ está o
brasileiro, a ilusão de que a E:nergia elétrica sej'l, uma utilidade de custo caro. Êle prova, pelo contrário, que a energia
elétrica é de produção barata, e, ainda mais, que a produção de energia elétrica é barata, especialmente DOS paízes
.em que se lltilizam usinas hídro-elétricas.
O Dl'. Castro· Maia chega á conclusão de que, precisarnentA, no Brasil, onde a produção é mais barda, é que
é imensamente mais cara a energia fornecida. Faz comparações, por exemplo, com paízes onde a fôrça pro'iuzida provem de usinas de carvão. Constroi um diagrama em que
mostra, na eloquência das linhas e dos númpros, tornando
por base um consumo de 15 mil kilowatts Jora que, enquanto a França, por exemplo, fica entre as cotas 60 e 80
(a cousa é calculada em réis), a Itália, na cota 100, a Bélgica na cota 120, a Suiça, na cota 150, o Brasil ,com a
"Light and Power". vai acima da cota 360, de ma.'eil'l1 que
não bá lugar para a ilusão de que seja máu emprêgo de
capital, invertê-lo na produção elétrica, nêste Br'asil de
grandes quedas dágua.
Outra cousa - e aqui especialmente é que eu quero me
referir ás tais "condições de uso": - noprob!ema da utilização industrial da energia elétrica. na aplicação. dessa
energia ao desenvolvimento econOmieo dos paízes, o que
há de mais importante não é o preço máximo, é o preço mí"nimo, é o estabelecimento do direito ás tarifas mímmas: ou
seja, limitar "desde quando" se começa a gozar do favor da
tarifa mínima.
:
O Dl'. Castro Maia mostra que, enquanto em paIzes europeus, onde a energia é produzida muito mais caro se as~
segura o preço mínimo ao consumidor simplesmente de
2.500 kilowatts bora, aqui ê:sse preço mnimo é concedido
só de 75.000 kwh. para cima. ~le' se refere ao R~o de Janiro. De modo que essa referência a "condições de uso" r·ada
diz. A Companhia pondo na cláusula sexta, que o S(\t1 direito,
o seu arbítrio de nos marcar as tabelas com "graduação para
baixo", estava condicionado a isso de "observar as condições
.de uso", não diz causa alguma. Nada ficou explicado Uso
de onde? Não ·se diz se é uso local, se é uso hrasiJeiro. Se
assim fOr, estamos perdidos, porquê vamos continuar 3 alimentar ~ e alimentar muito caro - a ilusão de qlte a ener,gia elétrica é muito cara na sua produção e a ilusão de
ficarmos devendo favor a quein nO-la vende, tirandõ':'nos os
olhos da cara. .
. VOLUME XlV
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Ainda há outra cousa interessante. É sabido que as ciência" de aplicação industrial imediáta orientam o seu progresso exatamente no sentido do barateamento. É essa uma
condição para maior acessibilidade, e o fato prj nClpalmente
se verifica em eletricidade. Devemos prever que a eletricidade ficará cada vez mais barata, assim na produção como
na transmissão. porquê dia a dia, se in....entam meios mais
aperfeiçoados para isso. Essa regra, que é a lei cientifica,
é observada ás avessas. no contrato qUE" examino.
A variação tIas taxas em crescendo
Na forma e por fôrça da cláusula .qllad!'agésima Drimeira, . a variação das taxas da Companhia. far-se-á, no
tempo, em sentido crescente.
Por essa cláusula, se vê que a iluminação particular que,
nos dois primeiros anos, custará 400 réis por cK. W. L., já
no terceiro ano custará 470 réis, subindo a 540 réis. no
quarto ano, culminando em 600 réis, preço que vigorará
para os consumos mínimos, desde o quinto aliO, ilLclusive, até
o fim do monopólio... que não tem fim.
Para fôrça o preço vai nos mesmos períodos - aumentando de 150 réis. para 220 réis, depois para 290 réis, e,
.
finalmente, para 350 réis.
Para c3lefação a variação, é também asC'endente no tempo e os preços serão, sucessivamente, de 150 réis. 220 réis,
290 réis, 350 réis.
Os preços máximos vigorarão sempre do quinto ano,
inclusive, em diante.
Dêste modo, em vez de evoluirmos, som(\s obrigados a
retrogradar. Para diante andarão somente os lnterêsses da
Companhia. Esta tem. ainda, pela cláusula sétima, o direito
de fazer as suas cobranças, levando em conta ás diferenças
cambiais. O Dl'. Castro Maia refere-se a isso em sen trabalho, salientando que, no Rio de Janeiro, tal cláusula tem
constituido o maior dos óbices á utilização bõa. útil, eficiente, da energia elétricà.
Além do mais, há o seguinte: a Companhia terá que
importar pouca cousa, relativamente, mas po.ra impc1rtar
essas cousas, já o Estado, por uma das cláusuJns do eOI'trato,
se obriga a interpôr seus bons ofícios para obter isenção de
impostos, que, em geral, é concedida.
, A não ser para se consentir em cousas deprim~nteJ para
nosso país, não sei porque concordar em que aintia. no Brasil. os pagamentos fiquem sendo feitos' com l:Sl'4 constante
sujeição á moeda estrangeira.
Um outro favor que também escandalizo.
Pelo contrato, quem paga impostos pela Companhia é o
povo. Está combinado isto. Ela é um industrial que tpm
um monopólio por tempo indeterminado; é um industrial
que não arrisca seu capital, porquê sómente está obrigada a
melhorar suas instalações se tiver certeza de obter um terço
do capital e não sei mais que. :tsse grande :>otenlissimo industrial, numa terra em. que todo mundo paga impostos, e
paga o que não pode pagar; êsse fortíssimo industrial n:lda
paga 1 Quem paga impostos por êle é o povo! Isso está cno ,
contrato. escrito com todas as letras. Efetivamente, diz :.l.
cláusula vigésima quinta. (lê):
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"Cláusula vigésima quinta (f)
A Companhia.. mediante verificação do govêrnc do Estado, terá o direito de elevar os seus preços proporcionalmente, a qnalquer aumento ou eriação de impoio:Los. taxas.
contribuições, onus Ou outros encargos estabalecidos pelos
Govêrnos Federal e Municipal,. que venham direta ou indiretamente. sobrecarregá-la. e, também poderá propôr ao Govêrno a revisão dos preços estipulados nêste contrato, quando
outras circunstancias assim o ar.onselharem, fazendo a Companhia. a sua proposta de justificação escrita.
Quem paga impostos pela Companhia ê o povo
Está, portanto, estabelecido que q1.lem paga impostos
pela Companhia é o povo. Pelo contrato, o povo ficou incumbido disso. t:le que aguente.
Se o Congresso Federal, se os poderes f')derais tributarem a Companhia, quem responde por êsaes t.ributos é o
povo de Belo Horioonte I Grande honra para nós .•.
A irrisão nas multas

Outra cousa: as multas que, afinal, não ficaram estipuladas, porquê não se especificaram os casos de incidencia,
as multas variam de 500$000 a 2 :000$000. em um contrato
desta impartancial .•• "
Não.
"A Companhia não está nos fazendo favor algum. Ela
está, sim, fazendo um excelente negócio. Não a censuro porquê defenda seus interêsses. Não estava ela incumbida da
defesa dos interêsses da cidade.
Considero nulo êste contrato. Eu o considero nulo e insubsistente, pela incapacidade do Estado para o fazer, nos
'
têrmos em que o fez.
O município de Bello Horizonte, tem uma situação .sui
oeneris. Belo Horizonte tem a sua administração feita, conjugadamente pelo Estado e pelo município.
Para se administrar, êste município não tem capacidade total, mas também não é absolutamente incapaz. A representação de Belo Horizonte se faz por que órgão? Faz-se
pelo seu Prefeito. 1:ste, entretanto. falará em nome do município de Belo Horiionte, sómente se devidamente autorizado pelo Conselho, quando, como no caso, se trata da cessão
de bens municipais e se imponham tributbs ao povo. Para
as cessões e tributos que o contrato estabelece. não houve
a indispensável autorização do Conselho Municipal.
O Presidente do Estado, no exercício. de seu cargo, não
administra diretamente o município de Belo Horizonte. :Z:;le
o faz po't' intermédio do Prefeito, pessoa de sua escolha e
confiança. Mas, em dados casos. é necessário que a êsse 1nlerventor permanente, que temos em nossa vida, e que é o
Prefeito, se outorguem podeTes especiaes pelo voto do Conselho.
.
De modo que, para mim, há essa nulidade, decorrente
da incapacidade do Estado }>ara, sózinho, fazer o contrato,
tal qua! o fez, concedendo bens mimicipais e impondo tributos ao povo. ;
_
'
Por outro lado, creio ciue a cláusula a que já me referi
e que a~a a Companhia de arbítrio para a organização de
tabel~, seria, de si s6- suficiente paTa determinar a nullda-
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de do contrato, caso êste não fosse nulo pela incapacidade
de quem, sem audiênccia do Conselho Deliberativo, pretendeu se apresentar como representante do município o Presidente do Estado e o Prefeito.
Acredito que não seja possível" que entre na cabeça de
alguem que estabelecimento de tabelas para o fornecimento de força e luz possa ficar ao arbítrio do concessionário,
quando, entretanto, causas de muito menor importancia
exigem a colaboração do Conselho. Assim é, por exemplo, que
um projeto relativo a bombas ·de gazolina, precisa transitar nesta Casa, e o Prefeito, para ato de função de seu cargo, tem necessidade, como disse ainda há pouco, de vir aqui
entender-se conosco, com o objetivo de estabelecer condições e tabelas precisas, afim de que possa, então, exigir
tributação do contribuinte.
Acredito que não haverá quem concorde em que se
possa dispensar a intervenção já não digo do Conselho, mas
a intervenção mesma do próprio Executivo Municipal na
organização de tabelas de força e luz.

°

Outros vícios do contrato

o contrato tem ainda a infirmá-lo outros vícios. 1=:.le
concede o monopólio de gás á COmpanhia, e ai não falta
apenas autorização do Legislativo Municipal. falta mesmo
autorização do Legislativo Estadual. ·Extende o monopólio
ao serviço de Ônibus, contra também a autorização do Legislativo Estadual e na ausência de qualquer autorização
municipal.
Em um regime de cousas razoáveis, em um regime em
'lup rrE'pomlere um r:lznávpl crif.ério parll 1!"'>tão de cousas
públicas, eu tenho que será coni'iiderado nulo, absolutamente nulo êste contrato, por. iso que êle contraria a finalidade
mesma dos serviços a que se refere. Postas as cousas pelos
têrmos contratuais, nêsse regime em que se tem o fornecedor de energia elf-Strica, não como um inrlustrial que vem
tratar de seus negócios, mas como um bemfeitor, como alguem que ande por aí a fazer sacrifícios, evidentemente
dessa ilusão, dessa mentira de energia cara, decorrerá uma
mentira absoluta na execução do mesmo contrato. ~ste não
poderá absolutamente servir aos interêsses de Belo Horizonte. Não é possível que êle sirva aos interêsses de uma
sociedade em progresso, no tempo em que a eletrICidade
progride de hora em hora, quando temos notícia de que
Marconi, de Génova, - por meio do rádio. acende a iluminaCão na Exposição de Sydney, na Austrália.
Não é possível que nesta hora, em que a produção e a
transmissão elétrir.a se barateiam. de momento a momento, quando se ultimam as experiências para carros elétricos sem trIlhos, não é possível se tenha como servindo a sua
finalidade, um contrato em que, ao envez do gradual barateamento da energia fornecida, se dá o encarecimento evident.e, acentuado, constante, dessa mesma energia.
Contrato nulo
Estamos, por.tanto~ Srs. Conselheiros, deante de um
contrato que penso, que considero nulo, um contrato que
tenho muito boas razõ~ para ter por nulo. Nulo, pO.lQuê
faltou a intervenção de alguem que devia intervir nêle;
nulo, porquê faltou .nêle a intervenr·ão do Conselho Municipal; nulo porquê falta nêle o consentimento do povo, C-"'{-
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presso através do voto de seus representantes. Pergunto
agora: em um contrato, como êsse, em que se institue um
monopólio por tempo indeterminado e em que, contrariamente a todas as experiências, contrariamente, á lição da,
ciência e á lição da experiência de todos os dias, se faZiem
tabelas crescentes, quando os preços de produção da energia são decrescentes; pergunto se o Conselho Deliberativo
quererá assumir, perante Belo Horizonte, a responsabilidade de revalidar com seu· voto, de fazer viver êsse contrato,
morto de nascença?"
Assim falei no Conselho Deliberativo e, Sr. Presidente, depois de assim haver falado no Conselho só tenho encontrado motivos para m~ afirmar na opinião ali expendida.
Hoje conhece-se mesmo a palavra oficial sôbre um interessante aspecto do contrato, interessante, digo, pelo total
desamparo em que êle deixou os interêsses de Belo Horizonte, ante a atuação da "Companhia Força ~ Luz de Minas
Gerais" .
Diversas queixas de assinantes dessa Companhia haviam chegado ao conhecimento do competente engenheiro
fiscal Dr. Carlos AlDerto Pinto Coelho.
Versavam essas queixas sôbre excessivos aumentos nas
contas de luz particular, -em virtude de leituras maiores nos
medidores. Um exame feito pelo engenheiro fiscal nos livros da Companhia confirma que realmente para muitos
assinantes as contas haviam crescido.
O digno funcionário procurou se inteirar das causas
dêsses aumentos, e eis, dentrp outras coisas. o que a respeito diz em ofício que está publicado no "Minas Gerais", de
6 de .iulho de 1930:
"Tres são as causas principais,que, somando-se podem
causar aumentos notáveis no consumo de luz particular e
também da força:
f) Aumento de voltagem na linha;
2) Diferença de dias de inverno para os de verão;
3) Correções de defeitos nos relógios antigos ou há
muito não vistoriados.
Quanto á primeira. é obvio dizer que ela tem grande
influência sÔbre as leitura!' dos medidores. A voltagem se
elevando" torna maior a forca I'leLromotriz, é por conseguinte, o número de waU$ registrados pelos medidores.
Que houve aumento dI' voltngem em Belo Horizonte, é
fato inconteste ; basta comparar n luz at.ual' da Capital com
a luz que se tinha no tempo do Departamento. Havia casas
em que a luz era vermelha. Inmpadas de .grande intenl'lidade iluminavam pouco; a voll.agem não atingia, em certas
casa!';, a 70 volts. Agora nota-se uma luz int.ensa em certos
pontos õa ciõade~ cal'ns existem em que a luz é fortíssima.,
c,nas quais é commum a queima de lampadas. Tal fato é
comprovado pelas casas comerciais que negociam em artigos de eletricidade. e que, conforme verifiquei, estão vendendo 10 % mais de lampadas do que vendiam.
Parece que a Companhia. querendo melhorar os extremos de linha. que eram prolongados para satisfazer a novos
pedidos de li~ação. e que, por isso, ficavam servidos por
fois de secção deficiente, favorecendo assim as perdas, aument.ou a voltagem, prejudicando destarte as ligações' mais
proximtl.::J do transformador de cada secção ou circuito.
Concorrem para êste fato, como disse, os fios de secção
insufici-ente nos extremos das linhas e as extensões de linhas muito grandes para um mesmo tr8:nsformador.
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POder-se-á. argumentar: - Não existe uma cláusula
contratual que impeça o acréscimo de voltagem na linha,
por parte da Companhia?
Sim: a cláusula quinta, idem :r. do contrato de 5 de outubro, diz:

.. '" A variação de voltagem nos bornes dos medidores
. não excederá de 7*% (sete e meio por cento) da voltagem
normal" ...
Porém, não só não ha tabela de multas, já aprovada pela
Prefeitura, para coíbir tal abuso e condenar a Companhia no
caso de infração como também, fato digno de nota, não há
uma só cláusula do contrató que mencione qual a voltag,em
da linlta em Belo Hori:onte.
Seria preciso que houvesse a declaração, pela tabela de
multas, qual a voltagem normal, o seu valor (110 ou 120
volts) e a proibição de que ela abaixasse ou suspendes.se de
uma quantidade igualou maio!' do que 7%% do valor estipulado."
.
Como se vê, Sr. Presidente, os interêsses dos consumidores, o contrato os deixou inteiramente desamparados ante
a atuação da Companhia.
A cláusula oitava e a questão dos dep6sitos

A Companhiá tem o direito de exigir depósitos dos consumidores, o que é natural, - mas o contrato estatúe, - é
que ao invé,s de serem êsses depósitos proporcionais ao consumo provável segundo estimação feita com a maior aproximação possível, a Companhia está autorizada a exigi-los
dos consumidores a puro árbitro dela. pois a tanto equivale
a expressã.o "possa prever", integrante da. cláusula oitava.
Puro arbitrio, disse eu que agora emendo: demasia, intolerável, demasia de arbitrio seu, pois já garantia suficientemente os seus interêsses a obrigação,-para o consumidor,
do depósito equivalente a 60 r.lias de consumo, tempo mais
que suficiente para que' a leitura nos medidOres ponha a
Companhia a coberto de quaisquer prejuizos, de vez que o
pagamento se faz por mês e o depósito é do equivalente ao
consumo de um tempo duplo desse.
SI'. Presidente. Em discurso quando de sua p6sse na
SecretUl'ia das Finanças. o Exrno. Sr. Dl'. Carneiro t.ie 11ezende concitou o Congresso Mineiro u que exnrça com mais
liberdade as suas prerrogativas na parte relativa á análise
dos ãtos da ndininistrncão. Concordo inteiramente com
S. Ex. Sempre pensei e agi assim, e nüo só aqui nesta Camara, como fól'u não me tenho restringido no e~ercicio dêsse
- mais que direito - dever dos componentes dos cargos
legislativos. quaisquer que sejam êstes. Assim, no Conselho
Deliberntivo soiici(ei informuljões que o ilustre Prefeito de
então não pôde fornecer, por falta de dados na repartição e
precisamente sôbre os assuntos relativos ao contrato de
fôrlja e luz.
Agora, trazido o assunto ao exame do Congresso, no
tramite regimental. renovarei, ampliando-o, o pedido de informa\:ões feito no Conselho Municipal.
:F.SSe pedido será formulado de modo a qUe nos sejam
prestadas informações sôbre:
a) qual 3' importancia total despendida pelo Estado com
a aquisição de bens e construções constitutivas uns e outras
do acêrvo do extinto Departamento de Eletricidade;
b) qual, ao tempo do contrato com a Companhia Fôrlja
'e Luz de Minas Gerais, o valor do aludidoacêrvo, levados eni
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conta, como desvalorizador, o desgaste de máquinas, a depreciação de materiais e, como valorizadora, a diferença
entre as taxas cambiais que vigoravam respectivamente aO
tempo das aquisições feitas pelo Estado ou Prefeitura e ao
tempo da lavratura do contrato com a Companhia Fôrça e
Luz de Minas Gerais;
c) qual, por todo seu teôr, a tabela de multas, com as
importancias destas e os casos de incidência, organizada em
cumprimento da cláusula do contrato referido no "item"
supra;
.
d) qual a renda (bruta e liquida, separadamente) prev.Isí~el para 9s servi.ços de "iluminação", "transporte coletIvo e energIa motrIz (separadamente para cada serviço I e
calculável para o tempo de trinta anos;
e) qual a importancia total dos depósitos por que era
responsável o Estado, feitos por consumidores e existente:;
ao tempo em que se lavrou o contrato referido no item "b"
e qual a data em que o Estado transferiu de fáto, tais de-o
pósitos á Companhia Fôrca e Luz de Minas Gerais.
Sr. Presidente.
Na suprema direção do Estado encontra-se atualmente
um ilustre engenheiro. Póde, pois, S. Ex. analisar e apreciar pessoalmente, diretamente o contrato feito com a Companhia Fôrça e Luz de Minas Gerais.
Não nutro prevenções contra o capital nacional ou extrangeiro. Tenho, sim, um grande horror á tirania do capital
estrangeiro ou nacional.
O contrato que estamos discutindo não regulamenta
uma fórma de colaboração do capital com os demais fatores
do desenvolvimento nosso: erige, sim, o capital em déspota,
com ilimitado, insuportável arbítrio, em materia de vital
interêsse para Belo Horizonte e para Minas, ligada que está
a sorte desta á sorte da sua principal cidade.
Contra o projeto que aprova um tal contrato, oponho a
minha mais veemente, a minha mais energica, a minha mais
constante, a minha mais cordial repulsa.
(Muito bem! Muito bem/).

Sem mais debate é a discussão encerrada e anunciada a
votação do projeto.
O Sr. Magalhães Drumond - Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente - Tem a palavra pela ordem o nobre
deputado.
O Sr. Magalhães Drumond Solicito de V. Ex., Sr.
Presidente, verificar se há número para votação.
O Sr. Presidente Verificando-se não haver número
para votação é adiada a do projeto n. 229.
O Sr. Magalhães Drumond Peço a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavrà o nobre deputado.
O Sr. Magalhães Drumond Sr. Presidente.
Srs.
Deputados.
o
Sem, de qualquer modo, pretender atribuir-me um
maior zelo pelos interêsses. dos nossos coestaduanos, en~
como VV. Exs., representante do opovo mineiro nesta Casa,
mas, além disto, representante do povo desta Capital no seu
Conselho Deliberativo, tenho, assim, dobrada razã'O para
me dar ao estudo daquêles problemas que mais dirétamente
respeitam ao progresso de Belo Horizonte. Dentre tais problemas nenhum, a meu ver, tã() interessante quanto o da
organização dos nOssos serviços de eletricidade, e porquê
assim pense, venho sujeitar á apreciação dos meus ilustres
colegas um projeto de lei, para o qual peço encarecidamente
a sua melhor atenção.
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eletricidade nesta Capital e em outros pontos do Estado?
Evidentemente, pOrquê êsse é um contrato ainda in fieri, um contrato de elaboração que sómente será ultimada,
um contrato que sómente terá fôrça obrigatória depois que
sÔbre êle se houver pronunciado o Congresso, vale dizer:
um contrato avençado ad referendum do Congresso, um contrato, portanto, em cuja feitura a responsabilidade maior
caberá ao Congresso, como poder revisor no caso.
~las se do ponto de vista propriamente,
estritamente
legal, ou seja, do ponto de vista do procl'lSSo legal da formação do laço obrigacional, é, assim grande a responsabilidade
do Legislativo, grande, enorme responsabilidade, - porquõ
em suas mãos, no seu poder, na sua autoridade, no· exercício de prerrogativas suas, está a faculdade de emendar, de
corrigir. e inexcusável será o seu êrro, indisfarçavel a sua:
culpa, se, sendo caso de emendar, não emendar, além disso
circunstancias de fáto ocorrem que aumentam ainda essas
responsabilidades do Congresso.
.
Na verdade, Sr. Presidente, é preciso ter bem presentes
no nosso espírito estas circunstancias de fáto. Porquê do
exame delas, da análise' delas, .da meditação nelas, resultal"i
isto - que põe bem em evidência a importancia da func:io
legislativa na hipótese: enquanto que os representantes do
Poder Executivo que participaram da elaboração do contrato poderão a suas próprias conciências apresentar de
erros seus a excusa de boa fé, e poderão validamente dizer
que lhes fôra difícil ter nu-ma anteYisão a visão perfeita do
absurdo que é o contrato na sua aplicação prática, já uma.
tal alegação não será nunca recebível de nós que sôbre o
contrato nos vamos manifestar quando vários dos absurdos
dêle já se evidenciaram de tal modo que s6mente não os
enxergarão oscégos atacados "da "cegueira de não querer ver".
"
~sse contrato tinha necessariamente de passar pelo crisol da nossa crítica porquê se refere a matéria de íntima
correlação com os interêsses da organização ~ do desenvolvimento industrial da Capital de Minas e de outros pontos
do Estado e matéria é esta da privativa competênl;ia d·) Congresso, por expresso preceito constitucional, é, pois, assunto
no qual o Executivo não pode ir além da suu função de executor das deliberações do Legislativo.
Foi por não desconhecer êsse imperativo mandamento
da Constituição Estadual, que o Executivo '>olicitou d~ Congresso a autorização que, na fáse de elaboração regimental,
se constituiu no projeto n. 141, de 1929, iniciado D.F'~ta Casa,
e, por esta e pelo Senado, aprovado, e sancionud(. pE'lo Executivo, mediante a lei 1.070, de 1929. Ora, Sq o Expcutivo
submete o contrato á _nossa apreciação, é evidectemente porquê reconhece que para sua validade não basta a aütorizacão contida na lei sancionada. E por que não basta? Evidentemente, porquê o contrato nas suas e:stipuhll;õest<xcedeu a autorização legislativa. Nem se compreende. nem se
concebp. sentisse o Executivo a necessidade d'1 manifestacão
do Congresso a respeito do contrato, se ~ste houvesse sitio
avançado com oDservancia da autorização já concedida.
Respeitador das prerrogativas constitucionals do Congresso, o Executivo que. através daquela autorização. lhe
conhecera uma certa maneira de encarar o ussunto, não se
dis?ensa dº dever constitucional de solicitar a apreciação do
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Congri>S50 sôbre uma outra maneira bem diversa, bem essencialmente diversa de considerar o mesmo assunto, e maneira esta segundo a qual se lavrou o contrato.
E não 1>oderi3o o Execut.ivo "'[)ressupôr a aqui~scêncla do
Legislativo a êste tão duvidoso modo de solucionar o problema e não o poderia pressupõr exatamente dadas as dúvida!; irredutíveis, as inconciliáveis diferenças entre 3- solução que o Congresso autorizara e a solução que o contrato
adotou.
Já perante a Camara. assinalei e relembro agora algumas
des"'a.. divergências: a) autorização legislativa l)ondo como
condição do contrato a "garantia de preferência" aos empreg'<lc.!os do Departamento de Eletricidade para os S~l'\",j'}(,$ da
concessão e entretanto, o Estado, no contrato, se contentando
com a declaração da Companhia de que "se esforçari·' (sic)
por conservar no seu serviço uma quatidade de \~mpl'l'gados
brasileiros equivalente a 80 % do número total de empregados, dando preferência aos atuais empregg,dos do Departamento" - o que importa por uro lado em S\ubordinat' a
"preferência" á ilusória vaguedade daquele "sc esforçará"
- e por outro lado importa em e~cluir totalmente mesmo.
dessa precarissima "preferência" os estrangeiros, emprega-O
dos do Departamento ao tempo do contrato, e obscuros, mas
preciosos beneméritos colaboradores do progresso de Belo
Horizonte e assim PO!'itos fora mesmo de qualquer ilusão de
proteção, singular, paradoxal e injustificável "~enofobia",
porquê de geração expontanea no seio do capit.alismo internacionalizado, não na alma nossa, não na alma dos Congressistas mineiros;
b) a lei por nós feita autorizou unicamente a concessão
dos serviços de p.lp.tricidade, nesta C:;.pital, e em PoC·os de
Caldas. com alienação das instalações dos aludidos se......iços e,
contrariamente a isso, o contrato faz concessão também do
privilégio do serviço de gás e do serviço ;le transporte coletivo em auto-ônibus, como se vê express') do preámbulo
do contrato e de suas cláusulas "primeira", "déciJl18", parágrafo i.o, "décima quarta", ns. I, n, ITI e IV, "d~r.ima oitava", n. l, in fine, e "vigésima primeira", e além d:ssõ, ainda
contra a lei, concede privilégio também para o~ serviços de
eletricidade no município de Santa Bárbara.
Agora, quero acentuar uma outra gravissima desconformidade entre a autorização legislativa e o .conlrato.
É a seguinte: àispõp a alinea "d" do art. 1.° da lei
1.070, de 27 de setembro de 1929 :
"Terminado o prazo do contrat!), o govêrno pagará á concessionária o justo preço das instalações,
mediante arbitramento, se não fOr ~rorrogada a conoessão."
1:ste, o dispositivo legal que, como se vê, obriga o Estado s6 a adquirir as instalações.
Pois bem. Contra êsse expresso mandamento legal, dispõp. o § 2.0 do n. IV da cláusula "vigésima sétima":
"Em qualquer determinação de preço para a aquisição,
será considerada entre outros fatores a devidll. indeuizacã..>
pela separação dos bens e serviços, objeto da aquislç.-LO, de
outros bens e serviços que na ocasião forem exple:rajos em
conjunto, a menos que o govêrno se obrigu.3 a fornecer á
Companhia toda a energia necessária a outros serviços quu
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na data do a'1so de encampação estiverem ligado'!J aos que
forem encampados, cobrando essa energia pela preço que
por ocasião do compromisso as partes combinarpm, nunca
excedente, porém, á média dos precos vigentes no país para
iornee.imento dasta classe e sero prejuizo da energia necessária aos serviços encampados".
.
Como se vê. por esta cláusula ou fica o Estado impedido
de encampar 05 serviços, e em consequência e por· forca do
estipulado no § 4.0 dessa mesma cláusula vigésima sétima,
automaticamente a Companhia se restituirá ao pleno gozo
das vantagens do contrato, impossibilitado que estará o estabelecimento de concorrência "ex-vi" do 11. IH dessa mesma
cláusula; ou o Estado para realizar a aquislCtlD das insl alações, - que a lei lhe faculta, - to:rá, de acõrdo com
o contrato, de se sujeitar á condição - contrária á autori. zação legislativa
de indenizar a Companhia pela separação
dos bens e serviços encampados, de bens e servl~l)5 ouh os
que na ocasião forem explorados em conjunLo, a menos que
se obrigue a fornecer á Companhia energia p;~lo preco médio -então vigente no país.
.
i::ste dispositivo do contrato mal encobre um outro grande
perigo que do seio dessa "selva escura" das cláusula'" e subcláusulas está "tocaiando" os nossos interêsses econômicos.
:i::sse pe::ig.Q ~ o de o monop6lio dos serviços de força e luz,
do servIço de transporte coletivo em bonde~ E> auto-ônibus
e do "serviço de gaz para qualquer fim" s~ desdobrar. ::;e
ampliar em novos tentáculos, transmuaando-se em monop6lio
geral das indústrias em·· Belo Horizonte e em outros puntos
de Minas.
.
A cláusula, no tópico por ·mim de~tacado, fala em "s~r
viços explorados em conjunto" com os encampáveis pelo Estado. Não são, pois, os serviços encampáveis. Que serviços
serão, então, êsses, diferenLeos dos de energir. elétrica?
Evidentemente, necessariamente, unicamente, podl'rão ser
servicos lndüsLriais, atividades industriais, trabalhos de fábrica:;.
Meditem VV. EEx. nisto, Sr. Pri!sid,mLe e Srs. Deputados. e sé V\T. EEx. não se esql1p.c~nun ainda dd que a
Companhia está pela cláusula 6.0 do contrato, Elrmada de
inteir" e ilimitado e vnriabj)issimo arbftrio pnra organizar as
suas tabelas com "graduações para baixo", para o fornecibem be rara perc~hido do
mento de energia motriz
VV. EEx. o perigo que ameaca Belo l:1ol'iznnte, e outros pontos de Minas, de verem monopolizada pela r, ·mpóluhia a exploração de todas as indústrias capazes de florescer aqui e
nessas outras localidades.
.
Mas, isso ainda não é tudo. Conhecedora do assunto,pisando terreno seu conhecido, advertida das possibilIdades de
barateamento da produciio de t'nergia elétl'iM, - a Companhia só abrirá mão do direito li "indenização pela separação dos serviços explorados em conjunto com 08 encampados", - se o govêrno lhe assegurar energia pelo Dre~o médio vigente então no país. Quer dizAr: a eompanhia C011'O
industrial s6, não achará razoávêis, não aceitu.l.'·~ preços que
ela própria, como concessionária dos .,flrviços de eletricidade,
vier até então cobrando dos industriais, e aqUI está desvendada uma destas cousas: ou a confissão que ela própria faz
de serem intoleráveis as suas tabelas 1ie fOrQ'l, ou a intenção
de criar para si própria, mesmo depois de terminado o
contrato, uma situação privilegiada que lha facultará uma
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concorrência .economicamente intolerável por todos os demais industriais que acaso exerçam a sua atividade a êsse
tempo em Belo Horizonte e em outros pontos do Estado pore quê é
licito, é razoável 'indagar: pode-se de antemão assegurar quP. o Estado, ao tempo em QUe encampe os serviços,
possa, sem prejuízo, fornecer a todo e quajquer industrial
a energia pelo preço médio vigente no país') As próprias
instalações que haja encampado permitir-Ihp-ílo isso, em
concorrência com instalações outras do paIs'? Mas tudo isso
ainda não é tudo.
A cláusula "vigésima sétima" não está ainda exposta em
todas as suas demasias. O § 3.0 da sua alínea IV úispõe que
o preço da encampação "será convertido em ouro equivalbnte"
e a Companhia não poderá demitir a posse e o gozo Je seus
bens e direitos senão depois de haver efetjvamente rtlcebido
êsse preço."
Aqui, o contrato inteiramente se afasta da autorização
legislativa: esta, no art. 1.0, alinea "d", dispõ~, como já relembrei á Camara:
~Terminado o prazo do ,contr~to, o govêrno pagará á
concessionária o justo preço das instalações, mediante arbitramento, se não fóI' prorrogada a concessão".
Lei brasileira, para ser executada no :RI'asIl. é claro que
quando esa lei fala ... "pagará á concessionária o ,justo preço ... ", evidentemente, necessariamente, unicamente. quer se
referir a pagamento em moeda brasileira. Porquê. afinal,
tenho o direito df' afirmar: isto aqui ainda é Brasil - país
soberano, - e não baixamos, ainda, nem Daixa"cmcs nunca
á indesejável, a desgraçada situação de protetorado ou possessão. Com o auxílio de Deus, o patrioti3lflO brasileiro tenho fé - livrar-nos-á sempre disso. Maravilha de :tbsurdo
é também, Sr. Presidente, a clúsula "vigésima oitava", Por
ela, :lS mesmas poucas, suavissimas obrigaçõc:> assumidas pela
Companhia, facilmente poderão ser reduzidas a nada. Dispõe
essa cláusula:
"Como proprietário de bens e títulos do;; diN'itos estabelecidos nêste contrato, poderá a Companhia. dd-los mn (Jarantia pelo modo e form.a que lhe convier. Sal-l:o '/1.0 caso em
que sejam executadas tais (Jarantias, a tran",f('rência total
ou parcial dos serviços, direitos ou favores, cneal'g.)s e obrigações abrangidos por êste contrato e os qlle lhe forelO connexos soment.e poderá ser feita mediante consenLimentlJ ex·
presso do govêrno do Estado, manifestada por escrilo."
. Como se vê, a transferência dos privilégios e das obrigações assumidas pela Companhia, dispensará :... alldiêneia
do Estado, quando os bens e direitos que '1 Companhi:l terá
pelo contrnto, lhe forem tomados em execll~ão lie garanf.ias.
em que hajam sido dados, pelo modo e fOr7TW que convier á
Companhia, tudo sem necessidade de consentimento do Estado. Assim, p01'tanto, se a Companhia quizes.:'e se desfazer
real ou ficticiamente dos bens, direitos e obl'ignl,.~ões es1al)(>lecidos pelo contrato, bastaria contrair um débito, dar em
garantia dêste êsses bens e direitos e deixar que se execut.asse a garantia. Com isto, por esta incr'i\.-el cláusula l'ontratnal, ter-se-iam passado para o patrimônio do credor p.xequente todos os bens e direitos estabelecidos no contrato; e
assim, sem que êsse credor exequente tenh~l démonstrado
idoneidade para qualquer dos encargos assumi.los pela Companhia, ficaria êsse credor, por fôrça dêsta mesmo contrato, titular não s6 dos direitos dominicais sôbre os bens,
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como ainda dos direitos outros que o contrat·) outorga á
Companhia e cuja enumeração abrangeria", enumeração
mesmo dos vultosos monop6lios já denunciados com os correlatos direitos de uso e expropriação de bens públicos e
particulares.
Dirão VV. Excías. que isso é um absurdo, e eu conc<>rdo
plenamente, mas absurdo que aí está nêsse direito pelo Estado assegurado á Companhia de, sem aquiesc~ncia nem
ciência dêle, dar em garantia os bens por ela adquiridos e os
direitos estabelecidos pelo contrato, ben!f e direitos que passarão ao crMor garantido se e:x:ecutar a garunEi:>. e sem que
ao Estado seja dado verificar se convém a :>eus interêsses que
a êsse credor se transfiram os encargos q;.;,e pelo contrato
assume a Companhia, o que é bem claro nas palavras: Salvo
no caso em' que sejam executadas tais garantias"'.
Assim, fica ao Estado o risco de vêr a execução do contrato entregue a entidade inidônea, de vez que para a constituição dos bens em garantia dispensa-se a aquiescência do
Estado. Ora, pergunto eu:' não é claro que ~a~'a resguardo dos
interêsses coletivos relacionados com os servi~os de eletricidade, deveria o Estado ser sempre ouv:ido sôbre a idoneidade técnica e financeira de quem venha 3 suceder á Companhia como titular dos direitos estabelecidos pelo contrato? Não é claro que dispensada a audiônci'l do 'Estado,
como se dispensa na hip6tese de passarem tais direitos a outrem "em execução de garantias", ficarão inteiramente desgarantidos os altos interêsses coletivos relac:onado'S com 0$
serviços de eletricidade?
Mas, não é t·udo ainda. Dispõe o parágrafo único da alínea m, da cláusula "vigésima' sétima" :
..A Companhia terá, em qualquer caso. preferência para fornecer a iluminação púbIic~, cm igualdade
de condiçõ~s, quer c\)ncorra, quer não, u qualquer concorrência que para tal fim seja abr.:rta".
Para se assegurar o monop6lio dos 3~r'\'iços de eletricidade, -definitivamente, a Companhia dpsarticula êsses serviços. Sabe ela que êsses serviços se desvalorizam, se d~sar
ticulados, e, por isso, ela própria, que, pelo parágrafo 2.0 da
alinea IV, da· cláusula vigésima sétima, tão cuidadosamente,
tão eficientem~nte, SA resguarda dos preju izos que lhe possam advir do falo de se separarem os serviço:; exploradoil em
conjunto", consegue, peJo Darágrafo único, há pouco citado,
separar dos demais sArvicos de eletricidade o de iluminação
púhlica, desvalorizando, nssim, 3 um tenlpO, êste e aqueles,
e aS$im fazendo com que de uns e outro" se desinteressem
todos os seus possíveis concorrentes.
Desvenda-se ou não, desnuda-se ou não,· por êste modo o
prop6sito da Companhia dp se assegurar ~'(1.d semper" o monopólio dos serviços de eletricidade em Belo Horizonte?
Como ·disse de começo, nãopoderiamlls nós nos valer
da excusa de havermos sido iludidos por qualquer redação
capciosa do contrato: agora, possuímos já uma noção b€'lll
viva, bem real do que sejam essas ~láusl1la;;, noção que nos
é dada pela execução que o contrato vem tl:'ndo, execução
que PÔs á plena luz todo'o sistema, toda a organização de
extorsões que é êsse contrato.
Refirirei á Camara uns poucos dentre inumeráveis r.asos
patenteados do que afirmo.
No tocante aos·' depósitos, . a Companhia tem entendido
que os assinantes devem responder pela mora do Estado em
fi
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traIl.sferir á posse dela 05 depósitos que êle detinha ao t·empo
do contrato, e aí está uma absurda inovução na doutrina
legal da solidariedade passiva. Na cont.agp.Jn do prazo para
pagamento de luz fornecida, as leis civis não Sdl) respeitadas,
e assim, pagamentos que pela lei eivll seriam considerados
feitos em tempo hábil, já pela Comp'lnhia, são l'eeusados e,
- o que é mais, - forçando o assiuante á privação da luz
até a prestação do novo depósito.
As contas de luz particular cr<lsceram, continuam crescendo. Consumidores, sentindo-se prd,iad!cados, l)useram-se
a observar os relógios-medidores, e verifjcaram estas cousas maravilhosas: medidores continuando a ragistar dispêndio de energia, apesar de fechada3 todas as lampndas: e
medidores continuando a marcar (iloSpt,[l(lio de energia, apesar de desligada a chave no comutador geral da casa ! ...
Um distinto colega meu verifico'.l i":;(1 em sua casa, e a.
respeito apresentou reclamação á r.nmpanh:a.. Quer a Caroara saber qual a solução? A Companhia exigiu do reclamante vinte mil réis para "despesas de vi5toria", Assim, a
Companhia tem nas suas próprias faltas uma fonte de
rendas •.•
A Companhia já está. matando a indústria
em Minas
Disse eu, em anterior discurso, que o contrato que examinamos é .nulo por contrariar á pr696a finalidade do "instituto da concessão de serviços púbJi.~os". A ('·omprGvaoão
di'sse meu asserto, já agora, não Nsul',a, somente da análise das estipulações contratuais - porquê já agora, ess:l.
comprovação se evidencia nas graves, dolorosas consequêDci"'s dll mod(. por"uê se ·vem fazend_' a execução do con1rato.
O munil'ípio de Santa Bárbara. contratara com a primitiva conce~sioilária dos serviços de Bel/) JIorizt.lI!le o for-·
necimento de energia elétrica, iluminante e DlI)triz. Feita
a encampação dos serviços da Capital, essa encampação se
est~ndeu aos serviços de Santa Bárbal'3, e, por ocasião da
lavr8tura jo f:o!ltrato que examin;l ,1(IS, ficou, contra o dispositíVG da lei 1.070, concedido á C;)mp:lQhi~ o privilégio
tamhém para os serviços elétricos daquele mUnil'lpio. A
r.a.:im rue parece que, sendo o contr:l~o dêste com a primitiVSl c·:nressionária oos servicos de B..:') HOt'iz~ntl;\, e não
t~nclo (I município de Santa Bárb·1.l"'a si 1-J ouvido lIO f'ODtrato de encampacão, o Estado kr-I;p-á substit.uído ao primitivo contratante, assumindo as obrig:lr;õ~s dêstc. Não tendo,
tampouco, sido o município de Santa Bát'b:l.r.'.'l ouvido no c.)ntratv entre o Estado e a atual conces'lioná:'ia, nem se referindo a lei 1.070 - áquele município, a mim me parece que
êste contrato não obriga ao município de Sa·,ta Bárbara
subsistindo, portanto, para êste as esttpulaçõns do contrato .
feito com a primitiva concessionária, a que pe1:l encampacão .
se sutstituiu o Estado.
Quer dizer: ao município de Santa Bárbara não se aplic....ria qualquer disposição do contrato feito para Belo Horizonte.
Aliás, o contrato que examinamos ·estabelece condições
e taxas apenas para Belo Horizonte. Nêle apenas se diz que
é concedido também privilégio para os serviços elétricos no
município de Santa Bárbara. Aqui, pois, a Companhia extendeu de ex-propria marti á Santa Bárbara o regime de extorsão que o contrato estabelece para Belo Horizonte, e a
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consequência imediata, - pode-se dizer - automática. foi
simplesmente ist.Q: fechou-se imporlnnte fabrica de tecidos
que em Santa Bárbara, dando trabalho li. gente pobre da cidade, assegurava o conforto c a fartura a um grande número
de lares de patricios nossos, hoje em muito mais áspera luta
pela vida, e isto tudo porquê aquele estabelecimento fabril
não pôde suportar, "não aguentou" lUJ taXIl.S extorsivas exigidas pela Companhia exploradora dos serviços de eletricidado. Eu cito o fato porquê êlo pOs evidência o pode'..' profbitivo, a "capacidade de matar Inciustrlas" assegurada pelo
contrato ás tabelas cuja organtzllcno (llo entregou ao arbítrio da Companhia.
Dir-se-á que o caso do Santa Bárbara representa um
puro abuso da Companhia qu~ nno poderia extender os tentaculos das suas tabelll.S at~ 1111, O que. assim por se tratar
de abuso, não se pode culpar o contrato.
Mas, Sr. Presidente, tllmMm aqui, em Belo Horizonte,
a ação asfixiante das taxas dl1 Companhia já se vai fazen. do sentir. De um grande estabeler.imento fabril eu sei, de
uma importancia fáfrica de toclrfos eu sei que, ante á ação
extorsiva dessas taxas, cuida já de transportar para fóra da
cidade os seus teares, em buscl1 de condições em que possa
respirar e viver.
.
A Companhia, faltando a uma obrigação insofismável,
impossibilita a ação fiscalizadora do E~lado.
.
Pela cláusula "vigesima sexla" cRlá a Companhia obrigada a manter, á disposiçüo do enlfenhciro fiscal, "aparelhos
de precisão necessários á vcri(ir.nçl1o d08 correntes, medidores, sua aferição exames que intercR8cm á fiscalização".
Pois bem
Segundo declaracão do Sr. Engcnheiro Fiscal, publicada no Minas Gerais", S. S. nno ;.I'm podido exercer com
toda a eficiência e em toda a oxtnnllno os seus deveres, pre-'
cisamente, unicamente porqun om Bf'lo Horizont.e não se
encontram os "aparelhos de procillno" que a Companhia se
obrigou a ter e não tem.
E quando um consumidor IIn cnn~idera prejudicado por
um medidor cuja aferiçno nno " possível fazer-se porquê
a Companhia não cumpre a ohrllfl1cfio de ter á disposição do
fiscal os "aparelhos de prcclllno", - ql1nndo um consumidor
assim se considerando pre.llldlonrlo, reclama, a Companhia,
exige-lhe mais vinte mil réiR pl1ra a "vistoria" que, afinal,
se se fizer, far-se-á inutilmonl(l, polA a Companhia não tem
"os aferido~es" que é de sua nbrigl1cfio ler. De outras vezes,
a Companhia adota, em relncl1(, anR rt"clamantes, em vez de
ameaça de uma nova extorsüo do dinheiro, a tática do achincalhe: aconselha-os a que "procnr('m a imprensa".
Afirmo o fato, porquê mo foL referido por um distinto colega meu, alto e iluslre funcionl1rio do Estado, a quem
no escritório da Companhia nconllclhllrl1ID "que se fosse queixar aos jornais", assim como quem diz: "vá se queixar ao
bispo ...
Como é bom, como é pacientn o nosso povol
Por que não o· governamos bem. n õle que, na frase tão
verdadeira de Azevedo Junior, é "ll1o bom de ser governado"?
Uma emenda peor do qne ••• O conf.rato.
O contrato ass"'gurava ao Estado uma participação de
5 % (cinco por cento) sôbre a renda bruta da Companhia.
Pp.la modifiracão feita no contrato. em i2 maio do
. corrente ano, conforme escritura lavrada no Rio de Janei-

-~03

-

ro, o Estado abriu mão dessa participação de 5 % (cinco
por cento) sôbre a renda bruta da Companhia relativa aos
30 anos do contrato e aos demais anos pelos quais possa ser
prorrogado.
Em troca da desistência dessa participação, o Estado
recebeu a quantia de 4.200:000$000 (quatro mil duzentos
contos de réis).
_
Logo á primeiro vista: me pareceu que o Estado devia.
ter feito mau negócio. Procurei, entretanto, aferir a procedência dessa minha impressão.
4.200:000$000 (quatro mil e duzentos contos de réis)
representam cinco por cento de 84.000: 000$000 (oitenta e
quatro mil contos de réis).
Dividida esta quantia por trinta (número de anos do
contrato) e não levando em conta que o contrato apenas
"formalmente" tem o prazo de ',~'inta anos, pois na verdade,
pelo menos de noventanos será êsse prazo por força da combinação de estipulações que já estudei, - dividida a quantia de 84.000 :000$000 por 30, teremos o quociente •....•
2.800:0000$000 (dois mil e oitocentos contos de réis) que
representaria a quota anual de renda, na hipótese de ela se
manter constante, invariável e ainda na hipótese de spus
5 % em 30 anos poderem se representar por 4.200: 000$000.
Mas. Sr. Presidente, verifiquei de documento da mais
alta autoridade, verifiquei da Mensagem apresentada em
i 929 ao Congresso' Mineiro, pelo Sr. Presidente Antônio
Carlos. verifiquei que a rEmda dos Rerviços de Eletricidade
nesta Capital foi, em 1928 de 4.523 :182$215 (quatro mil
Quinhentos e vinte e tres contos cento e oitenta e dois mil
duzentos e quinze réis), segundo leiu na aluriida Mensa~em
inserta nos Anais de 1929 desta Camara, á pag. 30. Verifiquei ainda dos mesmos Anais, á pagina 178, estar a renda
do Serviço de Eletricidade da Capital estimada em ••.•.•
8.646:000$000 (oito mil seiscentos e quarenta e seis contos
de réis) para o exercício de 1930.
Ora, a se crer nos cálculos orçamentários e admitindo que a renda de t~js serviços não cresça (e todos nós sabemos que ela está cerscendo... nem há na Capital quem
o possa ignorar ... ), admitindo que a renda de tais serviços não cresça e aceitando, como verdade, que o prazo do
contrato seja apenas de trinta anos, nós teriamos para renda de trinta anos a quantia representada pela multiplicação, por trinta, da renda calculada para êste e~ercfcio.
Ora, 8.646:000$000 multiplicados por 30 dão ..••.••
259.380:000$000 (duzentos e cincoenta e nove mil tl'eZEmtos e oitenta contos de réis) - e 5 % desta quantia são
12.969 :000$000 ( doze mil novecentos e sessenta e nove contos de réis), o que seria a -participação do. Estado na renda
bruta da Companhia, em trinta anos e admitindo que não
cresça (quando todos nós de Belo Horizonte sabemos - não
quanto, - mas que ela está crescendo muito... porquê do
nosso pobre bolso é que está saindo uma parte dos cobres
com que ela vae crescendo .•. )
Foi, pois, em troca dêsses quasi treze mil contos de
réis, no mínimo, que o Estado recebeu quatro mil e duzentos contos de réis!!! •••
Se se tomar para o cálculo a base ou renda dos Ser. viços de Eletricidade em 1928, o Estado terá perdido na transação, na proporção da diferença entre 4.523:182$215 e
2.800:000$000 como expressões de renda anual.
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Em qualquer hipótese um excelente negócio... para o
americano, que de certo fez os seus cálculos, levando em
conta os aumentos da renda, infaliveis e consideráveis.
Sr. Presidente, como dizia, a emenda ficou peor do
que ... o contrato. Mesmo que se pudesse aprovar o contrato não se poderia aprovar a sua modificação combinada na
escritura de 12 de maio de 1930, - isto pela razão - muimuito relevante - de pela aludida modificação tirar-se ao
contrato Ilrecisamente aquilo que êle continha, na opinião
mesmo do Sr. Presidente Antônio Carlos. de mais favorável ao Estado - a sua participação na renda bruta da Companhia.
Nos cálculos que acabo de alinhar perante a Camara,
não levei em conta o crescimento das rendas da Companhia,
crescimento que já se está verificando e a-vultará certamente Ilara o futuro. Leve-se isto em conta e levem-se ainda
em conta as estipulações contratuais que, impossibilitando
o aparecimento de concorrentes á Companhia, asseguram a
esta um monopólio por' tempo indefinido ou, quando muito
pouco, por noventa anos, - e poder-se-á, não calcular precisamente, I.!!as imaginar o vulto do prejuizo que para o
Estado representa- a modifcação contratual que lhe tira o direito a cinco por cento da renda bruta da Companhia.
Assim, pois, repito, mesmo que pudessemos aprovar o
contrato, não poderiamos aprovar a· sua modificação.
Sr. Presidente. Contrato de concessão de serviços públicos, êste que estamos estudando, deve necessariamente,
no que se refere ás relações entre as próprias partes contratantes - Estado e Companhia, deve necessariamente ser
apreciado sob critério bem diverso daquele sob que se apre··
ciam as relações reguladas apenas pelo Código Civil. Contrato "para serviços públicos", êste que examinamos tem
necessariamente de ser apreciado do estrito ponto de vista
dos interêssss públicos. Ora, dêste ponto de vista pE'nso haver dito o suficiente para a demongtração de que o contrato em causa contraria desabusadamente á finalidade do instituto da concessão de privilégio para exploração de serviços públicos, e, pois, é radicalmente, totalmente nulo, nulo
mesmo na parte relativa á alienação de bens de vez que tal
alienação na intenção da autorização legislativa está - e nem
podia deixar de estar, essencialmente vinculada, intrinsecamente, e!;sencialmente. visceralmente ligada ao objetivo, ao
desígnio de servir, - não de desservir nunca de desservir. aos altos interêsses coletivos dependentes de uma boa organização de serviços de eletricidade.
Essa alienação de bens, quero eu dizer, não se pode separar do resto do contrato. e se êste desserve ao interêsse
público, também aquela deve ser tida como desservindo ao
interêsse público. Sim: que o Estado. alienando os bens
constitutivos do Departamento de Eletricidade, não podia
ter em vista apenas e simplesmente desfazer-se desses bens.
Não: Que deles êle só poderia se desfazer - sob a condição de que - continuassem. na mão do novo dono, a ser utilizadosem benefício de Belo Horizonte e de Minas. Mas se.
como penso ter demonstrado. êsses bens estão sendo utilizados em prejuizo de Belo Horizonte e de Minas, então é
claro que a alienação falha á sua finalidade, por forca das
cláusulas da concessão, cláusulas que. assim, porquê contrárias á finalidade da concessão, tornam nula, insubsistentes não só esta como também a alienação de bens. Assim,
. pois, para que a alienâção dos bens do Departamento volte
a valer, é - necessário, é indispensável que o contrato sej~
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põsto em moldes outros, seja modificado de maneira a que
essa alienação não falte, não contrarie á sua finalidade,
isto é, de modo a que êsses bens, nas mãos do novo dono sejam na realidade utilizados a benefício, nunca em prejuizo
de Belo Horizonte e de Minas.
Não participo, Sr. Presidente, não comungo da doutrina da tirania do Estado. Não compreendo o Estado senão
como órgão realizador das aspirações coletivas. Para mim,
outra "razão do Estado" não existe além da "razão do interêsse social". Não compreendo, não admito o Estado separado da sociedade, e muito menos o Estado contra a sociedade. Assim, penso, a autoridade do Poder Público, longe
de ser discrecionária, está necessariamente limitada pela
consideração do interêsse social - contra êste não prevalecem, não podem prevalecer quaisquer áto~ de q~al
quer Poder. Assim penso que os átos do Executivo
avançando êste contrato e o modificando e bem assim um
ato do Legislativo qUE' aprove o contrato e sua modificação.
não terão nunca o poder de dar validade a uma convenção
que, sob a denominação de concessão de serviços públicos.
feita flagrantemente insofismavelmente, áquilo que deve
ser o objetivo de uma tal concessão.
.
Não nos esqueçamos, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
não nos esqueçamos de que êste contrato na aplicação de
suas cláu~ulas já está matando a industria em Minas.
Na opinião, em que me afirmo, de estarem os Poderes
Públicos limitados na sua atuação pela consideração do interêsse público, e nada validamente poderem contra êste,
eu me encontro em muito boa companhia porquê para amparo da doutrina que defendo encontro valiosissimos subsídios na opinião de Leon Duguit que faz mesmo do princípio da prevalência do interêsses social a coluna dorsal a
ossameIlta mesma, çla 'sua doutrina de Direito Público. magistralmente exposta e defendida em toda a sua obra pelo
notável ator dêsse livro magnífico que é o "O Pragmatismo
Jurídico". E me encontro ainda na abonadora companhia
do exímio Charles Dupuis, de cuja obra "O direito das gpntes e as relações das grandes potências com os demais ]~s
tados", tomo estas palavras que, ditas a respeito dos Estados soberanos. mostram ainda em evidência maior a limit,ação da entidade Estado, não soberano. simplesment.e autônomo, como são os que formam a Federação Brasileira:
"A soberania não é um fim em si; é um meio a
serviço do bem comum daqueles sôbre quem devI' ela
se exercitar tão somente para os proteger assegurando entre êles a ordem e a justiça. Tem a soberania deveres - e tanto - ou mais - deveres do
que direitos, precisamE'nte porquê se investe da 3011toridade e exerce o poder, e a antorinacie não foi p.stabelecida em benefício de quem a possue. mas sim a
benefício de quem a ela se submete. O porlcr não
confere o direito de dominar, mas sim o dever de
servir a justiça. Disto resl1Ita qne á sODprania é defeso pretender agir de acôrdo apenas com qualquer
fantasia. como também não se poderá arrogar int.eira
liberdade de ac:.ão. nem arbftrio na eleic;ão nos processos, nem independência de qualquer cont.ro!. senão
que terá de agir dentro de sua pT'ópria órhita e para
os fins que é seu dever colimar. E se despresa aquilo
a que deve servir, Sf' rompe c·om Sf'l1S neverps. assim.
por ato pr6prio, cessa de ser respeitável, perde todo
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direilo a ser respeitada; e não se poderá queixar se
alguem, de posse de meios eficientes, pretender submelêl-a, a um control e, reunidas as condições, pronunciár-Ihe a caducidade".
Ora, Sr. Presidente, penso, exorbitariamos do poder de
que nos achamos investidos, se aprovassernos um contrato
que evidentemente desserve os interêsses da comunidade
mineira.
Não aprovando o contrato,' poderemos ou rejeitá-lo totalmE'nte ou promover a sua revisão de modo a escoimál-o
das heresias ,jurídicas que nêle se perpetram e das injusti
ças que nMe se estabelecem.
Entre a solução radical da total rejeição e a solução
- mais suave - da revisão, penso podemos preferir esta,
que será de plena eficiência, uma vez que deixemos bem
claro que a iniciativa da revisão não importe na renúncia
do dir~H.o de promover a declaracão da nulidade do contrato.
Como disse de começo, nossa responsabilidade, quero dizer, a responsabilidade do Congresso e da atual arlminisiração ::;erá nêste caso muito maior cio que a dos representantes do Poder Público que avançaram as estipulações contratuai::;.
Estes não tinham a eÀ-periência p!"átiea das cláusulas, experiência que s6n~ente a execução do' contrato poderia c1ar,
enquanto que nós já conhecemos de sobra que monstruosidade é o contrato na sua aplicação. Os que avançaram as
cláusulas contratuais ag-iram em uma hora atorment.ada
denb'O na qual, bem pode ser, não tenham tido nem tempo
nem sossego necessários para um exame detido do assunto
- ao passo que nós nos encont.ramos em um período de
muito maior trancruilirlnne e no qual nos é perfeitamente
possível a realização dêsse exame.
Na conformidade' do que expuz á Camara, submeto á
sua 3preciacão um projeto de lei.
A cláu::;ula ad l'eferendum do Congresso impõe-se em
respeito ao mandamento constitucional que faz privativa
do Congresso a atribuição de promover o desenvolvimento
econômico do Estado.
De mim, Sr.· Presidente, direi que do esforço por mim
desnendido na discussão neste assunto a recompensa tenho-a completa na certeza de est.ar lealmente servindo a
altíssimos intel'êsses da minha terra. a sacratíssimos direitQS da Minas Gerai::; tão singela. tão boa, tão virtuosa e quo
tão apaixonadamente e11 amo. ( MILito bemN Muito bem!) .
Vem á Mesa, é lido, apoiado e vae a imprimir o seguinte:
•
Projeto n. 258. (iOS- legislatura) .
O Congresso Legislaiivo do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.. 10 Fica o Poder Executivo autorizado a promover - ad referendum - do Congresso - a revisão do contrato entre o Estado de Minas Gerais, a Prefeitura clt> Belo
Horizonte e a Companhia Força e Luz de Minas Geraispara os servicos de eletricidade nesta Capital e em outros
ponto do Estado.
A:rt. 28.. A revisão autorizada pelo art. 10 desta lei
abrang-erá auaisqner modificações dI) aludido contrat.o.
Art. 30 A iniciativa, pelo Estado, da revisão autorizada
pelos artigos supra não importará na renúncia do direito de
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promover a declaração de nulidade do contrato e de quaisquer modificações que o mesmo haja sofrIdo.
Art, 4° Revogam-se as disposições em contrário.
Sala de Sessões, 26 de setembro de 1930. - Magalhães
Drummond.

o

Contrato nalguns dos seus aspétos técnicos

A variação de voltagem nos "bornes" dos mech·jl1fes não
excederá de 7% (sete e meio por cento) - Cláusula 58.
Como poderemos fiscalizar essa variação se pelo Cfllltrato não sabemos qual a voltagem normal? A Cia. i1od"l'á
É sabido que, quant.o
elevar a voltagem á sua vontade.
moior for a voltagem, maior será a intf'nsidade luminosa e
maior será também o consumo. Consequentemente mãior
será o lucro da eia.
Cláusula 6"
A,'t. 2.°) - O preço maximo da t(lbp.la para ílnminação particular, usos domésttcos e peqe1/.().~ mn/nrp.s,
até a capacidade de 2 HP aplicável á.~ quanlidrulr·s iniciais de energia consumida será $600 por K. W Fi.: o
da tabela para motores e outros uso.~ de mais dI> 211[>
também aplicável ás quantidades iniciais de energia
consumida, será de $450 por H. W. K.

Exemplo:
Um motor de 10 HP em plena carga consc'lmp. 7.360
watts hora. que multiplicados pela taxa de $350, (mais a
taxa ouro) = $455 X 7.360 = 3$348 lJor hora. Multi\.llieando ainda o produto de 1 hora por 8 hor'as de trabalho, e por26 que é o n. de dias úteis do mês. teremo!; a con;:;!r\I'I';ch'el
importancia de 696$384. É esta a importancia que terá rJe
pagar o industrial que liver 1 motor de 10 cavalos em plena.
carga. Isto equivale a um decreto de falencia á induSiria de
Belo Horizonte.
Digaml)s que o industrial tenha estado todo o m~s com
a sua indústI'ia paralisada. Então terá que pagar o rninim:l
que é de 198500 por cavalo, isto é, pagará 195$500 pelo motor de 10 cavalos, sem ter trabalhado 'Jm s6 fllil. ForcaJo
p"la cláusula 418. que diz: $290 por K. W. H. com ().~ mínimus mensais de 15$000 que, adicionada á taxa onro, se e!evarri a 198500 por cavalo. Para in.~tala,;ões ae 1 (l 1 O cavtIltJ~
e de 10 acima, 20$000 (mais a taxa ouro). 26$000 por cavalo.

Resumo
10 cavalos a 19$500 (mínimos por mês) 19:;$1100,
20 cavalos a 26$000 (mínimos por mês) 520$000.

Eis aí a tabela decrescente da Cia.
Art.
l1tinimo.~

3.°', Em quni.YQ71er casOS serlio

e.~fahe/e~1ftn.~

mensais. que corresponder;;",) á cnT/acirlnrl.p..
da instalação tio CfJnS 71 miaor e respectivo 1lS0. F1f:a,
pOl'rm. desde jrí estipulado que o mínimo tllen.~al pnrfl
instalações particulares, usos domesticas e pl'f(uenos
motor('.~ até a capacidade de 2 cavalos, não rXf'p.áe· a
de 12$000 (doze mil réis) por kilo1/lntt liflflán 011 ('rnção. Para uso domestico (fogões ou {1a1L'!cedljr(>.~~ o
mínimo será de 10$000 por K. W. instalado ou (raçao.
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15$600 por K W instalado, para a luz e 10$000 mais a taxa ouro = 13$000, por
K. W. instalado para fogão um aquecedor.

=

Exemplo
1 casa tem instalado f K W de luz

1 fogão, tipo médio, 7% K W

1 aquecedor f K W
1 ferro elétrico, enceradeira,

1 K W

tostador

de pão,

Pela carga de luz pagará de mínimo ...•......
Pela carga de calefação pagará de mínimo ..
Total . . . .

.

etc.

f5$600
130$000

---f45$000

Quer tenha consumido a eners-ia ou não.

Art. 5. 0 )

a) de aluguel de medidores que no caso de
medidores monofásicos, não excederá de 2$000 por /
mês por cada 10 amperes ou fração de capaci'do.at do
aparp.l1lO 'I1tfdidor e no caso de medidores pOlilásicos
não excedertÍ (l 3$000 por mês por cada 10 ampere.
011. {ração de capacidade do aparelho medidor. etc.

A Cia. devi' ler. atualmente, 12.000 consumidol'es, :iproximadamenf.p. Dez mil estão no caso do pagamento do a.luguel de 2$000 e 2.000 no de 3$000 por mês.
Resumo.

10.000 consumidores pagando' o aluguel de
2$000 por mês . . .......•...•.........•
2.000 consumidores pagando o aluguel de
3$000 por mês . . ..........•..........

20:000$000
6:000$000
26;000$000

Mumplicando agora a importancia acima (pfC'dnlo de
um mes) por 12 meses teremos a considerável imporlancia
de 3i2:000$OOO.
O consumidor que pagar 2$000 por m~s dp. aluguel de
medidor, pm 18 meses pag-ará á Cia. o custo dêle.
Me;;mo que alguns medidores instalados, hoje, não sejam (je 10 amppre!': ela poderá trocar; pois, o ~ 1.0 da cláusula 5.& diz: "A Cia. porLe.rtÍ substituir os medidores ia. instalados no data d!!!:!!! contrato, quando Odes se acharem áefeitno.w.", não podendo cobrar qualquer taxa por essa substituiçãu."
.

A!:sim sendo a Cia. poderâ alegar qualQuer defeilo e
substituir o aparelho, para cobrar os 2$000 de aluguel
mensal:
Cláusula 19.a
Durante o primeiro ano da vi(Jência d~ste co~
treLto será mantida a atual divisão de secções de bondes COm pl'eço de 200 réis por secção ou parte de sec-
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ção percorrida. A partir do segundo anno a ela. or~
ganuará, de acürdo com o Govêrno nova divisão de
secções com. o mínimo de 2 kilometros por secção, ficando entendido que a Cia. te7'á o ri.'Lreito de formar
novas secções desde que as [rações attinja1ll a 2 kilometros. O preço continuará a ser de 200 réis por
secção ou parte de secção percorrida.

Assim sendo iremos pagar, para Gameleira que ficará
com 3 secções 600 réis. Carlos Prales, 2 secções, 400 réis.
Santa Tereza, 2 secções, 400 réis.
Cláusula fia
A Cia., teMO em vista a concessão que lhe foi
dada na cláusula 10.·, assume a obrigação de manter
dentro da área que lhe é previleuiada um serviço moderno, eficiente e adequado de transporte coletivo iie
passageü'os, por meio de bondes ou outros veículos de
acorria com as condições dêste contrato, devendo ser
dotados de mais de um truk os carros motores cuja
lotação exceda de 50 passageiros.

Os bondes que estão transitando atualmente, são os
mesmos que a Cia. encontrou trafegando; outros em deposito e alguns em viagem para aqui. Há diferença apenas na
cor, pois, êles vieram pintados de verde e a Cia. os pintol1
de amarelo. Existem ainda, nas oficinas da Cia., várias
carrocerias novas importadas pelo govê:rno que estão até
hoje sem os motores. Se êsses são os bondes modernos prometidos pela Companhia quando ela recebeu o serviço, jã
os encontrou em serviço.
.
Cláusula 118
§ 1.°) De modo especial obriga-se a Cia. a
completar· dentro do prazo de 6 meses, a contar de.~ta
data, a substituição dos trilhos da linha Carlos Prates, até o ponto final, prolonaando-a de mais mil e
duzentos metros.
~ão foram substituídos e também o prolongamento foi
feito e cllsteiado por proprietários de terrenos daquela zona.
Deve-se também redigir uma cláusula em que a Cia fique obrigada a fazer um abatimento de 50 °1° nas passagens de bondes e taxas de luz para os seus empregados.

Cláusula 25.&
A Cia., mediante verificação do govêrno do Estado.
terá o direito de elevar 08 seus preços proporcionalmente. a qualquer aumento ou criação de impostos,
taxas, contribuições, Onus ou outros enctll'f1ns estallClecidns pelos govêrnos federal e municipnl, qll.e venham diretamente ou indiretamente sobrecarl'epá-la,
e, também poderá propdr ao g01,êrno a revisão dos
preços estipulados neste contrato, quando outras circunstancias assim o aconselharem fazendo a Cia. a
sua proposta 'de justificação escrita.
Assim sendo as taxas de fôrça e luz da Cia. não têm
limites.
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Cláusula 11.a.

A Cia. entrará no prazo mais curto pos_ § 2.0 sivel e'Jn estudos. ;untamente com a Prefeitura para
clJnst1'ução de uma nova linha de bondes que se dirige
ao novo matadouro, se1'Vindo também á Vila Operária
Concordia.
Não foi observada esta cláusula.
A Cia. gaba-se de ter melhorado os serviços de iluminação (' fôrça em Belo Horizonte. Entretanto, o povo deve
estar lembrado de que, quando a Cia. recebeu os serviços
do Estado, este estava ultimando a montagem da potente
umdade que havia importado para elevar a potencialidade
da uzina de Rio de Pedras.
Tamb(om eslava o Estado concluindo os serviços de
montagem de 11m quadro moderno e também potente-, aquí
na Dlsll'lbuidora de energia elétrica.
'
É bem certo que a melhora que estamos observando DOS
serviço::> dtl fôrça e luz ter-se-ia que dar quer a tia. adquirisse nu não os serviços, pois, se continuasse com o Estado;
estaria sem dúvida alguma, como está hoje, bem melhorada.,
porquê a Cia. não fez nada mais do que terminar os serviços qlle encontrou iniciados. A diferença que se nota é que
se a Cia. não tivesse comprado os serviços, estariamos pagando muito menos de luz e fôrca. .
f: preciso notar também que a Cia. encontrou grande
stock de posles de ferro, fios e cabos cobertos e descobe["los, i7.oladores e transformadores.
Emfim,
grande
quantidade de material que hoje está servindo para melhorar o serviço.
É preciso fazer-se ciente ao povo
de Belo Horizonte
que, na venda que foi feil<1. aGia., fez parte todo o servico
de eletricidade de Belo Horizonte, a Uzina de Freitas e de
San la Barbara. Tudo isto pOr 34.000: 000$000 (trinta e
quuatro mil contos de réis) ...
.4. autorização legislativa que não foi observarIa

Lei n: i. 070, de 27 de Setembro de 1929
Autoriza o govêrno a contratar com emprêsa nacional
ou exll'an~eira a exploração dos serviços de eletricidade e
viação UI'bana da Capital do Estado.
O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes. drcretou, e eu em seu nome, sanciono a seguinte Ipi:
Ar!. 1.0 - Fica o govêrno autorizado a contratar, indepenriente de concorrência, com uma emprêsa nacional Ou
estran,:reira. a <!xploração dos serviços de eletricidade e viação urbana da Capital' do Estado, pelo prazo (te trinlc.. (30)
anos. mediant,r ns scg'uintes condições fundamentais:
a)
o governo poderá alienar todos os bens móvei.; e
imóveis que constilúem as instalações do aludido serviço,
bem como o material já encomendado e ainda não recebido;
b) a emprêsa. contratante ficará isenta de todos os impostos eMnr/lIn.is:
.
c) a emprêsa contratante terá o direito de desapropriação, por útilirlade pública, de imóveis necessários á indútria
explorada:
d) terminado o prazo do contrato, o govêrno pagará á
concessionária o justo preço das instalaçõe.s. mediante arbitramento, se não for prorrogada a concessão.
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concessão.
Art. 3,° - Fica também o govêrno autorizado a contratar a exploração dos serviços de eletricidade de Poçus de
Calda~, nOs têrmos do artigo 1.0
Art. 4.° - Revogam-se as disposições em contr:i.rio.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução desta lei pertencerem, que cumpram
e façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.
Os Secretários de E~tado dos Negocios do Intr~riol'. das
Finanças, e da Agricultura, IndústrIa, Terras, Viação ê Obras
Públicas a façam imprimir, publicar e correr.
Dada no Palacio àa PresidênCIa do Estado de Minus Gerais, em Juiz de Fóra, aos 27 de Setembro de 1929. - Antônio Carlos Ribeü'o de Andrade - Francisco Luis dn Silml
Campos - Gudesteu de Sá Pires - Djalma Pinheiro Cfl,afJll~.
Selada e publicada nesta Secretaria das Finanças, aOs
17.de Setembro de 1929. - O Diretor Geral do Tesouro, José
Bernardino A.lves Junior..

CAPíTULO III
DEPOIMENTO DA INDÚSTllIA DE BELU HORIZONTE

Belo Horizonte, 11 de Agôsto de 1933.
Presado amigo professor ,João Ladeira.
Cordiais saudações.
Não consegui infelizmente ohteI' o contrrtlo que regult
o fornecimento de energia ·ás indústrias de Juiz de Fór:l.
Estou assim impossihilitado de. como havia prometida
ao presado amigo, fazer o estudo compal'ativo entre as condições desta Capital e daquela cidade, no tocante ao fornecimento de energia elétrica.
Posso porém, com seguranl;a..afirmar que de um modo
geral, os preços de fôrça par'a fins indust.riais são' em Juiz
de Fóra vinte quatro veze~ menOl'p;;: que os arimit.id05 pelo
contrato que regula I}sle forneciment.o em Bl'lo HOl'izonlp-.
Para o caso IJal'liculal'da indú~l.ria de fiação e tecelagem. qlH' conhcl:o mais de perl.o, possu dizer que a taxa
máxima admitida \ll'lo al.ual conll'ál.o é inteiramente proíbitiva.
Na realidade '>6 f'xist.e no Município lia Capital. uma
fábrica de tecidos, !HI,ieila á tabela contratual: 1.S dem,lis
gozam de precos especiais em vir'turie de contratos antig~"s,
ainrla ('m Yig-or. ou têm fül'r;a lll'<lpl'ia.
.
Estou infOl'mado que a única fábrica de tecidos sU.iett.n á tabela conf.!'a!l1al vai ser mudnda pUI'a outra ciliadc. não
obstante as dificuldadps e onus ria mudança de uma Jábr'irn inteira l~ llS Jll'eju'~os dccorrlmtes de pal'alisaçiio I.emporanea.
Aquela,.; que ainda gozam de precos especiais, em virt.ude de cantr'atos antigos, terãG fatalmente que ser mudada.;,
quando expirarem Oi; prazos d~sles contratos.
Não 'há nenhum exagêro nest.as afirmat:.ões e para comprová-Ias basta dizer que, cobradas as taxas prescritas no
contrato de 5 de Outubro de 1929, teria a Companhia que
dirijo de pagar cerca de 25 contos mensalmente ou 300 con-
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tos por ano, pela fôrça consumida pela fábrica da cidade e
secção de beneficiamento, fábrica esta que em muitos anos
não dá de renda tal quantia.
Lamentando não ter podido cumprir o prometido ao
presado amigo, não posso porém deixar de vir trazer-lhe
e aos demais membros da Comissão empenhada na revislo
do contrato da Companhia Fôrça e LUz, a minha inteira
solidariedade como industrial e como mineiro, certo como
estou de estarem prestando valiosíssimo serviço á nossa
Capital, tolhida em, seu desenvolvimento por um contrll.vo
s6 possível em tempo de desgovêrno integral.
Queira opresado amigo disp6r sempre do patrício e
amigo grato, (a) Oscar Ferreira, gerente da Companhia
Industrial - Belo Horizonte.
Belo Horizonte, 5 de agôsto de 1933.
lImo. Sr. DI'. José de Magalhães ~rummond.
Presado Senhor.:
Pelo presente, tomamos a liberdade de pedir a V. Ex.
o obséquio de protestar junto ao dd. Presidente do Estado
contra o inominável abuso que vem inflingindo a Cia. Fôrçli
e Luz de Minas Gerais aos seus consumidores no tocante
aos seus preços sempre crescentes por "K. W." de energia
. provocando, dêste modo, uma inevitável paralização das in·
dústrias da Capital, ao invés de beneficiá-las.
Para documentar este nosso alto protesto, oferecemoslhe, abaixo, um quadro que demonstrará perfeitamente o
abuso aludido.:
1933 -

K. W.

Mês

consuroidos

Janeiro
. . .... .... . ..............
Fevpreiro · . .. .. . .. ... ......
Março . . . .. .. .. .. ..........
Abril . .. .. .. . . ..............
Maio . . ... .. . .
Junho . . · . . . . . . . . . .. .....
Julho . . . .. . . . . .. .. ......

.

~'

. ·
.

.

"

1.036
1.234
834
588
300
606
1.640

Preço
por
l~.

$190
$210
$23')
$250
$270
$290

CZ10

W.

Total
pago
1ge$800
259$100
191$800
147~OOO

81$0')0
175f700
fOS$400

Agradecendo-lhe com antecipaçao, somos, CO'll alto
apreço.
De V. S. - Ams., Atos., Adms. - F. Coimbra &

Garzon.

Belo Horizonte, 2 de agôsto de 1933.
Ilmo. Sr. DI'. José Magalhães Drummond, - C:lpital.
Estimado Senhor.:
Sabemos que o ilustre e distinto amigo faz parte de
uma comissão que irá levar ao Exmo. Sr. Presidente do
Estado uma representação sôbre o serviço de eletricidade da
Capital e estando o meu estabelecimento indústrial quasi
na impo~sibilidade de se manter em vista do elevado preco
da energia elétrica, venho trazer-lhes a minha reclamação:
Dêsde janeiro do. corrente ano que a Companhia li·Orça
e Luz de Minas Gerais vem aumentando mensalm nte $020
por K. W. H. no preço de energia, o qual em junho último
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foi de $290 por K. W. li., preço êste já proibitivo para o
desenvolvimento das nossas indústrias, ignorando-se ain1a
até quanto chegará êste aumento.
Em vista disso tenho pensado em retirar toda a fôrça
elétrica de meu estabelecimento e instalar fÔrçel. a vapôr,
visto que a minha indústria não suporta o preço da energia por mais de $100 por K. W. H. e por cujo ]1re(;o, ou
ainda menos, conseguirei, com fOrça a vapôr, a energia de
que necessito.
Fazendo votos pelo exilo que certamente obterá a digna comissão, da qual V. Ex. faz parte e que bem saberá interpretar o sentimento do povo da Capital na justa e antIga.
aspiração, coloco-me ao dispôr, do amigo e subscrevo-me
com particular estima e apreço.
De V. S. Am. Crdo. e Obr. - (a) Augusto de Souza
Pinto.

Belo Horizonte, 5 de AgOsto de 1933.
DI' . Magalhães Drummond, amigo e Senhor.
Sabendo que V. S. está á frente da c,J:l1lssao que vai
pedir ao nosso Digr.íssimo Presidente Dl'. Olegário Maciel
a revisão do celebre éontráto da Cia. Fôrça e Luz, passamos ás mãos de "';. S. a sin6pse do acréscimo que se vem
verificando P.:i. taxa da fôrça abusivamente.
Na~ora em que a indústria e o comércio lutam contra
a crise que V. S. sabe, é que a Cia. Fôrca e Luz, sem nel'.1J.um respeito ao momento de angústia porquê passamos,
vê nos consumidores em geral de Belo Horizonte a sua vítima
indefesa, por isso, lançamos o nosso protesto contra o contráto abusivo da Cia. Fôrça e Luz.
É necessário que V. S. empregue todos os· esforços, pela
nulidade do referido contrato ou revisão das cláusulas que
prejudicam o desenvolvimento ir;.dústrial e comercial.
Sem mais de momento e desejando-lhe bom êxito, nos
firmamos com estima e apreço.
De V. S. Ams. Crdos. e Obrs. (a) Poni & Josué.
"Ceramica" Poni & Josué - Rua Leopoldina n. 228 Belo Horizonte.
Ao Exmo. Sr. DI'. Magalhães Drumond.
Sin6pse do acréscimo que se vem verificando na taxa da
"Fôrça" consumida pela nossa firma, desde janeiro até julho
pr6ximo passado.
1933:
Janeiro . . ., ......••.
Fevereiro . . ..•.•...•
Março . .
, ..
Abril • . ..........•...
Maio • • .......•......
Junho,. . ..•...•......
Julho • .., ...........•

3.400 KW. a
4.000 KW. a
3.800 KW. a
5.000 KW. a
J.600 KW. a
5.500 KW. a
6.000 KW. a

$190
$210
$230
$250
$~70

$290
$310

Belo Horizonte, 5 de Agõsto de 1933. -

646$000
840$000
874$000
1:250$000
1:51~$OOO

1:595$000
1:860$000

Poni & Josué.
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Belo Horizonte, 16 de agosto de 1933.
Ilmos. Srs. Diretores da União dos Varejistas - Palacete Viana Irmão - Belo Hórizonte.
Belo Horizonte.
Presados Senhores:
Em atenção ao pedido formulado ontem por VV. S8..,
pelo telefone, temos o prazer de juntar. á presente um quadro demonstrativo do consumo de fôrça pela nossa fábrica.
Esperando que os amigos vejam coroados de pleno êxito
a campanha que estão iniciando juntá aos poderes competentes, para uma revisão do contrato da Companhia Fôrça e Luz
dtO Minas Gerais, cuja medida virá trazer inúmeros benefícios
a indústria de Belo .Horizonte, estamos prontos para fornecer-lhes quaisquer outras informações que julgarem necessárias.
.
Antecipando os nossos agradeciment.os e permanecendo
ao inteiro dispor de suas novas e g['atas ordens, com estima
e distinta consideracão, somos,
De VV. SS. Ato. Crds. Obrgds. - Fábrica de Papel
Cruzeiro, S/A.
.
. A Fábrica de Papel Cruzeiro. S/A., pagou á Companhia
Fôrça e Luz de Minas, pelo consumo de fôrça, as seguintes
importancias:
1933 :

.Janeiro . .
,
.
Fevereiro . .
.
Março . . .........•........
Abril . .
.
Maio . .
.

13.880
16.640
16.920
13.240
17.720

KW.
KW.
KW.
KW.
KW.

Rs.
Rs.
Rs.
Rs.
Rs.

2:914$800
3:605$300
3:641$500
3:165$000
3:691$400

No ano de :1929, a firma Morais & Comp., nossa antecessora,a pagou ao Departamento de Eletricidade, as seguintes
importancias:
1929:

Julho . •
. 4.117
: . 8.226
Agosto . .
Setembro o' • • • • • • • • • • • • • • • • • 6.281
Outubro . .
. 4.227
Novembro
. 6.040

KW.
KW.
KW.
KW.
KW.

Rs.
Rs.
Rs.
Rs.
Rs.

617$550
233$900
942$150
634$050
906$000

Nas importancias referidas não foram computadas as despesas de imposto federal, aluguel do medidor e a quota de
Previdência.
Tomando-se por base o preço que os nossos antecessores
pagavam ao Departamento de Eletricidade, calculando-se o
K. W. boraá razão de $150, teríamos que· pagar á Comp.
Fôrca e Luz de Minas Gerais, as seguintes importancias:
1933 :

,Janeiro . .
.
Fevereiro
.
Março . . ...............•..
Abril • .
.
Maio . . ............•......

13.880 KW.
16.640 KW.
16.920 KW.
13.240 KW.
17.720 KW.

Belo Horizonte, 3 de agosto de 1933. Cruzeiro, S/A.

Rs.

Rs.

Rs.
Rs.
Rs.

2:0828000
2:496$000
2:538$000 .
1:986$000
2:658$000

Fábrica de Papel

,

-
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Belo Horizonte,
AgOsto de 1933.
TImo. Sr. Presidente da União dos Varejistas de Belo
Horizonte.
Presado Senhor:
Satisfazendo o seu pedido feito por intermédio do senhor
João Ladeira, anexamos um quadro demonstrativo dos aumentos verificados nesta fábrica, no preço do K. \V •• fôrça,
a partir de Dezembro de 1932.
O quadro, já por si explícito, não necessita comentários,
afim ,l" lf-'nl()Il~1 T'a l" a dlil iva ~illlat:ão de no~sas indústrias,
qu~ de forma alg-uma podem comportar os
preços atuais e
menos ainda novos acréscimos que, como somos informados,
serão feitos.
E conveniente notar que a cidade de Belo Horizonte não
pode ser rompal'ada com outros centros consumidores. portos
de mar. et~., em que o problema de transporte está melhor
resolvido. E!'tamos sujeitos aos tretes da matéria prima comprada e aos freles para os outros consumidores do produto
manutatur<ldo o que já nos coloca em situação de~vantajosa
em relação a Sno Paulo. Rio, Juiz de Fora e outros centros.
Na situaç:io atnal de preço de fôrça, as indústrias serão
fOl'carJ~::: :l proc'ural' locais mais vanta.io<;os para suas condiç6e," de vida, em mnito prejudicando nossa Capital e os operários aqllf riomieiliado!.
Lembramos como exemplo o caso de Barbacena, em que
temos propostas para o pagamento da taxa de 2$000 por tear
e assim iríamos pagar 130$000 inclusive pequl"nas taxas de
alugll~i~ de medidores, aO em vez de 5 :320$100 pagos
em
junho rio I'orrente ano.
Ainda assim estamos avisadas de que os acré!'cimos ainda
não atinjiram ao máximo, sendo que a parte ouro está estacionária.
Sem mais. aproveitamo~ o oportunidade para firmarmonos com elevada estima e apreço.
De V. S. Amos. Atos. Obrgs. - Souza Lima, Diretor.

Quadro comparativo do aumenlo de preco de fôrca fornecida pela Comp. FOrça
"Leitura 00 Medidor
:Mês

~

Luz de Belo Horizonte

Imporlancins
Lfquido Despesas (I)

Preço real
Tolal
K\VH

Oonsumo
Ind. Real

Ind. x 80

190

15.200

2:880$000

141$900

3:029$900

$190,0

219
198

17.520
15.840
18.640 .
15.760
16.320
17.360

3:679$200
3 :6MI$200
4:0ll0$000
4:255$200
4:62i$200
5 :121$600

170$500
160$000
196$200
172$300
182$800
198$500

3:849$700
3:803$800
4:856$200
4:427$500
4:810$000
5:320$100

$219,7
$24Q,1
$260,5
$280,9
$295.0
$306,4

1932:

Dezenlbl'o . . ... ,.,

I

I,,' •• , ••••••

••••

t •••••••••• t ••• , •••.

1933:
JaJlcil'O . .,.

Fr~ercil'o .
<O 1\1 fi rco . ..,

~

f

•••••••••••••••••••• ,

. ....

I

••

,

•••

I

••••

t

•••

... .'
Allrll . . ................
1\fII i o . . ...... ,.,., ...................
I

• • • • • • • • • • lO •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

t ••• ,

Junho .

'" • • • • • • • • • • • •

••••• "

• I ••••••• I',

I

11"

I

•••••••••••• ,
t

••••

•••••••••••

I

••• ,

••

'.' • • • • • • •

•••••••••

233

197
204
217

(I) - Despe.ças - Nessa coluna computamos o lotaI de alugue' do medidor, imposlo e taxa de previdência.
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Belo Horizonle, 1 de Agôslo de 1933.
União dos Varejistas de Belo Horizonte.
Abaixo damos a VI. SS. um memorial relativo ao consumo da Fôrça Motriz gasta em minha Ceramica, considerando um semestre, de janeiro a junho:
Á

f93S:
Janeiro .
..........
Fevereiro . ...............
Março . ......................
Abril .................................
Maio . ................................
Junho . ...............................

......-

.

1.340
1.530
1.710
1.910
2.020
2.7'10

a
a
a
a
a
KWH. a

KWH.
KWH.
KWH.
KWH.
KWH.

$190
$210
$230
$250·
$270
$290

255$100
321$800
393$800
478$000
545$900
786$400

As importancias acima referem-se, se vê, ao custo em
K. W. incluindo $500 de aluguel do medidor, não estando incluídas as taxas do "Imposto" e da Previdência.
Como se verifica acima, o consumo tem aumentado seguidamente i.Jdos os meses a quantidade de K. W. H., considerando que as máquinas têm trabalhado o mesmo tempo
que quando em janeiro, como também tem aumentado o preço
mensalmente; neste sentido, tenho feito inúmeras reclamações e de nenhuma tive resposta satisfatória. A diferença verificada de janeiro para junho atinge um aumento de 1.370

K. W. H.

Verifiquei êste mês um aumento de mais $020 que do
mês passado, custando atualmente o K. W. H. a $310 réis.
Sem outro motivo, c.om elevada estima e apreço, tenho a
honra de subscrever-me.
De VV. SS. Amo. Ato. Obrdo. - Paulo Simoni.
Belo Horizonte, 2 de Agôsto. de 1933.
Dmo.- Sr. Presidente da União dos Varejistas de Minaos
Gerais - Capital.
Presado Senhor.
É com prazer que atendemos a sua solicitação, enviando-lhe por esta, o I:.OSSO modo de pensar com relação aos
preços absurdos por que são cobradas as taxas de fôrça e
luz pela companhia que atualmente explora estes serviços
nesta Capital.
Nada, em absoluto, justifica que essas taxas tenham se
duplicado e triplicado, nem mesmo os pequenos melhoramentos introduzidos pela Companhia Fôrça e I.uz de Minas
Gerais.
O nosso consumo de fôrça é relativamente pequeno, pois
s6 temos uma serra de 4 H. P. em movimento, sem trabalhar, entretanto todos os dias.
Não sabemos e jámais chegaremos a compreender porquê pagávamos a princípio, entre 15$000 e 18$000 mensais
de fôrca e, nestes três últimos meses pagamos entre 55$000
e 70$000 pelos mesmíssimos serviços que nos presta a
serra a que nos referimos acima.
Outra explicação que gostaríamos de ter dessa malfadada emprêsa, ésôbre um aumento progressivo de 15 r~is
cobrados sObre as contas de luz.
.
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TudO isso precisa ter um fim, faz-se mistér uma reforma no contrato dessa gananciosa sociedade, que não tem limites na sua sêde de dinheiro.
Urge que o Govêrno do Estado tome as providências necessárias. afim de acautelar os bens da população,pois,
toda ela é contribuinte dêsse incomensurável polvo.
No momento, Sr. Presidente, nada mais podemos acrescentar porém. estamos certos, que as reclamações que V. S.
vai receber do comércio e dos particulares, darão para
encher alguns volumes de muitas páginas.
Renovarr.os aqui os protestos de estima e consideração,
e subscrevemo-nos.
De V. S. Amos. Atos. übdos. - Dolabella Portela &
Comp. Lida.
Belo Horizonte, 2 de Agôsto de 1933.
A Fábrica de Calçados Belorizonte; Lida. oferece á consideração da comissão encarregada de entender-se com os POderes públicos relativamente ao caso de majoração das taxas
de energia elétrica por parte da Companhia de Eletricidade,
os dados abaixo, referentes ao que pagou de fôrça motriz
nos exercícios de 1929 e 1932 e no primeiro semestre dêste
ano.
O aumento excessivo que se veri,fica de ano para ano,
é de molde a fazer desaparecer a indústria existente na Capital e proibir qualquer iniciativa de novos estabelecimentos.
O presente exercício, a julgar-se pelo dispendido no primeiro semestre, a nossa conta de fôrça motriz excederá de
10 :000$000, especialmente tendo em vista que' a última conta
apresentada pela companhia e que não. consta do quadro
abaixo, é de 1 :037$600.
Releva notar que montemos, desde a nossa fundação, o
mesmo número de máquinas, e que anteriormente trabalhavamos nove horas por dia e de 1931 a esta parte, somente
oito horas.
Meses

Janeiro
Fevereiro ..
Março ....
Abril .....
Muio ......
Junho .....
Julho .
Agosto ....
Setembro ..
Outubro. .
Novembro :.
Dezembro

1929
227$300
233$600
177$950
110$750
135$950
126$ROO
247$300 .
54$050
66$650
97$100
155$900
126$800

1930
499$100
79$000
194$300
226$450
219$600
643$300
338$900
390$400
394.~900

391$300
310$700
355~300

1931
318$700
351$000
368$500
467$600
840$900
843$900
487$300
549$200
576$400
EH5$900
552$800
442$800

1932

1933

4068100
490$500
397$600
59OS3OO
563$000
556$500
590$400
655$500
643$200
596$500
588$500
596$500

672-S200
767$300
632$000
831$600
750$600
998$900

f :760$150 4:043$250 6:415$000 6:674$600 4:652$600c
A eloQuência dos números dispensa mais comentários..•
Fábrica de CalçadQs Belorizonte, Lt-da. - A. Gonçalves
Filho, Gerente.
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Belo Horizonte, 29 de agosto de 1933.
TImos 8rs. Diretores da União dos Varejistas.
José Ferreira Pinto, industrial, á rua Diamantina n. 22,
nesta Capital, sentindo-se quasiimpossibilitado de prosseguir
com a sua indústria, por isso que a majoração das taxas de
energia da Companhia Fôrça e Luz, que dia para dia aumenta
em proporções alarmantes, vem oferecer á comissão encarregada de entender-sé com os poderes públicos, relativamente
ao caso, um quadro comparativo para que esta comissão.
junto ao Exmo. Sr. Presidente Olegário Maciel, volvam a
vista á classe conservadora e engrandecedora da nossa Capital, ameaçada que está de ver breve desaparecer as suas
indústrias causando. destarte, considerável prejuízo aos cofres
públicos, ao comércio e ao operariado, que terá, êste último, de perambular pelas ruas á procura de novo mistér,
nem sempre honroso.
QUADRO COMPARATIVO
--Janeiro. ............................
Fevereiro . ....................
Março . .................... :.......
Abril
..............................
Maio
............................
·
Junho · ............................
Julho . ..............................
Agosto · ............................

1933
1.660 KWH.
1.440 KWH.
1.310 KWH.
1.670 .KWH.
1.870 KWH.
1.930 KWH.
1.670 KWH.
1.780 KWH.

a
a
a
a
a
a
a
a

315$400
302$400
301$300
417$500
504$900
551$100
$313% 530$200
$320
569$400

$150
$155
$230
$250
$270
$286

N. B. - No quadro acima não estão incluídos alu.guel de
medidor, imposto e quota de previdência, devendo-se declarar
ainda que não hOU1Je a1lmento, absolutamente nenhum, de',
maquinismos, nem de produção.

CAPíTULO IV
o

CONTRATO E O INSTITUTO DA "CONCÉSSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO'"

O Contrato em conf1'onto com o Instituto da "Concessão de
,
Serviço Ptíblico"

Caractéres e s p e c í f icos do
instituto da "concessão de
serviço público'" (1)

Cláusulas d o contrato em
contraste com o instituto
da "concessão de serviço
público'"

a) O serviço - objeto
da "concessão" não perde o
caráter de serviço público
e pois se orienta, na sua
execução. no sentido do bem
público.

a) No contrato, a cada
instante, de cláusula a cláusula, em cada cláusula, se
perde de vista o interêsse
público. para se ver e se
assegurar somente o interoê s s e da "concessionária"
(Vêr o contrato e sua análise no s capítulos I e II
dêste memorial).

b) - Em virtude da constituição peculiar ás pessoas
jurídicas de direito público.
e da distribuição das competências funcionais, elas só

b) No contrato o Executivo. não obedeceu á autorização legislativa, mas ao
contrário exorbitou mui t o
desta, pois:

-
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se obrigam validamente se
o órgão, que 'as representar
na estipulação, está autorizado por outro, qua.ndo a
lei o exige.

a autorização era pá r.a
concessão dos serviços de
eletricidade e (; contrato fez
concessão dos serviços de
gás e do serviço de ônibus;
A autorização legislativa
põs como condição a garantia de preferência aos empregados d o Departamento
de Eletricidade, ao p a s s o
que pelo contrato a concessionária apenas promete "se
e s r o r ç a r" por conservar
80% de brasileiros no total
de seus empregados;
pela autorização legislativa. o Estado, !indo o contrato, pagaria â concessionária
o justo preco das instalações; enquanto que, p e I o
contrato, o preço a pagar
não será só o das instalações, mas !im êsté acrescido
da "indenização" peÜJ separsção dos bem e serviços
- objeto da conces,áo; de
outros bens e serviços que
na hora .(orem e:eplorados
em con;unto" (§·2° do n. VII
da cláusula 27).

c) A "concessão" deve
ser por tempo que tenha
têrmo final ajustado. -

c) No contrato apenas
aparentemente s e estipula
têrmo final para o prazo.
que na realidade se estende
indefinidamente para o futuro - isto por fõrça combinada das estipulações feitas 110S ns. I, TI e m da
cláusula 27 (Vêr o contrato
e sua análise nos capítulos
I e II dêsle memorial).
d) Segundo o contrato,
a concessionária não corre
risco algum, pois por um
lado, não responde por dano
a pessoas ou coisa resultante do uso de instálacão
que ela mesma faca, nem
está obrigada a limite na
voltagem das suas linhas, e
por outro lado, s6 será obrigada Q. ampliar as suas linhas, se se verificar que lhe
fica assegurada, durante dez
anos, uma renda anual bruta
nunca inferior a um terço
do custo das linhas, ao demais, pôs-se a concessi onária ao resguardo de quais-

(1) Vide a. excelente mono.
-Na.tureza. jurtdica da.
concessão do serviço pllbUco"
do Prot. Mário Mazagllo. da
Fac. de Direito de S. Paulo.
d) Os riscos do serviço
grafia

i n c u m bem ao concessionário.
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quer riscos fiscais com se
assegurar o direito de majorar as suas taxas se se vir
tributada p e I o fisco em
qualquer das suas modalidades - federal - estadual
- municipal. (Vêr cláusula
25 do contrato e sua análise, caps. I e TI dêste memorial) .
e) Na "c.oncessão de
serviço público" o critério
para o estabelecimento de
tarifas não pode ser simplesmente o critério e c 0nõmico, mas há de se influenciar também por considerações d e ordem política,
t a i s como interêsses das
classes menos favorecidas e
mesmo o escôpo de difundir
um determinado serviço entre populações que dêle não
tenham o hábito, como meio
de expansão do bem estar e
d a cultura.
(Vales, apud
Mário Mazagão, op. cit.) .

e) Pelo contrato, apenas ao critério econômico do
interêsse da concessionária
se atende nas estipulações
relativas á extensão das
suas linhas de iluminação e
de fôrça. (Vêr cláusula 25,
e seu comentário, respectivamente, nos caps. I e II
dêste memorial).

1) - A concessão não tira
ao serviço o caráter de "servico público". "Serviço público" - serviço do Estado
á sociedade. Não poderá haver nada de mais integrado
na economia coleth'a.

f) - Pelo contrato, a concessionária, - concessionária de serviço público,tem o direito de se fazer
pagar por taxas variáveis
com as "oscilações c a mbiais". Haverá alguma coisa
tão desintegrada da e c 0nomia local, tão indiferente
á sorte desta, tão hostil a
esta quanto essa atividade
que se paga em moeda estrangeira? Mas haverá forma de atividade que se devesse solidarizar tanto com
a economia local, quanto
essa atividade que não é
mais que uma delegação do
Poder Público" não estrangeiro, mas naci onal? !

~

~ "concessão de
serviço público" com exclusividade vale dizer, com privilégio, só se concebe quando o seu exercício (a prestação d o serviço) não é
possivel sem a exclusividade
e impõe o privilégio.
g)

-

VOLUME XlV

g) -:- No contrato, fez-se
á concessionária a concessão
do 'privilégio do serviço de
transporte coletivo por meio
de ônibus, serviço êste em
relação ao qual não se verifica uma só das condições
que justificam. o privilégio;
concedido f o i ainda pelo
contráto privilégio' para o

21

-.,... 322 serviço de gás cuja exclusividade justificar-se-á quando muito a uma: zona ou
bairro, nunca a todo o perímetro de uma cidade e de
qualquer área, que alcance
o seu deseLvolviInento.
CAPíTULO V
I - Sug"stões para a revisão do contrato.
ii - Possibilidade juridica da revisão.
III - lspossibilidade 7JU)1'al da ratificação do contrato.
SUGESTÕES PARA R.EVISÃO DO CONTRATO

Assinados, como ficaram no capítulo antecedente,
os pontos em que as estipulacões contratuais contrariam
os pl'indpios normativos da "concessão de serviço público"',
inrljeadas ficaram egualmente as correções a faZer no contrato:
Assim:
a) Para que a fixação do têrmo final do tempo do contrato deixp. de ser uma ficção' e passe a ser uma realidade
- hastará que se substitua todo o contexto da cláusula
27, o texto da alínea d do artigo 1° da lei :1..070, de 27 de setembro de 1929. lei que é precisamente a que concedeu ao
Executivo autorização para a concessão de serviços de eletricidade elI' Belo Horizonte e Poços de Caldas. Dêste modo,
ter-sc-á obtido para B€'Io Horizonte estas grandes garantias:
- fixaC~lo do tempo do contrato - e pois,
- reversão da jnstalaç.ão para o :Estado - impossibilitação da perenidade do monopólio
dos se.l·viços d~ elelricidalie para a concessionária
- impossibilit.ação da conl~ession:iria se constituir em monopolizadora de quaisquer indústrias em
Belo Horizonte.
b) Para.. quanto aos serviços concedidos, reconduzir
o cont.rato aos limites da autorização legislativa - restringl1' o direito de exclusjvjdad~ -de instalação e de expioração - aos sel'ViCOl; de fôrca. luz e transporte por eletriciõnci~ dp.rivarla dac; ins;falaGões da concessionária
- expl'p.ssam pnfp se declarando e"clufdos da concessão o serviço
de p:a7. p o sprviço d~ tranc;florte c·oletivo ~m auto-onibus.
c1 Rp.sfituir á sitllaclio em que os pncontrou o contrato
os p.mpre~ac1o!" fio npparf.ampnfo de Elel.ricoidade, sem dist.iTlello nA naclomlHiladp., rl",sflP.i1idos,
assp.gurando-se em
tOlla a !"lla p.xi'pnsão A inf.p.5M'iõade a "preferência" a que se
I'Pff'l'p. a autorização I(>lZ:islativa (Lei 1.070 de setembro de
f929. art. 20 ). sem prejuízo 1)aI'a os atuais empregados.
d) Esf.ab(>lecer
éxpl'essamente a responsabilidade da
conc('s;sinnál'ia por daT'O a pessoa ou cousa, resultante de
inst.alacão ou serviço por ela feito ou fiscalizado. ~ste dispositlvo vi!'-ará. anf.E\s a'le a rp,paraQão, a prevenção de desastres. intprAssando economicamente nessa prevenção a conces!"ionária. com lbe· (lar na conciêneia dessa responsabili- "
dade um poderoso elemento de" auto-control. Estivesse a
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concessionarla responsável por dano a pessoa ou cousa e
desinter~ssar-se-ia ela pela canalização subterranea de suas
linhas e bem asSllO pela limitação da voltagem nestas?
e) Observancia da Cláusula Segunàa, § 2°. Pal'a o \.ranquilidade pública, sejam usados os isoladores duplos e a
téla de ac;o para proteger os cruzamentos de ruas. .
Seria bom que a canalização de ·45.000 volts. não ~n
trasse no centro da cidade para o que a subestação seria colocada f6ra do perímetro urbano.
f) O contrato é omisso na parte, aliás importantíssima
que se refere á limitação da Pressão (voltagem) para os
diversos misteres.
A voltagem para a calefação e iluminação deveria spr
110 volts certos. entretanto, existem muitas casas que usain
Iampadas de 130 volts. porquê as de 120 ou 110 são fraClas,
entretanto. nas zonas suburbanas. muitas casas usando a
Iampada de 110 volts têm má iluminação. porquê a distancia e a insuficiência das rêdes originam a falta de frequêneia, queda de voltagem.
•
O contra.l.o atual não prevê essa parte importante. A
iluminação, as máquinas industriais e toda· a aparelhag(>m
elétrica que é fabricada para uma certa capacidade com
voltagem liIXlitada, só funci.ona ret;lllal'mente quando essa
voltagem é regular, sem nenhuma oscilação.
Com a oscilação da voltagem toda a aparelhagem elétrica terá que funcionar com dl'ficiência. e essa deficiência
refletirá no aDarelho medidor.
g) É, pois. necessário que na reforma do contrato se assegure a constancia da pressão, nas condições seguintes:
10 ) Para distribuição de alta frequência nas vias pÚ"
blicas urbana"'- o máximo de 2.200 volts, tanto na rêde de
iluminação como na industrial.
2°) Para a fÔrça motriz, o máximo de 380 volts, ficando
os industriais com o direito de exigir a pressão quemelbor
lbes convier, isto é, - entre HO e 380 volts.
3°) Para a iluminacãço particular a calefaçãó. a pressão
exata de 110 volts, dev@.ndo ser distribuida em canalização
especial separada completamente da distribuição industrial.
4°) A tolerancia para a queda de pressão (falta de
frequência) deverá ser no máximo de 5 %.
5°) O serviço de viação, corrente contínua, na pressão
de 550 volts, com linba de aHmentaçção para as grandes
distancias.
h) Deverá haver canalização de alimentação f6ra do
perímetro urbano da cidade. até o má."{imo de 6.600 volts,
sendo o serviço executado sprnpre de acõrdo com a Cláusula
Segunda, § 20. do atual contrato.
i) Que os acidentes verificados por corrente elétrica em
qualquer lugar, inclusive no interior de propriedades particulares,ocasionados por desvios de corrente ou que tais
acontecim~ntos adwmham da má conservação âas canalizações, sejam de inteira responsabilidade da emprêsa fornecedora, de vez que os acidentes ocasionados por corrente
elétrica s6 poderão se dar por desvios de pressão extranha e
êsses s6 se podem verificar por desleixo' da concessionária.
;) A Companhia ou o Govêrno deverá exercer rigorosa
fiscalização nas instalações particulares de qualquer natureza,exigindo dos proprietários ou inquilinos prévio aviso,
quando tiverem de fazer qualquer alteração ou aumento,
fato que de-o,.re ser registrado em benefício da própria emprêsa.
.

-
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.
k) Para integrar. os serviços da "concessão" 'na economia nadonal - supi'imir a »taxa ouro~, por ser inconcehível que um serviço do Estado á coletividade se estime em
função de variações cambiais, - e tanto mais .quanto estas
não foram levadas em conta na determinacão do preço de
máquinas e materiais adquiridos do Estado pela concessionária.
As taxas variáveis com as oscilações cal.lbiais represen- tam não só indif~reuça para com a economia nacional mas
também hostilidade a esta. Concebe-se que um ou mais capitalistas estranjeiros e quI'- um ou vários indivíduos, puro
tipo "sans patric", achem natural que exatamente quando a
moeda nacional se deprecia e precisamente quando a I'ICOnomia se mostra mais fraca, se exija do povo que pague
mais, precisamente q:.tando êle não póde continuar pagando
o que pagava. Concebe-se isso. O que não se concebe é que
na prestação de um serviço público, o Estado. prestando-o
por intermédio de um "concessionário de serviço público",
conlSinta em que as angústias e as aflições do povo sejam
exacerbadas e se lhe aperte mais o nó á garganta, aumentando-se-Ihe, em função de desníveis cambiais, as aperturas
da vida.
l) Ainda para qUf'o ·os se"vicos ou.ieto da concessão
.,..... representem uma colaboracão do Estado para o entretinemento da vida social e para. o seu aperfeiçoamento, é indispensável que a extensão das linhas de fôr~a, luze transporte não seja encarada, como no contrato, apenas do ponto
de vista do estrito interêsse da concessionária, mas sim, e
principalmente como um fator de propulsão do progresso
coletivo. donde a obrigacão da concessionária, no ca..c;o, ao
invés de se condicional' á certeza de lucro no mínimo
igual a um têrco do custo do serviço, deve ser exigíve: '.1:na
,,-ez que se apure não acarretar a extensão da linha imediata
queda dos lucros globais da concessionária araixo de uma
taxa razoável.
m) Para que ainda não continue a concessão a ser como
até gora uma espécie de corpo extranho dentro do nosso
organismo econômico, perturbando-lhe a circulacão da selva
vital e lhe entorpecendo o desenvolvimento, e para que em
vez de o embaraçar, o, auxilio. é neces~rio que o exercício da
"concl'lssão" se afeiçoe ás nossas condições de vida e, nêste
intuito, é indispensável que suas tarifas se tabelem de :nodo
que sejam economicamente utilisáveis pelos nossos industriais, as de fÔl'lJa. e se lll'Opol'cionem ás condições de fortuna das várias classes as tarifas de luz e de transporte
coletivb. Porquê:

a) É inegável que as tarifas 'para O consumo de
fôrça •são jã intoleráveis pelas nossas indústrias, Não
fosse o recurso ás instalações particulares geratrizes de energia, e nossas fãbricas ver-se-iam obrigadas a parar de trabalhar. A~ respeito são muito
~loquentes os depoimentos pl'estados por industriais e
com~ que documentamos nosso trabalho nesta parte.
Dir-se-li que é do próprio interêsse da concessionária
tornar a energia economicamente utilizável pelos .ndustriais. Mas tanto não é qlle ela. dia a dia. a faz
menos utilizável economicamente pelos consumidores_
Porquê precisamos não esquecer que acima daquele
aparente interêsse de vender fôrça, está o interêsse,
êste, sim, real interê.sse da concessionária de não ven-
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der energia, para IbeÍnoriópolizar a -utilização econômica, para, por intermédio desta exclu.sividade je
utilização de energia, investir-se do mon6polo das In- _
dústrias em Belo Horizonte. Aliás, o contrato não es- conde isso, antes o desvela, o desnuda e o enfia olho ~
dentro de quem l~ia o § 2° do n. IV, da cláusula 27&.
b) as tarifas de luz também já se vão fazendo
intoleráveis. A cidade apenas se inicia,,,e grande nela
ainda a parte da população que não suporta a elevação das tarifas. Entretanto com baixos prp.ços porulli··
dade, a concessionária sÓ teria um meio de ganhar
mais: - vendendo mais, - e assim seria levada a estender suas linhas e facilitar o consumo. Assim seU3
interêsses se harmonizariam com os da Cidade: a cada.
estensão de linha, se beneficiária a concessionária
com um maior consumo, e, pois, com um maior lucro,
e do mesmo passo seria o conforto, a alegria de viver
que se levaria a um maior número de lares, com evidente lucro para a cidade.
c) as tarifas de transporte coletivo são absolutamente desproporcionadas ás condições da classe
-operária, precisamente a que reside mais longe, tem de
ter mais em conta a observancia dos horários; e necessita mais de economizar energias e pois se evitar
os desgastes consequentes ás longas caminhadas. É
necessário, pois, que se lhes ponha o transporte o
mais possível ao alcance da bolsa. Entretanto, ao que
Sp diz, a concPl;sicnária mtenta dividir
pm secções
cada uma de suas linhas. para cobrar, em vez de uma,
duas ou mais passagens.
Ainda para que a atividade da concessionária se integre em a nossa economia e com esta ~e solidarize. é npcessário que as S1]:'I$ t.arifas em vez df> crescentes sejam decrescentes e para isto se tabelem pelo critério da dp.ferminação de lucros globais. Assim. á medida que o consumo
cresça a concessionária pela lei econômica do barat.E\:'Im"nto
da__produl:ão proporcionalmente ao seu próprio aumento. ~a
noará mais, p,mbora cvendE\ndo a menor preço por unirblde.
A propósito vale a pena transcrever aqui estas pala·vras do Sr. Trajano de Miranda Valverde, em artigo sob o
título "Energia- eip.trica", publicado no "Correio da Manhã",
de 9 de agOsto corl'E'nte:
"Há atualmente, entre os estudiosos da matéria de
que nos ocupamos, uma grande corrente que entende
ser mais justo, senão mais simples,. para fIxação do
preço da energia elétrica a ser fornecida pela emprêsa
concessionária, tomar-se como único elemento a remuneração razodvel do capital empregado na exploração.
Tratando-se realmente de um serviço público, acórdes se acham todos em que os lucros da concessionária
não devem ultrapassar os limites normais assignalados
pelo poder competente, afim de que não sejam os consumidores rudemente explorados".
"Essa tendência não deixou de repercutir no seio
da comissão encarregada do projeto da nossa futura
Constituição, onde deverá figurar por proposta do Sr_
Osvaldo Aranha o seguinte artigo: - "Uma lei nacional de;terminará o modo e os meios pelos quais o go-
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vêrno intervirá em todas as emprêsas ou concessões de
serVIços públicos; no sentídode linutar-Lnes o lucro d
justa retribuição do capital, pertencendo o excesso, em
dOIS terços, á União, aos Estados e aos Municipws."
"Se bem que não preCIse o poder PÚblico de nenhuma leI lJara jusUflcar" a sua intervenção nas 01'g&.nlzações partIculares, que expioram um serviço público, pois é um dever que lhe incumbe cumprir em
bem da coletividade, a proposta do Ilustre estadista
reflete o pensamento l:lniforme sobre o assunto."
Nem nos deixemos enganar pela ilusão de ser a energia
cara para a produtora (concessionária). Cada dia o preço de
produção de energia baixa mais. A ê5te respeito" nos reportamos ao que ficou ao capítulo "Anáhse do Contrato" e notadamente á opinião do Sr. Castro Maia.
Não nos deixemos tampouco assustar pela ameaça da
retração de capitais estrangeiros. Na Europa o capi.tal está
ávido por colocação em países americanos, tão vequena, tão
mesquinha é lá a taxa de rendimentos. São "bilhões", sedentos e vorazes por juros e que lá estão imobilizados.
Na América do Norte, o capItal anda positivamente
acuado pelas práticas da "economia dirigida", e ainda agora
o "Voluntary AIlotmen PIa0", o "Farm Relief Bil" o "Industrial Recovery Act.. marcam o máximo de pressão estatal. O
capital procurará refugir a êsse cUma que se lhe vai fazendo inhóspito... Não tenhamos dúvida.
POSSIBILIDADE JURíDICA DA REVISÃO

Mesmo que não se reconhecesse ao poder público, não
s6 o direito mas mesmo êsse deve'!' de intervir, em bem da coletividade, na vida das emprêsas que exploram serviços públicos, - mesmo que Se não esposasse tal opinião, sempr'3
se havia de reconh~cer que, no caso ora em causa, é indubitável o dever do Estado em fazer a revisão.
Contrato de serviço público, a concessão não se concebe com o poder de desservir a coletividade. e a que a desserve é nula.
No caso, a concessionária não se poderia opôr á revisão,
nem siquer á rescisão. Não é só porquê nos achemos num
período anormal, do dnplo aspecto político p jurídICO. l!:m
pleno regir.l1e constitucional. seria juridicamente impossível
á concessionária obter a ratificacão do contrato. Porquê êste
,desservc:: a comunidade, falha á sua finalidade. aberra de
. todas af> normas jurídicas atinentes á espécie. Não poderia
li cOllcessionária agarrar-se a alegação de que se falta a fé
de um contrato, - por que ê~se em que ela figura, de cont.rato apenas tem o nome. Um contrato supõe partes capazes de o avençar. e a concessionária avençou com quem
não tinha capacidade para o fazer tal qual foi feito. eis que
se não respeitou. antes abertamente se desrespeitou, a autorização legislativa.
Contratando no Brasil, a concessionária devia se informar ---: e supõe-se por presunção, legal - p.fetivamente se
informou dos textos lego,tis relativos ao assnnfo. Ficou pois,
sabendo que a concessão não valeria em tndo quanto se não
conformasse com a autorização. - e tanto - que concordou
em que fosse o contrato submetido á apreciação do Congresso para ser aproyado ou rejeitado.

=
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Tendo contratado córítra a autorizaçáo, foi imprudente e
s6 da sua imprudência se queixe se o que foi feito contra ,
a autorização não fôr ratificado e, por isto, não ficar vaMndo.
.
Mas que não se désse isso. isto é, que a concessionária
não se houvesse assim de motu pr6prio exposto ao alea da
ratificação ou retificação do contrato ilegalmente avençarlo,
- e, ainda assim, a concessionária não poderia se opõr á
revisão, sequer mesmo á rescisão - porquê é princípIO pa.cífico de direito que a parte inadiplente não pode exigir da
outra implemento e a concessionária tem deixado de cumprir importantes obrigações, quais entre outras
a da cláusula 11 (1).
a da cláusula 11, § 10 (2).
a da cláusula 11, § 2 (3).
a da cláusula 26 (Ver no capitulo "Análise do
contrato", o t6pico intitulado "A Companhia faltando
a uma obrigação insofismável, impossibilita a ação
fiscalizadora do Estado").
a do § 2 da cláusula 2-.
a do n. vn da cláusula 4&.
0

0

É de ser aqui lembrado aqui que a "concessão de servico público" é dada em vista e no . pressupostq de idoneidade da concessIOnária e que, com ser inadiplente, se mostra inidonea e, pois, destr6e ela pr6pria aquele pressuposto e
justifica a rescisão.
(1), (2) e (3) - Ver Capo n, 2& parte, dêstc memorlal:
- "O contrato nalguns dos seus aspectos técnicos."
IMPOSsmILIDADE MORAL DE RATIFlCAÇ.4.0 DO CONTRATO

i-

A República Velha repugnou aprovar o contrato. Terá a

República Nova alma para o ratificar e estômago para o engulir?
Seria a mais desencantadora, a mais desesperadora das
desilusões para o povo •.•
Mas, não há razão para pessimismos.
O presidente de Minas, por sua honestidade e civismo
- vale bem por um símbolo do civismo e da dignidade de
Minas.
Espírito culto, equilibrado e claro e coraeio limpo - o
Presidente Olegário Maciel está perfeitamente· á altura da.
missão de julgar êste caso.
Isto escrevíamos, quando ainda vivo o grande cidadilo.
Não cremos que com êle tenha morrido o civismo e a dignidade nas esferas governamentais.
Por que sermos pessimistas?
CAP1TULO VI
-o

o

EXEMPLO DE -OUTROS PAÍSES

Propugnando a revisão do contrato de elétricidade de
Belo Horizonte nos têrmos em que o fazemos, ficamos ainda
muito aquem do que se-' preconiza e pratica mesmo - em
países dos mais adiantados em assunto de hidro-eletricida. de. Para confirmação disto basta referir o movimento mundial de crescente socialização da indústria hidro-elétrica.
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Dele dá autorizada noticia o nosso eminente compatl'ício
DI'. Alfredo Valadão na excelente exposição de motivos ·do
anteprojeto do "Código das Águas", - exposição da qual
trasladamos os seguintes tópicos:
"Nos países de menor intervenção do Estado, a indústria em causa, pelo menos, é explorada obedecendo-se rigorosamente a planos técnicos por aquele determinados em
suas leis e regulamentos.
Nos Estados Unidos, a e::tploração se faz debaixo de
amplo contrôle do Poder Público, por intermédio das Comissões de serviço da Utilidade Pública, estabelecida a socialização potencial.
Certo, ainda que cresce alí; conforme· significou, na
Segunda Conferência Mundial de Energia, realizada em
Berlim, em 1930, o próprio embaixador americano na Alemanha, Frederic Sackett - a opinião de que o Govêrno deve concorrer com a exploração privada.
":m tão forte é êste desejo que já foi aventada a idéa
que todas as fontes hidráulicas de energia fossem propriedade do Estado e operadas por êle. :il:ste clamor público
aponta com entusiasmo oS preços de certas usinas de propriedad.e municipal em regiões próximas, como prova da
iniquidade dos preços das explorações privadas".
A conclusão disso é que se o Govêrno Federal possuisse e operasse as usinas de seus rios navegáveis, ligadas como podiam ser em uma numerosa rêde, os benefícios dos
preços baixos seriam imediatamente transferidos para o
público consumidor".
É que não existe, observou Frederic' Sackett, outra indústria em qne o preco de vlilnda seja tão extraordinariamente desproporcionado como o de producção, para a maio~
ria dos consumidores, como sucede com a indústria do fornecimento de energia elétrica.
Constantes e admiráveis os progressos da indústria dcr,
produção da energia elétrica: a grande indústria única. em
que o produto ti hoje mais 1:tarato do que antes da guerra.
Por tal forma baixou o preço, na usina, da corrente
elétrica, que se pode afirmar ser o mesmo de 3 a 4 décimo8
de cento por k. w. h.
Entretanto, contrastando com isso, na maioria dos centros populosos dos Estados Unidos pelo menos, os consumidores pagam em suas casas cerca de 6 cents. por k. w.
h., ist.o é, 15 a 20 vezes o seu. custo/
Diante de tal situação, sem se pronunciar por aquela
almejada imediata mudança completa na política seguida
nos Estados Unidos sObre a lbatéria, nos métodos aI! consagrado de uso e disposição das reservas naturais de energia, l~vando
Estado a competir em larga escala com as
emprêsas particulares - Frederic Sackett concorda em
que se se tente a experiência em uma qualquer instalação.
moderna a vapor com uma pequena rêde, no sentido em
causa, da bab:a dos preços para o pequeno consumidor
E, como quer que seJa, concita os industriais e ci.,.n~
tistas a que empreguem novos esforços, .para a destruição
dessa disparidade sem iguãl em qualquer outra indústria,
entre o preço da venda e o preço da produção, de 15 para 1,
que pesa sôbre a indústria elétrica, e que tanto clamor
vai espalhando nos Estados Unidosl
Na Áustria, na Alemanha e na Suiça, ao lado da explo.ração pelas emprêsas, há a exploração pelo próprio Estado e a cooperação dêste com as emprêsas.

°
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E, por fim, na Austrália e na Nova- Zelandia, já é feita

a exploração pelo próprio Estado.
A essas considerações por mim aduzidas naquele tra--

balho - "Direito das Aguas", acrescento o que sucede mais
na Alemanha, o que sucede na Inglaterra, conforme refere
Anhaia Melo ,0 ilustrado profesor da Escola Politécnica de
São Paulo em seu excelente trahalho - Problemas do Urbanismo. publicado em 1931, e que agora me foi dado conhecer; e principalmente o que sucede= no Canadá, n~sse
caso da Liga das Municipalidades do Ontário, em face dos
dados estatísticos apresentados pelo ~mesmo autor.
Na Alemanha, o progresso na matéria já chegou ao seguinte ponto: 80 % da producão da eleLricidade e 50 % da
distribuição se acham nas mãos do govêrno nacional, por
meio do Ministério Nacional de Economia. Das 1.370 em-o
presas elétricas existentes, 630 pertencem integralmente ao
Estado e 147 são pelo Estado controladas. porquê nelas possue maioria de aCões.
E não s6 nêsse país como na Inglaterra, a socialização
tem sido um sucesso real, afirma êle.
Interessante ainda que na Inglaterra são justamente as
cidades mais conservadoras que mais têm desenvolvido a
municipalização dos serviços de utilidade pública (seia
dito. porquê os leaders conservadores que combatem sem
trégua o socialismo nacional, são todos partidârios da municipalização por quanto não a consideram como socialismo, mas como good bussiness).
Certo, entretanto, que o "Electricity Supply Act." de
1926, estabelece no país por intermédio da "Central Electricity Board". um sistema que fica entre a completa socialização e a simples regulamentação da indústria privada de
utilidade pública.
Fala muito alto, por fim, realmente, em favor da so-.
cializMão, êsse caso da Liga das Mu.nicipalidades do 01ttário, no Canadá, sôbre o qual tran~crevo os informes e comentários const.antes daqude trabalho de Anhaia Mp.lo Problemas do Urbanismo, e dispensando-me de citar alguns
dos autores aí indicados.
"Cada municipalidade paga, mensalmente, a sua parte
proporcional do custo do serviço, e vende a energia por tarifas aprovadas pela comissão' (Hydro-Eletric Power Commission). O capital necessádo ~ara as linhas de transmissão é emprestado pelo Govêrno, com juro corrente. e deve
ser amortizado pelas municipalidades num prazo que vária
entre 30 e 40 anos. O número de localidades servidas pelo
sistema era. em 1928. de cerca de 500. A ca.pacidade das
usinas geradoras era, em 31 de Outubro de':1 9;27, de i.033.339
cavalos.
:.:
Consumo
mensal conta
médio média
Cidades do Ontá:rio
em K. W H.
122
$1.84
28.000 habs. Brantfor . . .•..........
1.25
$2.32
52.600 habs. Windsor
.
f16
$1.77
63.300 habs. London . .
.
109
$1.74
.
122.240 habs. Hamilton . .
179
$1.75
118.090 habs. Ottawa . .
.
94
$1.63
542.190 habs. Toronto
.
Esta diferença de tarifas do serviço doméstico se nota
da mesma forma no serviço comercial; no indústrial, para
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grandes consumos mensais, a diferent-a é 'menor, mas sempre sensível.
Não sei o que dirão, diante dêsses fatos concretos, os
inimigos da socialização. O:; que encai'am os fatos com imparcialidade, são unanimes em reconhecer o esplendidosucesso da Liga das Municipalidades de OntáriQ"_
Era a essas usinas da Liga das Municipalidades do Ontário, que se referia o embaixador americano, na AleÍllanha
- nas considerações de que dei notícia no meu "Direito
das Aguas", e de que falei anteriormente -- por êle desenvolvidas na Segunda Conferêncía Mundial de Energia, ao
dizer: "êste clamor público (contra a alta do preço de
fornecimento da energia elétrica nos Estados Unidos), aponta com entusiasmo os preços de certas usinas de· propriedade municipal em regiões pr6ximas, como prova da' iniquidade dos preços das explorações privadas" •.
Concessão como caminho para a socialização
Para essa socialização, nem era IDistér saír muito das
normas do direito constituído.
"Como o Estado cede a água para a irrigação", diz
Nitto, "pode da mesma forma dar a fôrça elétrica para as
máquinas" .
'.
São, ainda, palavras do insigne economista, pondo em
. paralelo a ação que exerce o Estado na construção de uma
estrada, e a que exerce na matéria que está. em causa: "é
fora de dúvida que a produção da energia elétrica pelo Estado não é muito diversa da construção de uma estrada:
está é um meio de troca; aquela, um meio de produção".
E, ainda, de acôrdo com aquele ensinam'.mto, estabelecI
no projeto a mesma socialização pelo caminho Oa concessão.
Recomendando a produção da energia eletrica pelo Estado, considerava Nitti que isto se podia obiel', dentro de
algum tempo, sem que o mesmo houvesse feito qualquer
construção.
.
Para tal bastava que se seguisse prática diversa da COllsagrada ~âté ali sObre a concessão, e que e}onsistia em aumentar os créditos do Estado e fazer conces:sõe:3 longas.
Limitassem-se êsses réditos a uma pequena importancia, só para atestar o jus imperii, e se abreviassem as concessões nunca a mais .de 20, 25 ou 30 anos.
Fica o êxito do processo na dependência àa legislaciio
fiscal, 'de que esta não pese sObre as emprêsas, sobrecarregando o custo de pI'odução, de que o Estad,) oiJedeca áquele
conselho de Nitti, não considerando no caso os seus interêsses
financeiros atuais, mas os interêsses futuros da coletividade.
Nacionalização
No "Direito das ÁgUas", tive ocasião' da -salientar como
nos outros países a legislação, depois da Guerra, se vem
formando no sentido da nacionalização das emprêsas, quando
mais do que isso, ainda não se tenha chegado &. própria soJcialização da indústria hidro-elétrica.
E tIve, amda. uc-asià<J ae informar quanto é dolol'oc:;aml'lote
certo que, em nosso pais. as emprêsas nacionais dês~t' g~nero
vão raindo, uma por uma, em mãos de capitalistas estrangeiros I
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Era' mistér que também, entre nós~ o iegislador tomas~e
=. providências naquele sentido.
Não desconsiderei que, país novo, o Bra~il precisada
colaboração dos capitais estrangeiros.
Considerei, entretanto: por mais necessária que se apre-""
sente, não pode essa colaboração se sobrepôr aos altos interêsses nacionais de toda a espécie, ã própria defesa nacional,
ligados á produção e aplicação da energia elétrica.
Devia o Brasil, quanto fosse possível, sôbre a matéria se
defender, como vêm fazendo todos os outros países.
_Proclamei: não há considerar no momento escolas econôm-icas; há a considerar, de par com o imptlrativo' do patriotismo, o fato universal..
.
E certamente lastimando que a nossa civilização ainda
permita que os diversos países tenham de recorrer a medidas dêsse gênero; lastimando que, em antinomia com o espírito evangélico, o interêsse próprio continue ainda a dominar
por tal forma indivíduos e nações, que não se haja chegado até
o °presente a uma compreensão mais alta e rtlalização maIS
efetiva do que vem a ser as justas exigências do bem comum.
Precedentes da nacionalização de emprêsa", signifiquei
ainda naquele trabalho - "'Direito das Águas", já se conta";
vam, aliás, entre nós, com referência á navegação de cabotagem, á pesca e á navegação aérea.
Providenciei sôbre o assunto, da nacionalização em causa,
no projeto remodelado: certo excluindo da mesma as emprêsas sImplesmente autorizadas.
Com referência ao pessoal, ficou estatuído que concessão
alguma pode ser conferida, cessão alguma ou t.ransmissão ne
concessão pode ser feita senão a brasileiros. 8e o concessionário é uma sociedade, deve esta ter sua séde no Brasil e
ser regida por leis brasileiras. O gerente on gerentes, sejam
sócios ou não, bem como os sócios que podem usar da firma
social; os adminjstradores ou diretores que rppresentam a •
sociedade: devem ser brasileiros. Além disto devem ser brasileiros dois terços dos sócios em nome colet:vo, dos administradores ou diretores e dos membros do conselho fiscal.
Em tal sentido dispõe, na França, a lei de 16 de outubro de 1919.
E, não obstante outras as condições de POl-tugal, não te\"e
dúvida Guilherme Moreira em aconselhar no ~eu trabalho "As Águas no Direito Civil Português", qu~ nesse país se
seguisse a mesma orientação, conceituanno: "Trata-se não
s6 do aproveitamento de uma riqueza púbJirn, mas da explll'
ração de um serviço público, tornando-se assim não s6 conveniente, mas necessário até, afastar cautetosamente, quais-quer conflitos de caráter internacional entra o Estado e I)~
concessionários ...
Com referência ao capital, ficou estatuído que um têrço
pelo menos do mesmo, deve pertencer a brasileiros aquí do":"
miciliados.
'
._
.Neste ponto, adotei o critério já seguido pelo decreto
n. 20.914, de 6 de janeiro do corrente ano, regulando a execução dos nossos serviços aeronáuticos civis.
Afinal, seguindo ainda o exemplo da França, estabeled
que as regras prescritas sObre a nacionalização das emprêsas
não podem ser excepcionalmente derrogadas, senão em vir,,tude do decreto do Presidente da República, assinado pelo
Ministro da :Viação e Obras Públicas e pelo Mi'Oi::tro das Relações Exteriores; ouvida, porém, previamente a Comissão
Federal de Fôrças Hidráulicas.

-
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Tais foram as providências que tomei no projeto remo-.;
. delado.
Comissões de Fôrças Hidráulicas
O contrOle do poder público sôbre as emprêsas hidroelétricas, eu o estabelecI nos têrmos os mais amplos, no
projeto remodelado; isto é, nos têrmos da regu.lamentação dOI!
serviços de utilidade pública pela Comissão iHministrativa,
como se'pratica nos Estados Unidos.
Assim o estabeleci, traduzindo êsse direito de contrôle da
pr6pria organização e andamento da emprêsa - "'the right to
.controZ the very organisation and duct o/ the entreprise",
de que fala John Bauer.
i;sse diréito que, em nossos dias, ninguém pode desconhecer ao Estado, de "fixar os estandards de serviços, as tarifas a cobrar, os lucros que podem ser realizados, a estrutura finanl~ell'a, . os métodos de c,JlltaIlJüdade nas emprêsas"
considerad8.$ de utilidade pública.
Isto porquê, como muito bdm disse o notável ..Justice'"
Brandeis, I10 seu' voto profarido no Caso Sottth western Bell
Tel. co. (HoT'l)a.rd Law Review, vaI. 45, 1931-1.~i:S2, pág. 60).
na orientação de outros anteri6rment~ prole:'.ldos pela Suprema COrte, dos quaIS faiarei para' adiante. "A coisa destInada por alguém linvestor) para o uso tlúbliCú não é uma
propriedade específica, tangível e intangível, porém, capital
aplicado na emprC:;sa. Sôbre o capital assim aplicada a ConstitUIção Federal garante para a emprêi;a a cportunjdade
para obter uma razoável contribuição •.• Aquele linvesto1')
que aplicou o capital na emprêsa, com o fazer, con....eiu que os
encargos para o público seriam razoáveis. Sua emprêsa
substitúe ao Estado na prestação de um serviço público;
constitue-se assim um criado, um servidor do publico." (Tha
thing devoted by the ir.vestor to the public use is not specHie property, tan;;ibleand intangible, but capital \:\mbarket
in the entreprise. Upon Lhe capItal 50 invested the Federal
Constitution guarantees to the utility the opportunity to
earn a !air return ••• The jnvestor agrees, by enlbarking capital in a utility, that charges to the public sball ba ['easonabIe. BIS company is tre substitute for the State in the> performance of the public service; thus becoming a public
servant) •
l

••••••••••••••••

'••••••••••••••••••••••

E, por fim, dispensável seria salientar o relêvo da uti-

lidade públioa, que se concentra na indústria elétrica de dellmedido campo de aplicaç!o I
. Sôbre a mesma faz WilHam Mosber judiciosas considerações, no ji referido trabalho Eletrical Vtilitie8; Tke
CrisÍ8 in Publíc Controlo
.
"O bem estar relativo de grandes massas de população
depende de um suprimento de eJetricidade abundante e barata. ". (Tberelativ welfare of large sec·ion of tbe population was dependent upon an abundant sllpply of power at
reasonable prices.)
"Constitue a eletricidade:necessidade da indústria, da
rua, do lar." (lt bec80le a necesslty not only in industry but
in the bome and on the city.streets.) .
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E mais á mostra ainda do que Mosher, deixam,entl'e
nós, os ilustrados engenheiros Fr-ancisco Monlevade Plínio
de Queiroz e Antônio Cardoso, a importancia da energia elétrica, nas seguintE':S coul:'ideracões constantes de um breve
estudo sóbre o problema geral da energia entre nós publicado no Boletim do In.~tituto de Engenharia (de Sã~ Paulo)
vaI. XI, n. 51, de agOsto de 1929, pág. 63 eO segs.):
'
-~as indústria~ fundamentais a agrícola, a pastoril,
extratIva e manufaturelra - em todas as l)Uas ramificações
a energia elétrica é a base da produção econômica e em gran~
de escala das riquezas; na indústria dos transporte que, aproximando o produtor do consumidor, faz cü·cuiar essas riqueza", a eletricldade, barateando o custo dêsses transporte~ e tornando-os mais rápidos, vem alargar mais aInda O
ralO de ação dos mercados e a atiVIdade do seu comércio;
na utIlização dessas riquezas é sempre al"nergia eletríca
que. transformando-se nas suas múltiplas aplicações, em energia mecanica, térmica, química, luminosa, permite o funcionamento dos mais variados aparelhos inventado~ para o benefiCIO coletivo e individual, e, finalmente, é ainda a eletriCIdade que nas suas aplicações por assim dizer sociais,
desempenha o papel predominante na vida civilizada dos
no<;so~ dias. já fornecendo o movimento, a iluminação, os
meios de comunlCação. da transmissão da palavra e até da
visão a enormes distancias, já nas suas aplicaçõps á medicina, contribuindo para diminUlr o sofrimento humano.'"
..A lei confere poderes á comis!>ão administrativa para
permitir çue uma emprêsa de utilidade pública em competição entre em campo, se, após uma audiência pública. a comissão conclua que a concorrência é exigida pela conveniência e necessidade pública. A comissão concede. então, para
a emprêsa competidora requerente um certificado de conveniência e utilidade pública, á vista do qual o consentimento da municipalidade para uso das vias públicas pode
também ser obtido. Os motivos usualmente admitidos para
a concessão do certificado são o de ser a emprêsa existente
incapaz para construir as extensões ou negar-se a fazê-las,
ou de serviços da mesma se tornarem absolutamente inadequados para 'suprir o mercado da zona dentro da qual
existe o monopólio. Assim. existem duas salvaguardas adicionais para o caso da regulamentação falhar nos seus resultados: a compra da propriedade pelo público de acOrdo
CU1IJ IJ P1""~O fn:al1c pela eonlI;;~ãú ou abertura do mercado
exclUSIVO pela c(\n~orrência=potencial •••
Detalhes da regulamentação pela Comissão Administrativa
Consagrou o projeto a regulamentação da indústria hi~··
droelp.lrica nos. mesmos têrmos em que ela se verifica nos
Estados Unidos, s~lvo quanto ao pra1.O indeterminado, e a
reversão sem a inaenlzação: quer quanto á amplitude da
concessão, quer quanto ao órgão, aos fins e aos meios da
regulamentação.
. ,
A concessão fle:clvel, permitindo atender-se ao progressos áa técnica e ás mudanças das condições econÔmicas: regUlamentada p~la comissão adminIstrativa federal, estadual
ou mUDIcipal. conforme a respectiva competência.
E vIsando a regulamentac-ão os fins e desenvolvendo-se
pelos meios, que· passo a expor.

-
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. Conforme ensina Bauer, no seu trabalho - Efetive Regulation of Public Utilities, são êstes os fins princinsis da

r~gU!amentação:

1.°
2.°
3."

~

Fi:r:ar tarifas razodveis.
serviço adequado.
GtlTll.ntiT a estabilidade financeira.

A.~spgurar

E indIspensável se torna para a realização de tais fins
o controle da contabilidnde das empr~sas :(The most important mmor purpose, incidental and necessary to the major,
1S the contraI of accoutiug methods) ~
Amda para a realização de tais fins, certos fatores precisam ser determinados.
Assim. para as tarifas razodveis a base sObre qual estas
devem ser calculadas, e a remuneração do- capital (a rate
base and a -rate of return); para o serviço adequado, os
"standards"de serviço (service standard!); para a estabilidade financeira, contrOle das emissões de titulos (securities
issuf:lsj e garantia de lucros suficientes.
Historicamente, o fim principal da regulamentação era
sem dúvida obter tarifas razodveis, como se vê do original
"lrítpre"'tate Comerce Act".
Mas a regra domi-nante sôbre a matéria. é,. hoje, a de
que as tarifas seguem, não precedem o serviço (The basic
. principie is that rates fol1ow service,. not the reverse). O
serviço adequado é reconhecido como exigência fundamental, do ponto de vista das necessidades públicas, sem considerar o expediente financeiro ou a questão das tarifas (Proper service is recogUlzed as a fundamental requirement,
viewed from the standpoint of public needs, without regard
to financiaI expediency 01' to question of rates) •.
E, por isso, tratando daqueles fins que enumerou, Bauer
inverte-lhes a ordem, explana em primeiro lugar. o serviço
adeQuadO.
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Ponto culminante, porém, na matéria, é
que diz respeito á retribuição do capital empregado na emprêsa, no se
determinar o justo valor das instalações, para a justa retribuição.
Ou. por outra, é o que diz respeito ao princípio do "custo
hist6rico" ou do "custo de reprodução", a prevalecer na determinação dêsse justo valor das instalações.
"Custo histórico", o custo original das instalações, o dinheiro de fato empatado nestas, "prudent investiment", menos a depreciacão.
c:Custo de reprodução" ou "substituição", significando
que o valor das instalações será o montante do dinheiro necessário na atualidade para substituí-las, menos a depreciação.
E defendendo o custo histórico, Anhaia Melo, no seu trabalho - Problemas do Urbanismo, cita muito bem o exemplo da ultima lei inglesa, o "Eletricity Act", de 1926, que dispõe textualmente:
"The price shall be a sum to the captal properlll ezpended for the provision of the land, buildings, works, material and plant in use, 01' available and suitable for use at the
time of the purchase, less depreciation".
O preço será o capítal efetivamente gasto .•• menos a
depreciação.
Tratam compridamente 'do assunto, com referência aolJ
Estados Unidos, Bauer e Glaeser, nos seus respectivos t1'a-
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balhos, que venho; citando - "Efetive Regulation of Public
Vtilities". e uOutl1.~~S of Public Utilities Economies".
Certo que Glãeser, não. obstante a sua grande autoridade ainda indica os suplementos da autoridade maior de
todas, sóbre a matéria, como já ficou dito - a de Bauer.
Doutrina aceita pela Interest.ate Comerce Comission e,
por Bauer e Glaeser sustentada, é·· a de que a avalIa.,;ão deve
ser feita obedecendo ao "custo histórico".
O sucesso da regulamentação, como expõe Bauer, está
em estabelecer-se uma base não sujeita a flutuações (a nonshiftable rate. base), para essa avaliacão das propriedades
físicas das empresas, para o cálculo das tarifas.
E isso se obtem adotado o crItério do "'custo histórico";
jamais adotado o critério do "custo de reprodução".
"O inexorável defeito do "custo de reprodução" como
base geral para o estabelecimento das tarifas, consiste em
que o mesmo varia com a mudança do n1vel dos preçús ou
igualmente com as flutuações dos preços dos elementos q1le
fazem parte das propriedades. Constitue uma soma inconstante, que não pode ser colocada debaixo de um contrôle de
contabilidade, mas precisa ser redeterminada na correspoI1dência de cada movimento de preço para prover á retribuição a que os que aplicam capitais nas empresas (investors) ,
têm direito."
Adotado que êle fosse "lutaríamos constantemente com
o problema de repetidas avaliações... teríamos extremas dificuldades e incomodos durante um período de alta de preços e aumento de custos para ajustar tarifas para cima, e
durante a baixa dos preços para fazer ajustamentos para
abaixo. A cada momento apareciam interêsses divergentes das emprêsas e dos consumidores. Para tomar uma decisão, necessárias se tornariam longas audiências ... , o processo poderia embaraçar sobremodo a máquina da regulamentação, com prejuízo tanto para o público como para as
emprêsas. "
E muito bem observa Glaeser que, economicamente, se o
"custo de reprodução" se ajusta ao capital empregado nas
indústrias de livre concorrência, é inadmissível relativamente á indústrias de utilidade pública conduzidas com monopólio:
"O valor capitalizado de uma renda debaixo de concorrência tende a corresponder ao custo da substituição da propriedade física que produz a renda. Isto porém, só é ver'dade se nova propriedade, adquirida pelos preços correntes,
é livre de concorrer com a velha proprIedade. A relação entre a renda e o valor da propriedade que a produz, é sempre primária e determinante; enquanto a :-elação entre o
custo de reprodução da propriedade e seu valor é secundária
ficando debaixo das condi~ões de concorrência. Quando ..e
elimina a concorrência, a afinidade entre o custo de reprcdução e o valor também fica eliminada."
Por fim, outro mal ainda do sistema do "custo de reprodução", como aponta Bauer, é o de que êle favorece a
inflação.
Como diz Anhaia Melo, no seu trabalho - Problemas d,)
Urbanismo, na fixac;ão das tarifas deve a' mesma regulamentação proporcionar "tarifas razoáveis sob os pontos d~
vista: 1°) do consumidor ou do cUente que compra o produto ou o serviço fornecido pelas emprêsas,. e que procura
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evidentemente menor preço; e 2°). do capila!.uta que tem o
seu ClUl.Uelro empregado na emprêsa, e que procura., evidentemell,Le também, o malOr lucro".
-l::ierao antagonicos", contmua êle, "êstesdois pontos de
vista? .Não o sào".
-Os servicos de utilidade pública, já o dissemos, envolvem uma estranha mistura de volição e c0l1,pu.1.840."
-l~inguém é obrigado a se meter nêloll, mas uma vez
que os empreende. C01n pleno conhecimento - aI' causei, é
porque está no propósito de se comormar com u obrigações
e restrições que lhes são veculiares."
"Uma das restrições é esta: o lucro hA de aer o menor possivel, e apenas suficiente para atrair lUipitD.is."
.
-E, portanto, justa a asplração do púbUco de procurar
ó menor preço, não o é absolutamente a do capitalista, se
procurar o maior lUcro."
"Um monopólio e um contrato nas mnoa de uma emprêsa
de utilidade pública& não são instl'umel1Lol legitimas para
grande:s lucros; os que assim procedem estilo abusando de
uma situação privilegiada que o próprio público lhes concedeu, não para ser espoliado mas parl;\ SOl' servido - "Public servants", servidores da público."
.
•

•

..

•

<lo
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quando se pretenda que a Suprema· CÔ1'(,e haja em
qualquer caso tomado como a base para l\ avaliacão o "custo
de reprodução", isto terá sido por um prhlclpio individualista, contrário á nossa época, terá sido em dedrespeito ao
que já estava em substancia cousagrado lIU JulgamcnLo do
Caso Munn v. IUinais, e .foi desenvolvido com tanto brilho
no voto ant.eriormente noticiado do "JUlltiOO" Brandeis, da
mesma Corte, eU! torno do caso· SouLbwalilcrn Bell, em 1923.
e no voto ào "Justice" Rosenberry, da c.órlc local de Wisconsin, ainda em :192;;, em torno do C:lSO "Wllulcollba Gas and
Electric Co. v. Rairoad Commission", 01 tudo por Glaeser,
voto êste último em que se considera com o maior fundamento: "A propriedade de uma emprõllR d~ utilidade pública não pode ser avaliada como ó outra Ilropriedade. não
destinada ao uso público, que é sujeita dI( l~'" fie concorrência e portanto constitu·e uma clasatJ inlflit'am"ntc diferente".
E

Depois de indicar os fins princlplll. da r"oulamenta!'fit>
pela Comissão Administrativa. isto d, 1-) (Izar tarifas razoáveis.: 2°) assegurar serviço adequado: 3-) aarantir a estabilidade financeira, considera Bauer indlllJ)ensl\vol para a realização dos mesmos o controle da contabilidadtt da8 emprésas.
1t mistér que a escrita das emprê~n!l leJa honesta e cientitica (honestly and scientificallll 'ceJ)t). devendo ser dado
poder ás Comissões Administrativas para II rnspcito expedir
regulamentos com fôrça de lei.
É mistér que todos os documenlos sObre os quais assenta a escrita das emprêsas sejam minuclollamente examinados pelos, peritoE> contabilistas das mesmns comissões ad-_
ministraUvas.
Sem isso, baldada será a regitlllmentaollo I
E não é, nem poderia ser. somente DOS Estados Unidos
que um tal controle da contabilidade das emprêsas se praticasse.
.
Na França, por exemplo, está presorito no art. 57 da.
"Concessão de distribuição de energia elétrica em Paris":
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"A Cidade terá o direito de exercer o contTole mais completo sob os pontos de vista técnico, administrativo e financeiro, para a execução das -oláusulas da Convenção e do caderno de encargos. Para êsse fim, seus representantes devidamente acreditados terão entrada nas usinas, subestações e
estabelecimentos dos concessionários e poderão ezaminar !Z$
peçalf de contabilidade e todo documento administrativo oU
comercial. H
.

.... 'P~riIiiÚd~ é '~ild~ 'ã~ '~~~i's~Õ'~s' p'~~ ~~i~:p~óp~i~,'~ 'i~:
ciativa de investigações sem a intervenção de uma reclamação.Esta prática adotada em Wisconsin, e que se difundiu pelos outros Estados da União Americana, como acentua
Glaser, satisfaz a um tempo os interêsses dos consumidores
tímidos ou daqueles que receiam represálias por parte das
emprêsas.
Expressamente conferidos, foram ás comissões, todos os
poderes de que elas necessitavam para a base de suas decisões, ordens e regulamentos, como o de proceder a. investigações, dar audiências públicas, tomar o depoimento das testemunhas obrigando a depor a quem julgue necessário.
De recente aplicação dêsses princípios dá notícia "A
Nação", do Rio, em 20 de outubro último:
ENERGIA ELÉTRICA
Conforme prometemos damos abaixo a tradução de uma
publicacão feita no "The New York Times" de i e de setembro dêsto ano, sÔbre o serviço público de energía elétrica.
A comparacílo entre o que se prática nos Estados Unidos,
a bem da defesa do consumidor, e o que aquí se faz na defesa única. dos lnterêsses da concessionária dêsse 'servico público, most.ra, ela.ramente, que ainda desconhecemos os proc'essos administrativos acauteladores dos interêsses da coletividade.
CORTE DE i8 % NO PREÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA
n..UMINACÁO NA CIDADE DE NOVA YORK - UMA
COMPANHIA CUJOS LUCROS DUPLICAM EM CINCO
ANOS O VALOR DAS AÇõES ORDINÁ.RIAS - O CORTE
VIGORARA. A PARTIR DE i8 DE SETEMBRO

o

senhor Maltbie acusa a emprêsa de iluminação de querer
fazer recair 3ôbre os consumidores o onus das obrigações previstas pela NRA e os encargos oriundos de impostos
.

A Comissão de Serviços Públicos ordenou ontem um
córte de ia por cento no preco para o fornecimento de energia elétrica cobrada pela emprêsa Quenne Borough Gas &
Electric Company, o qual deverá vigorar por um ano, a
partir de i8 de setembro. É esta a maior redução ordenada
até hoje pela Comissão, e espera-se que a mesma venha poupar aos fregueses da companhia a quantia de $435,000,
aproximadamente. Tal decisão é o resultado d-e uma sindicaneia sObre emprêsas de gas e eletricidade reaUzada em todo
o Estado pela Comissão, e tem por fim estabelecer precos de
consumo compatíveis com a atual situação de depressão
econômica.
,
Todavia, drastica como é semelhante redução, ainda assim, é resultado de um entendimento. O Sr. lIaltbie, presiVOLUME XIV

22
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dente da Comissão, bateu-sé por um córte de 20 por cento,
mas tal proposta 10i derrotada apenas por um voto.
NOVO EXA..'\lE HOJE

Esta manhã, a Comissão, presidida pelo Sr. Maltbie, iniciará novo exame, em virtude de pedido apresentado por
seis companhias, todas elas subsidiárias da Consolidated Gas
Company, e fornecedoras das cidades de Nova York e Westchester. As companhias sustentam que não poderão obter
uma remuneração equitativa sôbre o capital empregado,
uma vez reduzidas as suas tarifas e obrigadas ao mesmo
tempo a cumprir as exigências do Código NRA, ao qual aderiram após a ordem que estabeleceu o corte. Foi alegado
ainda, que o pedido ãas seis companhias poderá ter como
resultado, não uma redução no corte da tarifa, mas sim um
aumento na ordem de redução de 6 para 10 por cento.
O Sr. Maltbie, assim como o Sr. Burnit, outro membro
da Comissão, votaram primitivamente a favor de um corte
de 10 por cento, sendo nisto contrariados pelo membro Sr.
Brewster. Em vista de dois outros membros,Srs. George
R. Lunn e George Van Namee, se acharem ausentes da cidade
por ocasião da cotação do cõrte nas tarifas das seis companhias, foi preciso que os membros que favoreciam o corte
de 10 por cento concordassem com o Sr. Brewster. O Sr.
Lunn acha-se em viagem para Nova York, e julga-se provávelque no correr da sessão da comissão que se seguir ao
1).OVO exame, que êle requeira que a matéria do corte nas
tarifas volte a ser discutida, afim de ter o ensejo de expÔr o
seu modo de ver. Se assim fôr, espera-se que êle votará
com os Srs. Maltbie e Burnit a favor de um corte de 10 por
cento, mas em vista da oposição feita pelo Sr. Brewster e
do fato de serem precisos três votos a favor da redução,
êles aceitaram o seu ponto de vista que esta seja apenas da
18 por cento.
.
DEFENDENDO O CóRTE DE 20 %
O Sr. MaItbie defenderá o córtê de 20 por cento. Alegou êle que êste proporcionará á companhia de iluminação,
um lucro de 6 por cento sôbre o valor nominal de sJ3as ações,
"desde que seja feito o reajustamento da receita de acôrdo
com a redução do imposto de renda federal, o que dará erI1
resultado a diminuição da receita da companhia de 20 por
<lento". O membro Sr. Burnit concordou com isto, dizendQ
.que julgava terem os consumidores direito a uma reducão
imediata.
O Sr. MaItbie declarou que a companhia de iluminação
não havia sido prejudicada pela depressão econÔmica, o
que não acontecia, aliás, com quasi todas as demais 'emprêsas. Ao passo que a i,dústria e o comércio sofriam cOLSideravelIllente, "esta companhia", observouêle, "tam prosperado êontinuamentee duplicado os seus dividendos,·· os
saldos não distribuídos entre os acionistas e suas reservas".
A declaraçr J do p. ~sideDte revela que, durante a depressão econÔmica, a média dos dividendos pagos sÔbre o
valôr nominal c''lS ações 'ordinárias da companhia foi muito
·além da que vigorou em qualquer período de três anos anterior.
.
Nos últimos cLco anos, disse êle, o total dos dividendos excedia o valô! nominal das ações.
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"A despeito dêstes fatos", ~ontinuou êle, "os lucros da
:éompanhia, não divididos, haviam aumentado sempre, aumento êsse que atingiu em· menos de cinco anos, seis vezes a importancia dêstes". Em 1928, mostrou êle, os lucros
não divididos entre os acionistas eram inferiores a ~5CO. 000,
ao passo que' no fim de 1932, êstes montavam:1 perto de
$3.150.000. Mesmo no correr de 1932, tais lucros haviam
aumentado df' S250. 000 aproximadamente, e as reservas de
perto de $460; 000. Durante um período de cinco anos.
acrescentou êle, as reservas da companhia haviam aumentado de mais de $ L 100.000".
É obvio, também, que uma emprêsa que durante quatro
anos havia pago a:lualmente dividenàos de 22 1h por cen~o
e havia duplicado, por assim dizer, os lucros, não dis:ribuídos entre os acionistas e as suas reservas não havia experimentado as dificuldades de ordem financeira que tanto
afligem quasi todas as demais emprêsas".
O presidente Maltbie mostrou que a. companhia ganhou, segundo os próprios livros, mais em 1931 e 1932 do
que fizera em 1928 e 1929, e que o seu departamento de eletricidade. no qual já haviam sido feitas reduções, sofreu
somente nestes últimos anos, ligeira diminuição nos lucros
em relação a 1929, sendo a. percentagem de 1932 de 11.65,
contra a percentag-em de 12 em 1929.
No decorrer dos últimos cinco anos, disse o Sr. MaItbie,
os lucros da compa:r:hia atingiram quasi o dObr" do valOr
nominal da totalidade do capital em ações ordinárias, revelando carla ano lucro'> consideráveis, acima de seis por cento.
Nos últimos dez anos, observou êle, a taxa de dividendos,
sôbre l valôr nominal das ações ordinárias, não havia nunca
sido inferior a oito por cento; Em 1932, o dividendo foi
de 27 Jh por cento, disse êle, e em 1931 e 1930, de 20 por
cento. Nos últimos quatro anos, observou êle ainda, os dividendos haviam somado 90 por cento do valôr das ações
ordinárias.
PROCURANDO EVITAR OS ENCARGOS IMPOSTOS
NRA

PELA

UÉ perfeitr.mente
evidente", afirmou o Sr. Maltbie,
"que o objetivo da companhia é fazer recair sôbre os con5Umidores, todos os encargos adicionais criados pela lei denominada National Recovery Act (NRA) e pelo programa Fe{leral de impostos destinados a criar novas f<lntes de renda.
A tentativa, no caso da emprêsa Queen Borougn Company,
de transferir os encargos, é sobremodo iníqua, ma.~ime tendo-se em vüta sua situação de prosperidade financeira.
Tudo quanto fôsse aplicável a uma emprêsa que não estivesse em condições de pagar dividendos, não podia prevalecer, certamenLe, em se tratando de uma companhia que, no
decorrer dêstes últimos cinco anos, havia pago aos seus
acionistas mais do que êstes jámais contribuiram para a
sua constituição.
O Sr. Maltbie afirmou que, mesmo no caso de um corte
de 20 por cento, a redução na taxa do imposto sôbre a renda
produziria receita suficiênte para a satisfação de todos os
encargos oriundos de juros, dividendos' preferênciais e dividendos para as ações ordinárias, a razão de 16,3 por cento,
sem em nada afetar o fundo de lucros não distribuídos aos
acionistas (surplus).
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o Sr. Bewster, ao sustentar a sua opinião de que o
cOrte a ser imposto não deveria exc_der de 18 por cento,
decl...rou que ela tinha por fundamento a convic....ao em que
estava de ser =uma tal redução a maior. que seria sancionad~
pelos tribunais. Sustentou êle opinião idêntica no caso das
seis companhias elétricas, subsidiárias da Consolidated Gas
Company. A emprêsa Queen Borough Company= fornece energia elétrica á secção de Queens e ás seguintes localidades:
Cedarhurst, East Rochaway, Hewlett, Harbor, Lawrencc,
Lynbook, Malverne, Valey Stream Woddsburg, Hewletl,
Inwood, Oceanside and Woodmere em Nassau".
Rio de Janeiro, 19 de Outubro de 1933. - Trajano de
Miranda Valverde, Advogaao.
EM SUMA:

I -

O "Contrato" não se perfez, não se ultimou, porquê,
redigido com evidente desrespeito á autorização legislativa e dependente do referendum do congresso,
não no obteve,- nem
II - No poderia obter, porquê francamente lesivo do interêsse público, declaradamente hostil á economia
local, flagrantémente aberrante dos principios normativos d~ "concessão de serviço público", e por tudO'
isso essencialmente núlo.
III - Mesmo, porém,. que o "contrato" houvesse tido a sua
elaboração ultimada e não fõsse nulo por desservir a
interêsse público, sua inexecução - em não poucas
obrigações da "concessionária", - aí estaria revelando, da parte da inadimplente, idoneidade suficiênte, por si s6, para justificar a rescisão.
VI - Uma completa reorganização dos nossos serviços de
eletricidade, em mold~s que satisfaçam ás necessidades do aperfeiçoamento urbanístico e do desenvolvimento indústrial de Belo Horizonte, impõe-se com a.
fôrça e a evidência de um verdadeiro caso de salvação pública.
Assim se espera ver resolvido - observado o disposto
no art. 11 do Código dos Interventores.
Belo Horizonte, Novembro de 1933. - A comlssao:
Magalhães Drummond, presidente
e relator - Americo·
Seott. - João Ladeira de Senna. - Pedro Aleixo. pIto' Vianna. - João Moreira da Silva.
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ANEXO N. 8
CONCESSÕES DO RSTAOO DO AMAZONAS PARA PESQUISA E EXPLORACÃO DO SUBSOLO

C6pia do ofício n. 7, de 5 de Abril de 1934, do Instituto
Geológico e Mineralógico do Brasil.
Sr. diretor geral de Produção Mineral.
.
De acôrdo com o entendimento verbal havido entre nós
sôbre o assunto constante do ofício n. 466, de 9 de Maio def931, dêste .Serviço, dirigido ao Sr. Ministro da Agricultura,
junto vos remeto uma cópia autêntica do mesmo.
Saúde e Fraternidade. - Euzebio de Oliveira, Diretor.
'Confere, em 26 de Abril de 1934. - Marina Leite de Castro, escrevente datilógrafa. .
Os documentos de que se compõe o anexo n. 8 são uma
prova cabal do' que era p.ossível fazer e fez um Govêrno Estadual, dentro de um regime mineiro, que não permitia
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nenhum contrôle eficiente do Govêrno Federal sôbre a propriedade das nossas minas. Graças a êsse regime foi possível
que três emprêsas estrangeiras, aparentemente distintas, mas
na realidad~ u?la única verdadeira, contratassem pesquisas
e lavras de JazIdas de petróleo, etc. em quasi toda a área em
que tais jazidas podem existir no Estado do Amazonas, mediante a simples. caução de 100 :000$000 para cada emprêsa.
Houve na ocasião gritos de alarme partidos de técnicos
que SE' vinham dedicando ao estudo das nossas Possibilidade~
petrolíferas, mas seria provável que, se não fosse a Revolução
de 1930, os contratos estivessem hoje em pleno vigor e execução, com grandes prejuízos morais e materiais para a :!'1ação. É justamente para evitar a reprodução de fatos tão lamentáveis, que nos estamos batendo por uma legislação mineira, em que, sem audiência prévia do Govêrno Federal
nE'ohum contrato de mineração, fôrças hidráulicas etc. po:
derá ter valor jurídico.
'
,
(Cópia autêntica)
Ofício n. 466, do Serviço Geológico e Mineralógico do
Brasil - Rio de Janeiro, 9 de Maio de 1931 - Senhor Ministro. - Com os Avisos ns. 221 e 222, ambos de 5 do corrente
mês, o Sr. Ministro do Trabalho enviou a V. Ex. os dois inclusos processos de pedidos de autorização para funcionarem
no Brasil - da American Brazilian Corporation e da Canadian
e solicita, por intermédio de
Amazon Company Ltd. V. Ex., o parecer deste Serviço sôbre se a soma de 10.000
dolars que cada uma destina ás suas operações em nosso país
-é suficiente á execução dos fins a que cada qual se propõe.
Antes de tudo, devo lembrar que, na situação decaída, esta
diretoria procurou despertar a opinião pública, dando entrevistas a jornais e escrevendo artigos contra a inconciência do
Govêrno do Amazonas, concedendo praticamente todos os recursos minerais do Estado a três companhias estrangeiras, das
quais duas são as que estão pedindo agora autorização ao
Govêrno Federal para funcionar na República, sendo a terceira a Amazon Corporation. É curioso que em seus memoriais não se refiram ás concessões que obtiveram do Govêrno
do Amazonas, mas é habil porquê a recusa do Governo Federal lhes poderá causar, por esgotamento de prazos, a caducidade das concessões impatrióticas. Naquele tempo a voz
desta diretoria logrou ser abafada pelos políticos e os protestos da bancada amazonense na Camara dos Deputados. Para
que o Ministério do Trabalho e V. Ex. igualmente, 81.". Ministro da Agricultura, possam avaliar a procedência dos brados que levantei, junto mapa das áreas concedidas, e bem
assim cópia de uma' dessas concessões, a qual fiz extrair do
órgão oficial daquele Estado: as três concessões são do mesmo
teor. O que logo assombra nessas concessões é a vastidão de
cada uma, cobrindo as três quasi todo o Estado. um dos maiores da Federação. do qual a área deixada livre, de rochas cristalinas, é de todo imprópria a pesquisas de petróleo e carvão. O segundo assombro é o desprezo pela legislação federal;
tudo aquilo se processou e foi levado a têrmo como se ni.'í.o
houvesse no Brasil uma lei de minas e um regulamento da
lei. O terceiro, que podia. ser o primeiro - pelas consequên_cias gravíssimas que podem decorrer daí - é a despreocupação de qualquer espírito de conjunto e harmonia com os interêsses gerais do país - interêsses políticos e econômico:: da
mais alta relevancia - nessas concessões estrangeiras de petróleo, carvão e quaisquer outros recursos minerais, todo um
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Estado concedido sob um dos seus mais importantes aspecto$
a súbditos estrangeiros e sob a proteção das mais poderosas
bandeiras! O Govêrno do Amazonas cerrou assim os ouvidos
e os olhos ao que já se esboçava com afã no Congresso e na
alta Administração a respeito da política brasileira do petr6-'leo, dando-se pressa em se antecipar ás exigências que se estipulavam nos anteprojetos de lei em curso pelas comissões le~
gislativas - em proveito da nacionalização da indústria e da
segurança e integridade do país. Não há vislumbre disso nai'
concessões; o que há nelas são ninhos de dúvidas, - uns.
abrigados na redação insegura; outros, cheios de riscos para o
Estado; o têrmo exploração empregado em dois sentidos, exploration e e:eploitation (francês), exploraci6n e explotaciÓ'n
(espanhol), pesquisa e lavra; o instituto jurídico do aforamento transmitindo mais que o domínio útil da superfície.
o domínio também do subsolo contra disposições expressas do
direito constituido: no vácuo, os motivos de caducidade e recisão; restrições descabidas na cláusula de reversão; vanta.gens, sempre vantagens para os concessionários... Do processo, pelo menos du que vem publicado no órgão oficial, não
consta que tivesse havido· indagação acerca da idoneidad~
moral e dos recursos disponíveis para o Brasil, das companhias concessionárias, e muito menos que estas tivessem d~
si mesmas produzido quaisquer provas a êste respeito. O que
se vê agora - e é o último assombro - é o capital ridículo
para tão vastos empreendimentos com qué duas delas se propõem agora a funcionar no Brasil, dizendo-se subsidiárias da
Arnazon Company, já autorizada. dizem, a funcionar no país,
mas cujo processo de habilitação não transitou por l1linha~
mãos. Se essa Amazon Company é a mesma Amazon Corporatíon das concessões do Amazonas, os recursos minerais daquele Jg;tado estão nas mãos de um· só e mesmo sindicato que se habilitou ás concessões sob o aspecto ou a dissimulação
de três companhias independentes. O capital das três, rel1nido, é de 70.000 dólares; pois eu afiguro que não seria demais
a cada uma o capital de 500.000 dólares, para que pudesse
cada qual dar início e operar nas suas concessões do Ama,
zonas. É o que me cabe informar. Saúde e Fraternidade. Euzebio de Oliveira, Diretor.
Confere, em 24 de Abril de 1934. - Jfarina Leite de
Castro, escrevente, datilógrafa.
ESTADO DO AMAZONAS

Lei n. 1,297, de 18 de Outubro de 1926
Divide o Estado em oito zonas para a explora~iio do subs610 e aproveitamento dos minerais de carviio de pedra,
óleo e outros minerais e dá outras providências:
O Doutor Efigênio Ferreira de Sales, presidente do Estado do Amazonas:
.
Faço saber a todos os seus babitantes que a As~embléin
Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte
lei:
Art. i o - Para a exploracão do sub-solo e aproveitamento dos minerais de carvão de pédra, óleo e outros produtos minerais, fica o Estado dividido em oito zonas, a sabe!':
1. A parte limitada ao sul pelo rio Negro e a léste pelo
rio Padauari e merediano que passa pela sua nascente principal, se esta não chegar até os limites do Estado;
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II. A limitada a oéste pela anterior e a léste o r~o
Jauaperi e o meridi.ano que passar pela sua nascente principal para o norte até encontrar os limites do Estado e ao
sul pelo rio Negro;
IIL A limitada com a antecedente a oéste, rio Negro e
rio Amazonas, ao sul;
"
IV. A limitada ao norte com o rio Negro, ao sul com
os rios Solimões e Japurá;
V. A limitada ao norte com o Japurá e ao sul com o
rio Solimões:
VI. A limitada ao norte com o Solimões e a léste com o
Juruá;
VII. A limitada a oéste com o Juruá, a léste com o
Purús e ao norte com o Solimões;
VIII. A limitada a oéste com o Juruá, a léste com o
Purús e ao norte com o Solimõcs.
Art. 2 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder cada uma destas zonas ao particular ou empresa que se
organizar para, dentro delas, serem feitos os devidos estudos, dêsde que o concessionário se obrigue, por contráto, ás
.
seguintes condições:
a) dar princípio ás explorações dentro do prazo de
dois anos improrrogáveis, a contar da data da assinatura
do contráto;
b) dentro do prazo de cinco anos, ficará obrigado
a determinar o local da mina ou minas, objeto da concessão;
c) durante o tempo da exploracão nenhuma outra
concessão, do mesmo genero, poderá ser feita a terceiros, na
zona ou zonas .que tiverem sendo trabalhadas ou onde IHtiverem sendo feitas as pesquisas. Estas explorações podem
ser feitas em qualquer parte onde houver terras devolutas
ou nas particnláres, com prévio acôrdo com os respectivos
propretários;
d) obrigar-se a fornecer gratuitamente ao Estado
~ópia dos relatórios e mapas resultantes dos estudos geológicos a que proceder, podendo o govêrno nomear fiscais
de sua confiança para examinar a justeza das informações
que lhe forem ministradas, e bem assim para acompanhar
os serviços de e:ll..-ploração, se assim entender;
e) uma vez determinado o local ou locais das explorações das minas, a concessão exclusiva se estenderá por
toda zona que tiver de ser trabalhada para a extração dos
minerais encontrados, de modo a não haver embaraços às
explorações em atividade, isto feito de acõrdo com os perítos de confiança do Govêrno;
f) uma vez localizada a mina ou minas e se verifique acharem-se em terras devolutas, serão estas aforadas ao
contratante, mediante o pagamento de cincoenta. réis por
hectáre, fóros êstes que ser-ao pagos anualmentee e durante a vigência da concessão;
g) o concessionário de cada zona depositará no '1'esouro Público do Estado, no ato da assinatura uo contráto
respectivo a importancia de cincoenta conlos de réis para
garantia da execução das explorações a que se propõe, deposito êste que reverterá em benefício do Estado, sem mais
formalidades, na falta das obrigações assumidas por fôrca
da concessão;
.
h) cinco anos depois de se acharem os serviços em
andamento e a mina ou minas sendo trabalhadas, a resti-
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tuição do àeposito de que trata o inciso supra será feita ao
concessionário, integralmente ou por parcelas; conforme o
caso corrente, fazendo-se encontro com o valôr dos impostos que tiverem de ser pagos ao Estado;
i) ficará o concessionário sujejto pelas terras que
adquirir por compra, ao imposto territorial fixado na lei
atualmente vigênte, o qual não poderá ser elevado durante
o prazo da concessão;
i) quando houver começado a exploração da mina
ou minas, ficará o concessionário óbrigado ao pagamento) do
imIlOsto de exportação dos produtos minerais; sendo de
três por cento ad-valorem sôbre óleos e não podendo exceõer de cinco por cento sôbre os outros produtos minerais;
k) - será ~oncedido o prazo de cincoenta anos para a
exploração das minas, a contar da data da assinatura do
contrato, o qual vigorará para o pagamento dos impost03,
_,ainda mesmo que as minas estejam localizadas em terras rIe
propriedade de particulares, adquiridas pelo concessionário;
l) ficará obrigado o concessionário a pagar ao município ou municipalidade em cujo território estiverem situados, dez por cento sôbre- o valôr do imposto devido ao
Estado e, no caso que- as minas fiquem em territ6rio de mai.,
de um município, a importancia reiativa ao mesmo imposto
será rateado entre êles;
m) - terminado o praso da concessão, reverterão ao
Estado, sem indenisação de espécie alguma, todos os maquinismos e as bemfeitorias propriamente- ditas que então
constituirem propriedade da empresa, excetuadas as es·.radas de ferro e o material que a ela se relacione;
n) - findo o prazo da concessão, poderá esta ser renovada por igual praso, se assim convier ás partes contratantes, nas mesmas condições ora estabelecidas, tendo o concessionário preferência sôbre qualquer outro pretendente;
o) o cocessionário construirá, á sua custa, sem
auxílio pecuniário do Estado as vias férreas e quaisquer outras estradas que forem necessárias ao serviços da sua indústria, bem como, canalizações e instalações hidráulicas
que sejam precisas ao mesmo serviço, ou ao suprimento
dágua ás minas, maquinas e outras instalações;
p) para construção de estradas e canalizações, concederá o Estado as terras que forem necessárias, desapropriando as que forem do domínio particular, â custa do
concessionário;
•q) o concessionál'io não usará de qurtlquer privilégio legal que possa ter e se obriga a reconhecer a justiça
local competente para resolver qualquer questão na q.!al
possa ser envolvido, pois. submeter-se-á integralmente ás
leis e regulamentos do Estado;
r) até o dia 5 de janeiro de cada ano, o concessionário e o govêrno do Estado nomearãó, cada um, um arbitro ao qual serão submetidas as divergências que possalll
surgir entre as duas partes contratantessôbre as clausulas
contratuais, e somente quando os arbitros não poderem chegar a acõrdo sõbre as dúvidas a êles submetidas recorrerse-á á justiça;
oS) o concessionério poderá empreender os serviços
de e:xploração de que trata a sua concessão em qualquer
parte do território situado dentro da zona desta, podendo
fazê-lo em mais de uma 'região ao mesmo tempo.
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.a concessão de mais de uma zona, constituindo, porém, con-

cessões distintas.

Art. 4° Apresentando-se mais de um pretendente,
ao mesmo tempo, á concessão da mesma zona, fica ao critério do govêrno a preferência por aquêle que lhe pareçd
mais idôneo para levar a efeito a exploração com exito.
Art. 5° - O Govêrno do Estado entrará em acôrdo com
() Govêrno Federal para que seja isenta dos impostos respectivos a importação dos maquinismos necessários á exploração das minas, bem assim, como dos municípios par'l
que não sejam tributadas as concessões e seus estabelecimentos.
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.
Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o r.onhecimento e execução desta lei pertencer, que a cumpra
e façam cumprir como nela se contém.
O Sr. secretário geral do Estado a mande imprimir.
publicar e correr.
Palácio da Presidência, em Manáus, 18 de Outubro de
1926. - Ephigenio Ferreira de Salles. - Manoel Osorio de
Sã Antunes.
Publicada a presente lei nesta Secretaria Geral do Estado, aos dezoito dias do mês de outubro de mil novec~~tos
e vinte e seis. - Manoel Osol'io de Sá Antunes.
Diretoria do Serviço Geológico e Mineralógico, em 26
de Abril de 1934.
Confére com o original. - M. Lourdes JfeneyIUJZZi,
Escrevente datilógrafa.

O subsolo amazon,ense e os contratos ác.erca do carvão e do
petr6leo

Exmo. Sr. Presidente do Estado do Amazonas:
The Amazon Corporation, emprêsa legalmente incorporada, do Estado de Delaware, Estados Unidos da América do Norte, na conformidade do estabelecido pela lei estadual n. 1.297, de 18 de Outubro de H12G. vem requerer
a V. Ex. se sirva conceder-lhe o direito de proceder aos
necessários estudos e pesquisas. á exploracão do subsolo e
ao aproveitamento dos minerais de carvão de pedra. óleo e
outros produtos minerais, na área de terras compreendida
pelos limites dados ás Zonas ns. VII e VIII a que se refere
o art. 1° da mesma lei, isto é: I) A área correspondente
á Zona n. VII. limitando-se, ao Norte com' o Rio 80limões,
á Leste com o Rio Purús, a Oeste com o Rio Juruá e ao
Sudoeste com os limites do Estado; lI) A área correspondente á Zona n° VIII, limitando-se, ao Norte. com o Rio 80iimües ou Ama1.onas, á Leste com os limites do Estado, ao
Sul e "Sudoeste também com os limites do Estado e ao
Oeste com o Rio Purús.
Alterado como foi o art. 1° da citada lei n. 1.297,
pelo artigo único da lei, também estadual, n. 1.420, de
24 de Setembro de 1929. deixada a determinação das áreas
ao critério do Poder Executivo, a Suplicante aludiu àS Zonas ns. VII e VIII de que cogitava o dispositivo da referi~a
lei n. 1.297, apenas, como forma de determinação ou ind!·cação das áreas pretendidas, fazendo referências aos liml'tes naturais. com os detalhes possiveis, tomando por base
-o atual mapa do Estado.
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A suplicante, pedindo a concessão, faz certo que se·
sujeita a todas as cláusulas ou condicões expressas na dita
lei n. 1.297, na sua parte vigente.
Lavrando-se o respectivo contrato no Contencioso, com
li procuração que vai junto. P. deferimento.
Manáus, 4 de Julho de 1930. - -P. p. The Amazon Corporation. (a) M. Leonidas de Albuquerque.
1° despacho Ao Dl'. Procurador Fiscal, para dizerdo aspecto legal da concessão requerida.
Em 4-7-930. - (a) Dorval Porto.
Tesouro Público do Estado do Amazonas
Gabinete do Procurador Fiscal, em 7 de Julho de 1930-.Parecer n. 44.
E:xmo. Sr. Dl'. Presidente do Estado:
As concessões de- que trata a presente petição de "The
Amazon Corporation" são autorizadas pela lei n. 1.297,
de 18 de Outubro de 1926, cujo art. 2° estabelece as condições a que devem elas obedecer, cabendo ao Poder Executivo designar as respectivas zonas e delimitar as áreas, con-soante o disposto na lei n. 1.420, de 24 de Setembro
de 1929.
Aceitando a ·suplicante, como declara, as condições
prescritas, penso que nada há a opor ao pedido, no que
diz respeito ao seu aspecto legaL - Sadoc Pereira, Procurador Fiscal.
Segundo despacho:
Tendo em vista o parecer do Dl'. Procurador Fiscal
acerca do aspecto jurídico do caso, deferido, para o efeito
de mandar que no Contencioso seja lavrado o contrato regulador da Concessão, ressalvados os direitos adquiridos de
terceiros, nos têrmos da autorização constante da lei número 1.297, de 18 de Oútubro de 1926, combinada com a
lei n. 1.420, de 24 de Setembro de 1929, cujos dispositivos
do art. 2°, parte principal e suas letras a a s, mutatis mutandis, deverão figurar como cláusulas contratuais, com as
alterações adiante enumeradas, resultantes de entendimento com o procurador e representante da peticionária, todas elas em melhoria dos favores ou vantagens asseguradas
ao Estado.
I - Á letra· e deverá ser acrescentado o seguinte:
"Para o efeito da exploração de 6leos, ou seus derivadOS
(biproducts) , um: terço de cada estrutura geológica, ou
área selecionada pela Concessionária, contendo óleos ou
petróleo, será mantido em reserva até que os outros -dois
terços fiquem esgotados, quando, então, tais áreas reservadas poderão ser e),.-ploradas pela Concessionária, nas mesmas condições e têrmos referentes aos outros dois terços."
n - Ao invés do preco genérico de cincoenta réis por
hectare, previsto na letra t, estabeleça-se a cobrança do
aforamento das terras seleccionadas, pela forma seguinte:
to _ Para o terço reservado, cem réis por hectare, enquanto as terras não forem trabalhadas; 2° - Para os outros dois terços das terras, mil réis por hectare, nos primeiros mil hectares, seguindo escala gradativa, decrescente, de cem réis, por unidade hectare, em cada mil hectares
que acrescerem, até o mínimo de cem réis, por unidade,
até dez mil hectares, vigorando, daí por diante, êsse preço
mínimo, de cem réis por hectare, para tudo quanto ex-ceder.

-
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m - Aplicando-se o disposto na letra g, tenha-se em
vista que é de cem contos de réis a importancia a ser recolhida ao Tesouro, pela Concessionária, no ato da assinatura
do contrato.
IV - Na letra j, quanto a impostos a que fica-: sujeita
a Concessionária, previsto apenas o de exportação" ad 'Valorem, de 3 %, para o petróleo e 5 % para outros produtos minerais, estabeleça-se que o imposto será de
5 %, ad 'Valorem, sôbr~ óleos ou outros produtos minerais, quando exportados para fora do Estado, e de
3 %, também ad valorem, quando tais produtos forem consumidos dentro do Estado; ficando entendido que
-nenhum outro imposto, ou taxa, cobrará o Estado da Oon~essionária, que venha a incidir, em razão de produção,
'Consumo, transporte, refinação e exportação, sôbre quaisquer dos aludidos produtos.
V - A letra k, que estabeleceu o prazo genérico de cincoenta anos para a Concessão, acrescente-se o seguintp.:
"Se, no término de 20 anos, tiver cessado a exploraçãv
ativa p(\l' um período de oito meses, sem justificação cabível comprovada, o Govêrno do Estado poderá recindir a
{;oncessão . "
Incluam-se ainda as seguintes cláusulas:
a) Antes de começar a exploração, de acõrdo com a
Concessão que lhe é feita, a Concessionária deverá estar
devidamente autorizada a operar no Brasil, de conformidade com as leis federais;
b) O Govêrno do Estado interporá seus oficios perante
o G-óvêrn~ da União para que a Concessionária tenha isenção dos impostos de importação para toda a maquinaria
necessária á exploração das minas; fazendo, ao mesmo tempo, com que os municípios isentem de impostos os estabelecimentos da Concessão;
c) Caso o Govêrno do Estado venha a conceder, em·
qualquer tempo, durante a vigência dêste contrato, a outrem, a exploração de óleos e outros minerais em condições mais favoráveis do que as estabelecidas para a presente concessão, essas condições mais favoráveis serão extensivas á peticionária, mediante pedido da mesma;
d) A concessionária fica obrigada ao pagamento de
quinhentos mil réis a título de selos, no contrato a ser assinado.
Seja remetido:o processo ao Dl'. Procurador Fiscal.
acompanhado de oficio recomendando a lavratura do contrato.
Manaus, 16-7-30. - Dorval Pires P.orto.
Têrmo de contrato entre o Estado do Amazonas e The
Amazon Corporation
Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de mil .'
novecentos e trinta, nesta cidade de' Manaus, Capital do Estado do Amazonas, no Contencioso Fiscal do Tesouro PÚblico, presentes os Srs. Dl's. Sadoc Pereira e Armando
Cruz Barbuda, Procurador e Subprocurador Fiscal, respectivamente, e as testemunhas abaixo assinadas, compareceu The Amazon Corporation, emprêsa norte-americana do
Estado de Delaware, que de agora por diante será designada simplesmente por "Companhia". - legalmente representada, neste ato, pelo Sr. Manoel Leõnidas de Albuquerque, também M. Leônidas de Albuquerque. engenheiro..
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brasileiro, .casado, residente em Belém do Pará, atualmente nesta cIdade, com procuração bastante que fica arquivada nesta repartição - e disse que, nos têrmos do despacho lançado pelo Exmo. Sr. Dr. Presidente do Estado
em sua petição de 4 do mês corrente, registrada sob nú":
mero 1.161 no protocolo geral da Secretaria do Estado _
vinha assignar o presente contrato, subordinado á lei 'número 1.297, de 18 de outubr(} de 1926, C"ombinada com a de
n. 1.420, de 24 de setembro de 1929, por fôrça do qual (}
Estado do Amazonas, que de agora em diante será designado simplesmente por "Estado", concede á Companhia
respeitados os direitos adquiridos de terceiros,' o direito d~
proceder aos necessários estudos e pesquisas, á explorat}ão
do subsolo e ao aproveitamento dos minerais de carvão de
pedra, óleos e outros produtos minerais na área de terras
compreendida pelos limites dados ás zonas ns. 7 e 8 a que
se refere o art. 1° da mesma lei n.1.297, limites que são:
- os da chamada zona n; 7, ao Norte o Rio Solimões, a
Leste o rio Purús, a Oeste o rio Juruá e a Sudoeste os limites do Estado; os da chamada zona n. 8, ao Norte o rio
Solimões ou Amazonas, á Leste, ao Sul e Sudoeste os limites do Estado, e a oeste o rio Purús, - m'3diante as seguintes cláusulas ou condições
'
a) A Companhia fica obrigada a dar prin'cípio ás explorações dentro do prazo de dois anos improrrogáveis, a
contar da data da assinatura dêste contrato.
b) Fica obrigada a Companhia a, dentro do prazo de
einco anos, determinar o local da mina ou minas, objeto da
concessão.
c) Durante o período da exploração nenhuma concessão da mesm:t natureza será dada a terceiros nas zonas acima descritas, ou sejam as de ns. 7 e 8, desde que as operações estejam em andamento ou os necessários estudos
já estejam sendo feitos de acôrdo com esta concessão. Estas explorações poderão ser feitas em qualquer lugar
onde existem terras do Govêrno (terras devolutas) ou em
terras particulares, com prévio acôrdo com os respectivos
proprietários.
d) A Companhia obriga-se a fornecer gratuitamente ao
Estado cópia dos relatórios e mapas resultantes dos estudos
geológicos a, que proceder, podendo o govêrno nomear fiscais de sua confiança para examinar a justeza das informações que lhe forem ministradas, bem como para acompanhar os serviços de exploração, se assim entender.
e) Uma vez determinado o local ou locais das explorações das minas, a concessão exclusiva se 'estenderá por
toda a área que tiver de ser trabalhada para a extração dos
minerais encontrados. de modo a não haver embaraços ás
explorações em atividade, isto feito, de acOrdo. com os' peritos de confiança do govêrno. Para o efeito da exploração de óleos, ou seus derivados (biproducts), um terco de
cada estrutura geológica, ou área selecionada pela Companhia, contendo óleqs ou petróleo, será mantido em reserva
-até que os outros dois tercos fiquem esgotados, quando, então, tais áreas reservadas poderão ser exploradas pela Companhia, nas mesmas condições e têrmos referentes aos ou~~ d~s h~~.

,

Uma vez localizada a mina ou minas, e se verifique
acharem-se em terras devolutas, serão estas aforadas á
"Companhia. O foro a ser pago será computado, cada ano,
sôbre o total das terras aforadas sujeitas a esta concessã~,
'Conforme se segue: 1°) para" o terço r'eservado, cem réIS
f)

p~r
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hectare, enquant!> as terras não forem trabalhadas;:
2) para os .out~os dOI.S terços das terras, mil réis por hectare, nos prImeIros mIl hectares, seguindo escala gradativa
decrescente, de cem réis, por unida~e. hectare, em cada miÍ
hectares que acrescerem, até o mmlmo de cem réis porunidade, em dez mil hectares, vigorando, dai por diante
êsse preço mínimo de cem réis por hectare, para tudó
quanto exceder.
g) A Companhia deposita no Tesouro Público do Estado, no ato da a~sinatura d~ste contrato, a importancia decem contos de réIs, sendo cmcoenta contos de réis relativos a ~ada uma das_ zonas compreendidas na concessão, para
gar~ntIa da execuçao das explorações a que se propõe, depósIto êste que reverterá em benefício do Estado, sem maisformalidades, na falta de cumprimento das obrigações assumidas por força dêste contrato.
h) Cinco anos depois de se acharem os serviços em
an?,!:mento e a .mina ou minas sendo trabalhadas, a restitUlçao do depósIto, de que trata a cláusula supra, será feita
á Companhia, integralmente ou por parcelas, conforme ocaso ocorrente, fazendo-se encontro com o valor dos impostos 'que tiverem de ser pagos ao Estado.
i) Ficará a Companhia sujeita, pelas terras que adquirir por compra, ao imposto territorial fixado na lei vigente em 1.8 de outubro de 1. 926, isto é, na data da lei número i.297, o qual não poderá ser elevado durante o prazoda concessão.
;) Quando houver começado a exploração da mina ouminas, ficará a Companhia obrigada ao pagamento ao Estado dos impostos sôbre óleos e outros produtos minerais.
O imposto será de 5 % ad valarem sôbre os óleos ou outros
produtos minerais, quando exportados para fora do Estado,
e de 3 % também ad vaZorem, quando tais produtos forem
consumidos dentro do Estado. Fica entendido que nenhumoutro imposto ou taxa cobrará o Estado da Companhia, que
venha a incidir, em razão de -produção, consumo, transporte, refinação e exportação, sôbre quaisquer dêsses óleos ououtros minerais.
.
k) Fica concedido o período de cincoenta anos para
exploração das minas, a contar da data da assinatura dêstecontrato, o qual vigorará para o pagamento dos impostos,
ainda mesmo que as minas estejam localizadas em terras de
propriedade particular, adquiridas pela Companhia. Se. no
término de vinte anos, tiver cessado a exploracão ativá. porum período de oito meses sem justificação cabível comprovada, o govêrno do Estado poderá recindir esta concessão.
l) Ficará obrigada a Companhia a pagar ao municípioou municípios, em cujos territórios estiver operando, dez
por cento sObre o valor do imposto devido ao Estado, e, no
caso em que as minas fiquem em território de mais de um
município, a importancia relativa ao mesmo imposto será
rateada entre elas.
m) Terminado o prazo da concessão, reverterão ao Estado, sem indenização de especie alguma, todos os maquinismos e as bemfeitorias propriamente ditas que então constituirem propriedade da Companhia, excetuadas as estradas
de ferro e o material que a elas se relacione.
n) Findo o prazo da concessão, poderá esta ser renovada
por ig-..tal prazo, $e assim convier ás partes contratantes, nas
mesmas condições ora estabelecidas, tendo a Companhia preferência sObre qualquer outro pretendente.
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o) A Companhia construirá, á sua custa, sem auxilio
"pecuniário do Estado, as vias ferreas e quaisquer outras
·estradas que forem necessárias ao serviço da sua indústria,
bem como as canalizações e instalações hidraulicas que se.jam precisas ao mesmo serviço, ou ao suprimento dagua ás
minas, maquinas e outras instalações.
p) Para a construção de estradas e canalizações, concederá o Estado as terras que forem necessárias,desapropriando as que forem do domínio particular, á custa da Companhia.
.
q) A Companhia não usará de qualquer privilégio legal
que possa ter e se obriga a reconhecer a justica local competente para resolver qualquer questão na qual possa ser envolvida, pois submeter-se-á integralmente ás leis e regulamentos do Estado.
.
r) Até o dia 5 de janeiro de cada ano, a Companhia e o
Estado nomearão, cada um, um árbitro ao qual serão submetidas as divergências que possam surgir entre as duas
partes contratantes sôbre as clausulas contratuais, e sómente quando os arbitros não poderem chegar a acõrdo sobre as dúvidas a eles submetidas, recorrer-se-á á justiça.
s) _ A Companhia poderá empreender os serviços de expIoraçao de que trata a sua concessão em qualquer parte
do território situado dentro da zona desta podendo fazê-lo
em mais de uma região, ao mesmo tempo'.
t) O Estado interporá seus ofícios perante o Govêrno
da União para que a Companhia tenha isenção dos impostos
.de importação para toda a maquinária necessária á exploração das minas, fazendo, ao mesmo tempo, com que os municípios isentem de impostos os estabelecimentos da con.
cessão.
..
u) Caso o Govêr'no do Estado venha a conceder, em
qualquer tempo, durante a vigência deste contrato, a ou·trem, a exploração de oleos e outros minerais em condições
mais favoráveis do que as estabelecidas para apresenta
.concessão, essas condições mais favoráveis serão extensivas
·á Companhia.
'V) Antes de começar a exploração, de acõrdo com esta
concessão, a Companhia deverá estar devidamente autorIzada. a operar no Brasil, de conformidade com as leis fede.t'ai~.
Pelo Sr. Dl'. ·procurador fiscal, como legítimo repre:serItante da Fazenda Pública, foi dito que aceita êste termo
.como nele se contém e declara. De como disseram e se obrigaram, lavrou-se o presente, que, depois de lidlY e achado
conforme, vai por todos assinádo.' E eu, Armando Cruz Barbuda, subprocurador fiscal, o escrevi e subscrevo. - Ar.mando Cruz. Barbuda. Pagou, a Utulo. de sêlos e emolumentos a importancia de 500$000, sendo 450$000 em estampilhas
e 50$000 de emolumentos, conforme talão n. 57 da Tesouraria, desta data . Para garantia da execução deste contrato,
clausula g, depositou a The Amazon Corporation a quantia
de cem contos de réis, no Tesouro Púbico, conforme o talão
n. 61 e partida do Caixa sob n. 822, desta data. - Armando
C. Barbuda. Manáôs, 29 de julho de 1930. - Sadoc Pereira,
por procuração de The Amazon Corporation, M. Leonidas
de Albuquerque. Testemunhas - Henri Voegeli. - Waldemar Normando. -

Francisco Vieira de Alencar.

Exmo. Sr. Presidente do Estado do Amazonas:
Canadian Amazon Company Limited, emprêsa oficialmente incorporada e devidamente l~galizada por cartas p~
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tentes do Damínio do Canadá, na conformidade do estabelecido pela lei estadual n. 1..297, de 18 de Outubro de 1926,
vem requerer a V. Ex. se sirva conceder-lhe o direito de
proceder aos necessários estudos e pesquisas; á exploração
do subsolo e ao aproveitamento dos minerais de carvão de
pedra, oleos e outros produtos minerais, na área de terras
.compreendida pelos limites dados ás zonas números III e IV
·a que se refere o artigo primeiro da mesma lei, isto é: - I)
A area correspondente á Zona n. rII, limitando-se á Oeste
-pelo Rio Jauapery e meridiano que passa pela principal
nascente do referido Rio dirigindo-se para o Norte, até as
fronteiras do Estado, á Lest.e com os limites do Estado, ao
Sul com o Rio Negro e Rio Amazonas; II) A área correspon-dente á Zona n. IV, limitando-se, ao Norte e Leste com o
Rio Negro, ao Sul com os Rios Solimões e Japurá, e á Oeste
·com os limites do Estado.
Alterado como foi o artigo primeiro da citada lei número 1.297 pelo artigo único da lei n. 1.420, também estadual, de 24 de Setembro de 1929, deixada a determinação
das áreas ao critério do Poder Executivo, a Suplicante aludiu as Zonas números III e IV de que cogitava o dispositivo
·da referida lei n. 1.297, apenas, como forma de determina-Cão ou indicação das áreas pretendidas, fazendo referências
aos limites naturais, com os detalhes possíveis, tomando por
base o atual mapa do Estado.
A suplicante, pedindo a concessão, faz certo se sujeita a
todas as clausulas ou condições expressas na dita lei número 1.297, na sua parte vigente.
Lavrando-se o respectivo contrato no Contencioso, com
-a procuração que vai junto, pede deferimento.
Manáus, 4 de Julho de 1.930. - Por procuração da Ganadian Amazon Company Limited, M. Leonidas de Albuquer,que.
10 despacho - Ao doutor procurador fiscal, para dizer
do aspecto legal da concessão requerida.
Em 4-7-930. - Dorval Porto.
Tesouro Público do Estado do Amazonas, Gabinete do
~procurador fiscal, 7 de Julho de 1930.
Parecer n. 45.
E:x:mo. Sr. DI". Presidente do Estado:
As concessões requeridas pela Canadian' Brasilian Com:,pany Limited, para exploração do subsolo e aproveitamento
de minerais, estão previstas na lei D. 1.297, de 18 de Oulubro de 1926, cujo artigo 1° foi modificado pela lei n. 1.420,
de 24 de Setembro de 1929.
Assim, penso que nada há a opõr ao pedido, sob o ponto
de vista legal, uma vez que a suplicante declara aceitar as,
-condições preestabelecidas pelo Poder Legislativo para os
-contratos desta natureza. - . Sadoc Pereira, procurador
fisr,aI.
2° Despac.ho:
Tendo em vista o parecer do DI". Procurador Fiscal
.acerca do aspecto juridico do caso, deferido, para o efeito
.de mandar que no Contencioso seja lavrado o contrato regulador da Concessão, ressalvados os direitos adquiridos de
terceiros, nos têrmos da
autorização constante da lei
1.297, de 1.8 de Outubro de 1926, combinado com a lei
.L 420, de 24 de Setembro de 1929, cujos dispositivos do
art. 2°, parte principal e suas letras a a s. mutatis mutandi,
-deverão figurar como cláusulas contratuais, com as al-
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terações adiante enumeradas, resultantes de entendimento com o procurador e representante da peticionária, todos
elas em melhoria dos favores ou vantagens asseguradas a()
Estado.
r. Á letra e deverá SP.!' acrescentado o seguinte:"Para o efeito da exploração de óleos, ou seus derivados
(biproducts), um têrço de cada estrutura geológica, ou
área selecionada pela Concessionária, contendo óleos ou petróleo, será mantido em reserva até que os outros dois
têrco fiquem. esgotados, quando, então, tais áreas reservadas poderão ser exploradas pela Concessionária, nas mesmas condições e termos referentes aos outros dois têrços".
n. Ao invés do prêco genérico de cincoenta réis por
hectare, previsto na letra f, estabeleça-se a cobrança d()
aforamento das terras selecionadas, pela forma seguinte:
1°. Para o têrço reservado, cem réis por hectare, enquant()
as terras não forem trabalhadas; 2°. Para os outros dois
têrços das teras, mil réis por hectare, nos primeiros mil
hectares, seguindo escala gradativa, decrescente, de cem
=réis, por unidade hectare, em cada mil hectares que acrescerem, até o mínimo de cem réis, por unidade, até dez mil
hectares, vigorando, daí por diante, êsse prêço mínimo de
cem réis por hectare, para tudo quanto exceder.
nI. Aplicando-se a disposto na letra fi, tenha-se em
vista que é de cem contos de réis a importancia a ser re...
colhida ao Tesouro, pela Concessionária, no ato da assinatura do contrato.
IV. Na letra j, quanto a impostos a que fica sujeita a
Concessionária, previsto apenas o de exportação, ad valorem, de 3 % para o petróleo e 5 % para outros produtos
minerais, estabeleça-se que o imposto será de 5 %, ad valorem, sôbre óleos ou outros produtos minerais, quando exportados para fora do Estado, e de 3 %, também ad valo"em, quando tais produtos forem consumidos dentro do
Estado; ficando entendido que nenhum outro imposto, ou
taxa, cobrará o Estado da Concessionária, que venha a incidir, em razão de produção, consumo, transporte, refinação e exportação, sl\bre quaisquer dos aludidos produtos.
V. Á letra k, que estabeleceu o prazo genérico de cincoenta anos para a Concessão, acrescente-se o seguinte: "Se, "no término de 20 anos, tiver cessado a exploração ativa por um período de 8 meses, sem justificação cabível
comprovada, o Govêrno do Estado poderá rescindir a Concess§.o".
Incluam-se ainda as seguintes cláusulas:
a) Antes de' começar a exploracão, de acOrdo com a
Concessão que lhe é feita, a Concessionária deverá estar devidamente autorizada a operar no Brasil, de conformidade
com as leis federais;
b) O Govêrno do Estado interporá s~us ~ffcios per:ante
o Govêrno da União para que a ConcessIOnárIa tenha Isenção dos impostos de importação para toda a maquinaria
necessária á exploração das minas; fazendo, ao mesmo tempo, com que os Municípios isentem de impostos os estabelecimentos da Concessão;
c) Caso o Govêrno do Estado venha a conceder, em
qualquer tempo, durante a vigência dêste contrato, a outrem, a. exploração de -óleos e outros minerais em condições mais íavol'áveis do que as estabelecidas para a pre-
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sente Concessão. essas condições mais favoráveis serão extensivas á petiéionãria, mediante pedido da me:.:ma;
d) A Concessionária fica obrigada ao pagamento de
quinhentos mil réis, a tilulo de sêlos, 110 contrato a ser assinado.
Seja remetido o processo ao DI'. Procurador Fiscal,
acompanhado de ofício recomendando a lavratura do contrato.
:1I1anãos, 16-7-30. (a) Dorval Pires Porto.
T~rmo

de contrato entre o Estado do Amazonas e Canadian
~\.mazon Company Limited

Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de mil
cidade de lVIanáos, Capital do Estado do Amazonas, no Contencioso Fiscal do Tesouro PÚblico, presentes os 81's. Drs. Sadoc Pereira C Armando Cruz
Barbuda, Procurador e Subprocurador PiscaI. respectivamente, e as tt:st,emunhas abaixo assinadas, compareceu a
Canadian Amazon Company Limited, empreza canadem:e,
com C:lsa matriz em Montreal, que de agora em deante será
designada simplesmente por "Companhia", legalmente
representada, n(~stP. ato, pelo Sr. Manuel Leunidas de Albuquerque, também U. Leônidas de Albuquerque. engenheiro,
brasileiro, casatio, residente em Belém do .Pará, atuulmente
nesta cidade, com procuração bastante que fica arquivada
nesla reparli/"üo, - e disse que, nos têrmos do despacho
Jançado pelo Exmo. Sr. Dl'. Presidente do Estado, em sua petição de 4 do mê::; cor'rente, registrada sob n. 1.163 no protocolo geral da Secrataria do Estado, - vinha assinar o presente contrato, subordinado á Lei n. 1.297 - de 18 de outulH"o de 1926, combinada com a de n. 1.420 - de 24 de
setembro de 1929, por fôrça do qual o Estado do Amazonas,
que C!.;) agora em deante será designado simplesmente por
'"Est.ado", concede á Companhia, respeitados os ciireitos adquü'idos de terceiros, o direito de proceder aos necessários
estudos e pesquizas. á exploração do subsolo e ao aproveitamento dos minérios de carvão de pedra. óleos c outros
produtos minerais na área de terras compreendida pelos
limites dados ás zonas ns. 3 e 4, a qu~~ se r('fcrc o art. 1°
da mesma lei n. 1.297. limites que são: - o,.; ,:a chamaàa
zona 11, :3, a Oeste o rio .Jauaperí e o meridiano qne passa
p,~Ja principal nascente desse rio. dirigindo-se para o Norte
até as fronteiras do Estado, :i Leste os limites do Estado,
o ao Sul o Rio Negro e o Rio Amazonas; os da chamada
bana n. 4. ao Xorte a. :í Leste o Rio Negro, ao Sul os l'ios Solimlies e Jupurú, e u. Oeste os limites do Estado, - mediante aS seg'uides cl:iusulas ou condições:
ai A. COml)anhb fica obriga-da a dar princípio ás explornções dentro do prazo de dois anos -improrrogáveis, a
contar àa data da assinatura dêste contrato.
b) Fica obrigada a Companhia a,. dentro do prazo de
cinco anos. determinar o local da mina ou minas, objeto da
concessão.
c) Durante o [Jeríodo da exploração. nl'nhuma concessão ela mesma naturcza será dada a terceiros nas zonas acima descri tas. ou sejam as de 115. 3 e 4, desde que as opera(:,õe~ cstú.i;.\Yl1 em :u\C.lan)~nto ou. os necessários
estudos já
t:lste,jam Bcndo feitos de acôr'do' com esta: concessão. Estas
cxplorar;ües poderii.o ser feil:l$ em Clual'.Iuer lugar ondí)
existem Lerras dI) govürno (tcrras devolutas) ou em terras
noYecentl)~:::ct.rinta, nesta
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particulares, com prévio acôrdo com os respectivos proprie..,
tários.
d) A Companhia obriga-se a fornecer gratuitamente ao
Estado cópia dos relatórios e mapas resultantes dos estudos geológicos a que proceder, podendo o govêrno nomear
fiscais de sua confiança para examinar a justeza das informações que lhe forem ministradas, bem como para acompanhar os serviços de exploração, se assim entender.
e) Uma vez determinado o local, ou locais das explorações das minas, a concessão exclusiva se extenderã por
toda a área que tiver de ser trabalhada: para a extração dos
minerais encontrados, de modo a não haver embaraços ás
ex.plorações em aLividade, isto feito de acôrdo com os peritos
de confiança do govêrno. Para o efeito da e:"..ploração de
oleos, ou seus derivados (biproducts), um têrço de cada
eslI·utura geológica, ou área selecionada pela Companhia,
contendo óleos ou petróleo, será mantido em reserva até
que os outros dois têrços fiquem esgotados, quando, então,
tais áreas reservadas poderão ser exploradas pela Companhia, nas mesmas condições e têrmos referentes aos outros
dois teroos.
f) Uma vez localizada a mina ou minas, e se verifique
acbaram-se em terras devolutas, serão estas aforadas á
Companhia. O fôro a ser pago será computado, cada ano,
sôbre o total elas terras aforadas sujeitas a esta concessão,
conforme se segue: 1°) para o têrço reservado, cem réis por
hectare, enquanto as terras não forem trabalhadas; 2°)
para os outros dois têrços das terras, mil por hectare, nos
primeiros mil hectares, seguindo escala gradativa, decrescente, de cem réis, por unidade hectare, em cada mil hectares, que acrescerem, a.té mínimo de cem réis por unidade,
em dez mil hectares, vigoranuo, daí por diante, êsse preço
mínimo, de cem réis por hectare, para tudo quanto ex.ceder.
.
g) A Companhia depos~ta no Tesouro Público do Estado, no ato da assinatura dêste contrato, a importancia de
cem contos de réis, sendo cincoenta contos de réis relativos
a cada uma das zonas compreendidas na concessão, para garantia da execução das explorações a que se propõe, depósito êste que reverterá em benefício do Estado, sem mais
formalidades, na falta de cumprimento das obrigações assumidas por força dêste contrato:
lt) Cinco anos depois de se acharem os serviços em
andamento e a mina ou minas sendo trabalhadas~ a restItuição do depósito de que trata a clán:mla supra, será
feita á' Companhia, integralmente ou por parcelas, conforme o caso ocorrente, fazendo-se encontro co;-n o v:l10r nos
impostos que tiverem de ser pagos ao Estado.
i) Ficará a Companhia sujeita, pelas terras que adquirir pOl" compra, ao impost.o territol"ial fixado na lei vigente em 18 de outubro de 1926, isto é, na data da lei
n. 1.297, o qual não poderá ser elevado dl:lrantc o prazo da
concessão.
j) Quandó houver começado a explora.cão da mina ou
minas, ficará .a Companhia obrigada ao pagamento ao Estado dos impostes sõbre óleos e outros produtos minerais..
O imposto será de 5 % ad vaZarem, sõbrc ,jlf:oS ou outros
produt.os minerais, quando exportados para fóra. do Estado,
e de 3 % t.'lmbpDl ad vaZorem, quando tais produios forem
consumidos dentro do Estado.' Fica entendido que nenhum
outro imposto ou· ta.-.:a cobrará o Estado da Companllia, que·
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venha a incidir em razão de produção, consumo, transporte,
refinação e exportação, sôbre quaisquer dêsses -óleos ou
outros minerais.
~
k) Fica concedido o período de cíncoenta anos para explora<;ão das minas, a contar da dáta da assinatura dêste
contrato, o qual vigorará para o pagamento dos impostos,
inda mesmo que as minas estejam localizadas em terras de
propriedade particular, adquiridas pela Companhia. Se no
término de vinte anos tiver cessado a exploracão ativa por
um período de oito meses sem justificação cabível comprovada, o govêrno do Estado poderá rescindir esta concessão.
l) Ficará obrigada a Companhia a pagar ao município
ou municípios, ,em cujos territórios estiver operando, dez
por cento sôbre o valor do imposto devido ao Estado, e, no
caso em que as minas fiquem em território de mais de um
município, a imporLancia relativa ao mesmo imposto será
rateada entre elas.
m) Terminado o prazo da concessão, reverterão ao Estado; sem inoenização de espécie alguma, todos os maquinismos e as benfeitorias propriamente ditas que estão
constituirem proprierlade da Companhia, excetuados as estradas de ferro e o material Que a elas se relacione.
n) Findo o prazo da concessão, poderá esta ser renovada por igual prazo, se assim convier ás partes contratantes,
nas mesmas condições ora estabelecidas, tendo a Companhia
preferênCIa sôbre quaiquer outro pretendente.
o) A Companhia construirá, á sua custa. sem auxílio
pecuniário do Estado, as vias-férreas e quaisquer outras estradas que forem necessárias ao servi,;o da sua indústria,
bem como as canalizações e instalações hidráulicas que sejam preClsas .).0 me~m') serviço, ou ao suprimento d'água ás
mina.". máquinas e outras instalações.
p) Pnra a construção de estradas (! canalizações, concederã. o Estado as te!'ra~ que forem necessárias, desapropriando as que forem do domínio particular, á custa da
Companhia.
q) A Companhia não usará de qualquer privilégio legal que possa ter e se obriga a reconhecer a justiça local
competente para resolver qualquer questão na qual possa
ser envolvida, pois submeter-se-á integralmente ás leis e
regulamentos fio Estado.
r) Até o dia 5 de janeiro de cada ano, a Companhia e
o Estado nomearão, cada um, um arbitro ao qual serão submetidas as divergências que possam surgir entre as duas
partes conlt-utantcs sõbre as cláusulas contraluais, e somente quando os arbitros não poderem chegar a acõrdo
sl)bre as .dívidas a êles submetidas, recorrer-se-á á justiça.
s) A Companhia podl.'rá· empreender os serviços de
explor:wii;) Lle que trata. a sua concessào em qualquer parte
do lerritórilJ situado dentro da zona desta, podendo fazê-lo
em mais ue uma região, ao mesmo tempo.
i)' O Est.ado inLf'rporá seus oficios perante o Govêrno
da União p:.:ru qLle a Companhia tenha isenção dos impostos de impo;-Lação para toda a maquinaria necessária á exploração das minas, fazendo, ao mesmo tempo, com que os
Municípios isenlem de impostos os estabelecimentos da
concessão.
u) .. Caso. o Governo do Estado venha a conceder, em
qualquer tempo. durante a vigência dêste contrato, a outrem, a exploracão de óleos e outros minerais em condições
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mais favoráveis do que as estabelecidas para a presente
concessão, essas condições mais favoráveis serão extensivas
á Companhia.
v) Antes de começar a exploração, de acõrdo com esta
concessão, a Companhia deverá estar devidamente autorizada a operar no Brasil, de conformidade com as leis federais.
Pelo Sr. DI'. Procurador Fiscal, como legítimo representante da Fazenda Pública, foi dito que aceitava êste têrmo como nêle se contém e declara.
De como disscl'am e se obrigaram, lavrou-se o presente têrmo, que, depois de lido e achado conforme, vai
por lodos assinado. E eu Armando Cruz Barbuda, Subprocurador Fiscal, o eserevÍ e subscrevo. Armando Cruz Barbuda.
Pagou, a titulo de sêl08 e emolumentos, a importancia de
500$000, sendo 450$000 em estampilhas e 50~OOO de emolumentos, conforme talão n. 58 da Tesouraria, desta data.
Para garantia da execução dêste contrato, a Canadian Amazon Company Limited depositou no Tesouro Público, cláusula (g) a quantia de 100:000$000, conforme talão n. 62 e
partida do Caixa, sob n. 823. Armando Cruz Barbuda. Manáos, 29 de julho de 1930. (ao.) Sadoc Pe1'eira, pp. Canadian Amazon Company Limited, Jl. Leonidas de Albuquerque. Testemunhas: Henri Voegeli, Wa.ldemar Norman, do e Francisco Vieira de Alencar.
,
Exmo. Sr. Presidente do Estado do Amazonas.
Ameí'ican Brazilian Exploration Corporation, Empreza
legalmente incorporada, do Estado de Delaware, Estados
Unidos da América do Norte, na conformidade do est.abelecido pela Lei Estadual n. 1.297, de 18 de outubro de 1926,
vem requerer a V. Ex. se sirva conceder-lhe o direito de
proceder aos necessários estudos e pesql.1izas, á eXllloraOão do subsolo e ao aproveitamento dos minerais de carvão
de pedra, óleos e outros produtos minerais, na área de
terras compreendida pelo~ limites dados ás Zonas números
V e VI a que se refere o artigo primeiro da mesma Lei. isto
é: - I) A área correspondente á Zona n. V., limitando-se,
no Norte e Leste com o Rio Japurá, ao Sul com o Rio Solimões, a Oeste com os limites do Estado; - II) A área corr·csponrlenl.e á Zona n. VI, limitando-se no Norte com o Rio
Solimões, á Leste e Sul com o Rio Juruá, a Slldeste, Oúste
c NOl'oeste com os limites do Estado.
Alterado como foi o artigo primeiro da citada Lei número :1.207 pelo artigo único da Lei, também Estadual, número 1.420. de 24 de setembro de 1929, deixada a determinaeão. das áreas ao critério do Poder Executivo, a Suplicante aludiu ás Zonas ns. V e VI de que cogitava o dispositivo da referida Lei n. 1.297, apenas, como fórma de determinação ou indicação das áreas pretendidas, fazendo referência aos limites naturais, com os detalhes possíveis,
tomando por base o atual Mapa do Estado.
.A Suplicante, pedindo a concessãó, faz certo que se su.;eita a todas as cláusulas ou condições expressas na dita
Lei 11. 1.297, na sua parte vigente.
Lavrando-se o respectivo contrato no Conlêncioso, com
a procuração 'que vai junto. - P. deferimento.
Manáos. 4 de julho de 1930. - P. p. de American Brazilian Exploration. - (a) M. Leãnidas de ,Albuquerque.
10 Despacho - Ao doutor Procuraoor Fiscal, para dizer <.lo aspecto ·legal· da concessão requerida.
Em 4 de
julho de 1930. -,.. (a) Dor-pal Porto.
.a
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Tesom'o Pú.blico do Estado do Am<1Zünas
",Gábinete do Procurador Fiscal, em 7 de julho lle i :)30
Parecer n. 46.
Exrno. Sr. Dl'. Presidente do Estado.
As concessões requeridas pela "American Brazílian
Exploration Corporation", para exploração do subsolo e
aproveitam(;nto de mmel'aIs, são autorizadas pela Lei número 1.297 - de 18 de outubro de 1926, cujo artigo 20 estabelece as condições a que deve elas obedecer, cabendo ao
Poder Excc'l1.ivo designar as l'espectivas zonas e delimiLar
as áreas, consoante o disposto na Lei n. 1.420, - de 24 de
::;etembro de 1929.
Aceitando a suplicante, como declara, as condiçues
prescritas, penso que nada há a opõr ao pedido, no que diz.
respeito ao seu aspecto legal. - (a) Sadoc PC1'eira, Procurador Fiscal.
2° despacho:
Tendo em vista o parecer do Dl'. Procurador Fiscal
·ácerca do aspecto jurídico do ca-so, deferido, -para o efeito
de mandar que no Contencioso seja lavrado o contrato regulador da Concessão, ressalvados os direitos adquiridos de
-terceiros, nos têrmos da autorização constante da lei 1.297,
pe 18 de outubro de 1926, combinada com a lei 1.420. d_c
J?4 de setembro de 1929, cujos dispositivos do art. 2°, parte
'principal e suas letras a a s, mutatis mutandi, deverão fi,gurar como cláusulas contratuais, com as alterações adiante
.enumeradas, resultantes de entendimentó com o procurador
e representante da peticionária, todas elas em melhoria dos
favores ou vantagens asseguradas ao Estado.
I) - Á letra e deverá ser acrescentado o seguinte: "Para o efeito da exploração de óleos, ou seus derivados
(biproducts), um terço de cada estrutura geológica, ou área
selecionada pela concessionária, contendo óleos ou petróleo,
será mantido em reserva até que os outros dois terços fi,quem esgotados, quando, então, tais áreas reservadas pode.rão ser exploradas pela concessionária, nas mesmas condições e têrmos referentes aos outros terços.n
II) - Ao invés do preço genérico de cincoenta réis
por hectare, previsto na letra t, estabeleça-se a cobrança. do
·aforamento das terras selecionadas, pela forma seguinte:
·1°, para o terço reservado, cem réis por hectare, enquanto
as terras não forem trabalhadas; 2°, para os outros doi5
terços das terras, mil réis por hectare, nos primeiros mil
hectares, seguindo escala gradativa, decrescente, de cem
réis, por unidade hectare, em cada mil hectares que acre;:-,
cerem, até o mínimo de cem réis, por unidade, até dez mil
hectares, vigorando daí por diante, êsse preço mínimo, de
cem réis por hectare, para tudo quanto exceder.
TIl) - Aplicando-se o disposto na letra g, tenha-se em
vista que é de cem contos de réis a importancia a ser recolhida no Tesouro, pela concessionária, no ato da assinatura
-do contrato.
.
IV) - Na letra j, quanto a. impostos a que fica sujeita
.a concessionária, previsto apenas o de exportaçãq, ad-valo-rem, de 3 % para o petróleo e 5 % para outros produtos
.minerais, estabeleça-se que o imposto será de5 %. ad'Valorem, sôbre óleos ou outros produtos minerais, quando
-exportados para fora do Estado, e de 2 %, também ad-valoa-em, quando tais produtos forem consumidos dentro do Es-
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.tado; ficando entendido que nenhum outro imposto, ou taxa,
.cobrará o Estado da concessionária, que venha a incidir, em
ra.zão de producão, consumo, transporte, refinação ee~por
tação, sôbre quaisquer dos aludidos produtos.
V) Á letra k, que estabeleceu o prazo genérico de
cincoenta anos para a concessão, acrescente-se o seguinte: USe, no término de 20 anos, tiver cessado a exploração ativa
por um período de 8 meses, sem justificação cabível comprovada, o Govêrno do Estado poderá rescindir a concessão" .
Incluam-se ainda ns seguintes cláusulas:
a) antes de começar a exploração, de acôrdo com a
concessão que lhe ê feita, a concessionária àeverá estar devidamente aut.orizada a operar no Brasil, de conformidade
com as leis federais;
b)
o Gov~rno do Estado interporá seus ofícIOS perante
<) Govêrno da União para que a concessionária tenha isenção dos impostos de importação para toda a maquinaria necessária á exploração das minas; fazendo, ao mesmo tempo,
com que os Municipios isentem de impostos OS estabelecimentos da concessão;
c) caso o Govêrno do Estado venha a conceder, em
qualquer tempo, durante :i vigência dêste contrato, a outrem, a exploração de óleos e autros minerais em con.dições mais favoráveis do que as estabelec·idas para a presente concessão, essas condicões mais favoráv~is serão extensivas á peticionária, mediante pedido da mesma;
d)
a concessionária fica obrigada ao pagamento de
quinhentos mil réis, a titulo de sêlos, no contrato a ser as.sinado.
l:ieja remetido o processo ao DI'. Procurador Fiscal,
acompanhado de ofício recomendando a lavratura do cont.rato.
Manaus, 16-7-30. - Dorval Pires Porto.
-

Termo de contrato entre o Estado do Amazonas e American
nrazilian Exploration Corporation
Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de mil
,novecentos e trinta, nesta cidade de Manaus, Capital do Estado do Amazonas, no CDntencioso Fiscal do Tesouro PÚblico, pr~senles os Srs. Drs. Sadoc Pereira e Armando Cruz
.Barbuda, Procurador e Subprocurador Fiscal, respectivamente, e as testemunhas abaixo assinadas, compareceu a
American' Brazilian Exploration, emprêsa norte-americana
do Estado de Delaware, que de. agora por diante serâ designada simplesmente por "Companhia". - legalmente representada, neste ato, pelo Sr. l\Ianuel Leonidas de Albuquerque, tambémM. Leônidas de Albuquerque, engenheiro, brasileiro, casado, residente em Belém do Pará, atualmente
nesta cidade, com procuração bastante, que, fica arquivada
nesta reparti Cão, - e disse que, nos têrmos do despacho
lançado pelo Exmo. Sr. Dl'. Presidente do Estado, em sua
'peticão de 4 do. mês c()rrente, registrada sob n. 1.162 no
Iprotocolo geral de Secretaria do Estado, vinha assinar o
.presente contI'ato. subordinado á lei 1.297 - de 18 de outubro de 1926, combinada com a de n. 1.420 - de 24 de setembrode 1929, por rôrca do qual o Estado do Amazonas,
que de agora em diante será designado simplesmente por
"Estado", concede á Companhi~, respeitados os direitos ad. q\liridos de terceiros, o direito de proceder aos necessários
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estudos e pesquisas. á exploração do subsolo e ao aproveitamento dos minerais, na- área de terras compreendida pelos
"limites dados ás zonas ns. 5 e 6, a que se refere o art. 1°
da mesma lei 1.297. limites que são: - os da chamada zona
n. 5, ao Norte e a Léste o rio J~purá, ao Sul o rio Solimões,
a Oéste os limites do Estado; e os da chamada zona n. 6,
ao Norte o rio Solimões, a Léste a ao Sul o rio Juruá, ao
Sudoéste. Oéste e Noroéste os limites do Estado, - mediante
as seguintes cláusulas ou condições:
.
a)
a Companhia fica obrigada a dar princípio ás ex.plorações dentro do prazo de dois anos improrrogáveis, a
contar da data da assinatura dêste co~trato;
b)
fica obrigada a Companhia à, dentro do prazo de
cinco anos, determinar o local da mina ou minas. objeto da
concessão;
c)
durante o período da exploracão, nenhuma concessão da mesma natureza será dada a terceiros nas zonas acima
descritas, ou sejam as de ns. 5 e 6, desde que as operações
estejam em andamento ou os necessários estudos já /;lstejam
sendo feitos de acôrdo com esta concessão. Estas exploracões poderão ser feitas em qualquer lugar onde existam
terras do govêrno (terras devolutas) ou em terras particulares, com prévio acõrdo com os respectivos proprietários;
d) a Companhia obriga-se a fornecer gratuitamente ao
Estado cópia dos relatórios e mapas resultantes dos estudos
geológicos a que proceder, podendo o govêrno nomear fis.cais de sua confianCa, para examinar a justeza das informações que lhe forem ministradas, bem como para acompanhar os serviços de exploracão, se assim entender.
e) uma vez determinado o local ou locais das explora~ões das minas, a concessão exclusiva se extenderá por toda
a área que tiver de ser trabalhada para a extração dos minerais encontrados. de modo a não haver embaraços ás explorações em atividade, isto feito de acôrdo com os peritos
:de confianr:.a do governo. Para o efeito da exploração de
61005, ou seus derivados (biproducts). um t.erço de cada
e:õtrutura geológica, ou área selecionada, pela Companhia,
r..ontando óleos ou petróleo, será mantido em reserva até que
(l~ outros dois terços fiquem esgotados. quando, então. tais
:'ireas reservadas poderão ser exploradas pela. Companhia,
l':1S mesmas condii;ões e .têrmos referentes aos outros dois
terços;
f) uma vez localizada a mina ou minas, e se vcrifi.que acharem-se em terras devolutas, serão est.as aforadas á
Companhia. O foro a ser pago será computado, cada ano,
-:;>Iibre o total das terras aforadas sujeitas a esta. concessão,
conforme se segue: - iO, para o terço re!'iervado. cem réis
.por hectare, enquanto as terras não forem trabalhadas; 2°,
·para os outros dois tercos das terras, mil réis por hectare,
nos primeiros mi! hectares, seguindo escala gradativa, de.crescente, de cem réis, por unidade hectare, em cada mil
hectares que acrescerem, até o mínimo de cem réis. por
unidaoe. em dez mil hectares, vigorando, daí por diante,
êsse preço mínimo, de cem réis por hectare, para tudo quanto
exceder;
g) a Companhia deposita no Tesouro Público do Estado, no ato da assinatura dêsle contrato, a importancia de
cem. contos de réis, sendo cincoenta contos de réis relativos
a cada uma das zonas compreendidas na concessão, para garantia da execução das explorações a que se propõe, dep6-
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silo êste que reverterá em benefício do };;,;iado, sem mai.:;
íormalil1ade, na falta de cumprimento d<':':5 ourigaçec,; assumidas por fOrça dê~le contralo;
h)
cinco anos depois de se acharem os seryi~os em
andamento e a mina ou minas sendo ll'alndiludus, a restituição do depósito de que trata a cláusula supru., será feita
li Companhia, integralmente ou por parccb.s, I:Onforn.1C o caso
·ocorrente, fazendo-se encontro com o valor dos impostos que
t.iverem úe ser pagos ao Estado;
i) ficurá a Companhia sujeita, pelas tenas que adqui·rir por compra, ao imposto territorial fL"x:ado na lei vigente
em 18 de outubro de "1926, isto é, na data. da lei 1.297, o
.qual não poderá ser elevado durante o prazo da conCeSSál);
j)
quando houver começado a explorar:úo da mina ou
minas, ficará a Companhia obrigada ao pagamento ao Es.tado dos impostos sôbre óleos e outros produtos minerais.
O imposto será d6 5 % ad-valorcm sôbre, óle05 ou ouLro5
produtos minerais quando exportados para fora do Estudo,
e de 3 % também ad-valorem, quando tais produlos forem
-consumidos dentro do Estado. Fica entendido que nenlmm
outro imposto ou taxa cobrará o Estado da Companhia, que
venha a incidir em razão de produção, consumo, transporte,
refinação e export.acão, sôbre qu.aisquer dêsses óleos ou outros minerais;
k)
fica concedido o período de cincoenta anos para ex·ploração das minas, a contar da data da assinatura dêste
contrato, o qual vigorará para pagamento dos impostos, ainda
mesmo que as minas estejam localizadas em terras de propriedade particular, adquiridas pela Companhia. Se, no termino de vinle anos, tiver cessado a exploração ativa por
período de oito meses, sem justificacão cabível comprovada.
c governo do Estado poderá rescindir esta concessão;
l)
ficará obrigada a Companhia a pagar ao município ou municípios, em cujos territórios estiver operando.
dez por cento sübre o valor do imposto devido ao Estado, e.
no caso <>m que as mÍnas fiquem em território de mais de
um município. a importancia relativa ao mesmo imposto
será rateada entre êles:
m} termmado o prazo da concessão reverterão ao Estado, sem indenizal;,ão de espécie alguma. todos os maqui,nismos c as benfeitorias propriamente ditas que então constituirem propriedade da Companhia, excetuadas_ as est.radas
.ele ferro e o material que a elas se relacione; .
. n) findo o prazo da concessão, poderá esta ser renovada
.por igual prazo. se assim convier ás partes contratantes, nas
mesmas condições ora estabelecidas, tendo a Companhia.
preferência sôbre qualquer outro pretendente;
o) a Companhia constituirá, á sua custa, sem auxílio
.pecuniário do Estado, as vias-férreas e quaisquer outras estradas que forem necessárias ao· serviço da sua indústria.
bem como as canalizacões e instalações hidráulicas que sejam precisas ao mesmo serviço. ou aó suprimento dágua ás
minas, máquinas e outras instalações;
17) para a construção de estradas e canalizações, concederá o -Estado as terras que forem necessárias, desapropriando as que forem do domínio particular, á custa da Companhia;.
.
q)
a Companhia não usará de qualquer privilégio legal que possa ter e se obriga a reconhecer a ,justiça local
competente para resolver qualquer questão na qual possa
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ser envolvida, pois submeter-se-á integralmente ás leis e regulamentos do Estado;
r)
até o dia 5 de jancI.'o de: cada ano, a Comn:lil:üa e
o Estado nomearão, cada um, um árbitro ao qual sei'ão submetidas as divergências que possam surgir cntre as duas
partes contratantes sobre as cláusulas contratuais, e sómenl'j
quando os árbiros não poderem chegar a ac01'<lo sobre ,lS
dúvidas a êles submetidas, recorrer-se-á á justiça;
s)
a Companhia poderá empreender os serviços ele exploração de que trata a sua concessão em qualquer parL.3
do território situado dentro da zona desta, podendo faze-lo
em mais de uma região, ao mesmo tempo;
t)
o Estado interporá seus ofícios perante o Goverwl
da União para que a Companhia tenha isenção dos imposlos
de importação para toda a maquinaria necessária á exploração das minas, fazendo, ao mesmo, com que os Municípios
isentem de impostos os estabelecimentos da concessão;
u)
caso o Governo do Estado venha a conceder, em
.qualquer tempo, durante a vigência dêste contrato, a outrem, a exploração de óleos e outros minerais em condi~ões mais favoráveis do que as estabelecidas para a presente concessão, essas condições mais favoráveis serão ex·:"
tensivas á Companhia;
v)
anles de começar a exploração, de acurdo com esta
concessão, a Companhia deverá estar devidamente autorizada a operar no Brasil, de conformidade com as leis federais.
Pelo Sr. DI'. Procurador Fiscal, como legítimo representante da Fazenda Pública. foi dito que aceHava êste têrmo como nele se contém e declara. De como disseram e se
obrigaram, lavrou-se o presente, que, depois de lido e achado conforme, vai por todos assinados. E eu, Armando Cruz
Barbuda. Subprocllrador Fiscal, o escrevi e subscrevo. Ar;:nando Cruz ,Barbuda. Pagou, a titulo de sêlos e emolumentos,a importaneia cIe 5003. sendo 450$ (Im estampilha:; fO
508 de emolumentos. conforme o taHio da Te!':o1.1raria. d... ;;l.il
data, sob n. 59. Para garnntiacIa execução cIê!'lte contrat.o.
·cláusula (G). a American Brnzil ian Exploration CorpoY'n·tion deposit.ou no Tesouro P(lblico. ri imporf,ancia dn rüis
jQO :000$. conforme talão n. G3 e partida do Caixa soh n(Jmero 824. Armando C. Bnrhnda. l\fnnál1s. 2!l rifO Julho df'
1930. - Sadoc Pereira. Pp. American Brnzi1i:\'1'I Exploration Corporation. !li. LelJnidl1.~ de AlbfU17terque. Test.emunhas: - Henri Voeueli, Waldemar Normando e Fran.cisc(I
Vieira. de Alen.car.
o
(Düirio Oficial. Estado do Amazonas, Ano XXXVII. 1\Innãus, quinta-feira, 31 de Julho de 1930. - Número 10.575.)
Confere em 26 de Abril de 1934. - iJlàrina Leite de,
Castro, escrevo datil6grafo.
.
UM CLARÃO DE ESPERA..""ÇA NO "INFERNO VERDE"

o que nos diz, sôbre o petr6leo na Amazônia, o Dl'. Euzébio de Oliveira, diretor do Serviço Geológico.
"Prosseguindo o nosso inquérito em tôrno da possível
existência do petróleo na Amazônia, focalizada por uma entrevista do Deputado Monteiro de Sousa, publicada nestas
colunas, damos á luz, hoje a opinião de um técnico de renome consagrado em todo o país, o Dl'. Euzébio de Oliveira,
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diretor do Serviço Geol6gico e Mineralógico do Brasil. - É
dêste teôr a magnífica resposta do Dl'. Euzébio de Oliveira.
ao nosso questionário: - "É com prazer que satisfaço a
vossa curiosidade sôbre os trabalhos que o Serviço Geológico
está executando na Amazônia para a descoberta de petróleo
em quantidade comercial. Um serviço de pesquizas de petróleo envolve três classes de estudos, cada qual bem distinto, exigindo para a sua execução profissionais diferentes:
reconhecimento das formações geol6gicas, reconhecimento
das suas condições estrllturais e as sondagens. Tendo em
vis la a enorme área dos Estados do "Amazonas, Parâ e Acre,
foi preciso, antes de tudo, fazer um reconhecimento geológico de t<>da a região. O reconhecimento geológico está feito
pelos técnicos do Se -;içoGeológico, os quais subiram Q massiço do Roraima, foram a Cucuf, a Tabatinga, aos Campos do
Erepecurú. ao rio Fresco, no Xingú, aO Amapá, ao Guxupí,
etc. Uma vista de olhos no mapa da região, mostra logo o
formidável trabalho executado POI" êsses engenheiros nestes
últimos dez anos ..Dando publicidade a êsses trabalhos, em
vários boletins do Serviço Geológico, tive em mira: 1°) mostrar ao país como foram empregaàos os dinheiros públicos
na região; 2°) prestar homenagem aos profissionais encarregados do serviço: Avelino Inácio de Oliveira, Pedro de
Moura, Odorico Rodrigues Albuquerque e Glycori de Paiva,
"aos quais se pode encarregar dos mais p~nosos serviços;
eles os executam com rapidez e economia e sem exibições.
Áreas favoráveis e desfavoráveis

Agora, nessas áreas havemos de, preliminarmente, S8'parar aquelas em que as condições estruturais são favoráveis á acumulaQão do petróleo. Essa seleção não é fácil de
determinar, porquê toda a exploracão deve ser feita por
água e seu valor varia conforme a época em que é feita a
exploraQào. Os resultados" variam muito. É assim que na
época da enchente e um reconhecimento estrututral pode ser
totalmente ineficaz; o geólogo poderá ver somente água,
barranca de terra e floresta. Nada adiantará sObre a estrutura. Na vasante o vn]or dos estudos dependerá do estado da
vasante. Se está. muito adiantada. o estudo será melhor e
tanto mais perfeito, a medida que I) regime do rio se uproxima das águas mínimas. A MluCão é fazer vários reconbeciment.os nessa época até se ter uma idéia satisfatória da
estrutura. Em vista da extensão da região, temos de operar
com cuidado para não perder tempo e dinheiro. Já achamos
a estrutura em várias zonas. Em virtude de todos êsses trabalhos, a região amazÔnica ficou dividida em quatro distritos:
i") distrito onde não há absolutamente nenhuma probabilidade
de encontrar petróleo; 2°) região do Acre e Amazonas; ao)
região do Pará; 4°) região da costa.

Onde .se tem feito as pesqtLizas
No Estado de Amazonas e no Território do Acre não
fizemos ainda nenhuma pesquiza para 1>étróleo. Na administração do Dl'. Gonzaga de Campos, f<>ram feitas três sondagens para descoberta de cal'vão. Os ,resultados dessas perfurações foram negativos. Aliás, as rochas carboníferas da
região não ofereciam as condições de fácies ~e implicam a
existência do carvão. Os estudos geológicOS que fizemos no
Estado do Amazonas e no Xerrit6rio do Acre. nos levaram a
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preparar um plano de s~rvico de s.ondagem para pesquisa de
petróleo nessa extensa area. Havlamos mesmo reservado
grande parte da verba material permanente do Serviço Geológico para aquisiçfio de uma sonda combinada com todo
material sobressalente, de modo a fazer o servico sem interrupção; "Mas agora chega-nos a notícia das concessões dadas
pelo Govêrno Amazonense a três companhias estrangeiras e
isto vem, sem dúvida, criar dificuldades á execuão do nosso
programa. Estes contratos acham-se publicados no Diá1'io
Ofictal do Estado do Amazonas, n. 15.575, de 31 de julho do
·corrente ano. O firmado com a Amazon Corporation foi feito,
de acôrdo com a lei n. 1.297, de 18 de outubro de 1926, concede ~o direito de proceder aos necessários estlldos e pesquisas, á eXI)loração do subsolo e ao aproveitamento dos minerais
de carvão de pedra, óleos e outros produtos minerais na área
de terras comprendidas pelos limites dados ás zonas ns. 7 e 8
a que se refere o artü~'J da mesma lei n. 2.197, limites que
são: os da chamada zona n. 7, ao norte o rio Solimões, a
leste o rio Purús, a oeste o rio .Turuá e a sudoeste os limites
do Estado; os da chamada zona n. 8, ao norte o rio Solimões
ou Amazona,;, a leste, ao sul e sudoeste. os limites do Estado,
e a oeste o rio Purús, mediante as condições que enumera. O
contrato firmado com a Canadian Amazon Company, é feito
para serviços idênt.icos nas zonas ns. 3 e 4, cujos limites
são: os da chamada zona n. 3, a éste o rio Jaupery e o meridiano que passa pela principal nascente dêsse rio. dirigindose para o norte até as fronteiras do Estado, a leste os limites do Estado, e ao sul o rio Negro e o rio Amazonas; os da
chamada zona n. 4. ao norte e a leste o rio Negro, ao sul
os rios Solimões e Japurá e a oeste os limites do Estado. O
contrato com a American Brazilian Exploration Corporation
foi feito para exploração idêntica, nas zonas ns. 5 e 6, cujos
limites são: os da chamada zona n. 5, ao norte a leste o rio
Japurá, ao sul o rio Solimões, a oeste os limites do Estado;
e os da chamada zona n. 6, ao norte o rio Solimões, a leste e
sul o rio Juruá. ao sudoeste, oeste e noroeste os limites do
Estado. POI" conseguinte, como a lei n. 1.297 dividiu o Ebtudo em oito zonas para exploração do sub-solo, acham-se
disponíveis somente duas .As companhias ficam obrigadas !lo
dar princípio ás exploracões dentro do prazo de dois anos
improrrogáveis, a contar da data da assinatura dos contratos,
têm cinco anos para determinar o local da mina ou minas,
l)bjcto das concessões. Terceiros não podem obter conc.essões
nas zonas constantes dos contratos. Se as minas estiverem
em terras devolutas, estas serão aforadas. Cada companhia
depositou no Tesouro Estadual 100 contos,' no ato da assinatura do contrato. O imposto territorial não poderá ser aumentado durante o prazo das concessões, que é de 50 anos.
As companhias pagam um imposto de 5 % ad 'l..>alorent sõbl'e
61eos e outros produtos minerais quando exportados para fóra
do Estado e de 3 %, também ad valorerrt. quando tais produtos forem consumidos no Estado. As companhias não pagarão
nenhum outro imposto ou taxa ao Estado. Há outras cláusulas de valor secundário. Vê-se que as três companhias estão autorizadas a fazer explorações em· uma área superior 9.
3/4 da superfície total do Estado, isto é, podem operar em
cerca de i. 400.000 quilômetros quadrados, convindo declarar
que as duas zonas disponíveis, das oito em que o Estado foi
dividido para a explorae.ão iJo subsolo. ~io justamente aqueles:
em qne ou não existe petróleo ou as probabilidades são poucas. São com certéza as maiores- áreas concedidas até hoje,
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no muntlo inleiro, ás companhias para exploração do subsolo.
Além disso, contra tOGUS as leis de minas ~m vigor, as concessões dão dÜ'cito á cxploruç;ão de qualquer substancia mineral. Em toda legisla<;.ão há sempre a exigência de que, para
cada subsi.tl.11cia, se reqncr um contrato distinl0. Comove,
cstas duas clúusulas são suficientes para a condenação forma:
dêsse::: contratos. Como, pOl'l~m, há certos favores que soment.e
poder'ão ser concedidos pelo G o"el'l1o Federal, estou certo dlj
que êlcs só se efetivarão se as companhias Se sujeitarem á
lei àc minas em vigcH', u de petróleo, ·em andamento no Congresso.
No Pará

N'o Estado do P,ll';i e::; (,am os operando no vale do Tapajós
e no grande anticlinal do Ereré. No Tapajós, perto de Itaituba, temos tres po<,:·os de gás natural e tx-aços de petróleo em
X-OChl\S calt:árcll'5 e al'enosas. Com o desenvolvimento das pesquisas devemos encontrar petróleo em quantidade comercial.
A úItima sondagem, terminada a. 16 do corrente, encontrou aó>
rochas cristalinas na profundidade de 346 metros. Operamo::'
m, borda da bacia deviçlo á capacidade da sonda. Agora que
já conf1cce.mos as espessuras das formações carbollíferas, de'voniana e siluriana podemos descer um pouco no Tapajós.
Vamos montar a sonda no primeiro anticlinal 6 kms. abaixo de
ltaituba onde há afloramentos de calcáreo carbonífero. No anticlind do Erere temos quatro sondas, :;;endo três, para pec trúleo, capazes àe atingir a. profundidade de 1.200 metros, e
un~a para água, eom capacidade de 240 metros. Por mais
esl l'anho que Dareça, tivemos o serviço perturbado no ano
pl.L-"acIo por falta dúgua. Por isso, temos de usar água do
sub-solo. Atualmente o nosso serviço alí está regularizado
grac;as nos esforços dos nossos .técnieos, geólogos, chefes Avelino I!lácio de Oliveira. e aux.iliu:res Pedro de Moura, José
Lino e Moreira Mendon\:.a, que ensinaram a uma turma de
caboclos da l'egHio. que mal subem escrever o nome, a guiar
automóvel, caminhão. trator; manobrar dois tipos de sondas.
conduzir caldeiras, bombas mateleto, máquina a vapor, fazer
carviio, etc., conhecimentos estes necessários ao serviço da.
sonda.. Fizeram, assim, uma grande obra de civilização. Com
essa turma treinada, ,os serviços estão marchando bem. Na
região da costa do Pará há probabilidade de f:xistir petróleo.
Encarrcgl.lei, agora, o geólogo Avalino de Oliveira de estudar
mjnucjos"~mentc 11 região da costa desde Belém ao Gurupí,
marca,r um ponto para uma sondagem de ensaio.

Desfazendo um equívoco
Para terminar convém desfazer o equívoco em que estão
muitos interessados na questão do petróleo. Posso garantir
que poços de petróleo com mais de 800 metros de profundidade são atualmente relativamente rarÓs. Antes de se retirar o pl::Lróleo ã grande profundidade, procura::-se primeiro
extrair o menos profundo. Isto se dá em todos os campos petrolíferos do"mundo e acontecerá o mesmo com os nossos. A
profundidade mais comum é entre 500 e 700 metros. A e5cassez de espaço não DOS permite. dar nm quadro das pro..
fundidades dos pocos produtivos de petróleo, nos diversü8
campos do inundQ. Parece-nos que o equfvoco proveio do
'fato de Os que nele la1:Joram, esqueceram-se que, em geral,
as profundidades dos po~os nas obras estrangeiras são dadas
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em pés. E como um pé vale tresentos e cinco milímetros
(Om,305) vê-se que um poco de 3.000 pés tem pouco mais
de 900 metros. Nessas sondagens. salyo C:lSO dI' acidentes.
têm sido terminadas onde deviam seI' . .oulro 11onlo nue nos
objetam refere-se á demora na descoberta rio petl'tÍleõ. Para
:!'Je responder a esta objecão ou cen:"ura teríamos necessidade de fazer uma exposição de c~rát(\r cientifico que não
cabe em um periódico que deseJa uma notícia accessívcl a
todos os leitores. Respondo, porém, com um caso concreto: So- mente, em abril do corrente ano, a South Austr:,lJan Oil
'Vel1s- Company, depois de mais de lG anos d~ pesquizas.
conseguiu descobrir petróleo na Austrália. Em!1ora a pro":'
dução do poço seja: pequena, de 10 barris uTlI'oxirnarlamcnte
por dia, ela prova qu~, ao contrário da opinião ele gc6!ogos
australianos e estrangeiros, o petróleo existe na Austrália.
Depois de 16 anos de pesquizas. o petróleo está descoberto
na Austrália, na profundidade de 1.250 pés. isto é. a 377
metros, 25, muitíssimo inferior á suposta profundidade marcada pelos leigos para se descobrir petrôlco no Brasil. Este
resultado destrói as críticas referentes á suposta l)erda de
tempo que temos tido na descoberta de pelr6leo no Brasil e
as pequenas profundidades das sondagens."
("O Jornal", de 26-8-930).
Confere. em 24 de abril de 1934. - Marina Leite de
Castro, escrevente datilógrafa.
Cópia autêntica
"Presidente Dorval Porto -

Manáus -Rio. 26 -

.4.

Ordem publica hoje a opinião Eusébio Oliveira diretor Ser-

viço Geológico narra trabalhos feitos diversas zonas Bacia
_tUnazônica exceto Amazonas Acre onde planejava serviço
sondagem quando teve conhecimento contratos Amazonas
clásulas expõe sinteticamente achando ser maior área concedida para exploração subsolo sem atender leis minas vigor pensa tais concessões só efetivarão se companhias sujeitarem dita lei minas pois certos favores depcnrlcm Govêrno Federal. Mandarei jornal via aérea terca-feira.
Abrac::os cordiais .. - lIIonteiro de Sousa."
Em resposta. dirigiu, S. Ex. ao leader :Mont~iro de
Sousa, o despacho subsequente:
"Manáus, 28 - Deputado Monteiro Sousa - Recomendado. - Rio - Li maior interêsse t.elegrama caro amigo
resume opinião emitida ilustre autorizado doutor Eusébio
Oliveira publicada Orrlem sõbre contratos firmados Estado
e companhias estadunidenses e canadense pa~'a possível futura explora~ão petrcJIeo. Tudo faz crêr doutor Oliveira só
conheça tais contratos mediante resumos telegráficos visto
como Amazonas não concedeu área alguma para exploraçilo
mas apenas como é natural o direito a cada companhia de
em determinados limites traçados lei esLadual estudar pesquizar subsolo. Se dentro tais limites forem enconlradas
bolsas petrolíferas depois sua locacão é que com a respectiva
companhia será fixada área necessária exploração respeitados todos direitos adquiridos terceiros. Simples leitura
contrato fará ressaltar maneira legal procedeu govêrno ('[ue
s6 se afastou letra lei para exigir contratantes favo!' Estado
mais do que leis estadual federal exigem. Governo Estado
conhece lei federal rege assunto forma decreto 4.265 de 15
de janeiro 1921 cujas disposil}ões não foram conLrariadas

-

366-

operando aliás no caso Estado terras sua propriedade. Estado concedendo ampla autorização estudos pesquizas seu
subsolo obrigou entrteanto cláusula expressa concessionários
se habilitarem operar país conformidade leis federais antes
comêço exploração. Queira publicar. ADraços. - Dorvat."
(Publicado no Diário Oficial, Estado do Amazonas, Manáus, sexta-feira, 29 de agõsto de i930. - Número 10.600
- Ano XXXVII.)
Confere, em 24 de abril de f9SL - Marina Leite de Castro, escrevente dactilógrafa.
Petróleo no Amazonas

(Especial para a A Ordem). Euzébio de Oliveira, diretor. do
Serviço Geológico.
Li com a devida atenção o telegrama que o Sr. DI'.
Dorval Porto, Governador do Estado do Amazonas, passou ao
Deputado :Mont~i'ro""deSousa, leader da bancada amazonensi'
na Camara dos Deputados, sôbre os contratos firmados pelo
Govêrno do Estado com três companhias estrangeiras para
exploração de petr6leo, ,bem como os demais esclarecimentos.
Tratando-se de uma questão de interêsse vital para o
pafs, na qual, pelas minhas funções, t~nho tomado parte um
tanto saliente, e também em consideração aos dignos brasileiros Drs. Efigênio Sales e Dorval Porto que,na direção do
Estado do Amazonas, pOl.' ela se int~ressaram o primeiro sancionando a lei n. 1.297, de 18 de outubro de 1926, e o segundo pondo-a ~m execução, sou obrigado a apresentar novas considerações em aditanlento á~ da minha entrevista publicada neste jOl'nal em 26 do cOl'l.'ente. - A lei n. 1.297,
votada na administl"ação do Dl'. Efigênio Sales, dividiu o
Estado nas oito zonas, já referidas, "para exploração do subsolo e aproveitamento dos minerais de cal.'vâo de pedra, olco
e outros minm:uis. O artigo 2° autoriza "o Poder E:xer.ut.ivo
a conceder cada uma dessas zonas ao particular ou empresa
que se organizar para, dentro delas, serem feitos os devidos
est.udos, desrle que o c.oncessionário se obrigue, por cont.rato. ás seguintes condicões: a) dar Drincipio á e:q>loraçãl)
dentro do prazo de dois anos imprOrrogáveis, a contar da
data da assinatura do contrato; b) dentro do prazo de cinco
anos ficará obrigado a determinar o local da mina ou mjnas, objeto da concessão. A lei não distingue bem a 1'C5quizu da exploração. Não é acertado empreA'ar nas /ejllõ vocábulo com significaçuo djferente da u~:ldn c()rrent~mC'nl('
na técnica, porquê isso dá lugar a confusüc~ e pone originar
questões. A cláusula quer aludir ao prazo para o início da!';
pcsquizas e não da exploração. ~ possí\'C'l que tenha sido
r(\(]igida diante de alguma lei escrita em ing1ô~ 011 ~i'panho1.
Porquê nestas línguas exploration, explOl·acilSn. ~ignifíca
pesquiza e exploration significa exploracfJo. O \.i"l"mo do
contrato entre o E~lado e a "The Arnaz·On COl"pol'alion". publicado no Diário Oficial de 31 de Julho de 19M. guardado
no meu arquivo diz: "Durante o período de exploração nenhuma eon'cessão da mesma natureza será dada a terceiros
nas zonas acima descritas, ou sejam as de ns. 7 e 8. desde
que as operações esiejamem andamento e os necessários estudos já estejam sendo feitos de acôrdo com e~tas coneessões. EE;tas explorações poderão ser feitas em qnu1qner lugar onde existem terras do Govêrno (terra~· oeyolutaR) ou
em terras J)articulares, 'com prévio acôrdo com os donos
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particulares (Diário Oficial, de 31-7-1930. pág. 3, final da
primeira e comeco da segunda coluna)". Esta cláusula precisa ser devidamente interpretada. Mas, quer ela trate de
pesquizas, quer de exploracão, nos parece que ela impede o
Govêrno do Estado de dar 'autorização ao Serviço Geológico
para fazer pesquizas em terras devolutas na áreas concedidas. Muita coisa mais há a objetar em relação a êsses
contratos, sendo das mais importantes a falta de proibição
dessas companhias de pesquizarp.ffi na faixa df' 60 quilômetros fronteiriça com os países estrangeiros. Esta Droibição não consta de lei alguma, mas está no projelo de lei de
petróleo, já aprovado em primeira discus~ão na Camar3
dos Deputados. Que esta grande extensão de pesqui:ms é
absolutamente desnec~ssária es6 serve para impedir a
vinda de novos pesquizadores, tenho eu a prova em uma
carta datada de 8 de agõsto, qne acabo de receher rlo I'gpecialista, em Nova York, das próprias companhias na Qual
êle me pede todas as informações sôbre urna limitadíssima
área das três concessões. Os que labutam nE'ssa questão de
petróleo sabem que as grandes companhias e os capitalist.as acompanham com cuidado os t1':lhalhos que E'slão sendo
feito no Brasil. É por isso que êle e"creve na referiria
carta: "Hoping lhat. I am not asking too Jnllch toyOU, but
this is the only way thal 'I can get. :my reliable information .
upon the abovp. su,iects." Para terminar dp.vo dizer que já
remeti as missivisla as informações pedidas sl.bre o assunto e outras inforniações.
Assim, as dúvirlas surgidas na int.erpretação dos contratos em apreço não infJu~m na finaliflade dos esforços de
todos os que se viram envolvidos na presente questão: faZP.l' do BrasE um país produtor de petrllleo."
(A 01·dem. de 5-9-930).
Confére. em 2-'1 de ahril de 1934. - J[orin,l Leite de
Castro, escrevente daet.ilógrafo.
C6pia autêntica

O petr6leo amazonense
As notícias da existência de petróleo no E;;ladn cio
Amazonas determinaram uma "cnquete" empreendida pela
A Ordem. em que depuseram o Depnf.aelo Monleiro fie Sonsa.
learler ela bancada amazonense: o professor Alberto Betim
Pais Leme. do Museu Nacional. e o dout.or Eusébio de Oliveira. diretor do Serviço GeoI6gico ..
Pelas informacões d(~ste último soube-se que o Eslarlo
governado pelo Sr. Dorval Porto já firmon. t.rês contrat.os.
com !l Amazon Corporation. com a Canarlian Amazon Company e com a American Brazilian ExploraLion Company,
isto é. com três organizações est.rang<>iras. para procederem aos estudos e pesquisas necess{trias á explQ!'ação do
subsolo e. aproveitamenlo do carvão de pedra. óleos e oufros produtos minerais. Essas companhias têm concessão
por 50 anos e os seus contratos abrangem nada menos de
um milhão e quatrocentos mil quilômetros quadrados. ou
seja a quasi totalidade do Estado do Amazonas, dentro do
qual caberiam, como se sabe, várias nações européias inteiras.
Quando a 7 de setembro de 1927, em memorável sessão
do Partido Democrático. Paulo Castro Maia vinha~lêr o programa dessa agremiação, pacientemente elabo!'àdo nos me-
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ses anteriores, e a assistência aclamava entusiasticamente
os dez itens que o formavam, aquele nosso companheiro tão
pranteado julgou-se na obrigação de explicar mais minudentemente um A:leles. Tratava-se do primeiro mandamento do
credo democrático: "Zelar a soberania e a unidade nacionais
e, particularmenLe: a) combater o penhor' das rendas públicas e a alienaçã.o ou gravame de. bens necessários á defesa
nacional, ~ou que interessem á integridade da pátria; b.)
manter o !'ontrôle eficaz dos' elementos essenciais do progressonacional .. " Castro Maia julgou-se obrigado a explicações, não porquê êsse artigo traduzisse alguma pretensão
extravagante, mas para justificar que num programa partidário se incluisse o que devia ser aspiraçã.o comum de todos
os partidos políticos e, pois, determinação implícita. de
qualquer programa. E a justificação se fez mostrando o
grande vulto desaparecido como o preceito do zêlo pela soberania nacional tem sido violado no Brasil, por ignorancia,
por descuido, por inconsciência ou por crime, urna, duas, cem
vezes, a cada passo, e quasi por todos os governos que se
sucedem.
Não queremos pôr em dúvida o patriotismo ,do governador do Estado do Amazonas. Antes, o interêsse, que demonstra pelo caso do petróleo. está a indicar que o senhor
Dorval Porto deseja o progresso dá sua. terra. As concessões,
porém, que acabam de ser lavradas são das que atingem a
soberania nacional em seus alicerces. Ninguém ignora a
importancia máxima que o problema do combustível assume
hoje por toda a parte. É questão de vida ou de morte. Alienar a emprêsas estrangeiras o direito de explorar todos os
combustíveis que existirem numa zona de quasi milhão e
meio de quilômetros quadrados, com a obrigação, apenas,
de pagar um imposto, que é, no máximo de 5% do valor das
substancias extraídas, é tirar da aleada do "contl'ôle eficaz"
do país "elementos essenciais ao progresso nacional".
O Dl'. Eusébio de Oliveira dá-nos a e5peran~a de que
os contratos amazonenses sejam insubsistentes, á vista da
lei das minas. Oxalá assim seja e possa o Sr. Dorval Porto
voltar atrás de seu ato. ditado, embora, pelo seu amor ao
Brasil. - Mario de Brito.
(A ol'dem,. de 28 de Agôslo de 1930.) Confere, em
2~ de Abril de 193·1. .i.llori17fi. Leite de Castro, escrevent,<:
dactilógrafa.
o
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9
Vem á Mesa, são apoiadas e enviadas á Comissão Constitucional as emendas de ns. 1.184
a :1.242.

10

o Sr. Presidente ter a votos, o seguinte

Acha-se sObre a mesa, e vou submeREQUERIMENTO

N. 3
Requeremos a V. Ex. seja inserido na ata de hoje um.
voto de pezar pelo falecimento do Ministro Arminio de 1IfelCl
'Franco.
Sala das Sessões, 12 de Abril de 1934. - Agamemnon l%u
Magalhães.- Olegário Marianno. - Bias Fortes. Val-domiro Magalhães. NegrãfJ de Lima. Belmiro de .lf~
àeiros. - Gabriel PasS03.

Aprovado.

11-

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Augusto Ueite.

o Sr. Augusto Leite - Sr. Presidente, Srs. Copst.ituintes: a Revolução de 1930, acentuando, forte e inopinadamente, o estado crítico em que já nos debatiamos, como compartes na civilização mundial, criou novas e sérias condições á existência social, econômica e política da Nação.
A obra de reconstrução nacional assume por isso mesmo proporções gigantescas. Já -não basta põr cObro aos desmandos e erros, passados que travavam os surtos do progresso com a subversão de todos os poderes e o- absolut.o
menospreço aos direitos do cidadão, não raro ajoujado como
eSCravo ao alvedrio dos mandões de um dia.
Com os males de casa,
que se não foram com o
advento da "República Novan, - outros lhe vieram de fóra
derrancar o organismo, perturbando-lhe em cheio a vida
político social. '
.
Em verdade, quem quer que alongue os olhos e os- levo
aos países mais pr.ósperos e lá prescrute 05 problemas mais
vitais ou os levante e, em visão panorâmica, abranja os distúrbios de toda sorte que reclamam, no mundo inteiro, remédio pronto e eficaz, afiançará, sem rodeios, que uma grave doença desequilibra. e põe em jogo a vida institucional
das nações.
O mal que ataca a sociedade contemporanea não atinge
êste ou aquele órgão dO corpo social, mas o"corpo social inteiro.
.
O que se _vê no Brasil é a expressão local de um mal
geraL O entrelaçamento de interêsses da vida modern~ fez·
os . povos· cativos. uns dos outros;
- - o
Não há.· fenô~eno .econômico, social· ou político, veri_ficado num pafs;~que em outros- se não reflita, de pronto.
branclaou profundamente.
24
VOLUME XIV
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"Foram-se os tempos do progresso cadenciado, da go.:;.
vêrnação estavel, da vida regrada, suficiente e pacífica" •
Hoje ênire os povos hã um .encadeiamento de tal ordem,
são tais os reclamos e contingências da vida moderna e as
causas dos fenômenos sociais são tão profundas e extensas
que, verdadeiramente, não há histórias nacionais, pr~blemas
políticos nacionais, doutrinas filosóficas nacionais, mas capítulos da "História", da "Política" e da "Filosofia", a cujos
princípios se subordinam os atos da vida húmana.
Apraz-mea sediça comparação. ~
Espelha o corpo humano, flagrantemente, a vida das
sociedades, assim na sua feição hIgida como na patológica.
Nos individuos como nas sociedades os órgãos funcionam
ao mesmo tempo : trabalham, sinergicámente, para: si e para
toàoo corpo. Um órgão que se desmanda, na sua função,
perturba o trabalho silencioso da máquina humana. Não há
moléstia que seja local de seu início ao seu fim. Todos os
órgãos -ao primeiro rebate acodem solidários á mantença
do equilíbrio que se rompêra.
"As nações são uns indivi@os coletivos, de cuja agregacão se compõe a sociedade universal".
Todavia, nó equilíbrio mundial cada nação é o ártifice
do seu próprio destino. Pendem, de fato, de suas mãos os
aréstos de sua vida como os de sua morte.
No período de trânsformação social que atravessa a
humanidade, o Brasii tem que definir a sua atitude, aceitando destemeroso, na obra coletiva, o encargo que lhe estão a' impôr as suas tradições, seus sentimentos cristãos,
seus ideiais, enfim, a sua alta' missão histórica.
Sobe de ponto, pois, a responsabilidade que pesa sÔbre
esta Assembléia, - a quem a Nação cometera a tarefa, - na
insegurança e balbúrdia do momento universal, - de dotar
o pais de uma Carta Mágna capaz de assegurar o bem comum
da coletividade nacional ede permitir que esta colabore, eficientemente, na paz e no progresso da Civilização.
Nenhuma preocupa.ção sobreleva, nem há de sobrelevar,
na estruturação dessa obra em .que estamos todos empenhados a de garantir a Unidade Nacional.
Realmente, não há nação (orte quando se lhe partem 'ou
afrouxamos' laços da Unidade NacionaL (Muito bem. i E
quando uma nação fraqueia, deblatera a indisciplina e campeiam desenfreadas as paixões; _aos rumores da desord~m
logo lhe refoge a paz e com esta o trabalho, a -riqueza, o pro-_
gresso; mal a sua segurançã periclita e já se lhe abrem as'
frontei:ras, fragilimas para conter a audácia e a cubiça dos
povos fortes e dominadores.
S~o elementos primordiais, por conseguinte, na obra
de reconstrução na.cional a Unidade Nacional e a Segurança
Nacional.
Sem uma e outra não vingarão as fôrcas determinantes
da "Eficiência Administrativa", mercê da qual se há de lograr, pelo exercício de -uma política integraI, racional e-cristã o bem comum da coletividade brasileira.
Sr. Presidente. Educação e Saude, Justiça, Representação, Liberdade _de pensamento - ai estão os elementos com
que aqueles outros se hão de conjugar para entretecerem e
compor a trama estrutural, sadia e rODusta, de nossa. naciona.lidade. '
-,.
_ '
: ' ~le:s preparam' e explicam a escolha dos mais _capazes,
daqueles que nos _postos da -pública administração se revelam
primos no -mistér e soberanos no meneio das armas~com"que'-
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trocam os interêsses pessoais, de clani ou de partidos pelo
sumo interêsse da coletividade. A sua ação é conjunta e,
conquanto de vário porte, de nenhum dêles se precinde porquê da convergência e atuação harmônica de todos êles resultará o fulgor e intangibilidade das nossas instituições. Na
angústia _do tempo passo, de vôo, sôbre cada um dêles Educação e Saude.
Srs. Constituintes - "a chave misteriosa das desgraças
que nos afligem, di-lo Rui Barbosa, é esta e só esta: _a ignorancia popular, mãe .da servilidade e da miséria: Eis a
grande ameaça contra· a existência constitucional e livre da
Nação, eis· o formidável inimigo, o inimigo intestino, que se
asila nas entranhas do pais".
Não basta, portanto, concentrar -o saber numa fração
·mínima da população nacional.
As elites intelectuais estiolam-se e definham por fim
se lhes não cerca e anima uma multidão esclarecida. O idealismo é flor cultural. Não viceja atôa, na aridez de terras
incultas.
A melhor instituição fenece e é fonte perene de distúrbios quando imposta a um povo ignorante que não na compreende no seu verdadeiro sentido, ou 11a, sua exata finalidade.
.
Se há indigência e escuridão intelectual e a alma escabuja no fetichismo; se, alumiada, adormece na descrença ou
entroniza-se no sectarismo intolerante e absurdo; se, paralelamente, o corpo é doente, se nasceu tolhiço e cresceu e se
fez homem comido pela vermina, intoxicado pelo alcool ou
lãzarado pela lues - não 'há mistér finuras de, espírito para
atinar com a traça dêsse povo, condenado a uma vida obscura, dependente, sem animo e virtudes para os grandes. feitos históricos, sem resplendor.
Health better than wealth.
"Saúde é melhor que riqueza", proclama, em estribilho, a sabedoria inglesa.
Ainda quando lhe enriqueca o espírito a melhor cultura
e a alma se lhe esteriorize na pureza dos costumes, na fulgêÍlcia de virt~des peregrinas, o homem doente clamará angustiado, em meio de todas as farturas: - "Que me vale um
,reino se me falta a saúde?"
.
Saúde do corpo; saúde da alma; em suma - higidez e ~
virtude.
Sem elas não se criam nem progridem as civilizações;
juntas, fazem prodígios. Sioo milagre das nações robustas
,
e vivedoiras.
Roma, imperecível porventura no fastígio de sua glória.
trazendo enfeudado ás suas idéas e ás suas gloriosas instituições o orbe conhecido, - Roma baqueia e é: 'escra.va humilde de bárbaroS,t.anto que se lhe infiltra pelo' organismo,
na depravação irrefreável de seus costumes, a pe~onha que
lhe desfibra o caráter, e entorpece e mata a fôrça imensa de
seu idealismo.
.
Sr. Presidente, se assim é, não há por onde cuidar da
reconstrução do Brasil sem 'encarar de frente, com animo resoluto,·o problema da criança. Gabe ao mé.dico a máxima tarefa: há 3q anos, aqui, no Rio de Janeiro,lniciára Moncorvo
Filho a admirável cruzada, que o sagrou "benemérito entre
os ·maiores beneméritos da pátria. Espalhados, ._ de Norte _a
Sul do País,trabalhamoutros pela, excelsa causà.
.
:J;:que o médico ,é um namoràdo dasques!ões sociais. A
sua própria atividade profissional' fê-lo familiar dos mais
2
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sérios problemas das sociedades. É dele a palavra autorizada no problema eugênico; sem o seu conselho disparatam
os legisladores no problema educativo.
Em outros tempos, à. função de médico circunscrevia-se
ao diagnóstico da doença, cifrava-se no doente.
Hoje, emancipado das peias de uma tradição desalumiada, o médico considera o doente como "função do meio em
que vive e sofre" .
A sua atuação na sociedade agigantou-se. Impoz-se como
in~timável colaborador nos altos conselhos das nações. Os
seus estudos revelaram novos problemas e mostraram na
origem de omuitas doenças a preponderancia de. fatores sociais, tais como a ignorancia, a miséria e o vício, despertando os governos e impondo-lhes como impoz ás coletividades,
as regras da medicina preventiva e social. Fez-se, assim,
pelos imperativos da própria profissão, incansável defensor
da moral individual e pública, que em tanta maneira se relaciona com os ditames da higiene.
Sr. Presidente, navitalização de nossa raça, sob qualquer de seus múltiplos aspectos, - é a criança a questão nuclear. Derredor deia giram secundários, em flagrante dependência, todos os cemais problemas.
Aliás, isso não é s6 no Bra.sil. Estender a vista pelo
, mundo. Na anarquia tremenda que sacode as sociedades 000-:
dernas, os povos voltam-se para a criança, convencidos de
que' na sua salvação está a salvação da Humanidade.
<tuando lhe respeitarem o direito de nascer, e nascer sã,
com os mesmos direitos civis, e o de ser reintegrada num
grupo - qual o de família; quando lhe ministrarem, obrigatoriamente, socorro e assistência nos dispensários, hospitais,
gotas de leite, cantinas, créches, escolas maternais, do mesmo
passo que lhe preservarem o corpo e lhe bem formarem a
alma, protegida contra o vício no meio familiar ou noutro
meio qualquer - rua, escola, internato, oficina ou casa de
correção; quando o direito que lhe assiste de se instruir gri;.
tar tão alto quanto o de nascer e lhe der forças para exigir
que lhe aparelhem recursos para a escolha racional· da profissão; .quando seus bens hereditários forem intangiveis até
a .sua maioridade e realidade as garantias no seu trabalho
contra a exploração e máus tratos; quando lhe derem justiça
especial e a vida internacional não lhe fôr estranha pelos:
benefícios que daí promanam em favor ,da paz mundial;
em suma, quando fôr integral o amparo á criança, - que é
"a mais nova e a mais velha", a mais fecunda e mais nobre
das instituições do Mundo, ~ nêsse dia raiará uma nova éra
,'"que asignalará o triunfo e a redenção da Humanidade. (Muio

o

o

to bem.)

Não é isso uma ilusão filantrópica ou puro sonho de idealista.
São. dir:eitos di'- c!iança, hoje ~ver~almente proclamad~s. ~ que Já se vao lDcorporando ás legislações dos países
cIVIlIzados.
Criam os homens a ciência e a arte. Pelo- seu esforço
opulentam-se as nações.
. _. Mas, -não há pensar em homens onde se não cuida da
criança.
No se!! pp..~enino e fragilimo,ser está iodo o amanhã:
- a sua estabIlIdade e o seu progrPSFO; egtão em g'''rmen todos os portentos' do futuro; está;sobz'etudo a suprema espe':'
rança da-'felicidade humana. Entrf'tanto até bem pouco temp~ a.sua existência era ignorada. .
,
..
o

o
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Constitue a criança a maior descoberta do século.
Três decadas atrás, ainda se via no menino uma miniatura de homem; na menina, uma pequenina dama. Uma simples questão de "número'" separava a criança do adulto.
A~ próprias penas. é singular, - as próprias penas que
lhe cominava a Justi~a não fugiu ao critério numérico. Pelo
mesmo estalão confrontavam-se-Ihes corpo e inteligência.
É eloquente o testemunho da arte. Télas de grandes pintores há em que as crianças estão trajadas á maneira de
avós. Hoje, são outras as idéias.
.
. Demonstrou a ciência que a criança tem a sua individualidade característicamente definida. Não se confundem
as suas necessidades com as dos .adultos. A sua mentali-.
dade é inteiramente diversa.
Novos e amplos horizontes, logo e logo, se abriram ao
influxo dêsses conceitos. Leis e instituições, surgiram em
toda parte. A medicina social por seu turno alargou o seu
campo de ação.
O problema educativo passou a basear-se na fisiologia
e psicologia da criança. A Escola transformou-se; é, hoje,
outra, no seu espírito, na sua orientação e nos seus métodos. Sob a inspiracão das idéias novas se modelaram não sei
quantos sistemas pedagógicos (Dewey, Decroly Balkunle e
etc. etc.) ,
EsL'Í no conhecimento integral da criança a pedra de
tocar de qualquer programa que· se trace á cruzada de sua
redenção.
Sr. Presidente. Ouso, ponderando o assunto, articular
uma dúvida quanto á precisão de certo artigo do Substitutivo.
A idéia de repressão cedeu o passo á de educação e
presservação dos menores delinquentes. O menor safu para
sempre do Código Penal, disse M. Garçon, da Universidade de Paris. Deixou de ser um delinquente para ser um
menor ou um doeole. Deu-se-Ihe, por isso, jurisdição especial.
Apressurou-se o Brasil, sob as sugeslões das novas conquislas, em adotar os"Tribunais Especiais". São estes porventura, entre nós, organizados a rigor?
'rão positivas são as aquisições da ciência nêsse -particular, aclarou e alargou tanto a psicologia experimental "os
seus domínios que me não parece descabido determine a
Constituição, enl parágrafo. ao artigo 112, que s6 aqueles
que no concurso de. provas' demonstrarem thll1bém conheci-.,
mentos especializados poderão ser nomeados juizes para os .
"'rribunais Especiais".
..
O.Sn. BARRETO CAMPELO - O processo de menores, por
lei, é secreto; entret.anto, os jornais estampam, quotidianamente, fotogl'ufias de menores delinquentes, em todas as cidades do Brasil, a-pesar-da proibição existente.
'
O SR. AUGUSTO LEITE - Por isso mesmo cabe a
ação técnica dos médicos e dos juízes para que êsse noticiário se ilão divulgue.
. A s6 colaboração do psiquiátra .não me parece bastante.
Sem a rigorosà. éspecialização dos magistrados, bem, como
.a de todos os seus au.~iliares, não se -pode-pensar na realização perfeita do pensamento que presidiu á criação dêsses
tribunais. ~ umaminucia que não afeiaria a nossa,minuciosa Constituição. A lei ordinária. cogitaria do niais.
.
Cf

Srs. Constituintes.
Ganharia mais o Brasil salvando crianças, em campanha
racional acomodada ao máximo de suas fôrças, que abrindo
as suas portas á imigração estrangeira. São elas os melhores colonos para as nossas terras.
Na obra de multiplicação, conservação e aperfeiçoamento de nossa raça, nenhum trabalho" consequentemente,
mais lógico e de maior rigor ciêntífico que o de cuidar da'
prosperidade física, intelectual e moral da infancia.
É o trabalho basilar. Sem êle tudo será precário .
Tratar as doenças e misérias presentes é, não há negar,
fazer obra útil e indispensável á regeneração do homem,
mas é fazer terapeutica sintomática. Há em cada caso de
patologia médica ou social uma causa longinqua, profunda.
donde deriva, diretamente ou indiretamente, o mal atual.
Prescrutar essa causa, descobri-la e removê-la é fazer a
grande terapeutica - a terapeutica patogênica. Não se
esvasiarão jamais asílos, hospit.ais, hospícios e cadeias com
o exclusivo tratamento dos que lht><; ~nchem salas e cubículos.
.
Não se pode duvidar, é obvio, do proveito ';üe auf(>re
a sociedade quando proteje e medica, por exemplo, uma criança de pesada tara hereditária. Essa criança poderá vir a.
ser uma pequenina fôrça construtora.
Mas, se, ao invêz de lhe combatermos, lhe evitarmos a
doença, - que a pode inutilizar· ou estropiar para sempre
e anular ou conspurcar toda a sua decendência; se, pela medicina e pela higiene, dela afastarmos, originariamente, as
taras; se, pelos cuidados de que cercarmos os seus progenitores lhe assegurarmos forte cabedal biológico ao aa5,~er;
se, ao recebermo-la. assim, deliberadamente a conservarmos
sob a nossa proteção, ao lado de sua genitora, poupando-lhe
sofrimenlos e dela afastando todos os riscos de morte;
se não na perdermos de vista e lhe seguirmos os passos em
casa, nas eeolas. onde quer que ela esteja. até a puberdad~ ela set'ú sem dúvida útil a si e á sociedade, será,
com certeza, um grande fator a contar na marcha ascencional de seu país·.
.
Considerai, no clarão da ciência. moderna. o problema
(la tuberculose, o ,problema da lepl"a e tantos. e tanto~ outros.
Os pacifistas mesmos voltam-se descoroçoados para ~
'ínfancia e pregam nas escolas o seu credo' de paz e de concordia universál.
Sr. Presidente, é desolador o que se vê ,:mlre nós. e
para envergonhar o que se yerifica. na zona rural e mesmo
em capitais do país. Aliás, essa tristeza e essa vergonha são
.do mundo inteiro, que reconhece nó desmedido da mortalidade infantil atual uma das suas maiores humilhações.
Clínico, vezes sem contá acudi a mulheres pobres nas
aflições de um parto distócico, quando já a feitiçaria esgotara todos os recursos e falharam as mais estrambóticas
mezinhas. No casebre. tudo conspira, de regra, contra a vida
da parturiente e do nascituro. Não alumia o quarto uma
réstca siquer de sol. O chão é úmido e mal ,batido. As paredes são enegl'ecidas pela fuligem dos "pifós'" e dos tições
que fumegam a um _passo da eIL"'I:.erga •
.- " Dir-se-ia uma "camara escura". dentro da qual, sol a
pino,.· em pleno nordeste,·" médicos trabalham por vezes á luz
miserável de um· candieiro de querosene.
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Nesse meio, entre pavores a parteira é o maior pavor. Lá
está o azeite rançoso para as suas mãos imundas; lá estão o
trapo e o sarro de cachimbo com que ela liga e pensa o
cordão umbelical. A oftalmia purulenta, o tétano umbelical
e a infecção puerperal aí campeiam livremente. No horroroso do quadro, debuxado propositadamente para mostrar
o que se' vê ás portas de cidades e até dentro de cidades por
aí além, - dão-se as mãos a pobreza e a ignorancia. A ignorancia, porém, leva a melhor. Ela é mais funústa e mortífera que todos os preconceitos, que todas as pestes; suplanta a própria perversidade humana. (Muito bem.)
O SR. JOAQUIM MAGALHÃES - Por isso mesmo, devemos
desvendar novos horizontes. com leis sociais.
O SR. AUGUSTO LEITE - Perfeitamente.
Contra ela sobretudo, e logo, sem perda de tempo, . é
que se deve armar a Nação.
~
A educação é o elemento preponderante em toda ação
social. A universalização de princípios de higiene que não
custam tanto, supriria, em parte; a nossa indigência.
Não âeve tardar o dia em que em todas as escolas, mormente nas escolas normais, seja obrigatório o ensino da pue- ~
ricultura, instituído em moldes mais amplos e com um
,cunho verdadeiramente prático. Os benefícios que daí hão
'de decorrer não se medirão, espalhados por igual nas grandes capitais como nos mais longinquos e obscuros logarejos
onde a professora é tantissimas vezes a única palavra que
aconselha, orienta e "esclarece.
Pesa sÔbre o nosso país a infamia de 80 % de analfabetos.
Reabilitemo-lo. Redimamo-lo pela Educação e pela Saúde~
Façamo-lo êmulo das nações mais progressistas. Sejamos
dignos do século XX, do século da criança. Uma nação que
não está a par de seu tempo, já o disse Alexandre Herculano,
é uma nação miserável.
Srs. Constituintes. Justiça.
Onde o corpo é são e são o espírito, a Justiça encontra
bom e seguro gasalhauo. Enlaçam-se as suas manifestações
mais puras.
.
Nasce com a cultura a ciência; repousa na justi~a o equilíbrio·social. Com os primores de uma e a indepêndencia, inteireza, incorruptibilidade da outra se caldeia a civilização.
, Não há penas que se não transmudem em bálsamo e
conforto, nem esfOrco que se não pague com juros dobrados
Quando,empregados 00 desell\'olvill\~'lll0 do ensino, no upal'elham'"ento da justiça e na's,ua perfeita e rigorosa distribuição.
Aclarada a inteligência c modelado. a rigor, o caráter, -o
homem experimentado na prática das virtudes cívicas exer- .'
cerá seus direitos e cumprirá. satisfeito seus deveres de cidadão.
S1's. Constituintes. Representação. Saem do seio das
multidões os elementos essenciais da vida social nas democracias: sáe o jurado c sáe o eleitor. e é pela:: mãos dêste
que se tem o'legislador e o Cheredo Poder Executivo.
Plausível é, portanto, o inferir-se desse asserLo que não
basta scilier lêr, mas saber pensar e saber julgar para que~s
urnas exprimam a vontade conciente da Nação.
_'
,Está nisso toda a essência da democracia. Fóra daí será
sempre um. mito a verdade do regimerepresenf.ativo.
A falência da administracão pública no Brasil resultou,'
em grande parte,. da mentira; eleitoral. Quando outras não
ocorressem' esLa"s6"razão explicaria, de sobejo, a desgra-
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çada condição atual, política e econômica, em que nos deba- .
temos vai por tão largos anos, humilhados elIl mal doirada e
oprobriosa servidão.
-,
Liberdade de pensamento. Nas sociedades como nos indivíduos.. Sr. Presidente, as leis não se infringem sem dis- '
túrbios nem perdas para o organismo, humano ou social.
A ordem, a harmonia e a paz necessárias ao equilíbrio'
vital estão no respeito â lei.
.
.
Onde não há ordem, isto: é, submissão á lei, não há liberdade: há anarquia. (Apoiados.)
O vezo da profissão está a· insinuar o exemplo trivial:
com êle melhor me faço entender.
Um órgão. da Sociedadp. como do c·orpo humano, que se
rebela e, abusando de sua liberdade, transgride a lei. não
foge ás penas pe10 deslIse ou pelo crime cometido.
A liberdade de ir e vir é assegurada por lei, mas se no
exercício dêsse direito que a lei lhe outorge;, o homem se
excede e penbtra o domicflio alheio, ferindo de face o direito
de outrem, logo se lhe corta o passo e se lhe prescreve puniCão, acomodada ao vulto do delitol
Que maior liberdade que a que desfruta o cérebro? Entretanto, se se eÍlgolfa ·em trabalhos excessivo!". maiores do
que as que lhe permitem as suas próprias condições e as condições do organismo - exhaure as suas energias, e, incapaz, entra a delatar, nas perturbações de ordem geral, a sua
insubordinação ás leis da fisiologia. Reduz-se-Ihe a breve
trecho a capacidade produtiva, já não exerce o seu poder
de supremo coordenador. A desordem penetrou o organismo. Definiu-se a doença.
Se ao revéz disso, maniéta-se um órgão e cercea-se-lhe a
liberdade funcional, começa êle, sem tardança, a gritar. movimentando-se solidária, também a sofrer, a economia
inteira.
Há um justo termo que é preciso respeitar. porquê dêle
depende êsse equilibrio que se patenteia na sociedlldepela
ordem e no indiViduo pela saúde. Confundem-se, pois, os
limites da liberdade com os das leis que regulam as condições da vida, individual ou coletiva, organica ou social. na
justa expressão da qual se firma0 respeito' ao direito
alheio.
.
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, dentro dêsses princfpios o Brasil será uma nação organizada, forte e feliz.
(Muito bem; muito bem. Palmas. O orador- é vivamente cumprimentado. )

12
Durante o discurso do Sr. Augusto Leite, o
Sr. Antônio Carlos. Presidente, deixa a cadeira
da presidencia. que é ocupada pelo Sr. Cristóvão
Barcelos, 2° Vice-Presidente.
O Sr., Presidente -:- Tema palavra o Sr. Cunha Melo.
O· Sr. Cunha Melo ....,- Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
ÃSsinando.-com restrições, o substitutivo constitucional na
ordem do' dia -de . nossos -debates, contraí para..·convosco o
dever de vir dizer-vos-dessas minhas restrições.
E' escasso·o tempo .regimental de. que disponho Paraofa2ê-lo. Menor ainda é a minha autoridade para versar desta
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tribuna magnificente, ante êste auditório selecto, matéria
tão vária e das mais relevantes.
Sem. ex6rdio, pois, poupando o tempo e a voss aatenção.
consigno a seguir algumas de minhas reservas sobre o notável trabalho da o'Commissão dos 26".
Nêsse trabalho, como é de vosso conhecimento tive participação mais direta no capítulo referente a "Mu~icipios" e
"Conselho Supremo"; êste no substitutivo inscrito sob o título "Conselho de Estado".
Opinei pela suppressão do "Conselho Supx:emo", criação
do anteprojeto; opino, ainda agora, também pela supressão
do "Conselho de :Estado".
Pela orientação das bancadas grandes e pequenas - já
é lícito afirmar-se que um e outro não existirão na nOssa
carta consti tucional.
Na parte referente aos "Municípios", divergi, fui·. voto
vencido na orientação dada ao § 20 do art. 127.
Nêsse; parágrafo, reduziu-se a uma ficção, anulou-se o
princípio -da eletividade dos prefeitos municipais prevista
pelo artigo. Já daqui justifiquei uma emenda a êsse parágrafo, na qual, com o objetivo de prestigiar a autonomia
municipal, cerceei as exce~ões ao princípio da eletividade
dos prefeitos municipais.
E tambem pela leitura das emendas, já apresantadas ao
substitutivo constitucional, posso ter a satisfaçã«:' de registar
que, diversas emendas adotam os alvitres constantes do meu
parecer sôbre "Municipios" e do meu voto com restrições.
O substitutivo constitucional, objeto de minhas divergtmciaR .~rn all?:tlTIs pontos, merece, porém, os meus maIOres
louvores em muitos outros. Confiou-o, em conjunto, a Comissão dos 26 a três dos seus elementos maiR autorizados e
êles corresponderam, com j;1;rande elevação ~ confianca de
qm', em lJoa hora. foram invf\stidos.
Aprecia-Io-ei rapidament.e. tanto quanto me permitir a.
cxiguidade do meu tempo regimental, duplicado pelo gesto
generoso dum dos meus colegas de bancada.
O artigo t2 do substitutivo versa matéria do mais relevante interêsse para a União e para os Estados.
Cogita da 'intervenção federal nos Estados, arrolando
sete casos nos quais essa medida se pode verificar.
No nosso regime, um ,dos poderes, uma das faculdade~
mais sérias, mais importantes, do Govêrno Central, é fl dI-!
intervir nos Estados. Nada de maior interêsRt> no nosso regime que a fixação da área di!' competência. da órbita de
faculdades, dos limites de poderes, dn partiJhã de atribuições entre os Estados e a União.
Oequflibrio entre os poderes estaduais e Oil fedp.rlli,;;
constitue a magna questão, a ratio vivendi do pacto fedet'ativo.
O anteprojeto constilllcional continha as mais impressionantes ameaças á autonomia estadual.
A medida extraordinária, excepcional, dada ao Govêrno
Central, de intervir nos Estados, como pivc;t" de nossa própria org::mii::H;ãopoIítica, deve ser praticada em benefício
da União e também dos BRtados_
Deve a União, servir-se de sua·"fôrça, que aliás, decorre
dos próprios El5lailos, para protegê-los, nunca para oprimí-los, nem humilhá-los.
~
A intervenção deve sempre revestir o caráter de medida protetora: -- do próprio Estado ou da u.:nião.
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Fóra daí. sem essa fp.ic:lâll de medida protetora, ela não
se justifica.
Um grande comentadol·"a r:onstítuição americana já a
definiu como "Poderp.~ rl,> prll(l>ger os Estados.
Tal o papel, eS;;3 -a finalidade da refe~'ída ptovidência
nas constituições americanas e suíça.
Na imensidade e na diversiaade do D'JSSO terriU\rio. a
federatão. escreveu Ruí Barbosa. é o laço de unidade e o
tipo normal de organizaçãc livré do pafsNum discurso no Parlamento Nacional, afirmou Joaquim ~abllco:
"De fato, Sr. Presidente, ao passo que o anolicionista.
com raras exceções, é um fenOmeno recen1,e na nossa história, a autonomia é fenômeno do nosso o::lssado torio. N6s a
encontramos no cresómentogr'adual, lento, do nosso País;
encontraIllo-la associada ás antigas capitanias; p,ncont.ramola antes da Independência. e a despeito dela, durante todo
o primeiro Reinado, durante toda a Regência e para perdê-la de vista é prer.iso atravessa. 45 anos dêste reinado,
em que a centralizacão se aperfeicou e fey. desaparecel'
Mmpletamente da superfíde o espírito que aviventa toda
a história brasileira."
O SR. BARRETO CAMPELO - Nabuco disse, realmente.
essas palavras. mas eram-excJusivamente no sentido da Federac:lão administrativa. contl'a a centralização que o I~
pério fazia. Nunca esteve no seu pensamento a Fedel'açao
política.
O SR. CUNHA MELO Certamente, Nabuco refletia:
a época, a oportunidade de tempo em qu~ escreveu.
O SR. BARRETO CAMPELO
Foi essa Federação que se
quiz fazer desde a Regência, no Império e que se devia ter
feito na República.
O SR. CUNHA MELO - E o regime federativo, pacto
de fraternidade entre os Estados.
O SR. BARRETO CAMPELO - ~ste pacto é imaginário. O
Brasil era um todo 56. Nunca fizemos esse pacto. É ilusão
da ConstituiCão de 91.
O SR. CUNHA' MELO - O pacto tornou-se realmente
imaginário; não pelo excesso das franquias estaduais, mas
pelo' desequilíbrio, pelos desmandos do poder central..
:!\las, dizia eu, o regime federativo. pacto de fraternidade enLre Es1..ndos, como o definiu ~Ieira de Vasconcelos.
na Constituinte de 91, tem como princípio dorsal: - a mais
amplll autonomia dos Estados em todos os neg6cios do seu
peculiar inte1·e,~se.
.
A expressão _negócios do seu peculiar interêsse, hem sei,
está condenada' pel;;. técnica, pelo direito constitUCIOnal
moderno.
.
Não tem definiçãD. nem área própria. De federatáo, a
federação, os negócios de peculiar interêsse local variam
muito.
.
Na Alemanha, na Suíça, a instrução pública pertence
.~o Poder Central.
Ao Direito Positivc r·eserva-secl. finalidade de, em
cada caso concreto, definir. resolver, limitar qual aesfet'3.
de ação local ou central,. tendo . em vista os precedentes hist6dcos, as np.c~sida.des materiais, morais e sociais dos·
povos. DOS regimes federativos•.
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Num Estado federativo, porém, a coexistência da autonomia local com uma soberania central, é elementar
princípio.
A situação deprimida de humilhante das nossas províncias no Império levou-nos ã prática dum federalismo
mais e~alt.ado. '
Conduziu:"'nos, é certo, ao exagero, ao abuso de franquias, de autonomia estadual.
O SR. BARREETÓ CA..'ld:PELO - Não tinha entendido perreitamente V. Ex. Folgo, af"ora, em registar melhor rumo.
O SR. CUNHA MELO - Foi um fenõmeno natural.
Coroo aconselhava Ruy Barbosa, o Govêrno central Ja
não deve Ber visto como aquele monstro de centraliza.,;riQ
cessarea, que provocou tantas inquietaÇÕes, protestos e revoltas por todo o país no regime anterior a 89.
Á União, a fort}a organizada, individualidade dos próprios Estados, compete os grandes interêsses nacionais.
Resultado de esforços congregados, o Poder Central dev+!
distribuir e disseminar êsses esforços com equilíbrio, protegendo e não .oprimindo.
Num país como o nosso. imenso, de zonas tão variadas.
não poderíamos realizar uma federação de Estados igualmente fortes &-. ricos, ou fracos e pobres, grandes e pequenos.
Nem mesmo uma melhor divisão ~erritorial poderia
realizar êsse milagre.
Cuidemos, porém, de viver coêsos, solidários, adotando
uma ot"ientação equilibradora dos interesses e dos direitos
da União e dos Estados. admitindo. a intervenção daquela
nêsses somente quando o próprio interesse nacional reclamar.
Os abusos das inlervençõesfederais nos Estados, como
é sabido, vêm-nos dO$ primeiros dias do Govêrno Heoublicano.
Conhecêmo-ios todos nós c, por isto mesmo, devemo,;;
temê-los.
Das lIções amarga::. do passado e, até certo ponto do
presente, colhamos todos a experiência. Coloquemo-nos no
dever de restringir, nas épocas normai::, já que não podemos
fazê-Io nas anormais, oS perigos das intervenç~es .
. O SR. LUIZ CEDRO ,.......: Tanto mais quanto as intervenções não eram para corrigir: eram apenas para repôr situações políticas favoráveis.
O SR. CUNHA MELO - Chegarei até lá, tendo, porém.
por antecipação. a alegria de ver que V. Ex. adianta meu
pensamento.
O estado de sitio e a intervenção federal são instituto~
peculiares ao regime federativo, essenciais ao seu funcionamento, sua própria sancão. Armas terríveis•.quando mal
manejadas, golpeam'mortalmente a autonomia estadual,. as
liberdades públicas.
c
Transformam-se em fontes de. violências, desnaturam a
federação, tornam-na ilusória, atropelam todos os direitos.
Por isso mesmo nunca será demasia esclarecer, restringir, fixar hemos casos de intervenção, regular o estado
de sitio.
.
.
.
- .
O SR. B.-\RRETO CAMPELO - Eu nieaventuro a dizer
que não conheço um caso de intervenção feita no alto sen-
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tido nacional. Todas obedeceram, ou a caprichos pessoais.
ou a interesses partidários.
O SR. CUNHA MELO - Registro a declaração do nobre Deputado, para congratular-me com S. Ex., que vem
trazer apõio autorizado á crítica que faço ás intervenções
na República.
.
A República Argentina é o pais onde os casos .le intervenção federal são mais férteis,. muitas vezes determinados
para repelir o caudilisIrlO político dominante nas suas proyincias. É' que os casos dl2' intervenção lá não foram regulados.
Na Constituição de 18-91, em tres dos quatro C8.'SOS previstos no art. 69 , a intervenção, medida de caráter político, foi
preVIsta em defesa do pI'oprw interesse naCIOnal. R.elprindo-se a êsse artigo, classificou-o Campos SaBes, o coração da
nossa Carta Constitucional.
A expressão, para manter a forma republicana federativa, vaga. aberta a interpretações tendenciosas, usada pelo
n. 2, do artigo 6°, explicou, sem justificar, intervencões de
toda a espécie.
.
Já em Junho de 1894, Martins Junior suscitava a necessidade de uma regulamentacão do artigo f. da t:onstituição de
1891, sobretudo para uma compreensão perfeita, nítida, exata
do que era fórma republicana federativo ~. tie quando, para
a sua manutenç.ão, poderia o Govêrno Federal intervir nos
Estados.
De 1894 a 1926, a fôrma republica.na federativa foi entendida e praticada por todas as manobras.
Muitas intervenções, nos pequenos Estados, - pequenos
no sentido de fraco!' em expressão política, - foram feitas.
Com acerto e habilidade. ,a reforma constitucional de
1926 substituiu o n. 2 do artigo ô da Constituição de 1891
pelo seguinte:
"Assegurar a integridade nacional e o respeito aos seguintes principios constitucionais:

...................................................-

,

.

'O anteprojeto, mandado elaborar pelo Go\'~rno Provisório e o substitutivo da "Comissão dos 26", adotando a orientacão da reforma ·de 1926, estabeleceram. também os principios básicos a que os Estados devem obedecer na sua organização. e cuja inobl:ervancia dá lugar á intervenção federal.
Aquele, com mais censuráveis restrições á autonomia
estadual; êsse, mais comedido, menos centralista.
_
O anteprojeto, com melhor técnica, na letra e do artigo
'13 falava em princípios constitucionais do artigo 81 e, nêsse
artIgo. t:lnum~rava esses Pl'llICípios; o :;ubstitu tlVO, cvnfuudindo' principio~ rom preceitos constitucionais. usando-os
como simples sinônimos, no artigo 12 n. 5, fala na observancia dos preceitos constitucionais do artigo 123 e, neste artigo,
enumera princípios constitucionais.
Princípios e preceitos constitucionais não são sinônimos.
Princípios constitucionais são os elementos básicos fundamentais, insubstituiveis da- organização polftica dopais;
por preceitos ou disposicões constitucionais entende-se tudo
quanto na Constituição foi' regulado e previsto.oOs preceitos estão ent.re os principios. mas êstes do alguma coisa mais que' aqueles, têm outra significação e prestigio dent.ro do texto constitucional.
'. Dado, porém, que- preceitos e principias tivessem na tendência const~tucional a mesma significacão, o que admito sem
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conceder, s6 para discutir, nem assim seria de bOa técnica
usá-los indiferentemente, pois não é aconselhável o emprego
de sinonímia' nos textos legais.
Para harmonizar-se com o artigo 123, onde se fala de
.princípios constitucionais e não de preceitos constitucionais,
o artigo 12, n. 5, do substitutivo deve ser redigido referindose a princípios e não a preceitos.
Assim se fez com mais aCerto no anteprojeto, como já
salientei; também assim se deverá proceder no substitutivo.
Mas, b anteprojeto continha um dispositivo repetido no
trabalho da "'Comissão dos 26", o qual a prevalecer será a
mais perigosa arma de destruição da autonomia dos Estados.
No parágrafo único do artigo 123, reproduzindo ipsis
verbis, o parágrafo segundo do artigo 81, daquele, disPõe o
substitutivo constitucional.
"A especificação dos princípios acima enumerados não
exclue a observancia de qualquer preceito explícito ou implícito na Constituição."
Medite Sr. Presidente; meditem Srs. Constituintes, um
pouco.
Pensem na sorte reservada. aos Estados, quando o pretexto da inobservancia de qualquer preceito da Constituição,
explicito, possa determinar uma intervenção federal 11 ,
L:ma me·nda gl"ave. ~xtraurdlQ:li-la...x.CcpciüDal, como a
intervenção nos Estados, só póde ser praticada nos casos expressamente pI't'vistos.
O SR. BARRETO CAMPELO Até a ort.ografia nas leis· é
capaz de detprminar a intervenção...
O SR. CUNHA MELO - De inteiro aCÔrdo com V Ex. ;
até a interpretação gramatical.
Objetar-se-á que. se a inobservancia de leis federa.is
pode justificar a mesma medida, com mais forte razão poderá fazê-lo a inobservancia de um preceito constitucional.
Mas, para a inobservancia de alguns preceitos constitucionais. o próprio substitutivo estabeleceu determinadas ~an
ções e, para a de outros, não há, nem seria possível haver
sanção alguma, sobretudo da intervenç.ão, verdadeira pena
máxima para a autonomia dos E5tados.
O SR. LuIZ CEDRO - É alarmante a facilidade com que
se permitem essas intervenções, $obretudo. tendo-se em vista
que elas nunca foram realizadas Do bom sentido.
O SR. CUNHA MELO - É alarmante e sirva minha presença na tribuna para dar um grito de alarma, para clamar.
num sentimento de revolta, numa explosão, em favor da :lUtonomia dos Estados, assim ·tão abandonados, ·tão desprotegidos.
I~tervir nos casos onde a inobservancia de um preceito
constItucional já tem uma determinada sanção. seria punir
u:n a s6 falta com duas penas; fazê-lo quando uma sanção
nao há. não é possível, seria violência.
.
Existem no substitutivo preceitos constitucionais, isto é,
artigo.s da Constituição que são verdadeiras teses. postulado5
doutrInários ao sabor de todas as interpretações, cumprivei,-::
e praticaveis com a maior ou meno:' amplitude.
~ntre outros, seja-me licito citar a esmo, . o seguinte,
cont~go no capítulo "Ordem Econômica e Social":
.
..Art. 150 - A .ordem econõmicà deve ser organizada
con!orme os princípios da justiça e as necessidades da vida
naclOnal. visando proporcionar a· todos uma existência digna
dãbomem. .
=
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Dentro dêsses limites é garantida a liberdade econômica n.
E, êste outro ~
'"
.
"A família, constituida pelo casamento indissolúvel, está
sob a proteção especial do Estado".
Quais os princípio!:> de justiça e as necessidades da vida
nacional que devem presidir á organização duma ordem econômica proporcinadora duma existência digna· do homem'?
. Onde um padrão para esses princípios de justi'ça;
quando serão as mesmas, em todo o território nacional, as
necessidades dos brasileiros, no Amazonas ou no Rio. Grande do Sul, em Minas ou no Ceará; qual a medida da dignidade da existência humana. no Brasil ou em qualquer outro
país?
Não é essa dignidade tão variável pelas próprias condições do meio, da época e do papel do homem na sociedade?
Na retribuição dos serviços, q~e lhe são prestados, é o
próprio Poder Póblico o primeiro a demonstrar a absoluta
ausência de um critério de estimação. dessas necessidades e
o desinterêsse pela dignidade dos seus servidores.
Na orientação· de abandono, de falta de assistência por
parte do próprio Govêrnb Federal a certas unidades da federação, tratadas como párias da nacionalidade, enteadas da
república, tem havido e, possivelmente, continuam a haver,
êsse desapreço pela organização duma ordem ec.onômica
em que essas unidades e suas populações tenham dentro do
Brasil e, entre brasileiros e estrangeiros. uma existéncia
compatível com os mais insignificantes princípios de humanidade.
Ainda há poucos dias o meu cole'ga Dr. Ãlvaro Maia,
num discurso memor.ável, dentro dêste recinto, salientava,
em frases incisívas e aquecidas pelo entusiasmo da mais
justa das revoltas, a desigualdade do tratamento dispensado
pelos nossos poderes públicos ao trabalhador nacional e ao
emigrante, aquí recebido com todos os zelos e facilidades.
Não pode a União exigir dos Estados aquilo que ela
própria não pratica.
Nem muito menos poderia puní-Ios com uma intervenção federal por infrações de tais preceitos, explicitos sómente no texto constitucional, na forma, mas dependentes
de interpretações as mais variáveis na prática, no nosso
meio e das suas realidades.
Também a proteção especial do Estado á .familia, conselho de elevados propósitos, não poderá exercitar-se aqui'
e ali, no norte e no sul, nas cidades e no mterior do país,
com igual orientação. merecer as mesmas providências.
Para a prática e a observanc:ia (lU inobservancia de
preceitos tão amplos, de tanta humanidade, não há., nem
pode' haver, um critério qualquer. uma justa medida.
Se a inobservancia de preceito!'! explicitos, sem sanção
possível, precisamente. pela falta de um critério de ·sua observancia, não pode, não deve justificar uma intervenção
federnl, com maior razão se pode dizer da inobservancia de
prpceitos implícitos. Quando, para a inobservanc.ia de determinado preceito· seu, a Constituição não impõe qualquer
sanção, o remédio será o recurso ao Poder Judiciário.
Na reforma constitucional de 1926. o Sr. Muniz Sodré
fez, num dos seus discursos. estas judie.iosas e brilhantes
ponderações :
..A matéria de intervenção é de direifCl el'ltrito; O~ r.asos··
que a determinam ou são expres~amente declarados ou não
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existem, porquê não podem ser ampliados por interpretações anal6gkas.
Rui Barbosa, ocupando-se do assunto, afirma que, do
silêncio da Constituição, devemos concluir que ela não cogita
- "senão unicamente da sanção .judiciária".
Pela emenda, que ora discutimos, a violação de qualquer
dêsses princípios justifica Ullla intervenção do Govêrnv t·~
deral nos Estados.
E isso amda porquê a emenda, a-pesar-de ampliar o
conceito da expressão - "princípios constitucionais da
União". e considerar a violação de qualquer deles causa legítima de intervenção nos Estados, não diz se a intervenção
s6 se dará para que faça o Estado cunsIgnar na sua Constituição êsses preceitos fundamentais da República que nao
fo@m POI esta Constituição respeilados; ou si se 1UL"á aInda para que, n~ prática. embora a ConstitUlção, consigne teoricamente êsses princípios, êles. sejam obedecidos, isto e,
para que na prática êles correspondam a uma realidade
concreta.
A Constituição não o diz. de manpira que. para se faZer
a intervenção, do acôrdo com os princípios consignados nesta emenda. não serIa preciso p,'ovar-se que o Estado em
questão não consigna na sua Magna Lei os -rrincípios que
constituem a essência do regime republicano, bast.aria qne
se ale€,a~se que não obsLante essas franquias liberais e regras democráticas, estarem consignadas na lei fundamental do Estado, elas não têm na prática a realizat-ão concreta,
não cOl'respondem á realidade dos fatos, porquê os arHgos
ãa Constituição são continuamente violados.
Vê-se bem, Srs. Senadores, a que perigo nós exporiamos
todos os Estados da Federação brasileira, se porventura aceitasl'emos essa disposição. que pstá inteiramente contl'ària
á parte final do artigo 90, da Magna Lei da República. Mas,
aceita essa doutrina, adotada essa emenda, estarIa de fato de
todo eliminada da República, banida do nosso regime constitucional, a autonomia de qualquer das unidades da nossa
lfederaçáo.
A Federação passaria a ser um mito, porquê os disPOSItlVOS desta emenda permitiriam a intervenc.:ão federal,
em qualquer Estado da Federação brasileira.
Nenhum escaparia".
.
E. o Sr. Moniz Sodré; assim se manifestava, insul'ginciose contra a medida da intervencão federal, nos casos de
inobservancia de princípios Constitucionais.
Admitir também a intervenção federal nos Estados
para exigir-lhes a observancia de quajsquer .preceitos comtitucionais explí-eitos, e até9mplícitos, será um desatino, será
estabelecer as mais censuráveis reservas á autonomia dêles.
Penso que, meàida extrema, da mais vasta· repercussão política, a intervenção federal deve ficar limitada aoS
casos expressamente previstos.
Previsto e em pequeno número.
Por tais considerações, entendi apresentar uma eme:lda suprimindo ú § único do artigo 123 do substitutivo.
Basta, e já não é pouco, que aquela faculdade tão ~x:
cepcio'lal seja conferida á União para assegurar o ~espelto
dos princípios constitucionais estabelecidos no artIgo 123
e a execucão das leis federais.
._
No regime federativo, os poderes reservados- á . UDIao.
são restritos. Os poderes maiores e mais 3JDPlps, áquele!5
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que não foram reservados á Uniã<>,são dos Estados, de cuja.
fôrça e coesão aufere o Poder Central todo o seu prestígiú
e autoridade.
US .:rue ::l.;sim não pen~ern t.enham () desassombro de
mudar a forma de orga:lizacão política do país, facam logo
o entêrro de nosso regime federativo em eu,javigência temos prosperado e mantido a unidade nacionaL
Sob ~sse regime. os nossos Estados têm adquirido vida
própria, sendo hoje. centros de resistência, reservatórios de
. energias e de renovação de todo o pais.
:...inda, Sr. Presidente, detendo-rolO no c exame do ari.. 12
do substitutivo, discordo do caso de i1~tervenção f6deral previsto pelo n. 6, isto é, pa.ra reor(1(1n.izrrr as finan.ças dos Estados quando, salvo força maior, cessüYe'(n:;:'por mais de' dois
anos consecutivos. os pagamentus de sua dívida fundada.

A intervencão federal para restaurar finanças dos Estados é uma inovação da reforma constitucional de i926.
Foi enxertada sob o n. 4, do art. 5 da Constituição, asfim redigido .

...................•....... --

~/

.

"para reorganizar as finanças de' l!:stado. cuja incapacidarU
para vida a1ltônoma se demonstra pela. cessação de pagamentos de sua divida fundflda, por mais de dois ano'!".

A desorganização àas finan""i.05 estaduais pode provir de
causas fortuitas.
Nem sempre é oriunda da :Dá gestão dos negócios públicos e da falta de mor'aiióade administrativa.
A União, com a faculdade de faze!' dinhdro, com melhor crédito para contrair emPréstimos e emitir apóliCe!.
maiores fontes de rendas, lá se viu na conting~ncia dolol'osa
de sUi'pender os SE'US pajZam~Tltos.
Acrescente-se que, numa má orientação financeira do Govêrno Federal podem tesultar, e isso ,iá tem acontecido, as
mais danosas consequências parc1 as finanças estaduais.
Não tenho a primazia destas considerac-ões. _
Elas já foram feitas quando se discutiu a reforma constitucional de 1926.
Não se esqueça também que certos Estados foram esbulhados pelo próprio Govêrno Federal, nunca mereceram a
menor assistência, não tiveram siquer o direito de escolhe)."
os seus ""ovêrnos " represf\ntanl es no Congresso Nacional •
. OSr.Presidente -=- Pergunto ao nobre o-rador se o seu
temp~ é apenas de meia hora.
O SR. CUNHA MELO - Sr. Presidente, falo com li minha I;Deia hora e com a do nobre colega, Sr. Alfredo da Mata.
No inicio do meu discurso, já consignei os meus agradecimentos áquele meu ilustre colega.
O SR. SAMPAIO CORRErA - Arem disso, V. Ex., como relator, que é, pode falar durante uma hora.

O Sr. Presidente - Aproveito o ensejo para declarar á
Assembléia que a =sessão, que devia tet<minar á: 17 horas,
está automãticamente prorl"ogad? até ás 18, pelo fato de haver ocupado a tribuna, por i hora, () Sr. Ministro Juarez
Távora.
O Sr. Aloisio Filho -

Peço a palavra. pel;,. ordem.
O Sr. Cunha Melo (Pela ordem) - Desejaria, que V. Ex..=
Sr. Presidente, se dignasse de descontar o tempo que vai ler
tomado pelo nobre Depu.tado Sr. Alo[sio Filho.
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O Sr. Aloisio Filho (pela ordem) - A questão que desejo levantar é a::segmnte: o Sr. Ministro Juarez Távora falou hora e meia.
O Sr. Presidente - Pela iriformacão que tenho, há engano da parte de ~. Ex.: o Sr. Ministro Juarez Távora
falou durante uma hora.
"
"
O SR. ALoISIO FILHO - Mas, na prorrogação da sessão
até ás 18 horas já é restituido êsse tempo?
O Sr. Presidente - A sessão começou ás 13 horas e
iria até ás 17 horas; mas passa a terminar ás 18 porquê,
automaticamente, está prorogada, dêsde que o Sr. Ministro
da Agricultura ocupou a atenção da Casa por uma hora.
O SR. ALOíSIO FILHo - Lembraria á Mesa o tempo
anterior ocupado pelo Sr. Ministro Juarez Távora. É ape";'
nas uma lembrança que faço para oportunamente considerar o assunto.
O Sr. Presidente - Tendo o Sr. Ministro da Agricultura, repito, falado durante 1 hora, a presente sessão fica, automaticamente, .prorrogada até ás 1.8 horas.
Continua com a palavra o Sr. Deputado Cunha Melo.
O SR. CUNHA MELO (continuando) - Possigo, senhor
Presidente.
Não se pratique a Injustiça de atribuir somente aos
homens dêsses Estados, aos seus administradores, todas as
responsabilidades pelo desconcerto de suas finanças, de sua
aparente insolvência.
Quando, da reforma constitucional de 1926, correu, com
visos de certa autentiicdade, a versão de que o novo caso
de intervenção federal, previsto no n. 4 do art. 6°, da
nossa Carta Constitucional, alvejava o caso do meu Estado,
'
do Amazonas.
Mas, Sr. Presidente, a situação econOmico-financeira do
Amazonas por muitos olhada com displicência, por outros
com desprimor, para os amazonenses, por poucos, por pouquíssimos, com patriotismo, não é muito diversa da de alguns Estados da Federação.
O AInazonas vivia dentro de suas receitas, embora já
com esbanjamentos, gastos perdulários e censuráveis,
quando o Govêrno 'Federal o esbulhou do território do Acre
que, para aquelas receitas, concorria com vultosas sOmas.
Perdendo o Acre, em f905, sem lograr qualquer repara~ão, logo em 1906, o Amazonas começou a sentir o desequilíbrio dos seus orçamentos e a lançar mão do recurso dos
empréstimos externos e do funding. tão conhecidos da própria União.
Os seu! administadores, com raras excepções, surgiam
odas injunções da política federal, desta recebiam, não
obstante todos os seus desatinos, com o protesto geral do
Estado, todo o prestígio, toda a força.
Lembrado para sofrer as mais indébitas e nefastas incursões na sua vida política_e administrativa, esbulhado no
seu próprio território; esquecido, porém, para "merecer uma
assistência material dos presidentes da República e seus ministros, para. recebet a reparação a «DIe tinha direito, veio
ainda o meu Estado a sofrer um maior quinhão nas consequências da crise econOmica que atravessa··o mundo.
VOLUlO XI'Y
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Viu depreciar-se o produto que constituia todas as fontes de sua vida econÔmica - a borracha.
Não tenho tempo, nem ensejo hábil dentro da finalidade
~e me trouxe a esta· tribuna, para· quaisquer outras con,sid.erações em tôrno da situação econÔmico-financeira do
Amazonas.
.
.
Poderei, porém, dizer aos Srs. Constituintes, queapli.cado, a rigÔr, êsse caso de intervenção para reorganizar finanças estaduais, não obstante ~ "O salvo força maior" poderá atingir á maioria dos Estados. do Brasil.
ÂSsinando, com restrições, o substitutivo Constitucional,
-sôbre o n. 6 do art. 12, escrevi:
"Os Estados, na situação a que se refere êste dispositivO,devem ser incluidos na espécie prevista pelo parágrafo
6 do art. 7. Na República Argentina,a Constituição é mais
fraternal com os Estados, pois dispõe:
"Ao Congresso Federal incumbe conceder subsidios do
'Tesouro Nacional ás províncias cujas rendas não consigam,
segundo os seus orçamentos, cobrir os seus gastos ordinár10s".
.
Entre nós, a União tem também as suas finanças em
-desordem e, assim, não tem certa autoridade para intervir
nos Estados sob o pretexto de reorganizar as finanças dos
mesmos" .
Numa das muitas emendas, apresentadas 'pelos nossos
dignissimos e notáveis colegas da frente única do Rio Grande do Sul, sustenta-se que a União tem o dever de prestar
auxílios financeiros aos Estados insolventes, de finanças desorganizadas.
Razoavelmente, como consequência dessa emenda, os
seus ilustres autores, entre os quais está como primeiro
signatário o eminente Sr. Mauricio Cardoso, que, até pouco
tempo, deu ao Govêrno Provisório o contingênte apreciável
de seu grande patriotismo, de sua lúcida inteligência, do
seu va.sto saber no exercício da pasta da Justiça, deveriam
apresentar também uma outra opinando como eu faço, pela
supressão do n. 6 do art. 12 do substitutivo.
Relevem aquêles eminentes colegas a lIberdade do meu
pequeno reparo, feito com a devida vênia e o maior apreço.
Se, no entender de SS. EEx., deve á União auxiliar
aos Estados, reorganizar-lhes as finanças, dar-lhes, enfim,
meios de subsistir, como para cumprimento dêsse dever justificar-se uma intervenção federal?
Como o cumprimento dêsse dever poderá ser acompanhado duma pena, duma cassação de autonOmia dos Estados, duma intervenção federal? .
Finalizando as minhas divergências sObre a interven'-Ção federal nos Estados insolventes, seja-me licito ainda
recordar passagens da discussão que ela suscitou quando da
refórma Constitucional de 1926.
Faço-o para amparar-me na opinião SÔbre todos os títulos notável do Sr. Getúlio Vargas, que então defendeu,
'Com muito brilho e tenacidade, como leader da bancada
gaúcha, a orientação _do Rio Grande do Sul. sObre o caso,
constantes déstas palavras ponderadas do Sr'. Borges de
Medeiros:
.
~Acresce que, o art. 5° -da Constituição incumbe a cada
Estado prover, a. expensas· próprias, as necessidades de seu
govêrno e adnrinistração.~~

'.

"
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Aquele que~ por insuficiência de rendas ou de recursos.
'E!ncontrar-se eventualmente impossibilitado de ocorrer a
êsses encargos, terá· faltado ao dever prescrito no art. 50, e G
seu b"0vêrno e administração estarão fatalmente perturbados.
Essa irregularidade de funcionamento criará forçosamente uma .deturpação ou suspensão da f6rma republicana
suficiênte para determinar a intervencão, nos termos do
número 2, do art-. 60.
É ainda Barbalho quem opina que "a intervenção nesse
caso é para garantia da liberdade e direitos dos cidadãos e
para a coletividade eproficuo resultado do sistema do governo adotado pelo povo brasileiro. (Comentário, pago :18).
Quando, portanto, emum:Estado o seu aparelho governativo, no todo ou em parte, se dissolver ou interromper o exercício de suas funções por falta de recursos financeiros, quando o funcionalismo desertar de seus postos
por não receber vencimentos, quando, a polícia e a justiça
deixarem de assegurara Ç>rdem e de proteger a liberdade,
propriedade e segurança individual por não terem os magistrados e autorldades meios de subsistência, quando o cr3dito púbIi~o houver desaparecido pela violação de compromissos solenes, será então evidente a situação de bancarrota, e legítima a intervenl}ão federal para salvar um dos
membros componentes da União. Se, porém, a emenda tiver
outro sentido, como parece e referir-se precipuamente á
hip6tese cvmum da cessação ou suspensão de pagamentos de
dívidaEl, ainda é menos aceitável, por exorbitar do critério
político a-que está subordinado o artigo. 60 , que no seu
-contexto só admite a interven~ão como medida:;protetora
-da ordem e assecurat6ria das garantias cõnstitúcionais e
regularidade dos poderes locais.
Ora, como já fez a União, p6de o Estado suspender temporariamente os servicos da sua dívida pública, s~~ dei~ar
de prover as necessidades de seu govêrno e admlnIstracao,
que continuarão a exercitar-se normalmente, coID;0 o requer
o artigo 5°. Ficaria, pois, a ação fe~eral, ~essa hIp6t~s~, reduzida a uma simples providência fInanceIra ou admImstratiya, que parece repugnar ao intuito da intervençã~ ~l
-como está consagrado no artigo 6° e em todas as COnstItUIções federais, americanas ou européias".
Não insistindo mais nêste ponto, em que, .Sr. Presidente.
bem sei, a minha palavra nenhum apOio encontra nessa
-Casa •.•
O SR. ARRUDA FALCÃO - V. Ex. temo apôio de todos
.os, homens inteligentes desta Casa.
'=
O SR. CUNHA. MELO - Obrigado a V. Ex.
• .• passo a um ouLro. onde divirjo radicalmente, n~o
dum ou doutro artigo do substitutivo, mas de todo um tItulo dêle.
Quero, Sr. Presidente, referir-me ao - título sObre
"'Poder Judiciário"~
Famosas, notáveis orações já foram proferidas. nesta
'Constituinte sôbre a organiza<lã.o do nosso Poder Judiciário.
Como em 91, êsse, ainda agora, um dos problemas mais
.
:
agitados entre nós.
Compreenderão- os que meeonhece com quanta temeridade e .reservas interf"ll'o nêste· pr-élio renhido, onde, dum
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lado, os. nobres colegas,· Srs. Leví Carneiro, Negrão de Lima
e HenrIque Bayma. batem-se pela dualidade. da magistratura; doutro, O emInente professor Sr. :Qeputado Pràco
Paraíso, Irenêo Jofilly, Barreto Campelo, e outros sustentam uma nova organização judiciária 30b a orienta~ão
unitária.
.Que poderei adiantar nêsse debate, ou dizer de novo?
Não quero repetir argumentos tão familiares áqueJes
e a outros eruditos colegas dessa Assembl~ia.
Não venho examinar ou discutir os argumentos de uns
e outros. Seria objetivo muito amplo, superior ás minh&S
fOrcas, ademais não enquadrável nas reservas já escassíssimas do meu tempo regimental.
,
.
O Sa. .NBGRÃO DlILIMA - V. Ex. póde trazer uma contribuição muito valiosa.
O 8ft. LUIZ CKDRO - Que é a contribuição de sua lousa
e brilhante prática.
O SR. CUNHA MELO - ~Generosidade de V. Ex.
Não compreendo federação sem Estado, nem êstes sem
autonomia, isto é. sem os seus poderes - executivo, legislativoe judiciário.
.
Tenho a organização dêsses poderes como genuinos negócios do peculiar interél8~ local.
Caracterizo o regi~ federativo, precisamente, pela tríplice manifestaçãD dêsses poderes na União e nos Esta.dos~
Faco parte do número dos neofit08 e apedeut(U, que
agora andam decifrando os miatérios da federação.
Os que se esforçam pela unidade de justiça no nosso regime, reclamam-na como um corolário da unidade do nossodireito substantivo.
Acreditam êsses que, aplicado por uma SÓ iustiea. o
nosso direito substantiva terá também uma só interpretação.
Terá melhor defesa de sua unidade.
Esquecem que a variedade de interpretações do nossodireito substantivo, tão nociva da sua unidade, não existe
somente nas aplicações dos juizes e tribunais dos Estados.
Nos próprios acórdão do Supremo Tribunal êsse tem
sido objeto das mais variadas interpretacões.
Alguém já disse, e com justas razões, que a nossa jurisprudência é um verdadeiro pandemÔnio.
Aliás, entre nós a nocão de jurisprudência é muito oportunista.
Em geral, tem-se como jurisprudência a última decisãosObre o assunto e não, como devera ser, uma série de decisões reiteradas pacificas, proferidas dentro dum certo período de tempo sObre a interpretação duma lei, fixando um
igual ponto de vista.
Na reforma constitucional de i926, invocou-se um easode recurso extraordinário, dando-se mais uma atribuição ao
Supremo Tribunal. Estabeleceu-se o recurso e:rtraordináricr
para as hipóteses, em que dois ou maü tribunai.! locaia interpretarem de modo diferente a mesma lei federal, podettdt;
o recurso ser também interposto p01' qualquer dOI tribunaisreferidos ou pelo Procurador Geral da República.
O SR. LUIZ CEDRO - V. Ex. conheoe algum provimentO"
CG Tribunal para êsse caso?
.. O SR. CUNHA ?tlELO - Provimento, do conheoo. Sei,
entretanto, de diversos recurio. interpo8tos sob és»" funda-
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mento, não tendo, porém, o Tribunal entrado no mérito da
questão.
O SR. LUIZ CEDRO - Havia sempre retraimento completo, por parte do Supremo Tribunal Federal, em tomar
conhecimento dêsses recursos extraordinários.
O SR. CUNHA MELO - Com o recurso extraordinário'
para o Supremo Tribunal, nos casos previstos pelo art. 60
letr& "c· da noss& Constituição, ficou melhor defendida ~
unidade do nosso direito substantivo, enfraquecendo-se os argumentos daqueles que, em defesa dessa unidade, querem
tirar aos Estados a faculdade de organizar o seu poder judiciário.
O SR. NEGRÃO DE LIMA - Logo há melhoria.
O SR. CUNHA MELO - Reconheço.
Também em defesa do nosso direito substantivo, a
Constituição de 91 dispunha no art. 59, § 2 0 :
"Nos casos em que houver de aplicar leis dos Estados,
a justiça federal consultará a jurisprudência dos tribunais
locais, e vice-versa, as justiças dos Estados consultarão a
jurisprudência dos tribunais federais, quando houverem de
interpretar leis da União".
l1:sse dispositivo foi mantido na reforma de 1926.
Comentando-o, escreve João Barbalho:
"Vai nisto uma' homenagem aos poderes estaduais, fazendo-se que os negócios por êle regulados, sejam decididos.
não sob diverso critério e estabelecendo-se novas interpretações, mas respeitados os arestos estabelecidos pelas suas
justiças. "
... .. .. .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ...... .... .... ... .... ...
"E vice-versa. E' obvio que a jurisprudencia federal
.deve ser respeitada pelas justiças locais. Ela vai por lei e
obriga a todas as jurisdições. E se assim não fosse, o direito federal viria a ser' vário, multiforme e incerto.
O substitutivo constitucional, de forma mais feliz, dando propósito.s mais definidos áquele artigo, redigiu-o as-sim:
"As justiças dos Estados, atenderão â jurisprudência
dos tribunais federais quando interpretarem leis e actos <Ia
.: União".. (artigo 95).
:Vê-se, pois que, ná orientação do trabalho da Comissão
dos 26", a justiça federal, quando aplicar leis dos Estados,
deve consultar a jurisprudência local, mas, a justiça dos Estados, quando houver de interpretar leis e àtos da União,
d~ve "atender á jurisprudência federal.
Consultar e atender não tem a mesma significação.
O emprêgo dum daqueles, verbos, na primeira parte do
artigo, e, do outr3, na segunda, claramente, isto deixa per~eber.
. Se não tivesse êsse _objetivo, a "Comissão dos 26" teria
.mantido tal qual o texto da Constituição de 91.
Os dispositivos, a que venho de me referir, e ainda ou-tros, podem ser inscritos na nossa carta co~stitucional em
beneficio da autoridade do nosso direito substantivo. Dos argumentos em pról da unidade de nossa organi.zação judiciária, confesso: dois sempre me pareceram mais
-.impressionantes :a defesa da unidade do direito substan-

..'
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tivo e a contingência de aparelhar melhor a organiZação judiciária de todo o país.
l\~as, para ambos êsses argumentos, dentro da. própria.
orgarnzação atual, com duaHdade de justiça, podemos encontrar soluções das mais' eficazes e oportunas.
Na grandec oração que fez desta tribuna o eminente Sr.
Raul Fernandes, dignissimo relator geral da "Comissão dos
26", depois de consignar que a unidade de justiça era pleiteada por uma grande parte de juristas, magistrados e tr1bunis, principalmente do Norte do país, considerou-a irrealizável.
Realmente, Sr. Presidente, a unidade da justiça e defendida por uma grande corrente de nosSOs juristas e po"!'
muitos dos nossos juizes e tribuais dos Estados, de prefp.rência do Norte.
Defende-a também o Tribunal do meu Estado.
Mas, Srs. Constituintes, êsses juizes e tribuais reflectem apenas o ambiente onde tê mvivido, buscam na unidade de justiça aquilo que não têm tido, isto é, as garantias.
as vantagens asseguradoras da independência e da tranquilidade tão essenciais ao exercicio das suas funções.
Querem-na como solução de prestigio e garntia da própria justiça. Ficam-lhes muito bem esses sentimentos.
Mas, essa aspiração é também a nossa, dos que pleiteamoS a vigência da atual organização judiciáría, aa dualid~de de justiça.
.
Ela póde ser realizada com êxito no sis~ma instituidopela Constituição de 91.
E' pura ilusão pensar-se que s6 teremos bôa justiça
quando todos os juizes e tribunais passarem a ter uma investidura federal.
Alguns exemplos da Monarquia ainda não podem ser esquecidos.
Essa centralização de todos os nossos serviços, êsse aumento dos poderes da União pela absorpção das franquias estaduais, parte de uma suposic;ão equivoca - a de que tudo
quanto é federal tem melhor organização.
Em 1926, o Sr. Getúlio Vargas diZIa essas verdades que.
infelizmente, ainda hoie, são verdades •••
Dizia S. Ex.:
"Os serviços públicos federais não são melhores que
os dos Estados. Os servioos públicos da União, em matéria
de administração, deixam muito a desejar".
"Não podem servir de modêlo aos Estados. A Uniã.o tem
um funcionalismo público excessivo, aumentado mais no
intuito de. atend~r as solicitações do protecionismo ofieiJl.l
que nos interêsses do serviço; e mal remunerado porquê é
excessivo. Uma legislação administrativa e fiscal cabótíca
e contraditória, uma organização complicada e ineficiente.
Tudo isso está a exigir uma gran.de reforma de simplliicação, de economia e de moralidade.
.
Sobrecarregar ainda a União com serviços que devem
ser custeados pelos Estados é entravar a máquina administrativa .e, talvez, deixar áquela que nã9 tem recursos para
êsse servi CO o onus de ministrar a instrução pública nos
Estados que descurarem dp-ssa obrigação.
Mas, se a União arrecada essas· importancias a que V.
Ex. se refere, e a receita não dá para cobrir despesas, como
é que ela vai atender'?
.
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Corre o tempo regimental e eu preciso correr com êl&.
quebrando, mesmo, a seriação dos meus argumentos.
O SR. ARRUDA FALCÃO - V. Ex. vai tíio bem em suà
argumentação, que não sentimos o tempo correr. (ApOiadoIS).

O SR. CUNHA MELO -

Muito agradeço a VV.Exs.

A orientação do substitutivo constitucional não satis-

faz as correntes que, no terreno doutrinário e dentro das
decantadas .realidades brasileiras, debatem o problema de
nossa organização judiciária.
Com a aceitaoão Integral do trabalho do nosso ilustre
colega Dr. Leví Carneiro, a "Comissão dos 26" teria procedido com mais acerto, correspondendo melhor ás aspirações dos que, balendo-se pela dualidade ou pela unidade
da justiça, têm, entretanto, um s6 - objetivo - prestigia-la,
dar-lhe todas as garantias e seguranças.
.
A unidade de justiça viria diminuir a capacidade administrativa dos Estados, golpea-Ios na sua organização política dentro dos moldes federativos; a União seria sobrecarregada por uma despesa vultosa que os seus orçamentos já não comportam.
E, embaraço maior, razão decisiva, razão dos fortes;
- os grandes Estados não se conformariam.
O Substitutivo Constitucional não agradou a ninguem:
aos dualistas, porquê alterou a organização judiciãria vigente; aos unitaristas, p'0rquê êstes pleiteando a unidade
de justiça federal, tiveram su:rpresa decepcionante de verenfraquecida a justiça federal pela extinção de sua i" instancia, pelo estabelecimento de. seja-me lícito a eXlJl'essãor
de dois terços de justiça estadual.
Julgo um desacêrto entregar-se ã justil;a dos Estados
o conhecimento em ia instancia das cousas de competência
da justica federal, sobretudo dãqtlelas em que a União fOr
interêssada.
O SR. AsQ.o\N1O TUBINO - Viria sobrecarrega-Ias.
O SI\. LUIZ CEDRO - Nêsse ponto, o nobre orador tem
toda razão.
O SR. CUNHA :MELO - Ainda no ano passado, a cobrança judicial da dívida ativa da União orçou por importancia superior a 5.000 contos.
E não é nos executivos fiscais que a União tem maiores.
interêsses de defender, mas nas causas contra ela propostas.
Sou mesmo partidário da ampliação da competência
de jilstica federal para o. conhecimento de causas outras,.
ora da competência da o justiça estadual.
Desejo que as causas entre habitantes de Estados diversos sejam da competência federal quando os autores
náquela justiça queiram af-ora-las.
Os motivos aduzidos para a extinção da justiça federal
de ia instancia não me parecem procedentes, nem são verdadeiros.
São todos especiosos.
Nos Estados, essa justiCa. nos momentos difíceis das
crises políticas locais, tem sido a válvula 'de segurança, a
sombra acolhedora, a garantia dos direitos atropelados e
.
.
das liberdades em perigo.
Para os· cofres federais nenhuma economia apreclãv~l
~ resultarã porquê os juízes existentes vão ficar em,dispom-
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Cla na~ tem o menOr prestígio, a menor eficiência para o
exercícIo elev3:d? de suas funções.
Houve faC1lldade dessa asserção.
O exemplo is~lado dum juiz fraco, que ':lão soube fazer
valer ~ sua autorlda~e, que teve suas decisões desrespeitadas, cItado pelo emment.e mestre Sr. Carlos Maximiliano
não demonstra êsse desprestígio. nem a ineficiência da juS~
tiça federal de 1& instancia.
Tendo, exercido ::t minha Drofissão em diversos Estados.
posso dar o testemunho da alta autoridade. do grande prestígio dos juízes federais em todos êles.
Não ha litigante quê não prefira bater ás portas df&
justiça federal, e aí temos as 'exceções de. competência. os
conflictos de jurisdição e os recursos extraordinários, como
demonstração mais inequívoca, mais expressiva do alto
acatamento que, por todo o Brasil sempre. mereceram os
juízes federais e a justiça federal.
Não se pense, porém, que atribuo todas essas preferências pela justiça federal' ao simples fato da investidura
federal dos seus membros.
Tenho-as como reflexo das garantias, da situação melhor: amparada dêle~ em confronto com a dos juízes estaduaIS.
.
Com a extinçâo dos juízes federais não acabaremos.
como se pensa, com os recursos processuais das exceções de
competência e conflitos de jurisdição entre €lles e os juízes
locais.
.
~sses conflitos continuarão a existir. mas
com uma
feição grave, entre os 'ribunais estaduais e os de circuito.
A falta de aparelhamento da organização judiciária
federal no interior dos Estados ou a sua inexistência POderão ser remediadas.
Fácil será acabarmos com os suplentes de juízes federais no interior dos Estados, transmitindo-se aos juízes
locais as funcões que a êles cabem, restritas á prática de
atos ordinatória litis.
Sinto discordar do nosso eminente colega, Sr. Daniel
Carvalho, quando afirmou, numa das suas emendas, que a
justiça federal nos Estados é um 'Verdadeiro flagelo.
É uma profunda injustiça feita á própria justiça. Enfim, 81'S. Constituintes, partidário da dualidade de justiça,
quero um poder judiciário estadual e federal, cercado de
todas. as garantias, com juízes escolhidoe com rigorosa seleção moral, e intelectual.
.
. Quero que, na ConstituiCão Federal, os juízes e tribunais dos Estados tenham todos essas garantias, mereçam
toda a proteção de que precisam para o exercício independente 6 tranqüilo de sua alta missão.
Registo, com júbilo, que os membros da "Comissão dos
2&" realizaram vantajosamente o empt:nho crescente de
cercar o Poder Judi-eiário das garantias reclamantes pela
.
sua elevada função social.
O acréscimo de nossa população, a nossa prosperIdade~ determinando o aumento de nossas relac.:ões ju!-'ídicas,
e do movimento forense, requerem, reclamam, eXIgem a
instituição, na justiça federal, dos tribunais regionais ou
de circuito.
Instituindo êsses tribunais,., acudiremos melhor ás necessidadesda nossa organização judiciária federal, descon-
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.gestionando o nosso Supremo Tribunal, permitindo-lhe decidir as causas levadas a seu conhecimento.
Concomitantemente com as providências no objetivo
de garantir e prestigiar juízes e tribunais ,olhemos também
para a situação dos litigantes, a qual deve merecer-nos
mais zêios.
Não é boa a situação dos nossos juizes.
Peor, porém, é a sorte de quem a êles recorre.
As demandas são verdadeiras aventuras. JOgOS de azar.
De resultàdos sempre duvidosos por mais legítimos qu~
sejam os direitos defendidos.
Demoradas e dispendiosas. Uma aeão ordinária, na UStiea federal, consome a vida de uma geracão.
Os próprios proceSliOS de falência, na vigência da lei
atual, tornaram-se mais morosos.
Simplifiquemos as normas processuais, diminamos as
despesas judiciais, e. depois dessas providências, alimentaremos a possibilidade duma justiea boa, rápida e pouco
onerosa.
Incumbe-nos fazer uma obra de construcão.
Dentro dessa finalidade não devemos destruir as nossas
instituições, mas modificá-las, harmonizando-as com os
nossos novos hábitos. e as exigências da nossa prosperidade.
O substitutivo da "Comissão Constitucional", num dos
seus artigos, mesmo sObre "Poder Judiciário", abandonou
o Critério das médias, tão do seu paladar. Foi no artigo 96,
letra a, quando tratou da compulsória dos magistrados, fixando as idades de 70 e 75, respectivamente para juízes de
t& e 2& instancias.
Aí, o substitutivo adotou o Critério das Má:l:ima8.
Tenho o mias cordial apreço, por todos OS velhos, sobretudo juizes, e, por isso mesmo, desejo que êles descancem mais cedo, sejam oompulsados com menos idade. A
compulsória das Idade, Má.zim41 do substitutivo constitutivo constitucional será Avis rara, quasi utopia. A medida
deve ser prevista, a um só tempo. como prêmio para os
compu lsndoa e também um estímulo para os que ficam na
carreira.
Ademais a renovacAo aos quadros do pOder judiciáriO,
11ltere984 aos juizes, 4 própria justioa e aos que litigam.
O ezereiclo das 1unc~e8 judiciárias reclama grandes
dispOndlos de energias cerebrais, não só no estudo dos
autos, mu, nas apre~nslles que oabona juízes devem ter di
acertar, do fazer Justiç.a.. Temos, realmente, e ainda pode..
remos ter, magistrados maiores de 70 anos, desempenhando
as suas funclles com brilho, muita cultura e independ4\neia.
ltsses, entretanto, num clima esgotante como o nosso,
onde a medida de longevidade humana o::lcila 55 e 60 anos•
.(uma Média importante a considerar) constituem exceções.
Devemos c o m p u l s á - I o s . . .
O seu próprio passado. a sua tradição como juízes, reclamam dos poderes públicos, de todos n6s, o prêmio
dessa medida, todos os cuidados. e zêlos pela conservação·:
Dentro dêsses objetivos, querendo premia-los, oferec~r-Ihes uma compuls6ria jústa. mas desejando facilitar o
acesso, a promoção doutr~s. não menos· dignos, entendo que
a idade prevista pelo artlgo M, letra c deve ser de 65 a 70
anos.
Mes~o assim é exagerada.
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E o "Conselho Nacional", inovação do substitutivo constitucional. não poderá ter Conselheiros maiores de 65 anos.
É minha intenção aproveitar os ültin10s instantes do
tempo regimental para duas palavras sôbre umas das em.endas de minha autoria
Refiro-me áquela onde estabeleço a responsabilidade
solidária dos funcionários públicos pelos abusos e omissões
praticados no exercício de seus cargos, bem como pela 'indulgência, ou negligência em não responsabilizar efetivamente os seus subalternos.
A doutrina da responsabilidade das pessoas jurídicas
de direito público pelos atos ilícitos de seus prepostos está
vencedora na nossa legislação - artigo 82 da Constituição,
Federal e no artigo 15 parte geral do Código Civil.
Essa responsabilidade decorre do caráter representativo do funcionário, cujo ato lesivo de terceiros é, enfim, do
, próprio poder que êle representa.
No direito brasileiro, está pacífico e assente o princípio
da culpa in-elig'endo ou in-vigüando.
No artigo 15 de sua parte geral o Código Civil ressalvou
ás pessoas jurídicas de direito püblico a 'ação regressiva
contra os causadores do dano.
Mas essa ação regressiva, por nunca exercitada, tornouse inútil, sem a menor eficiência, caíu em desuso.
A Fazenda Pública - nacional; estadual ou municipal,
é sempre acionada pelos desmandos dos seus prepostos.
Quasi sempre condenada, nunca exerce O direito regressivo contra os autores dêsses desmandos, dessas ilicitudes.
Em verdade, sempre acionada, muitas vezes condenada,
raram.ente paga.
Para atenuar êsse estado de coisas, tive o alvitre de
tornar os funcionários faltosos, que se desmandam no exercício de suas funções, solidários com a própria fazenda.
-Com o meu alvitre, melhoro· a situação das vítimas
dêsses abusos, dando-lhes. em certos casos, a possibilidad~
de haver do próprio autor dêles, com menores esforços, em
luta forense mais igual, a -reparação dos respectivos danos.
P<lr sua vez, os cofres públicos ficarão melhor defendidos, pois os' funcionários, sabendo de que são solidários na
responsabilidade pe'los seus atos contrários a direito, procederão com mais cautela, cumprindo melhor os seus deveres.
A solidariedade não se presume.
Só existe quando a lei ou o contrato a determinam.
Assim, faz-se mistér que para tais casos a consignemo;
expressamente.
Será uma orientação sensata de proveitõs gerais na
prática.
Acabo de receber a aõ'vertência implacável do Sr. Pr~
sidente - está terminado o tempo regimental.
Aqüí ficam as palavras que me foi permitido dizer-vos.
Proferidas sem pruridos de exibir-me, de fazer preleções constitucionais, apenas no dever de explicar-vos algumas das minhas divergências com os meus ilustres companheiros da "Comissão dos 26", tão injustiçados nesta casa .
.Agora, resta-me agradecer' a vossa atenção, os V03S0S.
apartes escl8,re,cedores 'e' generosos.
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R.esta-me dizer-vos cordialmente: (Muito bem; muito bem.
mentado.)

Palmas.

muito obrigado.

O orador é cumpri-

Durante o discurso do Sr. Cunha 1\1e10 o senhor Cristóvão Barcelos, 20 Vice-Presidente; õeixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo senhor Pacheco de Oliveira, 10 Vice-Presidente.

13
Vêm á Mesa, são apoiadas e enviadas á Comissão Constitucional, as
EMENDAS DE NS. 1.243 A 1.260 E UMA ENVIADA SEM NUMERO

o Sr. Álvaro Maia - Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
entre as' emendas, apresentadas, no plenário, em primeira
discussão, ao anteprojeto constitucional, figurou uma da
bancada amazonense, sob n. 1.193, relativa aos índios, e
assim redigida:
"A União, os Estados, ou os municípios respeitarão a posse dos indígenas sObre as terras onde estiverem localizados, tudo nos têrmos da legislação federal sObre o assunto."
Seguia-se a justificação necessária, provando que ela sefundamentava nas leis referentes aos indígenas, consubstanciadas desde o Império á República.
Acontece, entretanto, que, no substitutivo, nada figura
sObre um milhão de brasileiros perdidos nas selvas, quer nas
disposições gerais, de que foi relator
eminente Sr. Deodato Maia, quer em qualquer parte do mesmo substitutivo.
O Si'. Cunha Melo, meu digno colega de bancada, nas
suas restrições ressalvou o caso coerente com a sua assinatura, e o ilustre Sr. Levi Carneiro, na emenda que teria
o n. 60, nas restrições insertas na" declaracão de direitos,
aceitou a parte referente aos indígenas, desta forma se expressando:

°

"Artigo - Serã respeitada a posse de terras por
indígenas que nelas se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado alichá-Ias."
Aceitando a redação do Sr. Leví Carneiro, pela síntese·
que nela se contém, a bancada amazonense retorna ao 8ell
ponto de vista e re-apresenta a mesma emenda, que tomou
o n. 664, publicada a 7 de abril no Did'l'io da A.ssembléia.
Não se pode dizer que essa emenda não interêsse, de
modo geral, ao pais. Mesmo atra.vés dos discursos aqui ouvidos, dâ's palavras proferidas. por vários dos Srs. Constituintes em muitas sessões, o problema indígena airosamenteresplende mais de uma vez.
.
Fácil é renovar {)s fatos e comprovar a asserção•
.O Sr. Renato Barbosa, nobre deputado pelo Rio Grande
do Sul, aquí exibiu o mapa da localização dos índios e. tratando do patriotismo incipiente dêsses compatrícios errantes
em nossas florestas, disse que, de uma feita, o General Can-
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didu Rondon foi encontrar uma tribu além das fronteiras
Brasil. Ao perguntar ao tuchaúa e demais subordinados
vermelhos onde se achavam, não souberam responder; o
General, então, mostrou que o Brasil estava para traz, e os
,índios regressaram, simplesmente por um impulso moral, ás
-primitivas tabas, uma vez que nenhuma coação, em lindes
deshabitadas, os forçaria a tal.
A· nancada paulista, ao celebrar, em requerimento, o ,>Centenário de Anchieta, afirmou que êle "elevou a nossa
história, logo nas suas primeiras páginas,a um grau de
beleza que nenhuma outra nação,' mesmo entre as mais
famosas e antigas, se pode gabar de haver superado". E
. ~ Sr. Correia de Oliveira, justificando êsse requerimento,
,disse que a Anchieta "constituíra um cortejo pacífico uma
raça que arrancára da vida selvagem .e defendera contra o
cativeiro ... " Os Srs. Valdemar Falcão, Acúrcio TOrres e
"Barreto Campelo também se demoraram em vibrantes dissertações t e, ainda posteriormente, nas comemorações de
Nilo Peçanha e São João Bosco, o problema foi agitado lar,gamente.
Não se pode~ portanto, dizer que se trate de questão de
·exclusivismo regional. _
A lembrança desta emenda partiu, inicialmente. do ms.tituto Geográfico e Histórico do Amazonas. Em seguida, o
DI'. Mata Cardim dirigia uma carta á bancada amazonense,
na pessoa do ilustre colega, DI'. Alfredo da Mata. Acompanhava essa carta uma representação ao Presidente e de.mais membros da Subcomissão elaboradora do anteprojeto
-de Constituição federal concebida nas _seguintes palavras:
"Exmos. Srs. presidente e mais meÍnbros da sub-comissão elaboradora do anteprojeto da nova Constituição Federal.
O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo resolveu,
-em sessão de 6 do corrente mez, dirigir um apêlo a essa
ilustre sub-comissão, para o fim de serem inculidos, na futura Constituição Federal, dispositivos que assegurem os direitos civis e polfticos dos nossos selvícolas, em igualdade de
-condições com os demais brasileiros. Nêsse intuíto nomeou
-a comissão infra assinada á qual incumbiu de formular esta
representação sObre o assunto. Passa, pois, a mesma comis1São a expander o que se segue:
I - O visconde de Porto Seguro, referindo-se á situação
·dos nossos índios, numa publicação feita em f855, assim se
-expressou: "Um índio que escrevesse a história da conquista,
não teria que cansar-se muito para dizer que, para êle, tudo
quanto haviam feito os europeus fOra: violência, ilegitimi...
dade e usurpação; e com essas três palavras inscritas no
frontespício dê um livro em branco, satisfaria a sua missão,
-sem rebuscar documentos nos arquívos inimigos".
Essa irrecusável e triste verdade, assinalada, há quasi
oitenta anos, por aquele inesquecível e provéto historiador
pátrio, tem sua confirmação nas leis dos tempos coloniais, :
-simplesmente bárbaras, as quais autorizavam o extermínio e
a escravidão dos aborígenes, - leis que eram executadas
-com o maior requinte de crueldade.
Das suas terras. êles espoliados, com toda sorte de violência. Nunca lhes proporcionaram os conquistadores qual-quer instrução ou benefício de ordem moral ou material~
.
11 - Forçoso é reconhecer, como outra verdade, não
.menos triste, que" com o advento da independência, não me.(10
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Ihoraram as condil;ões daqueles nossos desventurados patri-·
cios das selvas, a-pesar da lei de 27 de Outubro de :183:1 r
que os declarou isentos de escravidão, para serem equiparados aos órfãos, - isso confirmado pelo decreto de 3 de Junhode 1833; e a-pesar, lambem, da lei n. 246, de 24 de Julhode 1845, que criou o serviço de catequese e civilização.
Se é certo que os infelizes índios não eram mas avaliados e partilhados nos inventários ou vendidos em hasta pública, como semoventes, contudo sofriam escravidão clandes.
tina. que lhes impunham os nossos sertanejos.
A usurpação das suas terras era constante, operando-se,.
muitas vezes, por meio de massAcres e cbacinas.
A lei de 1845, que trouxe as melhores esperanças para..
mes, não atingiu aos fins a que ~e destinava.
Assim é que começou a sua execução pelas nomeações
de um diretor geral dos indios, coro as honras de brigadeiro-r
e dois tenentes-coroneis, usando, todos, uniformes dos oficiais do Estado Maíor do Exército.
Outras nomeaçõe!!l foram feitas, de diretores parciais,
tesoureiros, secretários, etc., sendo considerável o número,
daqueles militares honorários que permaneciam nas capitai!das Províncias, exibindo suas vistosas fardas. Mas ... sabiam
êles da existência de aldeiamentos dos selvicolas apenas pelos
assentamentos dos seus títulos e patentes nas secretárias dosgovernosl
.
Continuaram, pois, os mesmos esbulhos e atrocidades,
acrescendo que, á mingua de recursos médicos, numerosas
eram as vítimas de moléstias várias.
A situação era sempre de abandono, de esquecimento emesmo de desprêzo, dêsses legItimos e incontestáveis brasileiros.
f i - Com o advento da República não houve paradeiro
nos sofrimentos dos selvícolas, perdurando, ainda hoje, uma.
situação incompaUvel com a nossa civilização.
De fato, durante mais de vinte anos de regime republi-cano, não foi decretada lei alguma atinente aOs mesmos seIvicolas, cujos destinos continuaram entregnes ás mãos de seusperseguidores.
.
~
Aconteceu, porém, que, durante os anos de :1905 a 1910,
deram-se tantas atrocidades contra êles, em vários pontosdo país, que a iJ;nprensa não cessava de clamar, pedindo medidas que fizesse'm cessar os crimes que se praticavam.:
" Foi, então, que, no govêrno do Dr. Nilo Peçanha, surgiu
o decreto n. 8.072, de 20 de Junho de 19:10, coreando o"Serviço de Proteção aos lndios", que ficou a cargo do Ministério da Agricultura, sendo titular dessa pasta, o senhor'
Rodolfo Miranda.
Certo, entretanto, é que, após vinte' e= tr~s anos de vigência do mesmo decreto, não se sabe da existência de me-'
lhoramentos que correspondam aos dinheiros dispendidos.
pelo Tesouro Nacional.
Não !!Ie sabe da existência dE: escolas, que proporcionem
instrução aos índios, ou de qualquer serviço sanitário que
zele pela sua saúde.
Falta-lhe a menor assistência médica, e, assim, morrem·
na!! suas florestas, á míngua d~ iodos· os recursos!
Tal é a situação atual daqueles nossos irmãos, cujos antepassados defenderam, heroicamente, a integridade territorial do Brasil contra O estrangeiro invasol'". como o fizeram- .,
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-nas lutas conna os holandeses, em 1.648; e em tantas outras
.que a nossa história regista.
Não fosse o heroismo ea abnegação de Tibiriçã. na
defesa de Piratininga, em 1562, não teriamos, talvez, hoje,
esta grande cidade de S. Paulo (queêle ajudou a fundar
·e salvar de destruição), oferecendo um atestado empolgante
-de progresso em todos os ramos da atividade humana.
IV-Mas, Exmos. Srs. membros da sub-comissão constitucional, ao passo que os aboigenes brasileiros permanecem,
ainda agora, em seu estado primitivo, sujeitos ás mais lamentáveis contingências de vida, privados completamente do con:"
fórto da civilização, errando pelas florestas em número superior a 500.000 em todo o território nacional, os índios
·dos'Estados Unidos da América do Norte gozam de imporlan- :
tes regalias, que lhes são outorgadas nas leis daquele culto
~fu.

.

O grande presidente Creveland, numa das suas notãveis
menságens, proclamavam que "era dever de honra a protl:'·ção aos indios".
Lá existe um departamento público dos negócios indianos, com uma organização perfeita, sob a direção de um alto
funcionário, tendo inspetores, médicos, farmaceuticos, exatores, advogados, polícia eSDecial indiana, hospitais, internatos,
inúmeras escolas, inclusive de artes e oficios, onde Os selvícolas estudam lições de coisas, frequentadas por milhares
·de alunos. Em 1922 existiam 64.934.
Cultivam êles enormes áreas de suas terras, cuja posse
,é sempre respeilada. São ainda donos de riquíssimas minas
.(Ja petróleo, que arrendam com vantajosos resultados.
Os indios americanos têm representação no Congresso
Federal. Gozam, portanto, de direitos políticos. Em 1923
existiam, enne êles, mais de 50.000 eleitores.
.
Por que, pois, não se proporcionar, aos índios brasilei.;.
·ros, uma sorte, se não igual ao menos parecida com a dos
índios dos Estados Unidos'? Por que ficarem êles relegados
a êsse abandono, sofrendo, ainda; violências, ilegalidades e
usurpações, - êles que são' os mais puros e legítimos brasileiros?
Torna-se necessáriô que a segunda. República redima
o Brasil. do grave êrro de não haver colocado os nossos selvicolas na mesma situação jurídica, social e política de que
gozam os demais habitantes do país, inclusive os estrangeiros.
Esperando o Instituto Histórico e Geográfico de S. Paulo
-que serão bem acolhidas as idéias e considerações expendi~as nesta, pede vênia para sugerir a essa douta comissão,
sejam incluídos, no anteprojeto constitucional ora em elaboração os seguintes dispositi'y..D-s, aos: quais se dignará dar a
forma que julgar apropriada:'
.
Art•••• - "A Nação Braiselira reconhece aos nossos
-selvícolas, em toda a sua plenitude, todos os direitos, nota-<lamente o de propriedade, salvo, quanto a esta, a desapropriacão por neéessidade ou utilidade pública mediante indenização prévia.
Art••.• - Uma lei ordinária assegurará o exercício e
defesa dêsses direitos, por meio ·de órgãos especiais, que serão instalados nos pontos convenientes do território nacionaL
. Art.••• :- O Govêrno :Federal promoverá a catequese e
.civilização dos indígenas, que ainda
.
, se encontram em estado
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de ,selvageria, proporcionando-lhes· a necessária· instrução e
educação moral e cívica, de modo que todos êles venham a
ser incorporados á sociedade brasileira.
-- §. •• - Para êss-e fim o govêrno federal poderá exigir
a cooperação dos Estados, mais diretamente interessados.
Art. • •• -- A declaração de direitos e especificação das
respectivas garantias, expressas na Constituição, estendemse, igualmente, aos selvícolas, na sua qualidade de brasileiros natos".
Para o feliz êxito da tarefa que se impôs, o Instituto
Histórico e-Geográfico de São Paulo confia no elevado patriotismo e no esclarecido espírito de justiça dessa egrégia
·comissão á qual apresenta os mais sinceros protestos de especial aprêço. - A Comissão: Dr. José Torres de Oliveira,
presidente. - Dr. losé da Matta Cardi1n, redator. - Dr.
Dhristovam de Camargo."
.
O Sr. Fernando Magalhães, aludindo, aquí, á grandeza do Brasil, declarou que nós, depois da Independência,
viemos seguindo um caminho errado, porquê abandonámos
-a rota dos nossos maiores: pela ação e pelos exemplos indicavam que o caminho devia ser em direção de Oeste.
Alberto TOrres _- não é possível tratar hodiernmente
dos problemas nacionais sem citar os conselhos do incomparável fluminense - Alberto TOrres, estudando o problema
na "Organização Nacional", esseverou:
"Nosso _sentimento nos impele a correr para o
problema da civilização dos índios. É um dos problemas eternos da nos:;;a política, desde os tempos
coloniais; e, como problema é eterno, vem seguindo
a trajetória literária, sem solução definitiva, ao passo
que as populações indígenas se vão extinguindo, com
a invasão progressiva dos exploradores do sertão".
Realmente, se analisarmos~''l proteção aos selvagens,
.através da história, verificaremós apenas uma trajetória literária: a princípio, era o período da atrocidade, seguindose-lhe o período da piedade e da redenção. Enquanto Isabel,
-a Católica, sabia da chegada dos primeiros selvagens em Sevilha e determinava que voltassem ás Antilhas, aos recantos
insulares de onde haviam partido; enquanto os selvagens
sul-americanos recebiam de braços abertos os conquistadores, que sucedia? A barbaridade dos conquistadores e, em
·consequência, a revolta dos índios porquê os refetídos conquistadores não souberam compreendê-los.
Se é verdade que, no período colonial, alguma voz po·derosa se levantou, como a do Padre Vieira, também é certo
que as autoridades não a ouviram e se esqueceram do as.sunto. E, quando se lembraram dêle, foi para espoliar, roubar os seIvagens.
Segundo, a opinião do Padre Vieira, em trinta anos, no
Maranhão, devido ao assassínio e aos maus tratos desapa.reciam dois milhões de selvícolas.
É preciso acrescentar que: a- população ameríndia, por
ocasião da descoberta no Brasil, era calculada, mais ou
.
menos, em 10 m i l h õ e s . .
Mais tarde, os selvagens foram instrumento de lucro, e,
conforme se vê nas paginas da história, eram êles vendidos
á razão de 4$ e 5$, para enriquecer donatários, para constru-ção. de prédios e igr~jas.
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Tão errôneo era pensamento dêsses colonizadores que
não sabiam, ou não queriam saber, se os selvagens, de fato
pertenciam á espécie humana ou se eram. irracionais. Foi
necessário que um breve de Paulo UI, confirmado dois
anos depois, por uma bula de Urbano vm, considerasse 05
índios como seres huznanos.
Esta é a fase da atrocidade.
Dá-se a independência do Brasil; surge um regime de
. ideal piedade, nas_leis ce na~ literatura, que nunca foi ·executado. Na Constituinte de 1823, José" Bonifácio, defendendo o problema selvagem, apresentava cinco mandamentos..
á Comissão de Colonização e Civilizacão,~na seguinte ordem:
"io Justiça, não esbulhando mais os índios, p'ela tOrça.
das terras que ainda lhes restam e de que ainda são senhores;
2- Brandu1"a, constancia e sofrimento de nossa parte,.
que nos cumpre como a usurpadores e cristãos;
3- Abrir comércio com os ba'l'bar08, ainda que seja com
perda de nossa parte;
4,0 Procuf'ar, com dádi'Vas e admoestações, fazer pazes
com os indios inimigos; .
.
5- Fa'Vorecer por todo! os meios possíveis os matrimônios entre indios, brancos e mulatos.
Iniciava-se, por esta forma, a proteção,' mas, pelo Ato
Adicional de 1834, art.' 70, § 5°, "as Assembléias Legislativas são encarregadas de promover, cumulativamente com a
Assembléia e governos gerais, a catequese e a civilizacão·.
Era um êrro, porquê o índio, de acôrdo com êste dispositivo, retornou praticamente ao abandono. Mas, enquanto êle se encontrava nessa situação, outras leis vinham assegurar-lhe ilusória proteção e assistência. Em 1831, surgiu
um ato que os declarava isentos da escravidão: em 1842, OI
juizes de órfãos recebiam instruções severas para a administração dos bens dos selvagens: e em :1.845 uzna disposição especial regula o seu reconhecimento jurídico. Em verdade, o Govêrno do Brasil-Império não se esqueceu total·
mente do índio, não restringiu a sua proteção unicamente á
abstração das leis e das medidas decretadas pelas Assembléias
provinciais, embora fosse incompleta a assistência. E, 88sim, no começo, dava êle uma verba de i8 :2G6'600 para
proteção" aos índios; em 1888, quando aparecia a República,.
essa mesma verba subira a 220:000'000. Inicia-se em 1889,.
de acOrdo com aQUele pensamento de Alberto TOrres, - trajetória literária de p1'oteolo ao selvagem, - uma tase de
redenção. O Govêrno Provisório imediatamente decretou que
o amparo seria :leito diretamente pelos' EstadOI. Na Constl.
tuinte, nenhuma voz se levantou, nenhuma emenda apareceu, e apenas o Apostolado Positivista, ergue o seu brado de
revolta, por meio de medidas totalmente rejeitadas.
Decorreram vinte e um anos e foi necessário que NiloPecanha, em julho de 19iO,. baixasse a lei criando o Serviço
de. Proteção aos índios e Localizacão de Trabalhadores de
Nacionais, lei 'de maior regulamentação, posteriormente, nogovêrno Washington Luiz, pelo decreto n. 9.2U, de dezembro de 1 9 1 1 . .
.
Dir-se-á' que os outros países onde~ existem selvagens..
não emgraIide parte como no Brasil, nio. tenham leis protet61'85? Não, Sr. Presidente.; não, SPs. Constituintes1
fi

-
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Cito um. trecho da precitada carta do Dl'. Mata Cardim
estudioso membro do Instituto Histórico e Geográfico d~
São São Paulo:

.
" •••. 3:s Constituições de vários países do~ contmel?-te amerIcano, notadamente do Chile, Argentina e
MéXICO, asseguram em toda a sua plenitude os direitos
dos índios. :êsses direitos, nos Estados Unidos da
Améri~a <!-o. Nor.te, são rigorosatl?-ente respeitados, tanto os mdIvIduaIs como os polítIcos.
Os selvícolas norte-americanos ,gozam, no seu
país, de regalias especiais: a sua propriedade territorial é devidamente acatada, não se vendo lá, como
aqui no Brasil, as expoliações, a ferro e fogo, sacrificando-se numerosas vidas de creaturas humanas, de
modo impiedoso e bárbaro; lá têm os índios a sua justiça regularmente organizada, existindo,' ta:nbém, um
departamento público dos negócios indiar..os, sob' a direção de altos funcionários, tendo inspetores. médicos.
advogados, polícia especializada, hospit~if', internatos,
muitas escolas com milhares de alunos, etc. Finalmente, os selvicolas norte-americanos têm a sua representacão no Congresso Federal, enviada pelos seus
pr6prIos eleitores, os quais são em grandq número.
A proteção ao índio, naquele adiantado país. é um
DEVER de HONRA, proclamado que foi pelo Presidente Cleveland."
E sabem perfeitamente os nobres constituintes que, nos
Estados Unidos, havia, até há pouco tempo. apenas 300.000
índios nueleados e, no México, onde também ~xiste o mesmo
regime de proteção, perto de 200.000.
E o carinho e a admiração que êsses homens nutrem
pelos selvagens?
Jean Richepin, em seu livro "L'Ame Américaine".
numa conferência em que:estuda o "velho berço dos péle vermelha", mostra o desvêlo especial que é aos mesmos dispensado. Distribuem-se na atividade norte-americana como médicos, operários, banqueiros, jornalistas. advogados, professores e até dois senadoret. e um deputado.
Rodman Wanamaker, no seu livro "The Vanishing Ra~" A raça que desaparece - escreve que "os séculos se
voltam para a América, para êsses péle vermelha que são o
orgulho do Novo Mundo e que muitos milhões de amer.icanos.
com os olhos cheios de lágrimas, assistem ao a'Fliquilamento
de uma' raça, cuja majestade os comove, no momento em que
desaparece -ante os processos destruidores da civilização."
Será que, no Brasil, desde os tempos coloniais, não tenham surgido altas vozes, chamando a atenção das autoridades e erguendo o seu grito de protesto contra tamanha de~~?

-

Basta ver os admiráveis "Sermões" de Vieira, os brados
dos padres jesuitas. e out~os, dist~ibuidos na missão da cat~
quese pelo territórIO naclOnal. Vlmos, há pouco. José BOOlfácio na Constituinte de 1823, anos volvidos. Caxias em vários ~elatórios; Inglês de Sousa, no Instituto dos Advogados;
Couto de Magalhães, em seu trabalho "Os Selvagens". Inúmeros outro existem, conforme se lê nos trabalhos preciosos de
Alfpio Bandeira e Horta Barbosa, a que me recorri nestas
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notas. Atualmente, nilo t§ preoiso mais do que citar a obra
extraordinária dos missionários. das missões militares que.
auxiliadas pelos selV818D1, abriram centenas de quilômetros
na hinterlandia. Vejam-se os salesianos, franciscanos beneditinos, as comissries do Jllmites., as expedições cientificas.
NUIPa entrevista de hA pouoos dias. o General Rondon, a prop6sIto da expedioilo lrl01ias. sustentou a necessidade de amparar êsse milhllo de brasileiros. em rude abandono' é
opinião do senhor Raqueta Pinto, 'l1utoridade das maio;es,
que. todas as iniciativAs, as descobertas, tanto dos tempos
antIgos como de hoje, têm lido por pioneiros êsses selvagens,
para os quai!t nno laDoamos as vistas.
O Sã. AnnUl>A FALCÃO - Não somente as descobertas' os
feitos históricos. Felipe Camarão na expuslão dos hoÍandeses, por exemplo.
.
O SR • ALVARO MAIA - Não me crufs alongar. Conheço.
mais ou menos. o trabalho portentoso ~ dos nossos selvagens,
desde a alvorada da nossa Hist6ria, até agora. E sabemos
que, com êsses homens, se consumou a penetração para o
interior; que lHes foram, pelo cruzamento das mulheres com
alguns dos conquistadores daquela época, instrumentos da
nosso civilizaoilo. bastando citar Bartira, em São Paulo, e
Paraguassú, na Ba'n. PO-IIC ainda, neste ponto, lembrar, casos
gerais como ArarlgboJa no Rio e O· meu grande caso regional.
uma das maiores tJaurll1 americanas da hist6ria - Ajuricaba - , que reasiu ferozmente contra a incursão dos portugueses e, depois, suJoJdou..se para não cair em poder do inimigo. Por is,..o, dou Ampla razão ao aparte do nobre Deputado.
O SR.. CAI\LOS REli - Hátribus adaptaveis, das existentes, mas· outras .110 oompletamente inaproveitáveis, como a
dos Urubds.
O SR. ALVARO MAtA - Por, falta de' persistência ou de
êrro na catequolo... OI Parintintins, no Amazonas, tão valentes como OI Urubó" vio cedendo .•.
O SR.. MORAI. ANDRADS Há um fato que parece desafiar a informacllo dOI etnólogos. Foram os mestiços de índios com euroR8ul, Que formaram a gente fortíssima das b:mdeiras. Os mamelucol, por exemplo, eram os homens fortes
.das entradas.
O SR. ALVARO MAIA - Perfeitamente. A hist6ria. mo~
tra que devemos 1\ projecllo do Brasil para Oeste quaSI UDI, camente a êSS8S mamelulos e aos nativos. É sabido que alguns dêles acompanharam certos aventureiros bandeirantes
até bem longe, até mosmo ao cimo dos Andes e, se~ndo a
lenda, até ao próprio Paoifico, onde um dos bandeIrantes,
Antônio Raposo conterraneo de V. Ex., enfiou a espada no
Oceano "para e'stabelecer c o consórcio .entre o Pacífico e ~
Oriente, o domínio do tUho do oriente sôbre terras opostas.
Horta Barbosa. senbores, num livro em que defende 1?~
gistralmente o selvagem, disserta que, no esplendor da CIVIlização' norte-americana, todos os coraçõe~ tod~sas preces,
se voltam para êsses elementos .queela ~ao deIXOU abando- ,
nados· e diz, então, que os amerIcanos cr~aram,numa deter- .
minada época de sua história, um m~tIvo para: chamar. a '
atenção das crianças e da juvent'Gde, crIaram, o DIa do tndl0.
em que se celebram os feitos. os heroismos dos péles ver·.melhas.
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Jefferson, em 180lí, mandara que o seu Ministro da Guerra entregasse ao chefe de uma tribu um colar de ouro, acompanhado de uma carta, na qual se lêm as seguintes palavras:
"O cadeia de ouro não se enferruja. Assim o
"Grande Espírito possa. ajudar a conservar resplandecente, por uma longa sucessão de séculos, a cadeia
da amizade, da qual a cadeia de ouro é um simples
emblema" •
Ora, Sr. Presidente, a bancada amazonense, retornando
ao seu ponto de vista, quanto á· emenda em apreço, não se
está prendendo a um ponto regionalista, porquê exatamente
no Amazonas existe a maior quantidade de amerindios. Ela
supõe interpretar o pensamento dos Srs. Constituintes e do
Brasil inteiro •••
O SR. CARLOS REIS - Ê pela formação de uma mentalidade cabôcla, que seja inteiramente nova.
O SR . ÁLVARO MAIA - ••. porquê não é criveI que
não tenhamos, por um resquício de tradição e gratidão, palavras e atos em prol dêsse milhão de brasileiros, que temos
o dever de atrair á civilização, verdadeiramente brasileiros, dos quais devemos ter imenso orgulho. São homens qÚe
se não escravizaram; foram vencidos, mas não se renderam,
homens que, no sangue do Brasil novo, - e é provável mesmo que muitos de nós, Constituintes, tenhamos gotas dêsse
sangue - instilaram gotas de rebeldia, que traçaram
páginas memoráveis, em nossa história e que deram á lingua
portuguesa o riUmo adolescente e glorioso do Brasil. É por
isso que a emenda da bancada amazonense representa uma
gratidão para com êsses selvagens desprezados. Penso, assim,
que, vitoriosa essa emenda, teremos prestado a maior das
homenagens ao Brasil do passado, para podermos ser dignos
do Brasil do futuro. (Muito bem; apoiados.)
O outro ponto que vem chamar a minha atenção, é· relativo ás emendas aqui apresentadas pelo eminente colega
da bancada baiana, Sr. Paulo Filho. A primeira é a seguinte:
.
"Esta Constituição será promulgada pela Assembléia, assinada pelos Deputados presentes, impressa e
publicada na ortografia usual do povo brasileiro".
Eis a segunda:
"Não serão oficializados ou equiparados;: os estabelecimentos de ensino que não assegurarem ao seu
pessoaldocente.a estabilidade, enquanto bem servir, e
a remuneração continua e adequada".
Esta segunda emenda já está sobejamente defendida. e·
sustenta os pontos vitais da Sociedade Brasileira de Educação, do Sindicato dos Professores; . da· Superintendência do
Ensino Secundário e de todos quantos defendem o magisté~
rio e se relacionam com o ensino no Brasil. Enquadra-se. na
legislação trabalhista; ampara a classe mais desprotegida do
pais - a dos professàres particulares.'
A primeira emenda dou o meu apOio integral.
O decreto n. 20.108, de 15 de Junho de 1931, mandou
adotar a ortografia simplificada no Brasil. baseada numa
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norma da Academia Brasileira de Letras,· cujo preceito o
primeiro é o seguinte:
"A. Academia Brasileira de Letrás aceita a ortografia oficializada adotada em Portugal com as modificações por ela propostas .....

Ora, Sr. Presidente, é difícil admitir que um país de 44
,milhões de habitantes, segundo as últimas estatísticas, e onde
iO milhões mais ou menos sabem lêr, um pais em cujos
redutos vai nascendo uma nova linguagem modelada pela
influência do meio e até de dialetos americanos e
africanos ...'
O SR. ·CARLOS REIS - Nem mais devíamos. ter gramática
da lingua portuguesa, e, sim, um código da linguagem brasileira.
.
No meu Estado, houve até quem cultivasse com muit.o
esméro a lingua tupf. AÍ, estão. o "Estudo da Língua Tupf";
o Dicionário de César Marques e algumas outras obras.
O SR. .Á.LVARO MAIA - Agradeço o aparte. Também.
o~ filólogos amazonenses Pedro Simpson e Adauto Fernandes
publicaram gramáticas e vocabulários. e até literatura em
tipos, no rio Negro é falada a lingua geral.
O General Couto :Magalhães em seu trabàlho sÔbre a lingua tupí asseverou ela era a maior ling-lla da América, e
pela sua discutibiIidade, seria um dos maiores idiomas do
mundo, se estudada e integrada no corpo· da civilização.
O SR. Al\.RUDA FALCÃo - Então V •. Ex. não esqueça. já
que estã fazendo justiça aos amigos dos índios, o Padre Penaforte,com o "O Brasil Prehistórico", procurando filiar o
tupí ao grego.
.
O SR. ÁLVARO MAIA - Pois não. Um sábio amazonense, Bernardo Ramos, em monumental obra sõbre as inscrições prehist6ricas, prova a ligação das antigas e diversas
raças americanas aOs povos do oriente. Dizia eu, Sr. Presidente, ao ser· chamado â arena pelos honrosos apartes dos
nobres .Deputados, que a ortografia lusa representa uma
imposivão ao povo brasileiro, ,porquê foi impugnada veementemente pelos jornàlistas, combatida por abalisados advogados,. através da voz oficial de seu Instituto, e em tõrno
da qual os professores não chegaram a um ponto de vista
conciliador.
. ;
Entre os últimos livros editados, posso lembrar â Casa
o do professor Candido Jucá "O fator psicológico na evolução sintática", o do professor Clovis Monteiro "Nova ortografia brasileira", e outros, que aceitam em princípio ;·a·
ortoFafia simplificada, mas apresentam. imediatamente, sugestoes para a sua modificação.
Essa questão da ortografia - p3l'a me não demorar
muito, sob a· premência da meia hora regimental - não se
pode prefixar por decreto ou acôrdo, devido ás próprias ~
ferenças da linguagem entre Brasil e Portugal, "que se V1eram acentuando . desde meiados do século passado, em plena
fase do romantismo. .
Quando José de Alencar publicou seus livros, ilum!nando-os de vocabulário tupi, um escritor português --' .PInheiro Chagas~, baseado na,doutrina de Max. Muller, ~e
que a filosofia obedece a leis. irivariáveis, como a:da rotaçao
dos astros, advertiu curiosamente aos brasileiros: ".Tenham
cautela! Chegarão'a ser risíveis se ~uiserem. tomar as pro-

porções dUma.. insurreição em regra contra a tirania de· Lobato!"
..
. José de Alencar. respondeu: "A evolução da língua no
Brasil é irresistivel e fl!.tal, como. a que transformou o persa
em grêgo e céltico, o -etrusco em latino, e o romano em
francês, italiano, etc.; há de ser larga e profunda,: como a
imensidade dos mares que separa os dois mundos a que
pertencemos". Virgílio de Lemos em surpreendente monografia, Clovis Monteiro e outros vieram confirmar as previsões de Alencar. Veiu confirmá-la a literatura renovadora
.
de hoje.
Não desejo deter-me na análise .deste assunto, nem pénetrar de certo modo no. exame das faladas origens secretas
do acÔrdo ortográfico.
: O SR. .ALoisIO FILHO - Aliás, V. Ex. tem a maior autoridade para tratar da matéria.
O SR. BARRETO CAMPELO -_.c:Perfeitamente, .e a está revelando.
.
O SR. ALVARO. MAIA -Agradecido a \TV. EExs.
Em ,tópico, o jornal O País diz o,=-seguinte:
"O caso do· acôrdo acadêmico é apenas um epIsódio comercial com que a nacionalidade nada tem
que vêr. Dois ou três cavalheiros se juntaram
para imprimir e vender vocabulários. e livros didaticos e imaginaram um golpe. De outro lado - o
fato é notório e a êle se referiram os negociantes delivros - os editores lusitanos perderam o nosso
mercado, e uma das razões dessa. derrota foi a ortografia antipática que êles adotaram. Em aliança,
êsses editores e os mercadores dos vocabulárioscon. certaram um meio de. reconquistar o campo perdido,
e só acharam remédio no acõrdo acadêmico.
Quem quizer conhecer a fundo essa história que
procure na Junta Comercial o registro de um contrato para a exploracão do vocabulário da Academia.
O SR. ÁLVARO· MAIA. - Aí está, se procedente a acusação. Foi um trabalho tenaz dos livreiros portugueses, porquê estavam perdendo o mercado do Brasil, foram razões
comerciais enfrentando o idealismo de um· povo inteiro.
O SR. ARRUDA FALCÃo - Chego. a pensar que isto é
uma lenda.
~.
.'
. O SR. ÁLVARO MAIA. - Talvez seja, mas iludiu o govêrnoe os próprios membros da Academia. Lerei, para concluir a opinião. do maior filólogo dos dias atuais, dêste e :õo
outro lado do Atlàntico, o Sr. João Ribeiro. (Lê:)
.~

"Sob vários aspectos, como se verifica na questão ortográfica, somos tradicionalistas, ou antt!.s, somos indiferentesã evolução de além-mar.
..
Isso não é um antagonismo refletido' (o que seria
novo artifício) é a éonciência de que já possuímos
os fundamentos de evolução própria, nova e independente.
No dia em que não nos compreenderem, façam
glossários e, se oquizerem, traduzam os escritos
americanos. "
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Por. êsses fundaIrientosapôio,· integralmente, a emenda
de meu ilustre colega, Sr. Paulo Filho.
Silenciosamente, da .cadeira que humildemente ocupo,
venho observando, desde a instalação dos trabalhos da Assembléia Nacional, as cadências que a lingua transformada·
vai levantando no Brasil e, mais de uma vez, nôs Deputados
de São Paulo, do Rio Grande do Sul e de outros pontos do
pais, venho notando certa diferença de pronúncia. Nesse particular, a Assembléia é um laboratório de ritmos •• Mas,
que significa isso'! Tais ritmos, qUe a ortografia lusa não
pode interpretar e conhecer, representam apenas os vários
sons para compõr a mesma. peça~ Aplica-se o conceito de·
.Zamacois: cada homem conduz, na. própria palavra, algUma
coisa do seu pais. Aqui fala, ruge e canta o Brasil inteiro.
Isto exposto, penso devemos . ter, de acôrdo : com as
maiores autoridades no assunto - veja-se Arséne Darmesteter, quando escreve que a miséria ortográfica francesa
constitue verdadeiramente quasi uma calamidade nacional
- , . devemos ter, de aCôrdo com as maiores autoridades,
nossa ortografia nacional. Para que sermos agradáveis aos
portugueses e desagraqáveis aos brasileiros?
Não quer dizer saiamos·· partidários de uma ortografia obsoleta, mas que êsse processo, de reforma se opere
na.turalmente, consultando a cultura dos mestres, as tendências do povo, segundo a nossa evolução e a nossa originalidade. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador'é cumpri-

o

mentado.)

14

o Sr. Presidente - O"Sr. Deputado Aloísio Filho requer
uma prorrogação de 15 minutos.
Os senhores que -aprovam queiram levantar-se. (Pausa.)'
Foi approvada.
Tem a palavra o Sr. Deputado Negreiros Falcão.
O Sr. Aloísio Filho (Pela ordem) - Peço a V. Ex., Sr.
Presidente, consulte a Casa sôbre se concede uma prorrogação de {·5 minutos, afim de (lUe, dentro dêsse prazo, o Sr. Negreiros Falcão, immediatamente inscrito, possa proferir seu
~SCUl'so de debate constitucional. (Muito bem; muito bem.)

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Negreiros Falcão.
,

O Sr. Negreiros Falcão - Sr. Presidente, a infinidade de
emendas oferecidas a quasi todos os artigos do substitutivo,
mostra á evidência, se é que me não, engano, que êle, a-pesarde seu incontestáv~l·mérito, não eorresponde ás "tendências
inequívocas desta culta Assembléia", a, IDuito: menos, aos
, imperativosirrecusãveisdo povo brasileiro, decepcionado e,
quicá, . desiludido ante os resultados práticos conseguidos
pela Revolução de 1930-.
E se é· certo que, na sua feitura, obedeceu á necessidade
de facilitar "os tramites ulteriores da elaboração da lei fundamental", claro, que a desejada unidade sistemática,requerida nas leis em geral e, sobretudo, numa Constituição,se
tornou de =todoimpossivel.
..
'Isso, aliás,. atée certo ponto; explica e justifica, eloquentemente, a procedência de jnúmeras emendas, todas elas ditadaspelo intuito patriótico de proporcionar ao: povo bra~i-
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leiro, dias de paz. de tranquilidade. uma ordem social estável, em ,que a expansão ol'ganica da vida se processe, normalmente. sem apreensões nem sobressaltos, de acOrdo com
as exigências inelutáveis da hora presente.
Ao que se me afigura, encarado nos seus detalhes" senão
nas suas, linhas mestras, o substitutivo não dispõe· de elementos de vitalidade para resistir, vantajosamente, aos ventos contrários, á borras,ca impeiuosa e irresistível, que sopra.
ameaçadora, de todos os lados' e invade todos os quadrantes
da vida.
Certo, de todos os lados sopram os ventos, rugem as
vagas .••
Uma constituição moderna não pode fugir ao determinismo das tendências sociais da época, cujo surto dominador
constitue a preocupação dos governantes" atentos no auscultar as aspirações, os anseios, ,as necessidllr'o.s das massas, e
respeitá':'las, disciplinando-as, inteligentemente, dentro dos
quadros legais .
.Ora senhores, o exameconcencioso, do novo projeto constitucional, delata, sem grande esfôrço, as vacilações que o assaltam, e de tal forma que, se. ás vezes, avança em harmonia
com as realidades do momento, para logo recua, tropeça, apega-se ao passado, despresa o espetáculo que oferece o panorama polftico contemporaneo, e chega a transigir com' as
medidas aconselháveis pela experiência diária. colhida durante 43 anos de regime republicano presidencial, em que os
erros, impenitentemente, cometidos, as anomalias erigidas á
altura de regra geral, e os disvirtuamento constante do regime, tornaram evidente, a necessidade de preservar-se a
Nação brasileira, dos males resultantes da reincidência nos
mesmos erros, nas mesmas anomalias, que, repetidos pela
inconciência de fOrça, poderão conduzi-la aos mais estra.
'
nhos imprevistos.
Examinando-o, pois, com conhecimento de causa, á luz
do nítido espetáculo da realidade atual, quero crer não conseguiu fugir á influência de velhos preconceitos sociais e
econômicos, justificáveis no passado, incompaUveis, porém,
com o nosso tempo, revelando mesmo, a cada passo, o apêgo
atávico ás velhas concepções escolásticas, de que o direito
moderno se vem libertando, vitoriosamente, sob o influxo
dêsse espírito renovador, que há de arejar o ambiente nacional.
Bem sei, Sr~ Presidente, que um projeto de Constituicão
não pode ser obra ou programa de doutrinadores mas, reconheço também, que uma Constituicão tem de ser um estatuto destinado ao govêrno e á felicidade de um povo, em
determinado momento histórico. Cabe-lhe, pois, precipuamente, assegurar, durante largo espaço de tempo, a ordem.
o bem estar e o desenvolvimento da Nação a que 'se destinll.
com pontos de vista práticos e soluções felizes para os males
do pais, e para os seus magnos problemas. acompanhando
as idéias da época, embora adaptando-as, convenientemente.
ás pecularidades nacionais.
.
Ela há de ser, inevitavelmente, uma obra de conciliação entre as fOrcas disciplinadas, . que formam a estrutura
da sociedade a que vai servir.
E por, isso mesmo, tem de ser, sobretudo, uma obra_ de
políticos, e não somente (ie juristas. como acentuava; há
pouco o ilustre Sr. Dr. Castro Nunes.
Na verdade, se ela obedece, apenas, exclusivamente, ás
idéias juridicas,e se aferra a princípios abstratos, não vin-
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gará, por certo, não resistirá aos, duros embates da vida, á
margem da qual se a elaborou.
E então, chegar-se-á áquele mesmo resultado em que se
encontrou a Áustria, cuja· Constituição, traçada por KeIsen
- um dos grandes doutrinadores da atuàlidade, - não poude
resistir, por. isso mesmo, que não correspondia á realidade
nacional.
: E como salientou um grande e inconfundível constituci..0nalista pátrio, - a obra de Kelsen não resistiu, porquê
J?ao representava ao realidade da. Áustria,. a cuja vida era
Inadequada. O grande teorista do direito não tinha o tino
político, o trato de estadista, o trato antigo, profundo e diário
com as fôrças. econômicas e as correntes de opinião que
formavam o meio social de sua pátria. E as reformas ;e sucederam. Estudada do ponto de vista de técnica juridica,
como exemplar de arquitetura jurídica, a Constituição. austriacaé de uma belesa perfeita na rigorosa puresa de suas
linhas.
.
Mas a vida, como salienta o ilustre constitucionalista não é geométrica nem escultural, mas organica, instintiva
até certo ponto, e tumultuária.
.
Não se rege pelas regras da lógica nem pelas abstrações da doutrina. A "'Vida social faz-se com a realidade, com
essa realidade, de todos os dias, características a cada país
e a cada povo.
.
.
Assim, uma Constituição não é uma fórmula doutrinária; é um instrumento experimental. E se assim é. pergunta-se: Calcada no substitutivo, estará. a futura Constituição Brasileira, a salvo das vicissitudes, que atingiram a
lei fundamental austriaca?
Estará o substitutivo em condições de fornecer á NaCão
êsse "instrumento experimental", sensivel ás aspirações humanitárias de seu tempo, ás justas reivindicações sociais,
capaz de permitir, sem conflitos, a substituição da democracia de fato pela democracia de direito, de modo a assegurar, durante largo espaço de tempo, a ordem, o bem estar .
e o desenvolvimento harmônico do povo brasileiro? Penso
que não.
' .
..
.
Outros, porém, com mais competência, maior tirocínio
político e adestrados na arte de gorvern.ar os povos, dirão.
que sim.
.
A previsão' é falível.
O futuro o· dirá.
Mas, para que a tutura Carta Oonstitucional não seja. como já se disse aqui mesmo, uma traiclioás geraetiesfutul'as,
e não constitua uma usurpaCfio, um entr~v:~ aos meios ne~!
sários aos progresso . da Naçio, "converCendo as POSSfblhdades humanas em impossibilidades sociais", urge que se
lhe suavise o caráter, ainda grandemente individualista.
egoista, abstencionista, procurando. bamonizar a democracia com as tendências do direito social, (le modo que os interêsses .da coletividades prevaIecam sObre os do individuo
que, .afinal, não possue direitos senão em· função da sociedade.
..
.
.~é preciso não eSCl\lecer que "no.Brasil, o.grande problema emequacão, é o da economia total de uma sociedada,
cujas bases. instáveis e desorganizadas, não.oferece~ segurança nem ao futuro neni apropria existêncIa de IUngUem,
a não será custa do . Tesouro.~comonot.ara Alberto Torres,
_ ou em 13equeno núnlerodeiri.d'ÚStrias, dependentes 4as
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mais violentas e imprevistas crise; é o problema dos produtores que não sabem cultivar a terra .•• o problema de
todo o mundo vivendo a existência apática da gente para
= quem o dia seguinte não acena com a mínima esperança áS
mais modestas. ambições'\
As constituicões - como_ já salientava o grande Rui
- são consequências da. irresístível evolução economica do
mundo. Por isso "não podem continuar a ser utilizadas como
instrumento, com que se privem dos seus direitos áqueles
mesmos que elas eram destinadas a proteger e que mais
lhes .necessitam de proteção.
"As nossas cOnstitUICÕes teem ainda pOr normas" as
declaracões de direitos consagrados no século dezoito. Suas
fórmulas' já tão correspond~m exatamente á conciência
jurídica do Universo.- A inflexibilidade individualista dessas
cartas. imortais, mas não imutáveis, algumas cousa .tem de
oeder(quando lhes passa já pelo quadrante o -sol do terceiro século) ao sôpro da socialização que agita o mundo".
Ninguém de boa fé negará que o anteprojeto, a despeito
de al~ns defeitos, obra de homéns, sujeita portanto á contin2iêI?-~ia ~umana, seja u~ qocumento que honra a' cultura
e cIvIllzaçao do povo braSIleIro e corresponderia, principalmente na. parte social, salvante alguns pontos ás suas aspirações e necessidades e espelha como um refIector, as esperanças. as inquietações, os sobressaltos qUe alvorol}am o
espírito do trabalhador brasileiro, fadado na sua pátria ás
mais duras privações.
É preciso que se dê aO povo brasileiro uma Constituiçãohumana, que seja um armisticio entre Os homens, um
tratado de paz entre irmão.:;, entre governantes e governados; que encare o traba1hador brasileiro como um ser
humano, um ser livre, capaz não só de obrigações, como,
também de direitos; que o veja tal qual êle o é - analfabeto, faminto, desagazalhado, semi-nú, valetudinário, supersticioso, exposto ás inclemências da sorte e do meio, desprotegido das leis, sem idéia precisa de pátria nem de govêrno, que s6 conhece de outiva, quando lhe veem extorquir dos magros vintensque amealha o imposto terrível,
inexorável; que o divise ao longe, trabalhando, mal dormido, mal alimentado, exposto ao sol e á chuva, sofrendo sem
esperança .de uma vida melhor,' ou pelo menos, mais humana, escravizado á vontade do senhor que o e%J)lora, impiedoso, pelo salárIO da fome, pela retribuicão mensal. que
o eapital moeda oferece ao capital trab_alho.
Urge se tenha bem em vista a situação desoladora do
povo brasileiro, afim de que, ao invéS de 'um tratado de
paz, não se lhe imponha uma espécie de tratado de Versa",:
lhes, que. na opimão dos comentadores - é um tratado de
guerra entre os POVQS, pela injustiça, pelos ódios, pela opressão que semeou, de modo a preparara guerra, lentam~nte,
porém inevitavelmente. guerra que está no sub-Conslente
dos oprimidos, como único meio: de desprenderem-se da
garra dos opressores.
O SR. ARRUDA FALCÃO - Precisamos lembrar, nêsse
particular uma verdade proclamada por Lloyd· George.
Disse o e'stadista britanlco que o tratado de P~ . se tornol~
opressivo, porquê desprezara a ordem econÔmICa. Éo que
estamos fazendo aqui.
'-:

-
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6 SR. NEGREffiOS FALCÃO - Realmente. ·no substitutivo a maior parie das aspiracões das classes· :sociais não
foram a~endidas.
.:
Delegados do povo brasileiro para a "nobre e árdua tarefa de elaborar uma Constituição, após um movimento
revolucionário que se fez para moralizar a República e reinVindicar l)ara o povo, os direitos ~ -prerrogativas qUe lhe
foram arrancaõas pela correção dos governantes durante
43 anos de oligarquia, em que o interêsse de uma minoria
poderosa e insaciável se supoz aos interêsses da coletividade,
da Nação e do pr6prio Estado, não é digno, não é bonesto,
não é justo, e constituirão até um crime de alta traícão. fossemos, em nome dêsse mesmo povo, como seus légítimos representantes, organizar uma ConstituiQão que~ longe de assegurar-lhe a justiça, o bem social e econÔmico, o aCOrrent.asse, de novo, ao tronco da senzala, tranzígisse com os seus
interêsses em beneficio dos interêsses de uma p1u1oo1'8oia
gananciosa e egoista.· monopolizadora da riqueza, sedenta de
prazeres, an.atematizada hoje na encíclica de Pio XI - . caritate compulsi"; o abandonasse indefeso a sua pl.'ópl'ia
sorte, deixando-o. enfim, expoliado nos seus direitos,· nas
suas aspirações, nos seus justos anseios, eterna Vítima de
um cativeiro infindável.
.
Seria, na verdade, UlDa alta traição. trai~ão inomi. -.~
nável.
Mas, êsse escarneo, irrogado, emeheio, á ,face do povo,
trárla, fatalmente, consequências funestas para a própria
Naç:ão. Viria antecipar a realização da dolorosa llrofeeia
de Alberto TÔl'res, quando ao reconhecer que o. Brasil tinha
de ser, l.1ma república social, por fôrça de seu destino e da
fatalidade de. seu surt.!) na era da questão .social, t'eComendava que fosse uma república previdente para que o povo
não sentisse, um dia, a necessidade de arrancaI' á forca, o
que os governos lhe podiam dar dentro da ordem, sem prejuízo de terceiros.·
Tinha razão o grande soci6logo. Não n'a têm, por certo, os que, desfrutando de todas as vantagens e co:rnodidades
da :vida, não repararam, ainda, QUe o brasileiro de hoie já
nlíO. é o "Jeca Tatú" de ontem, e já não está muito longe,
talvez:, o dia. em que·· êsse povo, aparentemente apático, re..
signado no sofrimento, se desiluda da honestidade dos man..
datários,. se desengane de todas as promessas, perca, afinal,
as suas grandes reservas de paciência, e, como o povo r6sso
em. i914, tome em suas próprias mãos, as rédeas do govêrno.
.
Não .estou exagerando, como não exagerava,·. anos atr~
o grande Rui· ao salientar que a. questão social não é uma
daquelas, com que se brinque impunemente.
'
lIoje, em todo parte é indiscritível o predomínio d()
fator .econÔmico. uA fase é de transformação social, o per:fodo é de transição,.e nesse ambiente s6 a inteligência pode
governar~"
,
E. c6mo disse alguem : ou a. inteligência dos homens de
govêrno ou o instinto das massas. E o •. dilema.
Ninguém ignora os onus que pesam sôlJre . as massas e .
os que incidem sôbre os capitais. . .
.
.
, Há l)OUCO tempo 'conversando comum dos belos talentos dami~a terr~ o Dr. Màrio :Barbosa, deleouvi,:repro-
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duzindo aliás conceitos· de um .grande estadista, francês
que:
"O capitalismo inteligente é justamente aquele que faz
a verdadeira defesa do socialismo, beneficiando-o, amparando-o, :proporcionando, finalmente, aos operários, fruir
dos lucros no disseminar dos beneffcios, distribuinao-os en. tre todos, no cuidado á família, educação dos filhos, preparo para vencer na profissão, criando, dessa forma, no anônimo operário de ontem o grande capitalista de amanhã, gerente, propr-ietário ou grande acionista de formidáveis emprêsas industrias."
Por tudo isso, Sr. Presidente, seria aconselhável a providência de repôr-se no capitulo m - Da ordem ECiJnômicae Social .:.- alguns dos artigos do anteprojeto, que foram
injustamente desprezados. e ainda outros, modificados, em
detrimento do trabalhador brasileiro, da própria justiça
.sQcial e· com sacrifício da doutrina, hoje corrente, que vê
na utilidade social o verdadeiro fundamento da propriedade privada. Há 15 anos' atrás quando as condições ec~
nõmicas e políticas do mundo eram diferentes, e tão diversa era a vida do homem - o genial Rui Barbosa não vacilou
em confessar na célebre Conferência do Teatro Lírico "que
a concepção individualista dos direitos humanos tem evoluido, rapidamente, com os tremendos sucessos dêste século
para uma transformação incomensurávL: nas noções jurídicas do individualismo, restringidas, agora, .por extensão
cada vez maior dos direitos sociais." Já 'não se vê - dizia
o grande homem -..:.. na sociedade um agregado, uma justa.
posição de unidades individuais, acastelados cada qual no
,seu direito intratável, mas· uma entidade naturalmente 01'ganica em que a espera do individuo tem por limites inevitáveis. de todos. os lados. a coletividade. O direito vai cedendo á moral, o indivíduo á associação, o egoismo á soli-·
dariedade humana.
E se estas pala'\Tas refletiam uma grande verdade, naquela época, que não será hoje, em face da situação asfixiante que o mundo inteiro atravessa, quando as massas
irrequietas, oprimidas durante séculos, aspiram até O poder,
e, nêsse sentido trabalbam, conspiram e até reagem.
~ preciso ceder, ·razoavelmente. expontaneamente. alguma coisa. para não entregar tUdo, e entregar á fOrça,
sem apelação nem agravo.
.
V. Ex•• também, Sr. Presidente,. há quatro anos atrás,
quando lutava ,pela conQUista'do voto· secreto, se não me
falha a memória. reconhecia e proclamava, com a fiuura de
espírito qu lhe é peculfar, esta profunda advertência: "Façamos a· revoluclo, antes que o· povo a taça." .
.,
A situacão não mudou. A advertência ainda é oportuna.
Merece, portanto, ser atendida.
; - A, prop6sito desse capítulo m - "Da ordem social e
econômica", tive oportunidade, fiel ás minhas idéias e ao
programa de meu partido. de apresentar algumas emendas ao
-substitutivo, ao qual espero vê-las incorporadas, não por
mera· vaidade pessoal. que, felizmente, não possuo, mas por..
quê elas condensam. providências inadiáveis, com· as quais
já não é possível transigir nesta fase de evolução aqueehegamos. SObre elas, como sObre tantas outras- todas. aliás.
devidamente justificadas,· me aguardarei para defendê-:-Iasno
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vez

me

plenário, se necessário, de
que o tempo não
permite
fazer agora.
Entretanto, ,Sr. ,Presidente, seja-me permitido" estranhar
que ,a emenda n. ,4, que apresentei, visando "restaurar no
substitutivo o direito de voto aos alunos das Escolas Militares de ensino' superior, estendendo-o,' também, aos sargentos
do Exército, da Armada e das fôrcas auxiliares do Exército.
tivesse merecido injusta impugnação do ilustre leader da
bancada alagoana, o Sr. Deputado Dl'. Góis Monteiro. Aliás,
Sr. Presidente, forçoso é confessar -- e o~ faço c01.LStrangido
em dissentir do ilustre representante alagoano -'- os argumentos em que S. Ex. procurou estribar"-se são, de todo, improcedentes, e -se reduzem, em última análise, a um jôgo siítil
. de palavras, desprovidas de lógica, delatando um apêgo injustificável a velhos preconceitos, e uma noção obsoleta do
principio de disciplina militar,incompativel, hoje, com a
própria dignidade humana.
.'
.
Onvindo-o, mais se arraigou em meu esprito a convicção "de que, permitindo-se aos oficiais o direito de voto,
dever-se-á concedê-lo, também, aos sargentos até mesmo aos
soldados, de vez se achem em condições de exercer êsse direito, isto é, reúnam os requisitos exigidos por lei, entre os
quais, avulta o de saber ler e escrever. Não pleiteei se estendesse êsse direito, aos soldados, pela consideração de que
muitos dêles, possivelmente~ não saberiam ler e escrever,
como ainda por uma questão de senso da medida. .
Coloquei-me no meio têrmo;" evitei o extremo. Atendi
á realidade das coisas, ás condições reais do soldado brasileiro, ás vezes, analfabeto, com uma mentalidade ainda' primitiva.
Por isso mesmo, sacrificando embora 'o ":liberalismo
igualitário", a que se aludiu, fiquei onde devia ficar, onde
a lUz da razão Ilolitica me permitia, sem prejuízo da "ordem
e do progresso".
Afirmar, porém, que ás praças de pré não se deve conceder o direito de voto, não porquê o homem, ao assentar
praça, perca as suas virtUdes e qualidades, nem porquê a
disciplina humilhe· o cidadão a ponto de obscurecer-lhe, o
discernimento político, mas porQUê a natureza da função militar e o caráter da 'atividade militar, exigindo um apuro da
disciplina, "int~lectua.l e moral;" de preceitos e de costumes,
a isso se opõem, é - deixando de lado o jOgo depalavras.,,:~
- o irritante sofisma, a dialética sútil, - afirmar que o ci- dadão, s6 pelo ·1'alo de assentar praça, se torna incapaz de
exercer o direito de voto, mesmo ao regime do voto secreto.
. ,de pensar~ por si mesmo, de confiar na urna a sua vontade.
e sofre, portanto, uma incapacidade" tanto mais humilhante.
quanto é certo que s6 atinge ás cbamadas praças de, pré,ao~
inferiores, e nunca aos superiores, .que, sÔbre exercerem o
direito. de ," voto, podem pronunciar';'se sObre política,' frequentar associações' políticas, organisar clubs políticos, laDçar manifestos políticos, dar ent1:'evistas poUticas' e até lançarcandidaturas.'sem que nada disso :o.fete de leve á disciplina, ~ férrea disciplina militar que toma assim uma e1asti- .
cidad.e· mi:dficaou adquire feições de.Ta]3o... ..' " "
,~ '.•,E ,para, justificar-se. tamanha' incongruência, recorre-se
até ás gradações da disciplina. variâvel consoante a classe
militar.·; ,',...
. ',",
,',
.
·l!:,pois. a velha e arcaica noção de disêiplinaque vê no
soldado.umautOmato;, incapaz de discernimento,pensando
apenas pela cabe,Ça ,do superior, ao quaL se apassiya, como
um escravo.
.'.
'.
" ."
' .

-:- U3·:É o conceitô de disciplina no regime feudal, quando os
exércitos eram . organIZações amorfas, constituidos de mer-cenários.
O soldado, por ser soldado, não perde o caráter de sêr
humano. É um cidadão· como outro qualquer. Membro da
eomunllão social, cabe-lhe o direito de cooperar pelo voto na
escolha-dos governantes da sua.. pátria.
, Dizer-se, porém, que votar é escolher e para escolher é
preciso analisar, comparar, criticar, julgar e que tudo, isso
contrada o "espírito disciplinar", é não dizer nada, pois todos
os atos da :vida humana demandam análise, comIlaraçáo, crItica e julgamento. E se -essas operações psíquicas afetam a
disciplina militar, se colidem com elas, então essa disciplina,
assim, nefelibaticamente compreendida, •. está realmente fora
das possibilidades do comum ,entendimento humano. Essa
disciplina pode ser afetada -até por sioples intenção.·
Assim, o soldado, a despeito da roupagem vistosa, com que
~ ilustre impugnante reveste o seu pensamento, 'reponta como
um medular, cuja cerebralidade sonolenta se revela sob a
excitação dos acasos de ""guerra ou de alguns acidentes do
tempo de paz.
Entretanto, essa maneira exótica de compreender a disciplina militar não deu resultados benéficos, e, por isso, o
descrédito dessa teoria, hoje, vitoriosamente substituida pela
que preconisa "uma educação completa específica e prolongada, como a tlnica capaz de fornecer uma coesão psíquica
e conciente" de forma a se estabelecer uma "conciência difusa'"
que leva por sua vez á formação daqUela disciplina organica
que faz de cada elemento individual um centro de vida, um
elemento propulsor e, ao mesmo tempo, receptor de vitalidade, um foco de ação.
É, pois, um cerebral, o soldado modérno. Mas, se a disciplina militar é um fenÔmeno sociológico, e, aliás, complicado, deve certamente, estar em função· das ideias básicas da
evolul;áo social.
Ora, a Constituição de 1891 e, ainda, o Anteprojeto asseguravam o direito de voto á mocidade das escolas militares
de ensÍD.!! superior.
O substitutivo, porém, t:ecusou-lhe êsse direito e tambem aos sargentos. .
.
Teriam, os alunós das escolas militares, abusado do direito que lhes outorgavam os constituintes de 9:1?
O substitutivo, evidentemente, retrocedeu, recuou além
de 91.
.
Iu:vocar-se, Sr. Presidente, o princípio de disciplina ~
litar, como fundamento da recusa do direito de voto aos
sargentos e aos· alunos das escolas militares, e, no entan t9.
concedê-los, implicitamente, aos oficiais e oficiais generais,
como aqueles, também subordinados, hierarquicamente, sujeitos, também, á disciplina militar e também - obedientes
dentro da lei, é, na verdade. rematada incoerência, contra a
qual clama a própria razão. humana.
Se é certo que os sargentos. e coino êles os alunos das
escolas militares, estão subordinad.os á disciplina militar,
não~é menos certo que os oficiais, desde os de menor ao de
mais alta patente, estão entre si subordinados. adstríto~ á
mesma disciplina. Logo. se _se recusa áqueles - por motivo
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de disciplina, o direito de voto, é lógico, é evidente se o
deveria recusar, também, a estes, deªde que, prevalece, o
mesmo motivo, a. mesma razão, a mesmíssima causa.
A razão, pois, que induziu o legislador constituinte a recusar o direito de voto aos sargentos_ e alunos,- é o mesmo,
sem variantes, e milita, ostensivamente, contra a concessão
desse direito aos oficiais.
Mas, a estes não se recusa.
Recusa-se, entretanto, aos sargentos e á mocidade· das
escolas, infligindo, emb6ra, o velho preceito jurídico, seguri.do o qual - "onde- há a mesma razão deve existir a mesma
disposição" •
Aliás, êsse argumento, tantas vezes invocado, é um anacronismo nos nóssos dias, e fere de frente o conceito modérno de. disciplina militar, muito . diverso do sediço conceito
de antanho.
Essa disciplina, já sob o-ponto de vista jurídico, já sob
o ponto de vista da técnica militar, passou por uma grande
evolução através das. idades, acompanhando, paralelamente, a
evolução ·social.
.
E assim, o seu conceito poude desprender-se de todos os
laços que a prendiam á compreensão medieval, afeita á ver
nos militares formações 'simplesmente mercenárias.
.
Ela perdeu aquele caráter 'humilhante de "obediência
passíva" para se tornar - "obediência dentro da lei", .tornou-se uma virtude coletiva, - o "cimento da união mo·ral, intelectual, e física, que multi'plica a força de cada um
pela força de todos"., Como todo fenOmeno social, não· de·pende da vontade do legislador nem dos governos.
Não há antinOmia, portanto. Sr. Presidente, entre a disciplina militar e as grandes conquistas da democracia modérna, e por isso, não se justifica que, nos nossos dias, ainda
aferrado á mentalidade medieval, se -recuse êsse direito aos
sargentos e alunos das escolas -militares, com fundamento .
numa suposta disciplina militar.
- Neste caso, se acham que êsse direito afeta a disciplina,
a essa disciplina medieval que despersonaliza o soldado que
lhe arranca o direito de comparecer ás urnas como membro
da comunhão social, tal .como a compreendem 'os constituintesde . 1934, fugindo, aliás, ao seu verdadeiro e, lógico conceito moderno, sejam coerentes e privem. do exercício dêsse
direito todos os militares sem distinção de pOsto.
Tomem o exemplo da França, onde nem o oficial nem
o soldado podem votar e ser votadós, enquanto 'no serviço
ativo. Ou ainda o da Alemanha, o da Itália e até certo ponto
o da Rússia soviética.
-.
'" IssO não seria justo, mas seria lógico, seria coerente.
E enquanto assim não se fizer, não se poderá em boa
lógica política recusar ás .praças de pré e, principalmente,
aos sargentos o direito de voto.
Restringir, pois, êsse .direito a uma classe de militares,
concedê-lo a uns - aos grandes, e recusá-lo a outros- aos
pequenos, mesmo aqueres que têm responsabilidade .de comando como os sargentos, é. estabele!}erum privilégioodio·.so, irritante, que desmente, fundamentamente, o .próprio
- "' conceito de disciplina militar e rebaixa a própria dignidade
da função de uma clas.se~
.• . .
..
.. .
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E é afinal uma humilhação, uma IDJUrIa irrogada á
face de uma corporação ordeira e digna que está a reclamar,. pacificamente, igual tratamento dentro da lei.
Estas, Sr. Presidente, as ligeiras considerações que me
ocorrem, no momento, em apôio da emenda sôbre a restauração do direito de voto aos moços das escolas militares
, e a concessão do mesmo aos sargentos do Exército, da Armada e das fôrças auxiliares do Exército, emenda que recebeu injusta impugnação· do ilustre representante alagoano.
O adiantado da hora inibe-me de defender as demais
emendas, o que espero fazer em tempo oportuno. Conforta-me -a certeza ,certíssima de que todas elas se inspiraram num princípio superior de justiça, visando, sobretudo,
concorrer para qúe a futura Constituição brasileira seja, de
fato, um tratado de paz entre governantes e governados, orgulho de.um povo e de uma época. (Muito bem; muito bem.
Palmas. O orador· é vivamente cumprimentado.)

O Sr. Presidente - Esgotado o tempo da prorrogação,
vou levantar a Sessão, convocando outra, extraordinaria,
Ilara a,manhã, ás 13 horas com a mesma
ORDEM DO. DL-\.

-Continuação da discussão doprojecto n. 1-A, de 1934 25& Sessão - Último dia de apresentação de emendas.
Levanta-se a Sessão ás 18 horas e 15 minutos.
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'(EXTRAORDINMUA)

Presidência. dos Srs. Antônio Carlos, Presidente; Cristóvão
Barcelos, 2° Vice-Presidente, e Pacheco de Oliveira, to
Vice-Presidente

1
Ás 13 horas, com:parecem os Srs.:
Antônio Carlos, Cristóvão Barcelos, Alvaro Maia, Vieira Marques, Luiz Tirelli, Moura Carvalho, Lino Machado,
Rodrigues Moreira, Costa Fernandes, Carlos Reis. Godofredo Viana, Luiz Sucupira, Valdemar Falcão, Pontes Vieira,'
Xavier de Oliveira, Barreto Camp'elo, Mario Domingues, Augusto Cavalcanti, Góis Monteiro, Valente de Lima, J. J.
Seabra, Marques dos Reis, Prisco Paraíso, Medeiros Neto,
Godofredo Menezes, Henrique Dodsworth, Sampaio Correia,
lJeitão da Cunha, Olegário Mariano, Prado Xelly, Buarque
Nazareth, Martins Soares, Bias Fortes. Pedro Aleixo, Negrão
de Lima, Mata Machado, Delfim Moreira, Odilon Braga,
João Beraldo, Furtado de Menezes, Policarpo Viotti, Daniel
de Carvalho, Levindo Coelho, Celso Machado, .campos do
"Amaral, José Ulpiano, Nero de MaC'edo, Alfredo Pacheco,
Carlos Gomes, Carlos Maximiliano, Vitor Russomano, Fanfa
Ribas. Adroaldo da Costa, Minuano de Moura, Alberto Diniz,
Gilbel't Gabeira, Antonio Rodrigues, Valdemar Reikdal,
FranciseoMoura, AntOmvennafort, Sebastião de Oliveira, João Vitáca, Alberto l.:iurek, Eugênio Monteiro de Barros,
,Edmar Carvalho, Milton Carvalho, João Pinheiro, Pedro
Rache e Teixeira Leite (69).
O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o comparecimento de, 69 Srs. Deputados.
.
Está, aberta a Sessão.
Na ausência dos Secretários convido Os Srs. Alvaro Maia,
Vieira MarqlÍes, Luiz Sucupira e Teixeira Leite para ser-,'
virem, respectivamente de 10, 20, 30 e .4° Secretários.
o

Vai-se proceder á leitura da Ata.

O Sr. Vieira Marques (Servindo de 2- Secretário) proeede á leitura da Ata da Sessão antecedente.
~
O Sr. P:residente - Se algum dos Sra. Deputados tem retificações a' fazer sObre a Ata que acaba de ser lida, quei-:
~ mandá-las, paI" escrito, á Mesa, nos termos do Regimento.
VOLlDO

~.
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Vem a Mesa' a seguinte
RETIFICAÇÃO Á ATA, ENCERRADA

No Diário da Assembléia, de hoje, apareceu, truncado
em dois -pontos essenciais o meu discurso escrito e entregue
á Mesa, para ser publicado nos Anais, em defesa da preferência da Commissão dos 26 pela fórmula - Desapropriaçã~
por utüidade pública.
Apresso-me a -preencher as lacunas.
= Na página n. 2.529, ia coluna, O último períodb do
quarto trechofôra assim elaborado:
"Nem seria possível que o simples fato dehave:" '
rem oS franceses adotado uma fórmula decidisse os
outros -povos a preferi-la; embora defeituosa.. Os italianos, embora calcassem o seu Código Civil sôbreo
modelo francês, do mesmo se afastaram,com acerto.
em pontos viscerais; entre êles, a matéria., ora eTh.
apreço, foi muito debatida; o grande RomagIiosi pe·lejou pelo regresso á fórmula - necessidade pública;
__..prevaleceu a outra' - desapropriação por utilidade
;::;' ·-=publica. Os alemães jámais esposariam, sem maduro
exame, idéias' advindas de Paris; formaram, sempre
escola própria., distanciada da gaulesa e superior á
mesma sob todos os agpe.ctos."
Na -página seguinte do Diário da Assembléia, depois
das palavras colhidas na obra de Orlando e publicadas, omitiram êste trecho:
.
"Em seguida, na pago 23, o Tratado magistral,
feito por varios jurisconsultos, sob a direção e responsabilidade de Orlando, resume o ensinamento desse
modo claró e irretorquível:
"um o fim, necessarios os meios; seTã esta a
fórmula a adotar".
"UTILE il fine, NECESSARlI i meui; sará questa
la {orm:/))lo. da adottare". ,
Em seguida, é aprovada a Ata da Sessão· antecedente.
O Sr. hesidente'- Passa-se á leitura do Expediente.
O Sr. Alvaro Maia (Suplente, servindo de 1- SeC7etário)

decl~ra

que não há Expediente a ser lido.

O Sr. Presidente - De aCÔrdo com o Regimento, vai-se
passar á .Ordem do di~. (Pausa.)
Comparecem mais os Srs.:
Pacheco de Oliveira, Tomaz Lôbo,. Fern3llldes Távora,
Clementino LisbOa, Vald'8JIlar Mota, Mário Caiado~ Alfredo
da Mata, Abel Chermont, Mário Chermont, Leandro Pinheiro, .Joaquim Magalhães, Magalhães de Almeida, --Adolfo Soares; Agenor ·Monte, Hugo Napoleão, Pires Gaioso, Freire de
Andrade, José 13orba., Figueiredo Rodrigues, Jeová Mota,
Silva Leal, Kerginaldo Cavalcanti, Al'berto Roselli, Odon
Bezerra, Irenêo Joffily, HerectianoZen.aide, Pereira Lira,
João Alberto, Agamemnon Magalhães, -Souto Filho, Arruda
Faleã6,LUiz Cedro, Arruda Camara, Arnaldo Bastos, José
Sá, Alde ,_ Sampa.io, Simões Barbosa, Osório Borba, Humberto l\Iourà, Izidr,o Vasconcelos, ~ampaio Costa, Guedes No-
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8Ueira, AntOnio Machado, Leandro Maciel, Augusto Leite,
Rodrigues Dória, Deodato Maia, Magalhães Neto, Arlindo
.Leoni,.Artur Neiva, Edgard Sanches, Alfredo Mascarenhas,
Leôncio Galrão, Homero- Pires, Manuel- Novais, Glleno Amado, Negreiros Falcão, Aloísio Filho, Francisco Rocha, Paulo
Filho. Arnold .Silva, Lauro Passos" Fernando de Abreu, Carlos Lindemberg, Rui Santiago, Amaral Peixóto, Miguel Couto, Nil.o de Alvarenga, João Guimarães, Raul Fernandes, Alípio Costa11at, Acúrcio Tôrres, Fernando Magalhães, Gwyer
-de Azevedo;
Fábio Sodré, Soares Filho, Lemgruber Filho,
Ribeiro c Junqueira, José Braz, Gabriel Passos, Augusto Viégas, Raul Sá, João Penido, Cristiano Machado, Valdomiro
Magalhães, :Belmiro de Medeiros, Licurgo Leite, Carneiro
·de Rezende, Jaques Montandon, Plínio Correia de Oliveira,
Alcantara M~d:o, Teotônio Monteiro de Barros, Rodrigues Alves, Barros Penteado, Morais Andrade, Almeida Camargo, MárioWhately, VergueiroCésar, Hipólito do Rêgo,
Zoroastro Gouveia, Cincinato Braga, Carlota QueiroZ, Abreu
Sodré, Lacerda Werneck, Cardoso de Melo 1{eto,Morais Leme,. Henrique Bayma, José Honorato, Generoso Ponce, João
Vilasboas, Francisco Vilanova, Plínio Tourinho, Lacerda·
_Pinto, Antônio Jorge, Idálio Sardenberg, Nereu Ramos, Arão
Rebêlo, Simões Lopes, João Simplicio, Renato Barbosa, Demétrio Xavioer, AscanioTubino, Pedro Vergara, Raul Bittencourt, Gaspar Saldanha, Minuano de Moura, Acir Medei-ros, Ferreira Neto, Vasco de Toledo, Martins e Silva, Armando Laydner, Edwaldo Possolo, Mário Manhães, Ricardo
Machado, Válter Gosling, Horácio Lafer, Alexandre Siciliano, .Euvaldo Lodi, Mário Ramos, Pacheco e Silva, Rocha Faria, Roberto Simonsen, QliveiraPassos, D~vf Meinic~e, P!nheiro Lima, Levf CarneIro,· Abelardo MarInho, MoraIs Pal'va e Nogueira Penido (150.)
Deixam de comparecer os Srs.:
Cunha Melo, Veiga Cabral, Leão Sampaio, Martins Ve.ras, Ferreira de Sousa, Veloso Borges, Solano da Cunha
Clemente Mariani, Átila Amaral, Lauro Santos; Pereira Car":
neiro, César TinOco, Oscar Weinschenck, José Eduardo, Car..doso de Melo -Neto, Melo Franco, Adélio Maciel, Pandiá Calo-geras, Augusto de Lima, José Alkimim, Clemente Medrado,
Simão da Cunha, Aleixo Paraguassú, Bueno :Brandão, José
Carlos, Guarací Silveira, AntônioCovelo,.Domingos Velasco,
Adolpho Kond~r, Mauricio Cardoso, Anes Dias, Frederico WolfenbuteU, Gwlherme Plaster, Augusto Corsino e Gastão de
Brito (35.)

2
ORDEM DO DIA
Continua.ção da discussão do Projeto n. 1 A,
de :1934. (Substitutivo Constitucional- 25& Sessão.) ~ (Último dia de apresentação de emend~.)

o Sr. Presidente - Entra em discussão o Projeto.
Vêm á Mesa, são apoiadas e enviadas á Comissão Constitucional as emendas de ns. t .26i
ad~~83.
-

-
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o Sr. Presidente - TeIl.! a palavra o Sr. Negrãoôe Lima,.
primeiro orador da Sessão de hoje.
.
O Sr. Negrão de Lima - Sr. Presidente, cumpro; o
grato daver àe congratular.i.me com a Assembléia Naci~
Dal Constituinte, na altura em que vão os nossos trabalhos, pelo patriotismo e clarividência --que tem posto no
desempenho da- tarefa que lhe foi confiada pelo Povo brasileiro. Obscuro colaborador dessa obra (Não apoiados)".
subo de n.ovo á. tribuna desta Casa. para lhe trazer o pequeno contingente qua de mim se possa esperar.
.
O Sr. Deputado Levi Carneiro, a quem incluímos na.
constela<.:ão dos juristas da Assembléia, recolheu há dias os
louros: de merecida vitória tribunicia, ao responder ás con. sideracões que tive oportunidade de expender em tÔrno do·
capítulo relativo á organizac;ão do Poder Judiciário. MasS. Ex. envolveu na sua réplica, que a certo trechorevestiu .uma nota de mordacidade, a banca4a a que tenho a
honra de pertencer e que, não havendo lido previamente a
minha oração, nenhuma culpa poderia. ter pelos comentários
que teci sObre a matéria apresentada pela' Sub-comissão·
Constitucional.
Não sendo lícito atribuir ao nobre Deputado, fino de
espírito e de maneiras, propósitos .malévolos ou segundas·.
inten~ões, explico o passo dado por S. Ex., ao desloear do
orador para. a bancada mineira o alvo de sua pontaria, pela.
necessidade de encontrar superfície mais consentanea com.
as dimensões da sua autoridade. Os mestres não gostam
nunca de despedir ·08 golpes da palmatória sObre um só
discípulo e quando, como o fez S. Ex., os distribue por
um maior número de mãos,· a platéia se impressiona mais'
:fundo, assim pela quantidade como pelo tamanho dos estalos.
Todavia, S. Ex. nem sempre foi justo, assim aomo, em .
certos tópicos do seu discurso, não raro, traiu a agressividada de que naquele momento se achava possuído o seu belo
espírito, ao mesmo tempo que emitiu observações e conceitos, em tOrno dos quais é lícito, até mesmo áqueles quese consideram alunos, tecer reparos despretensiosos e corteses. Como certas joias, cujo valor varia na medida, das·
qualidades das pessoas que as conduzem, as idéias aumentam de· preço na proporçlo do prestigio e da auréola que
cercam aqueles que as enunciam. Os conceitos do nobre
Deputado têm, em consequência, preço demasiadamente alto,.
para que, . perante êles, ~e responda com o· silêncio, . que, é
indiferença, ou com um· ato de humildade, que é covardia. •
. Emprestou-me S. Ex., logo no início de seu discurso.
pensamento que não emiti, como notei em aparte a que
S. Ex., atendeu, mas que desejo ainda uma vez esclarecer.
Presumindo. que eu censurara a ilustrada -Comis-são pelohaver incluido, no Poder .Judiciário, a .Justiça Eleitoral e a.
Justiça . Militar, inculcou-me o preclaro--'colega, ao mesmo.
passo. uma contradição, ~ vez que aSsinara. eu, juntamente com os meus companheiros de, ban~da, a emenda
que eontemplava aquelas duas justiças no mesmo Poder Judiéiãrio.Tal, porém, não aconteceu. Como está claro no discurso que proferi, não estranhei (e poderia tê-lo feito com,
bónS fundamentos) aquela· inC?~usão. 1I!as - somente :pús·
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Teparo no luxo de detalhes-que o Substitutivo destina ás referidasjusticas, quando, dada a natureza especialissima de
ambas, algumas das suas disposições secundárias poderiam
ser relegadas para a lei ordinária. :Meu objetivo. com êste
reparo, foi chamar a -atenção dos competentes no sentido de
que imprimam ã fut.ura Carta as linhas de uma obra clara,
concisa e harmoniosa.
Confessou-se S. EX. dualista puro, no que concerne á
organização da justiça e ás leis processuais. Um dos argu- mentos de que lançou mão para justificar a pluralidade de
códigos processuais está na "inópia do Poder Legislativo Federal para o desempenho da sua missão nessa matéria"'. Nos
!ábios do mestre, entretanto, não fica bem arguniento dessa
categoria: se as camaras nacionais falharam na tarefa. deixando de corrigir as próprias velharias da lei processual em
vigor quanto á Justiça Federal, não quer isto dizer que assim
procederão para sempre. A aceitar a alegação de S. Ex.•
forçoso seria concluir pela extinção do Congresso da União.uma vez que a êle por certo se conferem- obras de mais vulto
e maior pêso do que a feitura de códigos processuais.
Ao justificar a dualidade da Justiça, de que se confessa
fervoroso adepto, deixou-se S. Ex. levar, salvo engano, nas
asas de 'flagrante contradição, pois ofereceu aos nossos adversários, os unitaristas, excelente auxílio para a sua tese.
Assim foi que, para fundamentar a pura dualidade, declarou
o douto colega que as causas regionais devem de ser julgadas com o espírito regional e as causas federais, com o _sentimento federal.
O SR• .ARRUDA FALCÃO - É V. Ex. quem sustenta isso?
O SR. nGlu.o DE LIMA - l1 o jlustre Sr. Levi Carneiro.
O SR. ARRUDA FALCÃO - Acho que S. Ex. não o subscreverá.
O SR. NEGRXO DE LIMA - Também me parece, e ai
a razão do meu reparo. Mas se acha no discurso de S. Ex.,
ao qual estou sendo absolutamente fiel.
Ora, Sr. Presidente. se pleitos existem de natureza federal, em razão do seu objeto ou das partes que neles intervenham, juízes, entretanto, não deve haver que se movam, no
desencargo do seu dever, pelo espírito regional, ou pelo sentimento federal. Se o País nos apresentasse, em grande- cópia,
juízes penetrados de tal formação mental, 1égico seria camiIiharmos para a unidade radical da justiça, como em caso
de salvação pública. Ao aplicar a lei, estadual ou federal,
não se deve prender o magistrado ásua qualidade de mineiro, ou de paulista, de gaúcho ou de alagaano, de cearense
ou de baiano, mas situar o seu espírito dentro da tarefa "
ideal que se lbe destina. A justiça cabe, inteira, numa definição clássica: a de Ulpiano. É :llgumacousa de melhor do
que o regionalismo ou o federalismo das c causas, e o juü
, encarregado _de distribuí-la, não poderá fazê-lo com o espírito regional ou o sentimento federal. mas apenas com o pensamento orient.ado na direção que a lei e a conciência lhe
indicam. Nossos adversários em doutrina pleiteiam a unidade de justiça apoiados exatamente no grave defeito em
flue o meu querido mestre quís assentar, ao contrário, um
dos esteios da dualidade. S. Ex., com efeito. se realizado
o pensamento contido na sua afirmativa. estaria tirando uma
das pedras do edifício da unidade nacional, pelo qual S. Ex.
e n6s todos de coração nos batemos. -
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Dontra o Tribunal do Juri, inscrito no saneta sdnctfJ1'V,1Tt
do Direito Brasileiro, também investiu o eminente jurista os
recursos bélicos da sua experiência profissional. Não compreende S. Ex. que um cidadão decida da culpabilidade doseu semelhante em ums6 contado com o processo judicial.
É para S. E.""t. uma desgraça o fato de, em certos lugares,.
trancar-se o juiz na sala secreta com os jurados, provavelmente influindo na deliberação. E o l)eor, acentúa, em remate. S. Ex., é que "s6 é jurado quem o juiz quer".
Permita o mestre que êste modesto aluno, reportando-se
á alusão de Horácio, não jure no· seu verbo, em relação ás
três asserções.
.
Bem QUe o nobre Deputado, Sr. Arruda Falcão, com êsse
ar inteligente de sentinela de todos os discursos .••
O SR. ARRUDA FALcÃo - Sou um simples Deputado
cumprindo o meu dever.
.
O SR. NEGRÃO DE LIMA - ... e o Sr. Aloisio Filho,
oposicionista discreto na voz, mas firme nas idéias, quiseram
deter o mestre na arrancada que despediu contra o malsinado conselho de juízes populares. Não lograram, entretanto,
a ventura de ser por S. Ex. ouvidos."
•
Não escolhem os juízes, segundo ó seu puro slvedl'io, a
lista de jurados, mas de acôrdo com certas fórmulas, requisitos e cautelas perfeitamente definidos em lei.
O SR. PEDRO ALEIXo - Pode acrescentar V. Ex., permitindo-me aparteá-Io, que, pelo fato de ser o juiz encarregado de proceder ao alistamento eleitoral, não se conclue
que seja êle quem escolha os eleitores, porque todos poderão
requerere obter o alistamento mediante a satisfação de requisitos legais.
O SR. NEGIlÃO DE LIMA - O aparte de V. Ex. nãoapenas prestigia, mas coordena o meu raciocínio.
O SR. TEOTÔNIO MONTEmo DE BARROS - Ainda agora, a
lei de organização do Juri, em São Paulo, acaba de ser modificada, para que o presidente da Ordem dos Advogados, em
cada comarca, tome ,parte na organização da lista de jurados. o que contribue para aperfeiçoar ainda mais a seleção
do QUadro. Para ela co'ncorrem a acusação, a defesa e a
magi~trat"lll'a.
:
O SR. NEGIlÃO DE LIMA - Muito agradecido pelo
apartecQm que o nobre Representante de São Paulo reforça
a minha afirmação.
O SR. PEDRO ALEIXO - Note-se ainda que há recurso,
;
quanto á inclusão ou exclusão de jurados.
O SR. NEGRÁO DE LIMA - Diz bem V. Ex.
Absurdo também não há, Sr. Presidente, no decidir ()o
jurado perante provas que lhe são exibidas-num só encontro com o processo em julgamento, pois as questões de fato, .
sObre as quais é chamado a opinar, podem ser perfeitamente
esclarecidas no curso des debates. Veriâo naquele fato aquele absurd.,o, o meu preclaro colega .não deteve a atenção do·
seu culto espírito para processo ígual, que se observa ,no
próprio Supremo Tribunal e nos tribunais de segunda ínstancia onde, em grau de embargos, ou em revista, pronunciam-se os juízes, geralmente, sem o exame pessoal da causa
e apen:.s segundo esclareéimentos hauridos durante a diScussão.
:
O SR. PEDRO ALmxo - Ou em simples relatório do primeiro relator. .
Cc

C

C

c
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O SR. NEGRÃO DE LIMA - Ou em simples relatório,
como aparteia o meu prezado colega.
: Finalmente, condê!f~nd.o,S.=Ex. o Juri e, ipso facto, de(',larando-se adepto da Ju41catura togada para a ,tarefa confiadaáquele, não estará S. Ex. incorrendo em ligeira contradição quando deplora0 fato de influir o juiz togado, na
:::ala secreta, o p~nsamento e a decisão dos homens chamados
a compôr o tribunal popular?
.
Mas a verdade é que me parece vã a afirmativa do emi:;lente colega. Não se tranca o juiz na sala secreta com os
jurados. Naquela sala se reunem o juiz, os jurados e os representantes das partes interessadaS.
O SR. TEOTÔNIO MONTEIRO DE BARROS - A presença do"
magistrados na sala secreta tem -produzido. em São Paulo, os
! :íelhores resultados.
O SR. NEGMO DE LIMA - Em Minas, acontece o
mesmo.
O SR. TEOTÔNIO MONTEJRO DE BARROS - Esclarecem os
juizes a forrna-o=de responder aos quesitos c, mais, assegul'am
.
a in~omunicabilidade dos jurados.
O SR. NEGRÃO DE LIMA - Como tem sido precioso o
concur-3O de V. Ex, á minha tese ... Muito lhe agrade~o.
Sabe, porém, o ilustre Sr. Le"'f Carneiro l.ue as razões
que alinhou não são as que militam em desfavor do Juri, e
apenas as enunciou, estou certo, pelo prazer a que se votam
os mestres de proceder a sondagens nas possibilidades de .l:eação intelectual da parte dos seus discípulos.
Quando se pOs, em suma, a replicar aos comentários que,
com audácia de que' somente as:.ora dou tento, desenvolvi em
tÔrno do Substitutivo, ministrou-nos o eminente colega lições
que, por muito respeitáveis, merecem exame e cometeu o
equivoco de atribuir á minha bancada a redação da emenda
que- a mesma assinara, quando nos seria lícito presumir que
S. Ex., pelo trato que tem do assunto e pelas indicações
claras do meu discurso •••
O Sft- PEDRO ALEIXO - E pela própria justificativa da
emenda.
O SR. NEGR.4.0 DE LIMA - .,. e pela pr6pria motivação da emenda, lhe conhecesse a origem: o ministro Artur
Ribeiro. Mas aquela redação, Sr. Presidente, se primorosa
não é, no tom irônico de que S. Ex. revestiu 11 frase, é mais
correta. e, por isso, preferível áquela que nos veiu franqueada
com o sêlo de sua alta autoridade.
O trabalho que assinámos, redigido pela pena daquele
culto magistrado, enuncia como órgão do poder judiciário,
textualmente, um tribunal superior com a denominação de
Supremo Tribunal e êste t6pico roçou, como estilete incOmodo, a sensibilidade artística do meu querido mestre, que
nó mesmo. adivinhou profundo agravo aos foros de latinidade geralmente atribuídos á cultura colhida nos velhos colégios do meu Estado.
.
Supremo, disse S. Ex., é superlativo de super: super,
superior, supremus, de modo que, conclúo, para S. Ex., não
se pode chamar de suprema a alguma cousa que é superio1".
Ora, Sr. Presidente, aqui parece o caso de dizer-se, servind~me de expressão popular, que o peixe não se deixará colher na rêde habilmente lançada por S. Ex•
. Ainda que o projeto Artur Ribeiro houvesse sido redigidoem latim, ainda assim não teria razão o mestre. Mas
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aquele projeto está lançado em vernáculo e, em bom vernáculo, aquilo que é 6timo não deixa de ser melhor, como o
que é,i>éssimo não deixa de ser peor, pois o que é supremo
não deixa de ser superior, de sorte que a emenda assinada
pelos Constituintes mineiros está muito bem redigida. Um
tribunal supe7'ior há, diz o trabalho que subscrevemos, isto
é, um tribunal elevado, o qual, ocupando o grau mais alto na
hierarquia judiciária, recebe o nome de supremo. É o 8uperior a todos, a saber, o supremo.
Mas o que valeria, Sr. Presidente, a minha pobre palavra...,
.
() SR. ARRUDA FALCÃo - Palavra rica e colorida.
O SR. NEGlU.O DE- LIMA - ••• que valeria a minha
pobre palavra diante da palavra do meu douto coutraditor'?
O conselheiro Lafayette, em prefácio ao "Direito das Cousas", escreveu, tomando de empréstimo o pensamento de
Fontenelle, que os pequeninos precisam de subir aos ombros dos grandes para verem mais longe. Assim foi que,
para 'refutar a objeção do llleu contendor, arrimei-me a admirável companhia e trouxe comigo uma alta autoridade,
tão -respeitável, pelo menos, quanto a de S. Ex. Refiro-me
a Rui Barbosa. Exímio na ciência do Direito e em todas as
provínci"; do pensamento frequentadas pelo seu: espírito, não
se pejou o inolvidável brasileiro de servir-se da mesma expressão exarada na emene. pela qual propugno. Com efeito,
ao bater-se para que fossem interpostos para o Suprp:mo Tribunal os recursos nas causas federais julgadas por juízes -federais, o mestre dos mestres dizia:
"Mas, se essas leis, adotadas pela Constituição republicana, estabelecem o recurso de apelação em todas as causas,não federais, ou federais, que se sujeitarem a arbitramento, - em sendo elas federais, para onde será êsse recurso, sendo, como tem de ser, para o tribunal superior?
Para um tribunal superior no sistema das justiças IDcais era impossível que fosse; poi!? a naturc::a federal da
causa o não permitiria.
Para outro tribunal federal, que não o Supremo Tribunal, tão pouco; visto como nenhum tribunal federal superior
existe, senão êsse.
Logo, se êsse, entre os tribunais da União, é o único tribunal superior, se é fôrça qt:.e para um tribunal superior se
dirija a apelacão, e se esta não· se pode recusar nas causas
federais decididas por juízes arbitrais, claro será que, pela,
Constituição mesma, no seu art. 83, combinadD com o seu
art. 59, n. n, o .iulgamento da apelação das decisões arbitrais. nas causas federais, pertence ao Supremo Tribuna], Federal."
,
E mais adiante:
"Por outro lado, a Constituição da Rep:Kblica, art. 59,
n. TI, lhes declarava que o ttnico tribunal superior- aQ8 juízes federais, ante quem, nas ,questões federais, corre o arbitramento, é o Sitpremo T7'ibunal Federal." (Comentários.
Homero' Pires, 4° vol .• págs.· 48f e 483.)
A alta Côrte, em suma, pelo fato de suprema se~. não
deixa: de ser tambem superior. de sorte que,nesta questão
gramatical, perdeu o nobre colega- precioso tempo exercendo
uma pirotéljuia que não produz a mais leve se.isação. N?io
sei, Sr. Presidente, se a t-radição de latinidade, por ventura.
em ,desIQaio Do trabalho que subscrevemos, terá reflorido na
licão quê S.Ex. nns quis dar••• '
_
.
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Destaca-se ainda no discurso de S. Ex. outro trecho
atravessado de farpas, as quais, ae contrário do que com
outros acontece, em mim despertam a volupiada reação.
Servindo-se de terra e clima que lhe pareceram propícios,
S. Ex. cultivou com especial carinho a flor da ironia naquele' tópico em que, em nossa emenda, se enumeram os órgãos pelos quais são distribuidas as funções do Poder Ju,diciário.
Eis a redação assinada pela bancada mineira:
"Art. O Poder Judiciário da RepúJ>lica será exercido:
a) por um tribunal superior com a denominação de Suc '
.
premo Tribunal;
b) pelas justiças locais, organizadas pelos Estados e
pela União,' no Distrito Federal e nos territórios;
c) pela justiça militar;
d) pela justiça eleitoral."
Ao comentá-la, frizou o SI'. deputado Levi Carneiro:
"O Poder Judiciário é exercido pela justica:-.-c." e, em seguida, com malícia: "não sei se esta é a redação preferivel para
corrigir os desacertos do Substitutivo ..• "
Ora, muito aproveitou ao meu autorizado colega,' como
se vê, O' fato de não ter o auditório em mãos o trabalho que
apresentamos. Se o tivesse, não teria produzido nenhum
efeito a asserção de S. Ex. Para chegar a tão evidente incorreção de linguagem, S. "Ex. compôs uma só fráse, curta e
má, de um período longo, constituido de parágrafos e locuções pertencentes á explicação: anunciada no seu comeco.
Entregando-se a magnífico exercício de acrobacia, saltou o
seu espírito os dois pontos, os pontos e vírgulas, parágrafos e
vocábulos, que ferem a vista de quem se detenha, com
menos pressa, sôbre o tópico inquinado no trabalho Artur
Ribeiro.S. Ex. aproximou expressões, que nêsse tópico, se
acham separadas, embora articuladas, por uma pontuai.;ão
bem regulada, a qual imprimiu ao texto a elegancia necessária, sem a mácula que S. Ex., com a sua lente de purista,
.em vão procurou descobrir.
Foi também, Sr. Presidente, apesar de sua respeitável
argumentação, em que serão excluídos do Substitutivo os dispositivos incongruentes, que davam ao Poder Judiciário o
conhecimento de queslões essencialmente políticas e, ao
mesmo tempo, nêsse poder intégram a justiça eleitoral, com
a atríbuiçfio de apreciar cerLOs casos cu.io caráter meramente político nenhum sofísma poderá disfarçar.
A justiça eleitoral, como o próprIO nome o define, é
órgão especial, criado para resolver privativamente sôore
fatos politicos, sObre princípios políticos, SÔbre direitos políticos, sObre casos exclusivamenlepolíticos. Se a introduzem no Poder Judiciário não podem vedar a. êsteo conhecimento de questões políticas, sob pena de se permitir expressamente num dispositivo o que noutro expressamente se
proíbe. Velho axioma é que o ser e o ,não ser não poaem
ser. 'Esse et 'non esse non potest esse.
Alega o nobre Deputado que o fato de se incluir a Justiça Eleitoral no Foder Judiciário não invalida a regra profbiLiva,a que aludo, uma vez que se pode excluir qualq'ler
,- índole política das questões afetadas áquela justi:;a. ura.
Sr. Presidente, não tem razão, parece-me, S. Ex., nem foi
-êsse exatamente o ensinamento: de Rui Barbosa, a cuja autoridade S. Ex. se referiu, de relance. O que pregou o in;...
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comparável mestre. foi que certas questões, em que pese á:
sua natureza essencialmente política, não escapam á alcad:1
do Judiciário, quando envolvem desrespeite} a direitos ga; a.ntidos pela CunstituiCão. Impossível, corno o quer o noilI'~
Deputado, excluir de algumas causas incluidas na área dos
juizes eleitorais a sua índole carateristicamente política.,
:.al como, por exemplo, as questões suscitadas pela apuracão
dos sufrágios e proclamação dos eleitos, e as suscitarias
:;Ôbre direitos a cargos políticos, tão nitidamente políticas
que foram sempre atribuidas. na organização constitu,~io
nal brasileira, á competência discricionária do Poder Legislativo. Se, pois a Justiça Eleitoral, órgão do Poder Judiciário, toma conhecimento de casos como êssê, não se deve
vedar áquêle poder, sob pena de· incongruência, -o exame de
questões essencialmente politicas.
Mas a minha oposição á inclusão da regra em apre(;.t1
no corpo c<)Dstitucional, Sr. Presidente, procede também de
outro motivo, como passo a demonstrar.
O preceito originou-se de emenda apresentada pelo
nobre Deputado, Sr. Luiz Cedro, que afirmou'em pról do seu
ponto de vista, ser pacifico, ·na doutrina e na jurisnrudên. cia, que as questões meramente politicas fogem á aprecIação do Poder Judiciário. Sim. Isto pode ser. Mas o que nãG
é pacífico é o saber quando certas",-~estões apresentam caráter exclusivamente político. E, pois, se essa investigação
fica ao puro arbítrio do Poder Judiciário, parece-me inteiramente inócuo o dispositivo, uma vez que o Poder Judiciário delas conhecerá sempre quando. para o seu soberano
juízo, não apresente o caso a marca exclusivamente política.
O SR. CA1u.os REIS - Esta a doutrina que Rui sustenta.
O SR. NEGMO DE LIMA - Perfeitamente. Nada mais
artificial, acentua Rui, tomando de empréstimo palavras
alheias~ do que a distinção entre questões politicas e ju:rídicas e, sendo o Supremo Tribunal, o juiz supremo e sem apêlo
na questão de saber se qualquer dos outros dois poderes
excedeu â sua competência, é êle o último juiz, o juiz sem
recurso, na questão de saber si é, ou não, político, O caso
controverso. .
Nestas condicGes, o preceito adotado pelo Substitutivo
terá efeito apenas decorativo, sendo completamente inútil.
O Supremo Tribunal não tomará conhecimento. de questões
exclusivamente polítícas. Mas s6 serão questões dessa natureza a8 que êle entender.; Logo, a regra é inútil. Para situar o Poder Judiciário dentro da região que lhe é própria
não é necessário introduzir no texto preceitos na verdade
pacíficos. :mas que encerram matéria de apreciação arbitrária. Basta que suas atribuições sejam claramente definidase através delas se divisem, bem traçados, os caminhos reservadosá sua alçada. Dentro dessas atribuicões não dei:xará o Poder Judiciário de cumprir o seu dever connecendo·
de casos qu~ as aparências conceituem como polítieos, mas
que na l'ealidade não o sejam e, por outro lado, encerrado
naqueles limites, não poderá, sob nenhum pretêxto, invadir
a zona reservada pela Constituição á jurisdiCão discricionária de outros poderes.
Tenho a pretensão de, éom êste pensamento, colocarme fiel aos monumentos jurídicos· levantados pelos nossos
publicistas em tôrno .da matéria. e, especialmente, 'às lições
de Rui, facilmente encontradas. na excelente·· obra a que me
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referí e que devemos ao esfôrço e á inteligência do nobreRepresentante da Baía, Sr. Homero Pires.
Não é o caráter puramente político que exclue uma·
questão política dos domínios judiciários, mas ainda o
fato de, sendo essencialmente politica, não interessar a garantias consagradas no diploma constitucional.
"Acabemos, pois, de uma vez, - palavras de Rui - com·,
o eqUIVOCO, definindo a Verdal1bÜ"a üuot-rma ameriCana que
é a nossa. Uma· questão pode ser distintamente política. altamente política, segundo alguns, até puramente política,
fora dos domínios da justiça e, contudo em revestindo a
forma de um pleito, estar na competência dos tribunais.
dei"de que o ato, executivo, ou legislativo, contra o qual se
demande, fira a Constituição, lesando ou negando um direito nella consagrado." E em outro trecho: "Por mais Que
se apurem subtilezas, requintando ficções e convenções,
nunca se poderá conceber que não tope frequentemente em
QUestões políticas de alta gravidade o definidor exclusivo e
supremo dos limites entre os três órgãos da soberania nacional na distribuição constitucional dos poderes."
Nii'J .me parece, á vista do exposto, de boa tecnica, incluir no texto a regra que proíbe aos órgãos judiciários o·
exame das questões em aprêço.
Passando a outra ordem de considerações, parece-me,
Sr. Presidente, que não sobram razões áqueles que combatem, quanto á organização da justiça. o sistema de dualidade
de jurisdições successivas a que se liga o nome do Ministro'
Artur Ribeiro. Muitos dos que divergem aiuda não aprofundaram, a meu ver, nas vantagens e nas soluções que o mesmo encerra para o problema brasileiro nesse assunto.
O mesmo e ilustre Sr. Levf Carneiro, que não incluo,.
como é claro, entre os a que me refiro, por ser autoridade
notória, aludindo ao projeto Art.ur Ribeiro, perguntou á bancada do meu Estado o que não teria sido de nossa jUstiea
estadual se, em 1930, pudesse o Govêrno Federal ter feito'
com ela o que fez com a justiça da União.
Mas o sistema, que subscrevemos, não põe as magistraturas locais á discrição do Govêrno Central e os aconteci-o
mentos a que S. Ex. se refere reforçam a procedência da
minha tése, de vez que, sob o regime da dualidade pura pela
qual S. Ex. se bate, foi QUe os mesmos se verifi~aram. o
que não teria havido se então em vigor a organização que
preconizo.
Desta tribuna, alguns colegas ilustres, contrários ao sistema de dualidade de jurisãieões sucessivas, 00 de unidade
mixta, como o têm chamado, insistem na inconveniência de
se atribuir aos juizes estaduais o julgamento das causas f~
derais. 1:sse argumento seria de certo pêso se não se consignassem no pacto federal as regras pelas quais as unidades federativas devem pautar a organização de suas jusf.icas, e se das decisões proferidas sÔbre o assunto pelas justiças locais de última instancia não houvesse recurso para o
Supremo Tribunal.
Obedecidos êsses princípios, razão não há para a suspeita que' se argue com relação ás magistraturas locais.
Não colhe a alegação, que ao lado dessa tem aparecido da,
parte. dos unitaristas radicais, de que as justiças nos Estados
sofrem a influência nefasta dos respectivos governos. Tal
influência se terá verificado em alguns deles, porquê a Constituição de 91 não proveu á sorte das magistraturas esta-duais, o que, de hoj~ em diante, não mais se observará.
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o SR. BAR.'lETO CAMPELO - Não foi só por isso. As ga-rantias não estavam, realmente, na Constituição, mas o Su·premo Tribunal as conferiu sempre ás magistraturas locais.
O SR~ NEGMO DE LIMA - Mas as garantias, que vão
ser de hoje em diante consignadas no estatuto federal, são
-maiores, m~ais claras, não permitindo a menor inobservancia
·dos requisitos que imprimem ás magistraturas a necessária
isenção, eficiência e grandeza. Até os seus vencimentos são
,de tal modo examinados que os Estados não poderão ~votar
·os seus juízes á miséria, mas ao contrário ampará-los sob
limites razoáveis. ,
Haveria, como se alega, maior onus para os cofres estaduais pelo fato de se confiar ás justiças locais o julgamento
·das causas federais? Pode-se responder pela negativa,
quanto ao sistema Artur Ribeiro, o qual· distribue as causas
federais pelos diversos setores jurisdicionais do Estado, não
me parecendo que êsses pleitos, em geral de pequeno número
i3 assim espalhados, viessem a determinar a criação de novas
varas de juízes. Quando muito, nas capitais dos Estados
maiores, o fato pediria a criação de mais um lugar. Talvez
nem isso.
.
Não se pode contestar, ao contrário, Sr. Presidente, a
dura realidade oferecida pelo sistema de dualidade pura instituído pela Carta de 91. A Justiça Federal não está aparelhada para a alta missão que lhe incumbe. Dos homens
que a exercem, não é o defeito que aponto. Muitos dos seus
magistrados se destacam pelo saber e pela inteligência. O defeito é da instituição. A Justiça Federal, tal como está. é
um corpo judiciário que não esgota, no interior dos Estados, os deveres que lhe tocam.
O SR. C.-\RLOS REIS - Nem a federal, nem a estadual.
O SR. NEGRÁO DE LIMA S6 nas capitais existe
·aquela justiça.
O SR. BARRETO CAMPELo - ~ um fato.
O SR. NEGRÁO DE LIMA - No interior, outro é o espetáculo que ela nos oferece. Um vasto bat.alhão de su,plentes, homens distantes das coisas jurídicas ••.
O SR. BIAS FORTES - Nomeados pela politica.
O SR. NEGRÁO DE LIMA - .•. inexpertos no estudo
-das' leis, nomeados em geral pela política, como lembra o
'meu prezado colega. Enfim, no interior dos Estados fica a
Justiça Federal entregue a uma espécie/ de (Juarda nacional.
na expressão irônica, mas adequada, do ilustre ex-Ministro
~ã. Justiça, 8r. Mauricio Cardoso. quando há dias conversou
comigo, sôbre a questão.
O SR. CARLOS REIS - O serviço é gratuito e não presta•••
O SR. NEGRÁO DE LIMA - Mas a que preço, entre-tanto, não atingem pleitos ás vezes pequenos? A Justiça Fe.deral é cara, é carissima na maioria dos ,casos e até inacessí-··
vel aos litigantes.
Referiu-me o nobre Deputado, Sr. Jaques Montandon,
::neu companheiro de representação, um caso em que ilustra
o argumento. Em certa causa federal, que interessou o seu
Municipio, situado a um dia de viagem da Capital do' nass()
Estado, foi necessário uma diligência. Para realizá-la,
.transportaram-se de Belo Horizonte o juiz seccional, o es";
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crivão, os advogados e os I>éritos, e ao cabo, a vistoria veiu·
a custar ao litigante a bagatéla de 19 contos de réis! Só a diligência custou isso, em pleito de pouco vultol
Ora, _tal situação não deve I>ermanecer e o sistema Artur
Ribeiro a resolve. Que mal existe -em que a União procure'
o réu no lugar do seu domicilio e se sujeite ao exame da
Justiça local, perfeitamente em condições de aplicar a, lei
dentro de uma atmosfera de garantias claras, marcadas no'
Pacto Federal? Quando houverêrro do juiz, logo o corrigirá
a Suprema COrte. Quando ato de má fé, aí estarão as leis
para puni-lo.
'
Não paira o Supremo Tribunal, pela organização que defendo, no espaço aéreo, á maneira de um "zeppelin", sôlto e'
sem ligações com a terra. A alta cOrte se articula, pelas
amarras hierárquicas solidamente lançadas, com os demais
institutos judiciários, que lhe ficam subordinados. Aplica o-tribunal local uma lei estadual em franco desacOrdo com a.
Constituição, e logo, por um recurso para o Supremo, pode"
restaurar-se a situação ferida pelo êrro daquela decisão.
Deixa a Justiça local de aplicar uma lei federal ou, aplicando-a, decide contra literal disposição, recurso haverá para:
o Supremo, recurso êsse que constitue novidade,' resultante
de 'sugestão do conheeido jurisconsulto, Sr. Ast-olfo de Rezenda. Em matéria de haueas-corpus, nenhum haverá que,
não :possa bater, em etapa final, ás portas do tribunal su:premo, de modo a serem observadas todas as garantias deliberdade consignadas no Estatuto básico.
O SR. CARLos REIS - . Mas esta grande soma de atribuições determinará o engorgitamento.
O SR. NEGRÃO DE LIMA - Isto não se dará, meu caro'
colega, :porquê o' sistema prevê a criação dos tribunais de
circuito quando o exigir o acúmulo de serviço na Suprema.
Côrte.
O SR. CARLOS REIS - Neste caso, a criação dêsses tribunais será mesmo a solução.
O SR. NEGlU.O DE LIMA - Organiza o Estado a ma-gistratura e fére, com a sua lei, as garantias a que os ma-gistrados têm direito. Um apêlo rápido ao Suprem,o, con-signado de modo expresso no projeto Artur Ribeiro, imediatamente os cobrirá dos efeitos daquela medida.
Enfim, no sistema do preclaro Ministro, nossa alta côrte'
funciona como uma espécie de regulador supremo, dominando todas as legislações, fiscalizando todas as jurisdições,
estendendo sObre toda a Nação o império da sua singular au-,
toridade. ÊSse plano, realiza, em suma, na expressã-o do eminente Sr. Borges de Medeiros, "a unidade do direito e
jurisprudência na dualidade· da justiça' estadual e federal".
Posto na zona de confluência de duas correntes (osuni--'
taristas e os dualistas puros), o plano Artur Ribeiro encontra, em ambos, os melhores elementos de defesa.
Não há, em verdade, qualquer jurista ou corre.ilte que
pleiteie, sem alteração, adualidade dei891. Verifica-se, comoo notou o eminente Sr.· João Mangabeira, em artigo publicado pela imprensa, uma série de concessões nesse terreno.
; .Admitindo, por exempl-o, que os pleitos de natureza federal venham a ser preparados pelas justiças locais, já tran-
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-sigem os dualistas conservadores nos seus pontos de vista
·e para conferir ás justiças locais também o julgamento. não
teriam que avançar mais que um passo, que nos parece necessãrio, á vista da manüesta inconveniência, que bá, na
circunstancia de ser dada a prixpeira sentença por um. juiz
·que não acompanhou o processo, e não resolveu os incidentes comumente surgidos durante a sua formação. O juiz
.que, com mão diurna e noturna, compulsa as minúcias do
caso em controvérsia, á proporção que se apresentam no
pret6rio, adquire uma certa sensibilidade dos fatos, um certo
sentimento da questão em lide, que muito o auxilia na elaboração do seu pensamento e na decisão a que é obrigado.
Não convém que pelo menos o primeiro julgamento seja,
::como regra, atribuído a outro magistrado. senão aquele perante quem se formou o processo.
Transferindo-me do setor dos dualistas puros, a cuja c
argumentação aludi, com detalhes, no discurso que sôbre o
'assunto pronunciei, -para a região dos unitaristas extremados, vou buscar nas suas idéias perfeita consonancia com o
-sistema que palidamente tenho defendido. Entre os juristas que se filiaram á corrente que se bate
pela unificação da justiça, nenhum sobrelevou os nomes de
-Rui Barbosa, e Anfil6fio de C..rvalho. ambos baianos, ambos
calorosos nas suas opiniões e luminosos na sustentação
·delas.
Todos sabem que essa questão - unidade e dualidade
.de justiça - alcançou na Assembléia de 1891. o ponte. supremo das discussões. O torneio atingiu a grande altura.
Foi amplo e faiscante. Nele se destacou, pelo brilho e pela
erudição que pôs no debate, em contrapOSição' aos dualistas e
ao lado de José Rigino, o Deputado Anfil6fio de Carvalho,
.,() qual se batia pela unidade. Pois o projeto, então defendido
.pelo representante baiano, assemelha-se de tal modo ao do
.ministro Artur Ribeiro, que tiraria a êste a marca de originalidade, se não fOra. neste, o melhor ordenamento das
peças que o compõem.
Já naquela ocasião o ilustre jurista baiano previa a insuficiência da Justiça Federal pelo modo com que ia ser 01'.ganizada e, por isso, idealizou um sistema, pelo qual não
havia os juizes seccionais, mas uma s6 justiça, cometendose aQs Estados a organização da justiça de primeirà instancia. Posteriormente, ao entrar o projeto em segunda disc~ssão, Anfilófio alterou o seu plano e atribuiu aos Estados
..a competência para organizar as duas justiças locais: a de
primeira e a de segunda instancia.
, Tal como se verifica no projeto do Ministro Artur Ri'beiro.
.
Rui Barbosa, que propugnou igualmente pela unifica.ção, transigia no seu ponto de vista e. procurando-o no
campo destas concessões, fácil será encontrar-lhe o grande
espírito ao lado do plano que ora defendo.
Com efeito, em suas plataformas e programas polfticos,
-advogava êle a unidade da magistratura. "Se, toda"ia. veja-se o livro do Sr. Homero Pires, 4° volume, página 52
- á consecução dêste desideratum ainda se opuzeretn .em<baraços insuperáveis, consintam-nos, ao menos, como transi.Cão para essa reforma ulterior, que se altere a Constituição
concentrando no. Supremo Tribunal Federal toda a jurisprudência do Pais, mediante recursos, para êsse tribunal. das
.sentenças das justiças dos Estados em matéria de direito
'CIvil, penal, e mercantil".
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Tal como no plano Artur lti1>eiro.
:
No manifesto do programa do Partido Republicano Liberal, insistiu sempre o grande patrício pela unidade, mas,
como se vê na mesma obra, página 60, queria, quando menos,
que se resguardassem "as magistraturas estaduais' com a
-égide protetora da União, estendendo, declaradamente, a elas
a vitaliciedade, a inamovibilidade, a insuspensabilidade administrativa e a irredutibilidade nos vencimentos", pensamento êsse perfeitamente consagrado no projeto Artur Ri.beiro.
Sr. Presidente: O Poder Judiciário é uma das partes
mais notáveis da Constituição, pelo magno papel que a êle
se confia no' mecanismo federativo. Requer, por isso, estudos de. perspectivas sérias, amplas e profundas. Não podemos, entretanto, fazê-lo, porquê não no-lo permite o horário
a que o Regimento nos sujeita. .Devo terminar. Mas o fim .
principal a que me propunha, está atendido. Meu intuito era
agradecer ao Deputado Leví Carneiro, o realce que, de qual-quer forma, emprestou á oração de um principiante, e deixar claro que minha bancada sofreu injustamente as consequências do desgosto que, porventura, lhe hajam causado os
modos por que me conduzi anteriormente na exposição do
meu pensamento. Pôs S. Ex. seu alto reparo no fato de
não ter o orador elogiado o trabalho da Sub-comissão. . Mas
a própria critica, pelo tom sério em que a fiz e pelas dimensões que lhe dei, é um testemunho de admiração. Todavia, os mestres, em regra tão severos com os pecadilhos
dos discípulos, não devem esperar que estes facilmente lhes
t>erdOem os pecados mortais.
Ao ler a peça oratória do nobre Deputado e ao recor-dar-me do travo ligeiramente amargo com que sublinhou a
sua exposição oral. pude compreender, Sr. Presidente, o
sentido daquela página em que Anatole France explica a
psicologia dos homens que se gastam no amor da ciência.
Na conversação dos Iívros e dos sábios e com o desencanto
que, em consequência, os invade, perdem êles a santa simpii-cidade e a pureza dos humildes e, ás vezes, até a própria paz
do coração. Poderia eu, porventura, restituí-la ao meu preclaro colega e mestre, ao culto de cujas belas qualidades se
erguem altares em cada canto desta Assembléia'! Se não
'cantei louvores aos ouvidos da ilustre Comissão e se aos seus
pés não queimei o incenso, não o fiz, confesso, tomado de
maus pensamentos, mas isto deve ser levado á conta da
minha deplorável inexperiência nas coisas parlamentares.•
(Muito bem; muito bem. Palmas. O

.tado.)

orador é cumprimen-

_Vêm á Mesa, são apoiadas e enviadas á Comissão Constitucional, as
E~NDAS
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o Sr. Presidente -, Tem a palavra o Sr. Nereu Ramos.
O Sr. Nereu Ramos - Sr. Presidente, quero aproveitar
"Os:minutos que me reserva o Regimento para.: algumas rá'pidas considerações acerca do ~uhstittitivo da Comissão Cons-
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titucional, que, a despeito das censuras dos críticos apressados ou dos demolidores contumazes, ha-de ficar como um
~padrão de cultura da Constituinte NacioJial.
Quando assumi 1:". Comissão dos 26 o pOsto que me destinou, sem distinção de cÔr política, a representação do meu
Estado, para logo dei o meu apOio, franco e decidido,· á
emenda do nobre Deputado, Sr. Mário Ramos, no sentido de
ser consagrada, no preambulo da nossa Carta Magna, a invocação ao nome de Deus.
Expressei, então, meu voto individual e cumpri, além
do mais, um mandato de meu partido. Em verdade, quando,
em Abril do ano passado, na Capital do meu Estado, se reuniu
o Congresso do Partido Liberal Catarinense, foi ali votada,
por unanimidade, a seguinte indicação, que também trazia
a minha assinatura:
ó

"Indicamos que o Diretorio Central do Partido Liberal Catarinense telegrafe, oportunamente, á Assembléia Nacional Constituinte, no sentido de ser a futura
Constituição política da República redacionalmente
iniciada sob a invocação do nome de Deus" .
Justificando essa indicação, o professor Francisco Barreiros Filho, que é um dos melhores valores mentais e morais da nova geracão catarinense, - proferiu estas palavras,.
que desejo registradas-nos Anais da Assembléia:
"A indicação, que temos a honra de submeter á.
aprovação dos nossos correligionarios, não visa absolutamente requestar o eleitorado católico, ou outrcf
qualquer colégio confessional, nem premedita circunscrever a conciência do Partido num determinado credo·
religioso.
Bem ao contrário. Se encararmos a ansiedade, o
estouvamento e a. agitação que abalam o mundo social:
moderno, dividido e acot.ovelado por um. sem número
de idéais e de tendências as mais chocantes,· contraditarias e mesmo subversivas, somos obrigados a procurar uma formula geral, um horizonte tranquílo•.
para cujas fulgurações se possam voltar, unanimee,.
todas as opiniões coletivas e ainda - quem sabe? quasi todas as opiniões individuais.
No embasamento de uma Constituição política, quetem de ser, ,primeiro que tudo, uma obra-prima deciência e de justiça, não cairá fóra de propósito a invocação do nome dAquele, cujo peregrino Unigênito,.
no "Sermão da Montanha", nos acenou com a promessa
máxima de todos 'os direitos, de todas as leis, de todos·
os Códigos, a saber: Bemaventurados os que têm.
fome e sêde de justiça. porquê êles serão fartos.
Para nós, como para; o mais autorizado Constitucionalista brasileiro. Deus é a maior de todas as grandezas, a chave de todos os enigmas, a incógnita de todos:
os problemas. E como o grande mestre da "Oração aos
moços", supomos axiomática a afirmação de que "não,
ha justiça onde não haja Deus". Estamos persuadidosde que, sem ferir a conciência religiosa, sem melindrar a conciência dos livres-pensadores, - a futuraConstituição Brasileira tem de ser leiga; mas, nunca,.
e nunca, _será at~ia. E, para o Brasil, em' cuja Ca--
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pital a estatua do Cristo Redentor alça os seus braços
divinos, num chamamento de paz e confraternização,
- o nome de Deus, há de representar aquela convicção de Plutarco, "que imaginava menos a custo uma
fortaleza sem alicerces do que uma nação civilizada
e sem Deus".
Quero agora, Srs. Constituintes, tocar, ainda que de leve,
no capítulo referente á Justiça Eleitoral.
O art. 117, § 4°, estabélece o modo de organização dos
Tribunais Regionais e manda que êles se componham de um
terço tirado dentre os desembargadores da respectiva séde
e um terço dentre os Juizes de Direito da Capital.
Qua,ndo medito sôbre a organização da Justiça Eleitoral,
em nosso País, e observo os erros que estão sendo praticados,
verifico a quasi impossibilidade de ser una a justiça no Brasil. Pois, se para a organização da Justiça Eleitoral, que não
póde deixar de ser federal, as dificuldades surgem a todo o
momento, devido ás diversidades geográficas e ás condições
diferentes dos Esta.dos, maiores são essas dificuldades, quando se trata da organização da justiça comum.
O proprio Código Eleitoral, quando organizou a Justiça
Eleitoral, praticou o êrro de equiparar as condições de todos
os Estados, dando uma só organização a todos os tribunais
do País. O Tribunal de Minas e o Tribunal de São Paulo,
Estado~ cuja populacão excede a sete milhões. têm a mesma
organiza~ão que os Estados que contam com menos de um
milhão de habitantes.
Manda o Código Eleitoral que o Tribunal Eleitoral se organize, por sorteio, dentre os desembargadores e por uma
lista de 12 nomes, dentre os quais o Presidente da República
deverá escolher os candidatos a nomear.
Pois bem; quando se estabeleceu essa disposição. não se
atentou na diversidade de condições dos varios Estados.
Chegamos a situações como a que se apura no meu Estado:
a organizacão da lista de 12 nomes, não se pOde. como ainda
não se póde fazer, nos estritos termos do Código Eleitoral,
por impossibilidade material. Tão grande é o número de incompatibilidades criadas pelo Código. que na capital do meu
Estado. onde existem mais de 20 bachareisem direito, não é
'Possivel constituir-se lista de 12 nomp.s sem ferir o preceito
legal. Uns estão incompntibilizados por parentesco. outros
por exercerem funções demissíveis.
Trazendo êsse fato ao conhecimento do Superior Tribunal, este aconselhou ao Tribunal de 'Santa Catarina fizesse
a lista de leigos, uma vez que não era possivel constituí-Ia
de cidadãos formados em direito.
.
Aí está a demonstração das dificuldades para a organização de uma justiça una. Aquí mesmo, neste preceito, âs
deparamos.
No meu Estado, não é praticável o dispositivo que manda sortear um terço dentre os juizes da Capital. porquê nós
só temos duas varas em Florianopolis. Outros Estados apenas
possuem uma.
O dispositivo é, evidentemente, inipraticavel.
O SR. SOARES FILHO - Aliás, toda a organização dos Tribunais Regionais em muitos Estados é impraticável.
O SIl. LEVf CARNEIRO - 1:sse pequeno inconveniente está
corrigido por meio de emenda que' eu mesmo apresentei,
manàando recorrer ás comarcas vizinhas, quando necessário.
VOUj:ME .xlV
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o SR. l'i'"EREU RAMOS - ~ o que V. Ex. supõe.
No meu Estado, não se póde, com vantagens para a Justiça, realisar, sob êsse processo, o desideratum de uma Justiça Eleitoral mais ou menos perfeita.
O SR. LEVi CARNEIRO - Qual seria, então, o recurso?
O SR. NEREU RAMOS - A bancada de Minas, aceitando
a idéia que V. Ex. agora mesmo põe em evidência, manda
que o sorteio se faça, não apenas dentre os Juizes da séde.
mas também dentre os das Comarcas mais proximas.
Pois bem; Sr. Presidente,. no Estado que represento há
uma praxe que quasi já se tornou lei, posta em vigor desd~
muitos anos no iDterêsse da Justiça. As menores Comarcas,
as de menor movimento, as de menores vencimentos para os
Juizes, sã·o, precisamente, as vizinhas da Capital. É por ai
que em geral os Juizes começam, justamente porquê, estando
Ilas proximidades da Capital, lhes são mais fáceis a consulta
e o contacto com os membros do Tribunal de Justiça.
Adotamos esta praxe, porquê é de todo ponto vantajosa
para os que se iniciam na magistratura. Assim, a aceitação
da emenda da bancada mineira, prestigiada pelos aplausos do
nobre Deputado, cujo nome declino com simpatia cada vez
mais crescente, o Sr. Levi Carneiro, para o Estado de Santa
Catarina, terá esta consequência: o Tribunal Eleitoral terá
de ser constituído, não raro, com Juizes principiantes.
O SR. LEVi CARNEIRo - Mas eu desejaria saber qual a
solução que V. Ex. propõe.
O SR. -NEREU RAMOS - A solução que propús consta
de emenda que tive ocasião de apresentar a Assembléia, no
sentido de que metade do Tribunal fosse sorteado dentre
os desembargadores, e a outra tirada de uma lista organizada
pelo Tribunal.
O SR. LEví CARNEIRO - Quer dizer que V. Ex., por
causa de um caso especialíssimo, de Santa Catarina, excluiu
os juízes.
O SR. NEREU RAMOS - Não o fiz, porquê nessa lista
poderão ser incluídos os Juízes, se assim o entender o Tribunal.
Não sei se o caso é especialíssimo, porquê ignoro se
em outros Estados, ocorre a mesma circunstancia.
O SR. LEví CARNEIRO - Há uma outra solução proposta
em emenda do nobre Deputado Soares Filho, a qual aplica
o .critério do § 5°, o que seria preferível.
O SR. NEREU RAMOS - O critério do § 5°, se me não
engano, é um~ que se refere a divisão exata.
O SR. SOARES FILHO - Quer dizer: quando o número
de juizes não chegásse ao terço, eu dava por essa emenda
ao Tribunal atribuições para regular o caso um tanto arbitrariamente, de lorma que os magistrados tivessem maioria. Assim, a minha emenda resolveria não s6 essa dificuldade, como qualquer outra congênere que surgisse.
O SR. ~'"EREU RAMOS - Não propugno. como exclusiva, a emenda que apresentei, apenas para objeto de estudo. Minha preocupa~ão nesta trihuna é chamar a atenção
para a impraticabilidade do dispositivo do Código e da emenda da bancada mineira em certos casos.
O SR. LEVí CAP.NEffiO -:- A ponderllcão de V. Ex. é muito
interessante. O que não convém, todavia, é subverter um
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critério que está produzindo bons resultados em todos os
Estados.
O SR. NEREU RAMOS - Só posso responder pelo que
ocorre em Santa Catarina.
O art. 119 do capítulo referente á Justiça Eleitoral
estabelece que os magistrados em funcão nos Tribunais
Eleitorais poderão, por motivos de acúmulo de serviço, ser
licenciados durante o biênio obrigatório pelos Tribunais
Ordinários.-.
Por máior que seja a extensão que se haja dado ao
que constitue matéria constitucional, Quer me parecer, Sr.
Presidente, que êsse artigo escapa completamente ao critério mais amplo DO defini-la. Cogita-se ai de licenca aos
membros dos Tribunais Eleitorais.
O SR. GOOOFREDO VIA.~A - Isto é caso de lei de organização judiciária.
O sn. NEREU RAMOS - O Professor Vicente Ráo, num
trabalho notabilíssimo, definiu o que modernamente se conceitua de matéria constitucional •.
Diz êle:
"'Qual a matéria sôbre que deve dispor uma Constitui. ção. qual o seu conteúdo? Segundo seu cónceito clássico, a
eonstituicão de cada povo não deve conter·· mais do que
a fixacão dos alicérces e das vigas mestras de sua organização llolítica; não deve conter mais do que a designação
da ordem dos diferentes poderes do Estado e a forma de seu
:funcionamento, nas suas relações recíprocas."
O SR. LEví CARNEIRO - Qual a Constituição dêsse padrão
feita depois da guerra?
O SR. NEREU RAMOS - Permita V. Ex. que continue a leitura:
"'Mas, êsse conceito já cedeu a aspectos novos da realidade e das necessidades dos povos. O rigor do formalismo
jurídico, a fôrça da tradição, têm sido fatores de um afastamento prejudicial entre o Direito e a vida. Hoje, felizmente,
os juristas já compreendem e praticam uma ligação mai:;
viva entre os princípios e as regras de Direito, de um lado,
e as condições atuais de vida, de outro. Assim, já se aceita
como matéria consti.tucional, além da fixac·ão da estrutura
do Estado e das linhas mestras de sua atividade, também
tudo aquilo que representa uma aspiracão estável do povo,
um desejo mais acentuado que, como tal, não possa ser contrariado pelo legislador ordinário. "
"Lembrarei estas palavras de Jimenez de Asúa na Constituinte espanhola: "Con::llituem matéria constitucional todos aqueles direito!;, aspirações e projetos pelos quais o povo
anseia, poro forma a que. incluídos· nas cartas constitucionais, recebem, não a legalidade corrente, que fica á
mercê dos azares de um Parlamento, mas a superlegalidade
de uma constituição.
.
"Se, conclue êle, a democracia consiste na sujeição da
inteira vida do Estado, há de coincidir com a vontade do
povo, lógicO aparece que esta vontade, seja gual for, quandIJ
revela um direito, ou uma aspiracão a que o povo queira
dar caráter. permanente, .ou de superlegalidade, na expressão' de Asua, fique entre as disposições políticas fundamentais do mesmo povo."
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parece que caiba a concessão de licenças aos membros do'
Tribunal EleitoraL
O SR. GODOFREDO VIANA - Há exagero.
O SR. NEREURAMOS - Estou em que seria de todo
o ponto conveniente que essa matéria fosse relegada para
a legislação ordinária, porquê, colocada na Constituição~
teria caráter permanente e se a observação e a experiência
de amanhã nos demonstrassem a sua inconveniência, não
poderia ser revogada desde logo.
O SR. LEví CARNEIRO. - V. Ex. permite um aparte?
O SR. NEREU RAMOS - Pois não.
O SR. LEví CARNEmo - A matéria entende com o afastamento dos juízes do Supremo Tribunal ou do Tribunal
de Justiça Eleitoral. É da maior relevancia e seria perigoso
que a lei ordinária pudesse determinar êsse afastamento, ao
sabor das conveniências políticas de momento.
O SR. NEREU RAMOS - Seria, no meu modo de ver,
mais inconveniente ainda que a Constituição, desde logo,
permitisse êsse afastamento, porquê os juízes, apoiados na
Constituição, fatalmente pediriam' licenca, o que traria a.
desorganização da Justiça ordinária.
.
O Sa. LEVí CARNEIRO - Perdão: s6 se concede a licença
em condições excepcionais, com permissão do próprio Tribunal, e sem prejuízo da revisão já feita.
O SR. NEREU RAMOS - Diz o dispositivo que é por
acúmulo de serviço.
A experiência e a observação desde logo nos demonstram a inconveniênci2L dêsse dispositivo.
O Sa. LEvf CARNEIRO - Não queiro deixar á lei ordinária a possibilidade de afastar, a pretexto de serviço eleitoral, um ou vários juízes do Supremo Tribunal.
O SR. NEREU RAMOS - Vejamos o exemplo do Tribunal do meu. Estado. Afastados os membros do Tribunal
Regional, por motivo de licença, teriamos, desde logo, .de
.convocar juízes de 1a instancia para substituí-los.
'
Seria a desorganização imediata da justiça de primeira
instancia.
.
O Sn. LE'-'f CARNEIRO - Por que?
O SR. l'1"EREU RAMOS - Seriam afastados os juízes
de direito de suas comarca~, afim de preencherem as vagas
deixadas no Tribunal pelos que entrassem em licença.
O SR. LEVf CARNEIRO - A licença é:concedida pelo próprio Tribunal e este é o juiz da suá conveniência ou não.
O SR. l'1"EREU RAMOS - Provado o acúmulo de serviço, o Tribunal não pode deixar de concedê-la.
Que ocorreria? Os juízes do Tribunal em licença, seriam substituidos pelos juíf:es de primeira instancia; ficariam, assim, as-comarcas preenchidas por juízes leigos, porquê, infelizmente, muitos dos Estados do Brasil ainda não
têm elementos para evitar que deixem de ser leigos os juízes
suplentes.
.
.
0< 8a: LEVi CARNEIRO
O Tribunal apreciaria essas
circunstancias todas.
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O SR. NEREU RAMOS --Isso não é o que está no disposítivo.
Justaménte paro cvltnr os inconvenientes é que deve'mos deixar o caso li lei ordln:\ria. Se a experiência e a observação mostrarem quo ns licenças são inconvenientes, o
Congresso ordinário podl!rl\ revogar a lei. Se estiverem na
Constituição, nada pode ser alterado.
O SR. LEVf CARNEIRO - Não demos ao legislativo ordinãrio a faC'-uld:ulc
cnum~ntnr o número de juizes do Supremo Tribunal. Como vntno~ dar a faculdade de afastar
os juízes dêssc m"'l'lmo Trlbunnl ?
·0 SR. NERET; J\A~toR Devemos dar ao legislador
ordinário a faculdndf' dt'lLfllstnr os juizes do Supremo Tribunal pClrquê n ConKUt.ulcfio deixou á lei ordinária, por pro. posta do Supremo Trlbl1nnl. Federal, o restabelecer o número de 15 Mini!;lros.
_ O SR. LEVf CAnNlRo - Com essa garantia.
,O SR. InJ.L10 S,o\J\DRNBERG Há um impasse na organização da Justiça Eleitoral.
O SR. NEREU RAMOS - Passo ad.iante. Com frisar o
que modernamenle sc considera matéria constitucional, quero acentuar aqui que foi precisamente em face dêsse novo
conceito, que, consull.ndo !lObro se a matéria da indissolubilidade do casamento devln, ou não, figurar na Constituição.
respondi que n consldel'l1Vn matéria constitucional porquê
entendia que êsse a.8tmnlo devia ficar na lei magna porquê
é do 'interêsse da. nnolonnlldnde, é do interêsse da família
brasileira que, n~tl~e pnrUculnr. não possa o legislador ordinário tocar qunndo qulzor.
O SR. HUGO 1I4APOI.1~'\O - Todas as outras matérias do
,Direito Civil scrll1m. dA metlma forma, do interêsse da Nação Brasileirn.
O SR. NEREU nA~fOS - Se V. Ex. entende que os outros institutos d(!v~m l.clr o cnrát.er de permanência dêste,
deve apresentnr cmnnda nõstlc sentido.
O SR. HUGO NAPOI.do - Não é o que estou dizendo:
estou apenas conl.cstnndo 11 nfirmativa de V. Ex.; não trato
agora de apre110ntlU' cmond".
O SR. NEREU RAMOS - Mas V. Ex. nega o direito
que tenho de cmtendorquo esla matéria deve figurar na
Constituição?
.
O SR. Huao NAPOLRÁO - Não nego êsse direito. Estou
declarando o meu entendimento em sentido contrário.
O SR. NEREU IlAMOS _. Respeito· a opinião de V. Ex:,
na certeza de que V. Ex; Ns~ita a minha.
O .SR . HUGO NAPOLEÃO .- Está claro. Se aborrecem a
V. Ex. os meus apartei, eu os retiro.
O SR. NEREU RAMOS - Muito ao contrário: dão-me
prazer.
O SR. :MÁRIO RAMOS - O Dobre orador está expondo o
assunto brilhantemente o citou. de ínic.io, um mestre.
.
O SR. NEREU RAMOS - Um dos mais notâveis do País.
Passemos agora a outro ponto: o Poder JudIciário.
O Substitutivo da Comissão Constitucional extingue a
.Justiça Federal de primeira instancia e cria Tribunais de
Circuito, Não' quero fatigar a Casa (Não' apoiados) com o
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debater a famosa auestão da unidade e da dua1iàade de .1ustil)a. E!:tou entre os que entennem que a dualidade ne justica p 11m traç.o definidor do regim(' féoprativo. Acho que
não hlÍ motivo algum para se tirar dos Estados o direito de
or~:mi7.~rem a sua justiça.
l\T<i!, ~~: ::;~. ~ü .. uma OD!'iervncão defi~j"nte. mas o que
está no meu espírito é que a Justiça Estadual, em geral, 001're~T'ml~Pll á sna rinaiidade.
O SR. T;l':vf CARNETRO - Apoiado.
O SR. l'o"EREU RAMOS - A Justiça Federal de primeira insf:lnri:l P nJ.1" npm spmprp ponde corresponder, porquos órgãos de que ela se valia, no interior do País, eram órgãos dr' todo em todo imprestáveis.
O SR. LEVf CARNEIRO - Muito bem.
O ~R. NF.RF;TT RAMns - 0111'1'0 a manutfm~:io do Clistema da Constituição de 91, da dualidade de Justiça. Entendo, porém. que a dualidade de Justiça não impede a unidade de Processo. .
No prog-rama do meu Partido foi incluído, tal qual
exist.ia já ",m onh'oCl programas. o Princípio da dualidade de
Justiça e da unidade de Processo.
.
Aceitamos êste postulado por entender que a unidade
de Processo é mais um élo a estreitar a unidade nacional.
O SR. LEvf CARNEIRO - Então, a unidade de justiça
também seria outro.
O SR. l\"EREU RAMOS - Não penso da f()rma porque
V. Ex. sustpDta.
O SR. LEVf CARNEIRO - Lamento muito.
O SR. NEREU RAMOS - Tenho, para prestigiar meu
modo de pensar. já que não posso contar com o apôio do
meu eminente amigo. Sr. Leví Carneiro, •••
O SR. LEVf CARNEIRO - V. Ex. tem a sua própria autoridade.·
.
O SR. NEREU RAMOS - '" jurisconsulto que todos
acatamos, o professor Francisco Morato, da Faculdade de
Direito de São 'Paulo .
. Diz êle, em artigo que escrev('u para O Jornal desta cidade, quando foi da reforma constitucional de 1926:
" ... a unificação do Direito Processual é pensamento amadurecido na conciência jurídica do País e
nas preocupações de qmlntos não se esquecem do dever de apertar os lacos de nniriade nacional, em bem
da estabilidade e grandeza da Pátria.
- Se não é aconselhável a unificação da organização judiciária, pela prematuridade da idéia, pela desnecessidade de cercear neste tópico o federalismo.
pela disparidade das condições dos Estados para o
custeamento dos serviços da justiça ou por outro motivo qualquer, é fora de dúvida, entretanto, que nada
justifica o princípio constitucional de legislações fragmentárias em matéria de processo.
Povo completamente unido, oriundo da mesma
raca, falando a. mesma lingua, depositário das mesmas tradições, possuindo a mesma história, tut~lado
. pele> mesmo Direito,. praticando os mesmos costumes e
orientado pelos mesmos - ideais, não se compreende
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entre nós a pluralidade de leis adjetivas; pluralidade que empolgou os legisladores constituintes, como
era natural na ansia e zelo com que os edificadores
do novo regime quizeram assegurar a realidade da
federacão, mas que hoje, na conciência quasi unanimp'CIos cultores do Direito e nos sentimentos da quasi
totalidade, dos patrióLas, não é havida por essencial
ao sistema federalista, é reputada praticamente ínutil e tem sido apontada como lamentável afrouxamento dos vínculos de nossa nacionalidade
.
Verdadeirament.e não se compreende Direito Processual múltiplo onde o Direito material é um. Se o
fim do Processo é concretizar o Direito, dando-lhe
realidade e vida, constante e uniformemente, permitir aos Estados a faculdade de votar leis arl,ictivas r1iferentes, é, na realidade, consentir que o Direito não
seja aplicado de modo uniforme e com a mesma intensidade em todo o território do País; o que é absurdo. contraproducente e perigoso.
Se os aspectos geográficos. afast.amento;; e eontraste~ de alguns dos Estados em relação a outros reclamam medidas de caráter local, isso é de se pI'ei:aver nas leis de organização judiciária. Ê na organiza(:ão judiciária que se definem as atribuições e competl\ncias dos órgãos da judicaturn.. que se provê sôbre as questões de alçada e que se estatue stlbre a divisão territorial e sôbre as providências tendentes a
garantir a tonos os cidanãos .iustica igua1. pronta. segura e barata. Aliás, as mesmas leis do Processo
comportam certa flexibilidade, que as amolda e ajusta ás necessidades do meio ou região como se di em
matéria de prazo. de recurso e outras."
Estão aí, nessa página magnífica, os mol:ivos pelos quais
sou ~depto da unidade do Processo.
O SR. LEVf CARNEIRO - V. E:'l:. não reconhece que a
unidade do Processo, durante o regimen monárquico, acarretou a estagnação completa das nossas leis processuais e até
o desinterêsse pelos estudos dessa matéria?
O SR. NEREU RAMOS - O que reconheço é a experiência da República, ...
O SR. LEvf CARNEIRO - Muito boa, aliás.'
O SR. NEREU RAMOS - .' .no deco'rrer de cujos lar~
gos anos c·onfinnamos a adotar o Regulamento 737, feito na
Monarquia. O que reconheç.o é que os Códigos de Processo
dos Estados andam a copiar uns aos outros, numa tf~ndên
cia evidente para a unidade.
O SR. LEvf CARNEIRo - Mas fizeram inovações consideráveis.
O SR. ALOíSIO FILHO - É verdade e·' até chegam a tomar os Códigos de outros Estados como cópia, como modêlo.
.
O SR. LEVf CARNEIRO - Isso é inevitável e constitue um
beneficio. O orador sabe que incluí na competência federal
a decretação de normas fundamentais da legislaç.ão processual. Não quero a unidade absoluta.
O SR. NEREU RAMOS - Mas, como quer que seja. essa
atribuição que ,V. E.~. incluiu. nos têrriios vagos em que o
fez;' vai criar sérias dificuldades.
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o SR.

LEVI CUNEIRO Já justifiquei êsse ponto.
O SR. NEREU RAl\WS - Não modifico o meu modo dp.
pensar; continuo a entender que no interêsse da unidade nacional precisamos estabelecer a unidade do processo.
O Substitutivo criou OS Tribunais Regionais. Com isso,
encareceu a Justiça. Esta, naqueles Estados que não forem
sede de Tribunais Regionais ou de circuito, ficará encarecida. Das decisões de primeira instancia cabe recurso, em
determinados casos, para os Tribunais de Circuito. As partes terão que constituir advogados para defenderem os seus
direitos perante êles. Das decis.ões dos Tribuais de Circuito,
em determinadas hipóteses, cabem embargos para a Suprema
Côrte. As partes terão que 'constituir procuradores junto á
Suprema Côrte, para o amparo de seus direitos. É evidente
o encarecimento da Justiça, sobretudo para as populações
dos Estados que não forem favorecidos com sede de Tribunais de Circuito. Mas, não afasto, em tese, a criação dos
Tribunais Regionais. Sou dos que entendem que essa criação deve ser relegada á legislação ordinária.
O SR. LEVI CARNEIRo - Apoiado. V. Ex. tem razão.
O SR. NEREU RAMOS - No momento, não vejo, ne:r:tl
pressinto a necessidade dessa criação. A criação dos tribunais regionais tem sido lembrada como meio de desafogar
o Supremo Tribunal Federal. Penso que o meio de desafogar êsse Tribunal não consiste, por ora, em instituir Tribunais Regionais. O primeiro passo é corrigir o êrro praticado pelo Govêrno Provis6rio, quando reduziu de 15 para
:1:1 o número de Ministros da nossa mais alta Côrte, aJastando de suas funções alguns magistrados notabilíssimos, que
honrariam os mais altos tribunais do mundo.
.
Estou em que se o Govêrno Provisório tivesse mantido
o numero de i5 ministros, com as novas formas de julgamento instituídas, teríamos o Supremo Tribunal muito mais
desafogado do que presentemente está.
O SR. LEVi CARNEIRO - V. E::(., neste ponto, tem toda a
razão, pois que se aproveitava o trabalho de revisão dos autos, já feito pelos juízes afastados.
O SR. NEREU RAMOS - A-pesar-de reduzido o número
de membros do Supremo Tribunal Federal a {1., o julgamento por turmas deu lugar a qU~ uma das mais .notáveis
figuras daquela Côrle, o Ministro Costa Manso, aindá ontem,
em proposta apresentada ao Tribunal, escrevesse que a crise
já passara, graças á operosidade e ao espírito de sacrifício
. dos seus eminentes colegas.
Se a crise determinada pelo acúmulo de autos naquele
Tribunal, .já passou, não é êste o momento oportuno para a
criação dos Tribunais de Circuito. Devemos deixar o assunto para as leis ordinárias, porquê se as necessidades se fizerem sentir, o legislador lhes irá ao encontro, instituindo
êsses Tribunais. Criá-los, agora, na Constituição, seria obra
inútil e dispendiosa.
.
=c
O Art. :122, letra f, do capitulo sôbre a justiça dos Estados, consagra um preceito de todo ponto aceitável, mas
que precisa atender a uma circunstancia que pode ocorrer.
Diz o dispositivo que a fixação dos vencimentos dos Desembargadores dos Tribunais deve ser em quantia não inferior
ao que percebam os secretários do Estado.
Sabemos Srs. Constituintes que muitos Estados fazem
distinção entre vencimentos e representação, e, para não aumentarem os vencimentos, aumentam a representação.
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. O SR. LEVÍ CARNEmO - Por isso mesmo é que o dispositivo diz <4aos que percebam". Deve-se entender por todo e
qualquer titulo. A tudo que percebam.
O SR. NEREU RAMOS - Se o pensamento é êste, estou
inteiramente de acôrdo.
O SR. LEVf CARNEIRO - Foi o meu pensamento.
O SR. NEREU RAMOS - Estou perfeitamente de acôrdo, repito, com o meu nobre colega. Quero o texto mais claro
possível, aliás, no interêsse mais da Justiça dos outros Estados, do que.do meu, onde os Desembargadores já recebem
. mais do que os Secretários de Estado. Depois da Revolul;ão
de 30, os Desembargadores oatarinenses recebem OS mesmos
vencimentos dos Juizes Federais. Penso que,' dentre os Estados do Brasil, prcporcionalmente, o de Santa Catarina é
o que melhor remunera. a Magistratura.
O SR. ARÃo REBELO - Atendendo á Justiça barata.
O SR. NEREU· RAMOS - Penso ser necessário fazer
também um reparo á redação do § 10 do Art. 122. Aí se estabelece que nos casos de promoção por antiguidade, quando
não for aproveitado o mais antigo, por 3/4 dos votos do Tribunal, será põsto em disponibilidade.
Penso que é preciso declarar que o voto é dos Juizes
efetivos do Tribunal, para impedir que os convocados votem
em questões nas quais tenham interêsse direto.
O SR. LEVf CAR..."I/'EIRO - V. Ex. tem razão. Aliás, é o
dispositivo existente noutro trecho do projeto. É (\ Art. 96,
!etra b. Ai se diz os juízes efetivos.
O SR. NEREU RAMOS - O § 40 estabelece que, na composição dos Tribunais Superiores, poderão ser reservados lugares, não excedentes de um quinto, para serem preenchidos por advogados. Renso eu que andaríamos melhor tornando o preceito obrigaj;;6rio.
A experiência, a observação do que ocorre no Supremo
Tribunal Federal demonstra que a entrada, de quando em
quando, de um advogado naquele cenáculo - e os advogados
têm o espírito mais aberto á evolução do direito - serve
para fazer ~aminhar e avançar a Jurisprudência.
O SR. LACFRDA PINTO - Folgo muito em ouvir V • Ex.,
porquê apresentei emenda exatamente nesse sentido.
O SR~ NEREU RAMOS - Quero também dizer algumas
palavras sObre o mómentoso problema da discriminação de
rendas, para definir a orientação do meu partido e o pensamento do meu Estado. Estou entre os que não aplaudem o
imposto' de exportação. O meu partido incluiu mesmo, em
seu programa, o postulado da extinção dêsse imposto.
O Sr. Eugênio Gudin, em artigo recente, mostrou. ,magistralmente qual o maior defeito dêsse tributo.
.
Quero reproduzir-lhe aqufos conceitos, porquê integram
perfeitamente O meu pensamento. (L~)
"O grave, o gravíssimo defeito do imposto de exportação, é o de constituir uma haITeira aduaneira
entre Estados da Federação. .
É que o imposto de exportação entre os Estados
da União equivale a um verdadeiro imposto de alfandega entre êles: Se um saco de açúcar exportado de
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Pernambuco para S. Paulo paga 3$ de imposto de
exportação ao sair de Pernambuco, isso equivale exatamente ao pagamento em Santos de um imposto de
3$ por saco •
.Para o consumidor paulista, tanto faz que o saco
de açúcar seja onerado de 3$ ao sair de Pernambuco
CO!!!O ao pnt,..~~ -n.o E~tn.d0 de São Paulo.
A cobrança do imposto de exporta;;ão entre os Estados da União, como hoje é feita, corresponde exa- tamente i existencia de uma alfandega estadual em
cada Estado, para: a cobrança de direitos de importação das mercadorias provenientes dos outros Estados.
É a quebra integral da no'ssa unidade econômica.
Os onus criados ao intercambio da produção rlos
vários Estados da União fazem com que, cada vez mais.
procure cada Estado suprir as suas próprias necessidades.As usinas de açúcar, no Estado de~ão Paulo, cujas
condições climatéricas pouco se prestam á cultura da
cana,- só existem porquê um saco de açúcar, que custa
30$ em Pernambuco, chega em São Paulo por mais
de 4.l:!$OOO. O usineiro paulista tem, portanto, uma
margem protecionista de 15$ por saco de açúcar, e só
isso lhe permite enfrentar- a. concorrência do açúcar
produzido nas zonas do seu próprio País que melhor
se adaptam á cultura da càna.
Dizer-se, portanto, aos paulistas que os seus irmãos no Norte são grandes produtores de açúcar equivale a dizer-lhes que a índia ou que a China também
têm condições favoráveis a essa produção.
1J:sse é o grande mal do imposto de exportação."
Pensando, como penso, que o imposto de eXllortação deve
ser abolido, entendo, entretanto, que êle não pode ser extinto
de golpe, porquê o orçamento da maioria dos Estados brasileiros assenta, precipuamente, nesse tributo. É preciao estabelecer um prazo, dentro do qual se extinga o imposto.
O SR. PEDRO VERGARA - Há Estados que vivem, quasi
exclusivamente, de imposto de exportação.
O SR. NEREU RAMOS - É, precisamente, por isso que
acho não poder ser suprimido de chofre. Aliás, o Sr. Ricardo
Machado, digno representante profissional do Rio Grande do
Sul, fundamentando relativamente a êsse imposto uma emenda, escreveu o seguinte:
"O imposto de exportação deve ser consentido
como medida transitória .••
O imposto de exportação não deve caber á
União.
Ninguém mais do que" o Estado produtor sabe até
onde pode levar o imposto sObre a produção. pois
êste a encarece c poderá até impedir a sua exportação."
O SR. PEDRO VERGARA - O Sr. Deputado Ricardo Machado é um verdadeiro técnico no assunto.
O SR. NEREU RAMOS - Por isso mesmo é que o estou
citando. (L~)
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"Numa época em que Países há que pagam parte
dos fretes das mercadorias exportadas, e quando, em
nosso próprio País, são impostos sacrifícios ao consumidor nacional, que tem de compl'ar por alto prêço
a mercadoria nacional, que é vendida, no entretanto,
por menor prêço, no exterior, não se pode deixar de
:reconhecer ao interessado imediato, que é o EstadQ
produtor, o direito de regular ou extinguir impostos
de exportação, daquilo que se acha incorporado ao seu
patrimÔnio. "
~, pois, meu pensamento que o imposto de exportação
deve ficar, como até agora, reservado aos Estados . .fulgo,
porém, que a Constituinte andaria acertada se delimitasse
um prazo, dentro do qual pudesse ser extinto, dando-se,
assim, tempo aos Estados para que fossem procurando outras
fontes de renda, com que pudessem suprir as lacunas do
imposto de exportação.
O SR. LEVf CARNEmo - É o que está no projeto.
O SR. NEREU RAMOS - Perfeitamente. Estou apenas
definindo meu pensamento, sobretudo por causa da avalan'"Clie de emendas que estão sende apresentadas.
O SR. LEVf CARNEIRO - E eu estou tendo o prazer de verificar que o pensamento de V. Ex. prestigia a fórmula do
Substitutivo.
O SR. NEREU RAMOS - Agradecido a V. Ex.
O SR. PEDRO VERGARA - A solução consistiria em trans.formar-se o imposto de export.ação em imposto de trâmito,
mas nem isso podem fazer, agora, os Estados.
O SR. LEVí CARNEIRO - Há o imposto de venda, facultado pelo Substitutivo.
O SR. PEDRO VERGARA - Seria sobrecarregar de modo
extraordinário a produção.
O SR. NEREU RAMOS - Sr .. Presidente, 81'S. Constituintes: O que aqui estou expondo já vem sendo praticado em
roeu Estado, desde alguns anos. Anualmente, na organização
do orçamento estadual, vimos suprimindo das tabelas do
imposto de exportação aqueles produtos que não possnm ser
onerados por {osse imposto. E ainda, entre OR anos de 1932
e :1933, tivemos ocasião de diminuir cerc<.o. de'-70"a contos no
imposto de exportação.
Estou em que, para o meu Estado, nesta parte, o Substitutivo . satisfaz plenamente. Tirando-nos o imrosto de exportação, dentro de cinco anos. mas. dando-nos E'm troca o
imposto de vendas. ficaremos com o nosso orçamento. nesse
parli<'.nlal'. pel'fE'Hamente equilibrado.
.
Onde, entretanto, não posso aceitar o Substitutivo é na
parte em que torna exelusiva dos Municípios a cobrança do
imposto de indústrias e profissões. No orcam~nto de meu
Estado. êsse imposto contribue com uma verba superior a
2.500 <'ontos.
.
Não é fácil atualmente. de um ano para outro. substituiJ' essa verba. Penso, com o Substitutivo, que o imposto
de indústria~ f! profissões deve pertencer aos Municípios.
mas também êsse imposto não deve ser tirado de chôfre.
sem permitir aos Estados, dentro de certo prazo, procurarem meios para preencherem as lacunas abertas por semeIhànte supressão.
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-Deviamos adotar, quanto ao imposto de indústrias e
profissões, o mesmo critério admitido para o de exportação.
O SR. LEVí CARNEIRO - Nos Estados em que êle já não
pertence aos Municípios, perfeitamente.
O SR. NEREU RAMOS - Quero, agora, Sr. Presidente.
para finalizar. já que V. Ex. me faz a advertência regImental, aludir a uma emenda do Sr. Deputado Antônio Covelo, um dos mais eminentes membros desta Assembléia, ::lu
Art. 142, 6 que manda inciuir entL'e os direitos assegurados
pela Constituição, o do trabalho.
Dou a essa disposição, senhores. todo o meu aplauso e
todo o meu apoio, por motivos que tive, alhures, oportunidade de referir e que são os seguintes:
"A extensão dos direitos individuais no sentido
social; o interêsse e os direitos do indivícluO sempre
subordinados aos da sociedade; a socialização, em
uma palavra, caracteriza o moderno Direito Constitucional-.
As cartas políticas posteriores á grande guerra e
á revolução russa procuram abranger em seus dispositivos toda a vida social.
Assim é que, de par- com os direitos e deveres
fundamentais do indivíduo, traçam os das coletividades ou grupos com papeis importantes na sociedade.
O trabalho foi dignificado como dever e não como
simples direito do indivíduo. Ao Estado atribuiu o
novo direito a obrigac-ão de garantir trabalho bonesto
ao indivíduo e de lhe assegurar meios razoáveis de
subsistência, em lhe faltando aquele. O trabalho, porém, deve obedecer sempre ao imperativo social do
bem estar da coletividade.
Eis porquê, segundo René Brunet, "na Alemanha
se houve tal disposição como o ponto central da lei
e como constitutiva da verdadeira transição do mundo
antigo para o novo. Anteriormente, podia o cidadão,
sob -a proteção da lei, organizar e orientar seu trabalho de sorte que lhe servisse somente aos fins egoisticos. Podia, sem atenção aos interêsses dos concidadãos ou aos da coletividade, e observada apenas a
fórma exterior da lei; -marcher Bur leB cadavreB, sem
violar nenhum preceito jurídico. De um modo geral,
e colocada de lado qualquer exceção, reinava no século do liberalismo econômico o egoísmo ilimitado do
indivíduo, protegido pelo qui jure suo utito,., neminem laedit. A lei da 30cialização alterou radicalmente
êsse estado de cousas. 48'ora o cidadão alemão é obri·
gado, em benefício da coletividade, ao trabalho produtivo possível e deve, ainda no interêsse geral, absterse de toda a ação que lhe for nociva. Só dentro desses
limites é que o egoísmo econômico se póde movimentar ...
.Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem. PoLO orador é cumprimentado.)

1T"..a8.

- Durante o discurso do Sr. Nereu Ramos o
Sr. Antônio Carlos, Presidente, deIXa a cadeira
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da presidência, que é ocupada. sucessivamente,
pelos 81's. C':ristóvâo BraceJos, 2" Vice-Presidente,
e Pacheco de Oliveira, 1° Vice-Presidente.

6
Vêm á Mesa, são apoiadas. e enviadas á Comissão .Constitucional as
EMENDAS DE NS.

1.521

A

1.589
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o

Sr. Presidente -

Tem a palavra o 81'. Augusto Caval-

canti.

O Sr. Augusto Cavalcanti - Sr. Presidente. senhores
Deputados - Cumprindo o meu dever como representante do
eleitorado pernambucano. venho á esta tribuna. em desacôrdo até mesmo com o retraimento natural á minha fndolp..
para trazer á: Camara e ao Povo Brasileiro o meu pensamento
sObre determinados artigos do Substitutivo da Comissão
Constitucional.
Poderei errar, importando o meu êrro em mais uma confirmação do velho e sediço brocardo que diz: "errar é humano"; mas no êrro ou no acert.o, o que vos posso. entretanto,
afirmar, é a sinceridade do meu esforço em beneficio do País.
Permita o Sr. Presidente, per'llitam os 81'S. Deputados'
que eu diga ainda quais as credenchis com que me encontro
no majestoso recinto desta Camara.
O meu nome foi apresentado aos sufrágios eleitorais de
3 de maio último, pelo Partido Social Democrãtico de Pernambuco, na qualidade de representante da agricultura da
minha terra, classe a que tenho a honra de pertencer.
O SR. TEIXEIRA LEITE - E que representa muito dignamente.
O SR. AUGUSTO CAVALCANTI - Muito obrigado a
V.Ex.
Aliãs. de passagem. devo pÔr em destaque o critério adotado pelo referido partido. criado sob as sugestões do benemérito Interventor Pernambucano e grande revolucionaria
Dr. Carlos de Lima Cavalcanti.
Na escolha dos candidatos, o Partido Social Democráático,
em portentoso conclave, não visou somente as conveniências
políticas. procurou também atender á ttecessidJ.dc da representação de quasi todas as classes sociais do Estado, sem
,
desprezar ainda ás solicitacões do espírito popular.
Assim é que no~seio da representação pernambucana. por
influência do mesmo partido, se encontram quatro advogados,
dois agricultores, dois industriais, dóis Jornalistas. um médiob
À- um legítimo representante da Religião Católica Apostólica
Romana, em cujo gremio se acha. a quasi totalidade do Povo
Brasileiro. (Muito bem.)
Nesta minha asserção, isto é, ao afirmar ser a po;mlação
do Brasil essencialmente católica, ninguem poderá divisar
exagero, quando a prova estã em nossa presença. no próprio
recinto desta Camara. no espírito da grande maioria dos senhores Deputados, eleitos em memorável e libérrimo pleito,
onde, pelo voto secreto, foi assegurado o 1Jerediétum da conciência nacional.
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o SR.

TEIXEIRA LEITE -'- Apoiado.
O SR. AUGUSTO CAVALCANTI - Espero, assim, senhores Deputados, que nesta segunda discussão do projeto constitucional, sejam mar:.tidas as emendas destinadas a COI15ervar
com toda a intensidade, sôbre o vasto território do Brasil, o
foco de luz da religião de Cristo.
O SR. COSTA FEIÍNANDES'- Muito bem.
O SR. AUGUSTO CAVALCANTI - Em minhas palavras
não se deve enxergar a intenção de ferir as outras crenças,
todas elas dignas de respeito, em homenagem ã liberdade,
.condição précipua do regime repuhlicano, em homenagem á
própria tolerancia do Povo BraEileiro, em homem.gem, lmalmente, ã Justiça, palavra que eu c.onsidero inscrita nos preâmbulos de todos os códigos das nações cultas.
Co.>mú represp.nlanlf' do,:; agl"Wllltores do meu Estado, em
meu programa .de combate a fàvor de todas as. causas re~
:ferentes ao bem estar e ao progre3So nacionais, eu tenho o
imperioso dever de reservar. um lugar de realce para aquelas que, tenham relação com o desenvolvimento agrícl)la do
Brasil.
.
Em vista dêste imperativo.. ilustres. senhores Deputados,
me seja Hcito iniciar a minha critica fazendo referências ao
capo 2° do Substitutivo, onde encontro disposições altamente
nocivas ao progresso da'agricultura do País.
Quero referir-me ao direito de pr·opriedade.
O Anteprojeto, elaborado por ordem do Chefe do Govêrno
Provisório, continha a materia em seu capo 12, no art. 114 e
paragráfos e no art. 129 TI. 7.
A emenda por mim assinada e por muitos nutros senhores Deputados, pede a volta dos mesmos dispositivos.
O Anteprojeto atendia melhor os exigências do momento,
evihm(:I11 apenas uma t.ransição violenta e completa, lOcomIJativel, talvez, com o pensamento da maioria do Povo Brasileiro.
O SI\.. MARQUES DOS REIS - V. Ex. dá licença para um
aparte?
.
O SR. AUGUSTO CAVALCANTI - Pois não.
O SR. MARQUES DOS REIS - Exatamente o que V. Ex. supõe que o Anteprojeto evitava é o que ele praticava.
O SR. AUGUSTO CAVALCANTI ~ Penso de modo contrário.
.
.
O Sn. MARQUES DOS REIS' - O Anteprojeto fazia uma tran!liriin hrll~ca. \'iolf'n!n.. I>rlJtal, antl.l1l1"10rca dos preceitos que
sempre dominaram no' Direito brasileiro.
U Sft. AUüllSTO CAVALCAN'ril - Pelo menos, o que se
depreende é o contrár;io.
O SI\.. MARQUES DOS REIS ~ Pediria a atenção do nobre
colega para o ponto do antE'projeto ao qual se referiu, I!: exatamente aquele qUf' estabelecp.u que a lei ordinária teria a faculdade de fixar, não apenas o exercicio do direito de propriedade, mas o conteúdo dêle. Houve uma transição brusca, violentissima.
.
U SR. AllGUSTO CAVALCANTI - O projeto apenas autorIza a lei ordinâria a regular a materia, simplesmente' á
vontade. .
.
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O Sa. MARQUES DOS REIS - Daí operig'o, nêsse "á vontade" que se dá á lei ordinária para regular o assunto. Desde
que se assegure o direito de proprlerlade, não é possivel deixar á lei ordinária capacidade para desassegurar o "que a
ConstitUlção garantia. Estou apenas prestando um esclarecimento.
O SR. AUGUSTO CAVALCANTI - Era, portanto, cauteloso o Anteprojeto, tentando atirar nas sombras do passado,
um regime de direito de propriedade obsoleto e iniquo, sem
avançar aos excessos onde já se acham algumas nações do
mundo •.
O Substitutivo da Comissão, disfarçando apenas êste seu
feitio, com alguns artigos que em vez de aproveitar somente
prejudicam os pequenos proprietários, é reacionario.
.
Us seuS autores mantiveram os erros e a.5 injustiça::; das
gerações passadas, sem o estudo prévio do terreno onde agitaram as suas idéias.
Cerraram os olhos ante o cenário atual da humanidade.
fecharam os ouvidos ante os clamores estridentes das camadas populares, afastaram da própria conciência a iratliação
do, pensamento novo, radicado no espírito do Povo BraSIleiro.
,
Leão XIII em sua memorável encíclica "De Rertlm Novarum", onde assumiu em 1891 a defesa das classes operárias, vilmente exploradas pelos patrões, proferiu as seguintes
palavras: "Esta situação preocupa e põe ao mesmo tempo em
exercício o génio dos doutos, a prudência dos sábios, as deliberações das reunilies populares, a perspícacia dos legisladores e os conselhos dos governantes e não há presentemente
outra cousa que impressione com tanta veemencia o espírito
humano".
Renovo as palavras do Grande Sacerdote, um dos maiores gênios da raça latina e entre os soberanos do seu tempo,
aquele que viveu cercado por maior auréola de admiração e
de respeito.
.
É preciso que suas palavras, varando o meio século decorrido, percutam os ouvidos de uma parte da sociedade hodierna ainda aferrada ás herezias do passado, estimulando
cada vez mais a luLa pela harmonia entre os patrões e os operários e conferindo a estes a recompensa integral e justa do
seu trabalho; dando-lhes higiene, escolas, conforto e quanto
mais eles mereçam pelo valor econômico do seu esforço em
favor do progresso humano.
As sábias palavras de Leão XITI· percutam ainda os ouvidos dos Srs. DepuLados, principalmente daqueles que fazem parte da Comissão Constitucional, para que, patrocinados os mesmos conceitos protetores àos pequenos e desamparados, os estendam ao direito de propriedade, conferincio
ao poder público a expropriacão dos latifundios por utilidade pública.ou iuterêsse social e permitindo á futura Ca'mara uma legislação agrária que torne efetivo o regim~ da
pequena propriedade, consentaneo com a equidade na dh~tribuição dos bens humanos e necessário á prosperidade 3grícola da nossa Pátria.
Não se diga, Srs. Deputados, que os dispositivos cont.idos
na emenja apresentada ao julgamento da Comissão e da Camara, contrariamo espírito religioso dos católicos.
O que a Igreja Romana·· condena cé a erradicação rompleta da propriedade privada e não o retalhamento dos l<üifUDdios, operado ,pelo poder p~blico, arrancando enormes ex-
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tensões territoriais do dominio de uni s6, com a devida indenização, para distribuí-las entre um grande número de individuas ou famílias que desej em cultivá-las, de modo intensivo ou explorá-las sob a forma cooperativa. (Muito bem.)
Pio XI, em sua encícl'ica: "SObre a restauração da ordem
social", põe em evidência o espírito do socialismo hodierno,
que, embora não repudie a abolição da propriedade particular,
abranda-a com atenuações e medidas; de modo que a -guerra
declarada á propriedade partilmlar, vai cada vez mais se apaziguando e restringindo, .a ponto de não ficar mais combati.do o direito de propriedade, mas somente a hegemonia so, cial que esta mesma propriedade, contra todo o direito, a si
atribuiu e usurpou.
Assim sendo, continua o eminente Pontifice, "se pode
chegar insensivelmente ao ponto de as máximas do socialismo não mais discordarem das aspirações e das reivindicações daqueles que baseados sôbre os princípios cristãos, envidem esforços para reformar a sociedade humana".
Como argumento de primeira ordem alegam os te6ristas
do pensamento contrárIo ,que em um paIs onde existem vastíssimas extensões _incultas e em estado selvagem, não se deve cuidar em vedar os latifundios.
A emenda apre·sentada ao Substitutivo, não nulifica, de
modo abrupto, a existência dos latifundios e sim permite aos
futuros . legisladores a formação de uma lei agrária que favoreça à pequena propriedade.
Esta lei, para ser sábia, terá de atender a oportunidade
do momento, as necessidads econÔmicas das diferentes regiões do País, ás exigências físicas do território, as condições
climatéricàs e topográficas, as possibilidades culturais, ao..
meios de transporte existentes, a maior ou menor densidade
demográfica e finalmente ao desenvolvimento das indústrias.
O SR. TEIXEIRA LEITE - Muito bem.
O SR. AUGUSTO CAVALCANTI - Muito obrigado a
V. Ex.
O assunto não pode ser contido no âmbito de uma constituiçã9 .
. Compete á lei ordinária.
Seria disparate fracümar a propriedade nas terras adustas dos sertões da Baía, de Alagoas, de Pernambuco e de outros Estados; assim como, nas intermináveis fl'orestas virgens
do Pará, do Amazonas, de Mato Grosso e de outros em situa·
ção ídenticas.
O SR. BARRETO' CAMPELo - Essas selvas estão em propriedade meramente nominal, ~ondicão que não admito.
O SR. AUGUSTO CAVALCANTI _. NãQ. seria menor disparate se, para atender ao estado especial de determinadas
regiões do País, devessemos entr~gar ao desinterêsse e ao
desprezo um problêma instantemente reclamado pelas zonas
mais habitadas de cuja solução depende a nossa prosperidade.
'
Sábio e patriótico seria o Govêrno que concorresse para
o fracionamento imediáto àas terras onde o desenvolvimento
da agricultura e da indústria, já existentes, o exija.
'Tal é á. nossa vastíssima faixa litoranea __ Em Pernambuco. esta mesma faixa, conhecida sob a dcnomiJl~ão de:zona da mata está hoje convertida em grande~
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lattlundios onde dominam os industriais do assucar, novos.
feudais, quando todas as nações do gl'Obo, tratam da
reforma de seus codigos, transmudando em social'ismo o indi-·
vidualismo entorpecedor da -evolução humana.
. O SI\. TEIXEIRA LEITE - V. Ex. sabe que essa concentração de propriedade se deu por uma contigência de ordem industrial e econômica. A prova é que junto aos Municípios
açucareiros ha Municípios de pequenas, p-ropriedades.
O SR. MARIO DoMlNGUES - São prósperos.
O SR. AUGUSTO CAVALCANTI - Vou me referir a um
trecho do discurso do sr. Teixeira Leite. Lamento, senhores.
Deputados, que a estreiteza do tempo e a conveniência deafastar quanto possivel as questões regionais, não permitam
uma descrição perfeita da absorção territórial. exercida pelos usineiros pernambucan,os; lamento que eu não possa tingi-r com as devidas cores a prepotência dêstes' sObre as outras.
classes economicamente dependentes.
Limito a minha crítica a denúncia das extensões numérica e métrica de alguns latifundios com o seguinte quadro:
~enhores

Nomes das uzinas -

Núniero de propriedades de hectares

Nossa S. das Maravilhas . • • . ...•.......
Cucaú . . . • . . ...•........•.........•..
Santa Tereza . . . . . ....•...•.•........•.
Centra 1 Barreiros . • . . . ......•.•.••.....
'Arijubú . . . . . ..••.......•..•..........
Cachoeira Lisa . . . . ....•.•..•••........
Catende . . . . .
.

10
10
12
21
12
23
58

Número8.161}.

11.120·
8. i8Q.
14.080·

8.250

18.85(}
24.360'

o SR. B.o\fUlETO CAMPELO - Compare V. Ex. essas zonas
de indústra assucareira com outras de pequenas propriedades, de pCllícultura, e verá o deserto qu-e é a zona de cana ea populacão intensa que teem as outras.
O SR. AUGUSTO CAALCANTI - É um fato.
O SI\. TEIXEIRA LEITE - Entretanto, a prosperidade dePernambuco se deve exclusivamente á industria do açucaro
que tem sido a viga mes1!:a da economia dêsse Estado.
O SR. AUGUSTO CAVALCANTI - Dizem que os latifundios no Brasil não podem ser eliminados sem trazer
desordem, a algumas industrias.
O argumento não tem base.
Vou exemplificar com a industria açucareira, onde,.
conforme as palavras de um defensor desta opinião. aqui
proferida "a necessidade de assegurar o abastecimento da.:·
materia prima ás uzinas levou á concentração da propriedade na ZOna canavieira"•
.As fabricas de açucar são geralmente colocadas em terr-as apropriadas para a cultura da cana e desde que ,seja
distribuida com equidade o lucro resultante da indústria 8"do cultivo da' terra, não faltará a materia prima e "a maquinaria trabalhará na plenipotencia de sua capacidade".
.
O maior perigo da desordem industrial, provém da.
competencia exercida entre os próprios senhores das fabricas.
.Cabe, no caso, a intervenção do poder. público. delimit:mdo as zonas e estatuindo, os 'preços da materia prima.
.
VOLUME

xrv

29
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Uma das uzinas maiores de Pernambüco, .colocada a
poucos quilometros do Recife, possue apenas ~.120 hectares de terra propria e se acha em franca prosperidade.
Os latifundios dos industriaes do açucar teem determinado a concentração de enorme poder economico nas mãos
de poucos em detrimento de muitas centenas de milhares de
brasileiros e da propria· vida economica do País.
A avidez dos latifundios contém em seu bojo o pagamento discrecionario da materia prima, situação que tem
atribuido aos" proprietarios das fabricas 58 °1° e mais sObre
o produto da terra.
:Êste lucro formidavel e até mesmo criminoso é que
tem permittido aos senhores llzineiros a compra de propriedades por todo e qualquer preço.
O SR. ALDE SAMPAIO - V. Ex. está confundindo latifundio com grande propriedade organizada, com exploração
indus trializada.
O SR. AUGUSTO CAVALCANTI - N6s, em geral, chamámos a·· grande propriedade de latifundio.
O SR.. TEIXEIRA LEITE - É aí que está a confusão de
V. Ex. Latifundio não é, absolutamente, grande propriedade: latifundio é uma grande extensão de terras na mão
de uma única pessôa, que não as cultiva convenientemente.
É a acepção técnica.
.
.
Em Pernambuco,
O SR. AUGUSTO CAVALCANTI temos exemplos desta Olodem.
(TTocam-se OutTOS apaTtes.)

O SR. AUGUSTO CAVALCANTI - Si os apartes ·~on
tinuarem, não terei tempo de terminar meu discurso.
O SR. PRESIDENTE - AtencãolEstá com a palavrá
o Sr. Augusto Cavalcanti.
O SR. AUGUSTO CAVALCANTI No prefacio de
"Casa Grande e Senzala" •••
O SR. ARRUDA FALcÃo - na um ponto que é preciso esclarecer de uma vez por ·todas: a usina, introduzida por
Barbosa Lima, como melhoramento da terra, redundou num
despovoamento e numa ruina social, porque Barbosa Lima
cochilou, não regulamentou, não dispoz sobre a conservacão
do solo, dividido maravilhosamente, como era, nas zonas
agricolas.
O SR. BARRETo <1UIPELO - A usina deve ser meramente
industrial. e a agricultura deve estar nas mãos dos pequenos
proprietários.
.
O SR. AUGUSTO CAVALCANTI Assim, perdOem
VV. EExs., mas não posso concluir meu discurso I
O SR.. ARRUDA FALcÃo- Também é bom consignar que
o latifúndio açucareiro não constituiu beneficio nem para
o latifundiário, porquê o· usineiro tido como rico é apenas
um grande devedor.
.
O SR. TEIXEIRA LEITE - De acOrdo com V. Ex.
O SR. AUGUSTO CAVALCANTI - No prefácio de "Casa
Grande e Senzala", o Sr. Gilberto Freire, com a brilhante
acuidade de seu espírito· observador, focaliza a gravidade
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..dêsse problema pelos seus funestos efeitos sociais e econômicos, com as seguintes palavras: "Em Pernambuco e
Alagoas, com o desenvolvimenLo das usinas de açúcar, o latifúndio só tem feito progredir nos últimos Anos, subsistindo
.á sua sombra e por efeito da monocultura a irregularidade
.e a deficiência no suprimento de Viveres: carne, leite, ovos,
legumes etc.". E mais adiante: "de modo que da antiga Ot'dem econômica persiste a parte peor do ponto de vista do
bem estar geral ê das classestrabalbadoras. Desfeito em 88
.Q patriarcalismo que até então amparou os escravos, alimentou-os com certa largueza, soccorreu-os na velbice e na
doença, proporcionou-lhes aos filhos oportunidades de
acesso social, o escravo foi substituído pelo pária da usina;
.a senzala, pelo mucambo; o senhor de engenho, pelo usineiro
ou pelo capitalista ausente. Muitas casas grandes ficaram
vasias, os capitalistas latifundiários rodando de automóvel
pelas cidades, morando em chalets suíC'os e palacetes normandos, indo á Paris 'de vez em quando".
~ste aspecto desolante não é de Pernambuco e Alagoas
sómente, êle pertence ao Brasil inteiro.
Já em 1891 um notável jurista italiano, ao realizar um
·estudo filosófico sôbre (; direito de propriedade escreveu as
seguintes palavras: "Avere un concetto deI tutto individualístico deUa proprietá non é piu seriamentepossibile: inquesta instituzione la parte sociale ba una grande importanza, la representa 10 Stato. Lo Stato infatti, cónsiderato
<lome un sistema di farze avente per scopo H benessere deUa
~ocietá politicamente cost.ituita, deve limitare l'azione individuale, indirizarla ed aintarta."
Se em tal tempo já era a~sim preconizada ainterferência do poder público no domínio da propriedade privada,
.qual não deve ser boje esta mesma interferência, passados
43 anos, através um scenário deslumbrante de reinvindicacões sociais, em cujo percurso divisamos muitos cétros
tombados e entregues ao esquecimento eterno?
A expropriação dos latifúndios exige do poder público
.a criação e o estímulo do crédito agrícola.
Conforme telegrama de Madrid, o Govêrno espanhol,
além de realizar a divisão de 48.792 hectares de terra entre
i.714 famílias de camponeses, forneceu ainda aos colonos
três milhões de pesetas, sem juros e reembolsáveis alongo
prazo, para a aquisição de instrumentos agrários.
O Exmo. Sr. Ministro Juarez Távora, um dos homens
.públicos do Brasil que possue a nítida compreensão das nacessidades das classes produtoras, tem firme o propósito de
-concorrer para que sejam disseminados no territ6rio na-eional os bancos rurais.
.
A notícia vem encher de esperanças os legionários dos
nossos campos, vem transformar em realidade o sonbo acalf:!ntado por aqueles que· se sentiam pequenos e impotentes
ante a natureza formidável do Brasil, vem converter em ri·qlieza a nossa dep16ravel pobreza.
O SR. PRE5IDENTE- Advirto ao nobre Deputado que dispõe apenas de cinco minutos.
O SR. AUGUSTO CA.VALCA..~TI - Terminarei já. Sr.
::
Presidente.
O SR. BARRETO CAMPELO ---:. V. Ex. me permite um
aparte?
.
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o SR. AUGUSTO CAVALCANTI - Teria imenso pra-zer, mas o Sr. Presidente acaba de me anunciar que disponho apenas de cinco minutos para concluir as minhasconsiderações.
O SR.~ BARRETO CllfPELO - É o seguinte: tanto o regime
da indústria acucareira, como está, é inviável, que os usineiros, querendo uma enorme zona de terras, entregam a'
eultura aos particulares. l'!:les não cultivam diretamente, mas'
querem a propriedade nominal das. terras.
O SR. AUGUSTO CAVALCANTI - Quero trazer ainda
ao conhecimento desta Asseinbléia e do Povo: Brasileiro um\
Jato grave, germinado no seio do Instituto do _-\çúcar e do
Alcool, onde SOll u representante dos agricultores pernambucanos.
O SR.. ARRUDA FALCÃO - V. Ex~ me permite um aparte?'
O SR. AUGUSTO CAVALCANTI - Disponho tão s6mente de dois minutos.
O SR.. ARRUDA FALCÃo - É preciso declarar que a indústria do açúcar é viável, é a única indústria fundada noBr~sil e que tem capital fixo.
O SR. TEIXEIRA LEITE - Muito bem.
O SR. AUGUSTO .CAVALCANTI - O assunto é constitucional uma vez que o projeto relatiyo tem de receber O>
veto ou o placet do Ditador.Brasileiro, cujos atos serão julgados pela Camara.
Atentas as afinidades existentes entre os diferentes Estados produtores de açúcar, eu me arrogo a defesa de uma.
causa nacional.
Em virtude das contínuas investidas dos açambarcado-res, no mercado açucareiro, surgiu o Instituto de Açúcar e'"
do Alcool, organismo dependente do Ministério da Agricultura.
.
O capital conveniente ao Instituto, acha-se fartamente assegurado pela onerosa taxa· de 3$000 sObre cada sacO'produzido pelas uzinas.
.
.
.
A defesa executada quanto ao açucar das' uzinas,afas-"
tou os exploradores que, assim tolhidos, fizeram convergirsuas manobras baixistas sobre o açucar -fabricado pelos rudimentares engenhos banguês.
Quanto a êstes, podemos, assim, afirmar ter sido maléfica e não benéfica a influência do Instituto.
. Aduzindoimaginárias vantagens' reflexas, o Instituto,
por quasi unanimidade. de votos, acaba de resolver pleitear
do Govêrno a incidência de uma taxa sObre o produto dosbanguês.
Os uzineiros pagam a ~ e têm, na entre-safra o'
crédito prévio e imediato nas arcas recheiadas do Bancodo Brasil, têm varantagem durante os baixos preços, tém
o preço mínimo fixado,' têm direito a vultosos empréstimos para a montagem de fábricas de- alcooI anidro e outras'
vantagens mai!?
.
Os senhorés dos engenhos banguês pagam a taxà e lhes-:
cabe apenas a ilusão de um crédito futuro, com o capitalretirado das próprias carnes, capital cujo destino será adiante desviado em benefício dos uzineiros, por unanimidadE!'
de votos e em sessão conjunta do mesmo Instituto.
O Instituto, através as suas vozes mais autorizadas proclama a vergonha que representa para O Br,asil a existência
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..dos engenhos banguês e deixa perceber claramente o seu
"animus necandi'" quando o sentimento contrário deveria
.estar presidindo os seus destinos.
O Instituto esquece que na industria rudimentar estão
..empenhados }Iluitos milhares de patrícios nossos, sequiosos
t~dos. êles de progresso e que a indústriaaperfeic;oada, cuja
vItórIa pretende alardear sôbre os cadaveres dos primeiros.
.
pertence,. aproximadamente a 200 creaturas apenas.
Com a conciência .tranquila, eu emito desta tribuna o
grito de alerta, em face do golpe mortífero que se pretende
desferir sobre uma grande classe e o faço amplamente confiado no patriotismo e na justiça dos Exmos. 81'S . .Juarez
Távora e Getúlio Vargas.
Ao terminar, eu volto ao assunto principal da minha ora..ção, para em um apêlo supremo concitar os senhores Deputados a um exame detido sôbre a questão agrária no
.Brasil.
Em minha plataforma publicada em Pernambuco, ao
ser apresentado,o meu nome aos sufrágios populares, fiz re.ferências á questão social que tão vivamente agitava os ne1:-":.vos da humanidade.
f r--Aqui estou, 8rs. Deputados, em ponto mais elevado, ante
"os olhares atentos da nossa Pátria, a defender os mesmos sentimentos de fraternidade, a preconizar o uso de medidas que
·atenuem a irrupção latente, transformando em fonte perene de prosperidade esta constante ameaQa á nossa civiJiazcão.
Estendendo o olhar sôbre o mundo de hoje, Srs. Depu'tados. me vem á memoria uma belissima deserição feita por
"VirgiÍio.
.
O genial poeta figurou uma arvore multi-secular 0010cada no cimo de elevado monte.
Batida pelos golpes frequentes dos camponeses. porfiados em deJ;rubal-a, a arvore tremeu a copa, deu um supre·mo gemiçlj> e finalmente desceu em fragorosa ruína.
Assim disse o poeta:
"Ac veluti summis antiquam in mentibus ornum
Cum ferro accisam crebrisque bipenibus instant
.Eruere agricolae certatim; illa usque minatur,
Et tremefacta comam concusso vertice nutat:
Vulnel-ibus donec paulatim evicta, su'premum
Congemuit, traxitque fugis avulsa ruinam.'"
O poeta comparou a arvore gigantesca á cidade de T~oia.
.destruída pelos gregos e eu receio a contingência de VII.' a
ser esta mesma árvore comparada á civilização do mundo, =
se mãos sábias não detiverem os gol'pes frequentes que tentam derrubá-Ia~
Nós, legisladores do futuro, em cujos ombros os nossO"
patrícios puseram a responsabilidade pela. Nova Carta CO~c;
titucionaI, não devemos permanecer estátlCos ante a evo.U.ção agrária das outras "nações.
"Da terra, isto é, da agricultura é que provém a riquez1:\
.dos povos"', disse Mussolini.
.
Do regime das terras depende a grapdeza qo BrasIl,
JMuito
be71~'
Palmas. O orador e cumpn.ment(]do., ,
.\
.., muito.bem~
.:..
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o Sr. Presidente-Tem a palavra o Sr. Gilbert

Gabeira~

.

O Sr_ Gilbert Gabeira - Sr. Presidente, pela primeira
vez venho a esta tribuna, certo de que muito aquém ficarei
dos que por aqui já passaram. . porém, não importa, porquanto em sinc~ridade me coloco no' mesmo plano. Compreendendo que dentro desta Casa não nos importa êste ou
aquele e sim· a idéia que possa trazer, tendo sempre em
mira o bem e a grandeza do Brasil, é por isso que aqui
estou. Como também para dar uma satisfação aos meus
companheiros, porquanto é crença de que aquele que não
suba a esta tribuna nada fez em prol dos seus, muito embora.
eu tenha a certeza de que no plenário e fora desta Casa tenho sempre procurado que _o nosso trabalho, o nosso es. fôrço, apareça coletivam€iiile; sem iuterêsse de um destaque
individual, porquê sou .daqueles que pensam que já passou
a época do individualismo, pois que iniciar o traçado da
.estrada que nós, os trabalhadores do Brasil, teremos de caminhar muito breve, em busca dos nossos ideais. é preciso.
é necessário, do concurso de todos, porém, em um único
alvo, sem o que nós teremos iniciado a c03;lstrução de uma
tõrre de Babel.
.
.
Sr. Presidente, abordo em linhas gerais a representação de classe. ou profissional, como querem outros, crente,
porém, de que .as minhas palavras não trazendo nenhuma
nova fonte de sabedoria, trará alguns detalhes para cooperar
na vitória dêste princípio. que já reputo vencedor nesta
Casa. Já algumas vozes contrárias á representação de classe
disseram: "Por que os trabalhadores nãc se agregam em
Partidos Políticos e não mandam pelo voto os seus Representantes?" Em principio, parece uma verdade. porém, na
realidade é muito diferente. Sempre que um determinado
grupo de trabalhadores funda um Partido, e prepara a sua
propaganda, eis que aparece pela próa a Polícia. Por que?
Porquê não pode interessar a êste ou áquele Govêrno que
n6s, os. trabalhadores do Brasil possamos, dentro de um
Partido, isolar a massa -dos que genuinamente chamamos de
políticos, pois esta uniã~ será o prenúncio de muitas derrotas, e logo os nossos Partidos são taxados de focos de comunismo, anarquisino~ eW. A compreensão aparece com
todos os seus aparatos e os que tiveram a coragem de se
intitularem responsáveis são logo guindados para campos
diversos. •• Deixo nestas reticências a definição dêstes
campos; pois que, muitas vezes. os maiores iniciadores dos
casos dentro dêstes Partidos são elementos pagos Pelo capitalismo ••.
E o trabalhador, se amanhã em praça pública for fazer
um. "meetirig", em prol dos seus candidatos que, naturalmente, não serão os das chapas oficiais, sentirá o pêso da
fôrça dominante em todas as suas modalidades.••
É êsse, Sr. Presidente, um dos .maiores fatores para a
difícil organização dos proletários do Brasil, emParLidos
polfticos, pois, se alguns Govêrnos de Estado são liberais,
outros são antiliberais, na sua maioria.
Vou entrar em outrocfator:
Correndo os olhos pelo meu Estado, o do Espírito
Santo, o qual conheço em todos os seusreeantos. posso 1:a-
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zer uma análise, que em tese posso dizer do· Brásil, porquê
os mesmos pontos de vistas existem nos demais Estados.
É público e notório que nós temos uma população de
quasi 30% de alfabetizados, E nesta parte qüe pode ou poderá ir as urnas, nós"'temos a minoria, porquanto, são todas
as classes cultas, funcionários públicos, estudantes, do pequeno burguês ao capitalista, enfim, nós mesmos, em contrastes com a grande maioria que ficou de fora ...
Porque? dirão muitos ... Porquê, digo eu, por culpa
exclusiva dos Governos do passado, por êste crime, que
muitos anos serão necessários para fazer c desaparecer, poe
esta mancha que 'paira sôbre o titulo de Povo culto que temos, Pois, os governos de outrora e, infelizmente, alguns
Interventores de hoje~ sempre pensaram que o Brasil era
apenas as suas grandes cidades ou esta extensa tira de terra.
que forma a nossa costa.
É por esta imprevidência que as escolas pelo Brasil·
eram diminutas e ainda o são, e, na sua quasi· que maioria,
somente poderoser frequentadas por abastados, porquanto
é difícil nas circunstancias atuais da vida proletária, poder
êste ou aquele' chefe de família mandar educar os :5eus
filhos sob pena de passar fome, pois o que percebe
mal dá para o seu sustento, e é uma verdade, pois já por
diversas vezes a imprensa da Capital da República, em
pleno centro, tem noticiado casos de morte pela fome. Não
quero ser pessimista, porém, somente falo pela realidade
que vi e vive em nosso redor. Dentro do meu Estado, que
úcupa <Im dos melhores lugares na percentagem de alfabetiza6os, nós, os trabalhadores, sentimos essa falta. muito
embora não falte desejo para tal, porém, a barreü'a é alta
demais e sem ajuda não poderá ser vencida e esta ajuda
somente poderá partir dos Poderes Públicos e êste tem falhado em parte, Falhado, sim, sei que vou entrar num ponto
meio nevrálgico para certa parte, porém, não fui e nunca
irei buscar elementos de defesa fora das realidades que
tenho sentido. Quando foi da última eleição no meu Estado, em que nuvens tempestuosas ameac;avamtoldar o
prestígio da autoridade governamental, devido a uma. anulação da primeira eleição, a maioria dos traba.lhadores do
Estado formaram decididos, ao lado desta mesma autoridade, ante a reunião de todos os elementos da oposição, em
frente única, e estes trabalhadores somente-pediram uma
cousa, que o Govêrno lhes desse na séde de uma das associações de cada localidade um professor, para que, á noite.
quando voltassem do seu trabalho, da oficina, do campo,
etc., pudessem aprender a lêr, porquê estas escolas sob a
orientação das próprias associações saberiam encaminhar os
seus associados melhor e sem os característicos de pudor
que possa ter êste ou aquele trabalhador, por já ser um
chefe de família ou por ir descalço ás aulas. E a verdade
. é dura, porém, at.é hoje êles esperam pelos professores. pelos
bancos escolares, finalmente, "por tudo aquilo que lhes foi
prometido e que somente visavam o engrandecimento do
Estado, quiçá do Brasil_
E é público e not6l'io que, para diversas embaixadas
esportivas, no decorrer de um .ano, foi despendido o suficiente para, durante êsse mesmo ano, pagar os vencimentos
de uma dezena de professores, e, hoje, pelos meus cálculos,
poderíamos ter iniciados, neste caminho de luz, algumas cen-
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tenas de trabalhadores, algumas centenas de cidadãos,
eleitores no dia de amanhã.
Sr. Presidente, como disse anteriormente, falo sómente pela realidade, não procuro fantasias, não preciso
procurar argumentos, além plagas, apenas as demonstro no meu ambiente .
.Nós, os Representantes de classe, nós que saimos
do
meio da massa proletária, nós que vivemos e comungámos
em toda a plenitude, os dias de alegria e os anos de amargura desta enorme, desta maioria do Povo Brasileiro, nós,
muito mais poderemos dizer' ·das suas necessidades do que
vós outros, não indo nisso nenhuma censura, nem tão pouco
nenhum orgulho; longe de nós tal coisa.
Porém, nós poderemos trazer, com mais realidade, a verdadeira fotografia do ambiente em que vive o trabalhador
no Brasil.
Sou empregado de uma Companhia de Forca e Luz,
há seis anos, e, nêsse periodo, venho. tendo a verdadeira
concepção da miséria, na sua mais completa expressão, existente nessa modalidade de· serviço, que reflete nos outros
Estados,.na mesma modali.dade, do que aqui a Light é a
vanguardeira.
Senhores Const~tuintes, tenho a certeza absoluta que a
maioria de VV. EEx. ignora que 90 o/ó dos trabalhadores
dessas Companhias morrem tuberculosos, e1).tro apenas nesta
modesta classe a dos cobradores de bondes, êles vão ao trabalho, um dia bonito... sol a iluminar' a todos igualmente,
pobre ou rico, preto ou branco, de repente, uma nuvem,
negra, tempestade que se forma, chuva.... êstes trabalhadores, dependurados no balaústre dos bondes, suados que se
achavam, estão molhados e continuam assim até serem
rendidos, levando muitas vezes, para as suas casas algumas
malcriações dêste ou daquele passageiro nervoso, por causa
de um trõco molhado ou por ter deixado. cair um pingo
dágua naquele vestido, ao chegar em casa; um resfriado,
no dia seguinte, pela madrugada, novamente no serviço,
uma tosse e assim, até o final.
E assim é em quasi toda a vida proletária do Brasil,
e quem melhor do que nós,· poderá aqui indicar, nas leis
asseguradoras do~ direitos do trabalhador, os fatores que
possam transformar numa vibrante realidade todas essas
.
enormes vias de amargura?
Dizem alguns senhores Constituintes que nós não somos eleitos pelo Povo.
Puro engano, pois acompanhando a vida sindical, poderão verificar que existem sindicatos com mais de 20.000
associados, e são êstes mesmos àssociados que, em Assembléia espe_cialmente convocada; elegem o seu "Delegado
Eleitor", escolhido entre os que de fato possam representar
o plDsamento dominante da classe, eêlejá o é naturalmente o indicado por esta mesma classe, para ser o seu Representante na Camara, e todos os Delegados Eleitores em
Assembléia, então consagrarão no conjunto, os· que devem
.de fato ser os eleitos, já nesta segunda prova de fogo. e aí,
êle não vem apenas representar aquele que sabe ler. não,
vem representar a massa coletiva,· vem representar a maioria
do Povo Brasileiro, porquê, dentro do sindicato vota-se com
a carteira de sócio. ~
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Pois, neste caso, o Presidente da República que sair
,eleito desta Assembléia, não será eleito pelo Povo, pois os
que vão elegê-lo são apenas 254 votos, dentre os 40 milhões que somos ...
Logo, tenho a certeza de que o Presileite eleito po.derá dizer: Eu fui eleito pelo Brasileiro, e ninguem o
contestará.
Porquê negar êste direito a nós?
Quando,. dentro de um critério rigoroso, de uma seleção de valôres, escolhidos dedo a dedo, aquí viermos, ,jamais.
-e nem eu o creio que digam, que nós não somos legítimos representantes do trabalhador do Brasil.
Os meus argumentos podem ser falhos, podem não expressar com uma clareza absoluta o que sinto, porém, tenho certeza _que os meus ilustres companheiros sentirão,
-dentro de si, a verdade das minhas palavras.
O proletariado brasileiro sómente aspira ter. um regime .de igualdade e fraternidade - o sol brilha igualmente
para todos... diz a história que todos descendemos de
Adão. " e que todos igualmente têm o mesmo caminho
em busca da Além-vida. Porque,; então, não nos inspiramos nos sentimentos religiosos que aqui dentro predominam na maioria dos meus ilustres colegas, consagrando, na
futura Constituição, as supremas garantias de milhões de
brasileiros, afim de que amanhã não digam que: Tudo foi
fita... quiseram apenas fazer propaganda eleitoral?.
Senhores, o julgamento do Povo será sempre uma vibrante realidade que sentiremos a cada passo de nossa
-vida... que nos elevará no seu conceito, como legítimos Representantes. .. ou como traidores de 11.ma confianca depositada, em trõco de uma miragem que jamais será sentida pelos que não souberam cumprir com o dever ..•
Faço os mais sinceros votos para que a ConstItuinte
-de 34 tenha o julgamento de que ela soube cumprir o
seu dever, foi digna, construiu os alicerces do Brasil em
bases sólidas... e dentro dêste soberbo edifício, os tra.balhadores, melhor, o Povo Brasileiro, encontrará as supremas garantias que a evolução da humanidade outorga ao
homem.
Entrando na segunda parte -do meu discurso, quero deixar aquí consignado um protesto contra a iniciativa tomada
junto ao Superior Tribunal de Justiça' Eleitoral pelo espírito reacionário, que é o Sr. Mozart Lago, que requereu
fosse cassado o direito de voto aos Deputados classistas na
eleição do Presidente da República. O Tribunal, entretanto,
em brilhante parecer, negou por unanimidade êsse recurso,
e outra não poderia ser a sua atitude, pois, de forma alguma.
se justificaria decisão em sentido contrário..
Outro protesto que desejo trazer á Assembléia é o dos
meus companheiros, proletários do Espírito Santo, como
também deve ser o dos trabalhadores de todo o Brasil, contra a atitude reacionária, também, do Interventor alí, em
contraste flagrante com a conduta que têm tido os Srs.•\rí
Parreiras, no Estado do Rio,. e Ministro _do Trabalho, no
Distrito Federal, no que respeita ás gréves da Cantareira
e dosmaritimos, mandando garantir os operários e procurando conciliação entre os interessados.
Ao passo que, aqui, assim ocorre, no Espírito Santo o
Interventor ordena que os meus companheiros sejam subs-

tituídos, no servico, por· policiais e detentos, pondo á prova,
perante o Brasil, o animo reacionário que o impele. Peliz-mente, aproxima-se o dia em que novamente ingressaremosno regime constitucional, e, então,,\os destinos do Estado que
represento irão, forçosamente, parar em melhores mãos.
O SR. FER:.'TANDO DE ABREU - V -: Ex. está equivocado
na sua afirmativa. O Interventor do Esprito Santo, Sr. Capitão Punaro Bley, não é reaciolfário: Representante do
Chef~ do Govêrno Provisório, governa dentro do que é considerado, ainda hoje, direito vigente. Estou absolutamente
certo de que S. Ex. receberá, com agrado, todas as reformas que, porventura, venha a Constituinte a votar, com o
propósito de fazer justiça aos trabalhadores do Brasil.
O SR. ACIft MEDEIROS - li m adend.o ao aparte do meu
Dobre colega: pode o Interventor do Espírito Santo não ser
reacionário, mas tem :atos reaeionários contra os trabalhadores brasileiros.
O SR. GILBERT GABElRA - Aliás, não é· a primeira
vez que S. Ex. tem procedimento idêntico, quando se acham
em jogo os interêsses dos trabalhadores.
O SR. FERNANDO I;E ABREU - Não ignora V. Ex. quais
sejam aS minhas idéias e o meu pensamento a respeito de
classe dos trabalhadores. Orgulho-me, mesmo, de ter uma
profissão de fé, cujo objetivo máxime -é a justiça social,
tão aspirada por aqueles que conhecem as dificuldades e os
sacrifícios dos operários nacionais. É necessário, todavia,
como faz o Sr. Interventor, distinguir o que seja - aspiracões - daquilo que constitua o direito vigente.
O SR. GILBERT GABEIRA - Fique consignado o meuprotesto á atitude do Interventor do Espírito Santo, qua
deixou de cumprir leis emanadas do Govêrno Provisório, do
qual é êle Delegado- de confiança.
O SR. Acm MEDEmOS - Peco que V. Ex. junte, ao seu,
o meu protesto.
O SR. GILBERT GABEIRA - Agradeco a V. Ex. Desejo aludir, também, 8:_di~êrsos ataques que temos sofrido
por parte de certa imprenSa desta Capital, dizendo-se não
sermos, aqui, legítimos ::;epresentantes do proletariado. Melhor defesa não poderíamos ter da nossa conduta do que
êsses- próprios ataques. São-nos feitos porquê se verifica
que não somos ineficientes e temos cumprido, com ombridada, nosso dever, defendendo com desassombro os lídimos
interêsses do trabalhador.
Aquí ficam, 'Sr. Presidente, os protestos que desejava
fazer, para que se deixe ainda melhor provado que somos
aquíos legítimos mandatários dos obreiros do Brasil. (Muito
be'lt; muito b.em. O, orador é cumprimentado.)

9
Durante o discurso do Sr. Gilbert Gabeira o
Sr. Pacheco de Oliveira,fo Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr;
Crist6vão Barcelos, 2° Vice-Presidente.
Vêm á Mesa; são apoiadas e enviadas á Comissão Constitucional as
E~NDAS DE NS.

i. 590 A 1. 962
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o Sr. Presidente - Tema pala"'Ta o Sr. Mílton de Car--

yalho..::

o Sr. Milton de Carvalho - Sr. Pcresidente, Srs. Constituintes, quando, com 132 . ilustres . colegas, apresentei ao
Substitutivo da douta Comissão dos 26, a emenda n. 217,
estabelecendo, em garantia da propriedade comercial, o'
princípio fundamental expresso no direito de preferência
que assiste ao locatário de imóvel destinado a uso comercial ou industrial para a renovação da locação respectiva,
convencido estava, Sr. Presidente, de que essa emenda, d~
intúitos não s6 justíssimos como também patrióticos, gI'angearia o apóio geral a que 'fazia jús.
Jamais, entretanto, esperávamos que êsse apláuso fôsse
tão caloroso, decidido a por assim dizer unánime, sobretudo'
entre a culta e valorosa imprensa carioca, que sempre soube
refletir, como límpido cristal, as aspirações e anseios mais
palpitantes da Nação.
O "Correio da Manhã", por exemplo, em vibrante artigo
de fundo, assim se ocupou do assunto, em conceitos lapidares e irretorquíveis:
.
"Os inquilinos (de casas comerciais) se encontram' frequentemente na situação difícil e crítica de ter que cessa~
toda a sua atividade comercial, já em meio de uma carreira
que se anunciava florescente inciada muitos anos antes, .
somente porquê na hora da renovação do contrato. e animado pela capacidade de que deu provas, resolveu o seu
proprietário reclamar uma participação nos lucros de uma
empreza comercial que prosperou sob o seu teto. Realmente, nada mais injusto e calamitoso do que êsse procedimento.
Diante dele, as iniciativas mais arrojadas e confiantes se
desarmam, e quem tenta hoje iniciar a sua atividade comercial, pensa logo de início em adquirir o imóvel onde
vai desempenhá-la, o que na verdade constitue cousa difícil, senão muitas vezes impossível. E o único meio de se
prevenir contra a futura sociedade a que o dono do prédio
o constrange.
"Mas como nem todos, antes muito poucos, teem capital para amparar semelhante golpe, fácil será compreender que muita gente hoje renuncie a qualquer iniciativa·
comercial, só com medo de ter de interromper SUIl carreira
no dia em que o dono do imóvel em que. se instalou decidir
reclamar, sob a formá de majoração do. aluguel, o seu direito de sócio.
"Esperemos que a Assembléia Co:nstituinte faça o que
agora se lhe pede, abrindo as portas a uma legislação fu:-tura, onde se ampare a situação dêsse novo inquilinato, que,
certamente, pela extensão dos prejuízos' e da injustiça de'
que évftima, precisa, mais do que qualquer outro, da proteção da lei".
.
Nêsse sentido se pronunciaram todos, ou quasi todos·
os órgãos da nossa imprensa.
.
Frizado êste ponto, para corroborar que o princípio,
consubstanciado na emenda, corresponde a uma necessidade
indeclinável, desejo salientar, antes' do mrjs, que se enquadra êle, perfeitamente, nó texto da Constituição que se ela~m.

.
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, A própria Constituição de 1891, acusada· de individua'lista, de silenciosa acêrca das providêncialõ de caráter social.
-estabeleceu no art. 72, §§ 25 e 27, a proteção á propriedade
industrial - patentes de invenção e. marcas de fábrica -bem como á propriedade literária e artística.
Não surgiu objeção de ser a matéria de Direito Civil ou
de Direito Comercial, e nem era de esperar que surgisse,
-pois, embora sejamos leigos, na eiência jurídiea, não desconhecemos que o Direito Civil abrange, na amplitude de sua
-vastíssima esfera, as variadíssimas normas e relações atinentes á estabilidade da vida social, e os institutos fundamentais sObre que assentam os alicerces do· Estado - como
sejam a família, a propriedade, etc.
Ora, se o Direito Civil visa a estabilidade, a paz sooial.
'não se pode impedir que· uma Constituição, que tem como
um dos seus escõpos precípuos a-proteção social, o bem
estar social, o interêsse coletivo em suma, trace os lineamentos de uma instituição ou de uma -providência de ín.terêsse geral, pela simples objeção de que essa instituição
-ou providência entra nas fronteiras do Direito Civil.
Se prevalecesse essa inconsistente objeção, todo o Ca-pítulo da "'Ordem Econômica e Social", teria de ser eliminado, na Constituição que vai ser votada- e promulgada, inclusive as garantias estabelecidas em prol do trabalho. A
Çonstituicão Brasileira ficaria num atrazo de muitas deze-nas de anos, em relação a todas as Constituições modernas,
que se preocuparam em atender ás variadas necessidades
sociais, prescrevendo normas de interêsse geral, inclusive
no tocante a relações.~ institutos regidos pelo Direito Civil,
como a locação de ,serviços, família. e tantos outros.
A distinção entre direito público e privado, segundo os
rudimentos mais elementares, accessíveis á nossa condição
de leigo na matéria, nunca significou separação absoluta.
Ao contrário, na atual época em que o poder público cada
vez mais se preocupa com o evitar as injustiças e as espoliacões, em controlar as diversas atividades no sentido
de evitar os abusos de direito ou que 'o fraco seja' esmagado
pelo forte, não se poderá traçar uma linha separatriz per";'
feitamente nítida entre o inLerêsse público e o interêsse
privado, que se amalgama no interesse sooial, cuja tutela
cumpre ao Estado organizar. Ora. a proteção á propriedade
comercial. á estabilidade da atividade mercantil e industrial,
propulsora da riqueza pública. é de indiscutível interêsse
pl1blico. Sem a relativa garnntia do ~omcrciantc ou do industrial .contra a espoliação do proprieLárioque, tomandolhe o local do seu estabelecimento ou da sua fábrica, justamente énll ocasião em que a sucessão dos seus esforços perseverantes e do seu trabalho infatigável conseguiu torná-la
próspera e definitivamente consolidada, mata-lhe a iniciativa fecunda. com o golpe da ambição iniqua-; repito, as
iniciativas desfalecerão, os capitais se retrairão, permane,cendo improdutivos, e o País não poderá prosperar, pelo
esf,agnamenf.o das atividades e das iniciativas a que aludi.
Ocupando-se exatamente do assunto, objetivado pela
-nossa emenda, o eminente professor Dl'. Gilberto Amado
-assim se manifestou:
"Na solucãodêsse problema, não estão em jogo apenas
a estabilidade das relações mercantis e a garantia do patrimôIÍIo material, intelectual e moral de comerciantes, industriais'-e empregados e de quantos se vinculem á profissão.
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A ela se prendem .interêsses superiores da família e da ordem social. Dela decorrem principios de sua aplicação depende a salvaguarda dos esforços produtivos de uma multidão de indivíduos, que,pela natureza das suas funções..
são dos mais alitos, dos melhores, dos mais úteis colaboradores da grandeza da nossa Pátria.
"lJ,. solução dêsse problema, que sob o título, um tanto·
arbitrário, de propriedade comercial, entrou recentemente
na esfera do direito positivo, está ligada a possibilidade
de Ullla fecunda modificação de hábitos, que significaria.
para o nosso comércio a passagem de uma época de anarquia para uma fase de organização. .
"Com a sua solução, a existência das gerações comerciais do Brasil deixaria de ser uma sucessão de catástrofes..
para se tornar 'um processo metódico de formação organica
. da Economia Nacional; com ela se dará a profissão comercial, sÔbre as ruínas produzidas pela violência, fundamento·
e estrutura.
.. . •. Protegidas pela lei são tambégl as conquistas mo~,
rais por êle (o comerciante ou industrial) realizadas: a suafama, o seu nome, a sua clientela, a sua freguezia, os diversos. elementos im~teriais que entram na composição do·
seu fundo de comércio, que. êle' pode vender, transmitir'
aos seus filhos, hipotecar.
.
"Na manutenção da sua casa tem inter~sse o Estado por. múltipZas razões: razões de ordem econômica, razões deordem fiscal, razões de ordem urbana, razões de ordem social,.
razões até de ordem politica, propriamente.
"A sua. casa de negócio, pelos títulos que adquiriu, POl""
sua Ma fama, é um elemento essencial á comodidade do público, um monumento da rua, uma segurança para os mo-·
radores, uma ... facilidade para os consumidores, que fazem··
parte, por suás· encomendas e pela regularidade do. seu contacto com elas, do núcleo de utilidade que ela corporifica ..
"Um dos princípios mais descurados no Direito brasileiro é o das g:u-antill$ dEI nat'U..e:a $ocial incluídas na nocãtJ
de ordem pública; Como é natural, os nossos juristas. inspirados na sua maioria nas doutrinas da escola liberal. e·
a esta presos por sua formação, teem deixado de parte essa
matéria. Pelo alheiamento em que vivemos dos conceitos·
que nela se contém, vemos a livre resolução das partes sancionarem 'nos contratos as injusti.;:.as mais terriveis, as iniquidades mais crueis. Vemos conjugarem-se livremente asvontades contra o interêsse público. Contratos em que seespecula sObre pagamentos em moeda ,estI:angeira ou taxa.
cambial diferente da legal, são feitos sob os nossos olhos,.
de acôrdo com as nossas leis e aprovados pelos juízes obe:..
dientes ao império dos textos.'
.
.
. "As relações entre propri etários e locatários comerciais.
são relações de ordem pública, e assim devem ser considerados pela lei.
o
"Salvaguardar o esfÔrço, velar pela regularidade, precisão e segurança das garantias a que teem direito os comerciantes e industriais, não é defender. uma classe, nem..
servi:::- .a uma corrente isolada de interêsses.É v:elar pela.
prosperidade di! todos e sobretudo pela p~ social, de que ,
tanto necessitamos. Esta .paz social não pode ser fundadasôbre a injust.iça; esta paz social não pode existir sem a
limitação equita~iva de todos os direitos; esta paz social nã().

o
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:pode existir no regime de ameaças e perigos em que vivem,
_sem certeza, ao menos relativa, do futuro".
Acrescentarei que tanto se trata de matéria que interessaá ordem pública; que a legislação francesa, seguida
por outras, não permite ao locatário, nos· contratos de ar-_
rendamento, renunciar- ao benefício ,do direito de preferên"cia, com que: a lei o arma contra as imposições, ameaças e
extorsões do proprietário, pela presumidacoacção que tal
renúncia encobriria, e pelo prejuízo ao próprio interêsse
coletivo.
O fundo de comércio, a propriedade comercial, abran.gendo tanto os elementos materiais como os imateriais, inchisive o nome éomercial, a insígnia, a clientela, ou freguesia, as patentes de· invenção, as marcas de fábrica,os
., desenhos e modêlos, e -entre os elementos de maior importancia - o local do negócio ou da indústria, constituem,
'como já se assinalou, "um elemento importante da riqueza
_ nacional", merecendo pois ser assegurado nos seus funda, mentos, :de modo estável e duradouro.
Tenho assim respondido, Sr. Presidente, valendo-me
,das luies dos doutos, á primeira objeção levantada nesta
Assembléia pelo ilustre ])eputado Dl'. José Ulpiano:- a
de se tratar de matéria pertinente a interêsses privados, ou
'
.
.de Direito Civil.
A segunda objeção de S. Ex'. consiste na alegação de
ser a extorsão das luvas umfenõmeno peculiar á Capital
Federal; e a terceira objeção, a de não fazer a nossa emenda
,referência expressa ás mesmas "luvas".
Como se vê, esta última objeção destróe a anterior: pois
, se a emenda não faz referência expressa a luvas, não se pode
acoimá-la de regionalista, de somente ter alcance prático
na Capital Federal. '
A emenda enunciou o princípio da proteção á proprie,dade comercial sob o aspeto fundamental, capital, basilar,
do direito adquirido do locatário, comerciante ou industrial, á preferência para a renovação do arrendamento do
imóvel que ocupa,· e .no qual instalou e consolidou o seu· comércio ou a sua indústria. Portanto, a salutaríssima provi,dência interessa a todo o País, inclusive ao pujante Estado
de São Paulo; a cuja bancada perten(~e o ilustre contraditor
da emenda.
Se as luvas, oIla cidade de São Paulo, não são, porven'tura, na maioria dos casos, impostas pelo proprietário sob
sua forma direta, da· exigência de uma vultosa soma em
.dinheiro á vista, no ato de ser renovada a locação, nem por
issodeixaxrr de' ser exigidas sob a :forma indireta de elevadO
aumento no aluguel, por ocasião" das renovações do arrendamento, á proporção que o comerciante ou industrial. pelo
arrojo de suas iniciativas, pela constancia de seu trabalho.
pelo diSpendio de seu capital e de suas enprgias, valorizou
o local onde se estab'eleceul
E se êle não se sujeita ás luvas nesta Capital e em outras
',praças, ou ao pesadíssimo ,aumento de aluguel, exigido
"cIos proprietários em outras cidades, passará pelo dissa:;or de vêr-se espoliado de sua propriedade comercial,. do
seu fundo de comércio, com a instalação, no locaI por êle
'::criado, do proprietário, intruso ou de um ouno concorrente,
-que se apoderará, assim, injusta e deslealmente, da sua.
-.:,clientela, ou seja do seu _préprio estabelecimento.
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A mudança de sua casa comercial para local' diferente,
representa para o comerciante ou industrial, uma perda irreparável. um prejuízo incomputável •.
- Daí dizer o-professor e sociólogo Dl". Gilberto Amado,
güe a nossa praça comercial (como as demais praças im:portantes do País), é um "cem!tério de iniciativas her6icas,
é uma sucessão de vOos frustrados, onde bem raros são os
qua conseguem sobreviver", pela instabilidade que resulta
da ganancia dos proprietários. a se locupletarem com o
fruto do capital e do trabalho do locatário que cria D. instalação industrial -.iU o ponto comercial, para dêle ser despojado sumariamente, sem direito, siquer, a uma módica
. indenização!
No atual regime, a pequena indústria não pode pros::'
per~r, desenvolver-se e disseminar-se, criando novas fontes
de riqueza. para a Nação, porquê o pequeno industrial, não
dispondo de capitais de vulto, Dil'a ter prédio próprio, é
obrigado a instalar a cus~osa aparelhagem inicial de sua
fábrica em imóvel alheio, qUJ aluga de terceiro.
_
Nêste novo local, identica sOl'te o agual'da, ao findar- o
prazo de sua locação, e assim sucessivamente, até que o esforçado trabalhador, verdadeiro Sisypho a recomeçar incessantemente a impulsão da SU3 pesada rocha para o alto da
montanba, tombe exausto de tanta energia e capital gastos
improdutivamente, por falta de uma legislação que, a exem.plo da que exíste na França, Belgica e outros países, impeca resultados tão desastrosos, consequências tão iniquas.
Fosse eu, Sr. Presidente, versado na ciência do Direito,
e facilmente provaria que a nossa emenda, em vez de contráriaao Código Civil, antes se harmoniza com o seu espirito e mesmo com o seu texto, sabido como é que o nosso
Código, no seu artigo 160. n. Ir, fulminou o abuso de direito, ao referir-se ao "uso regular do direito".
Quer o Anteprojeto constitucional, elaborado pela Cornjssão nomeada !leIo gov~l'no, qUel' o Subsutulivo da douta
Comissão dos 26, repeliram o oonceito absolutista do direito
de propriedade, resalvando as restricões ao seu exercício
que o interêsse coletivo imponha (urt. 142, n. 26, do Substitutivo) •
Ora, postas, em ta.co uma da outra, a l-H"opriedade imobiliária e a propriedade comercial. é justo que o exercício
·de uma se harmonize com o da outra. (Muito bem.) Mésmo
que. se conceda prevalência â primeira, essa preeminência
não pode chegar á absorção completa e absoluta da segunda, ao. seu inteJro aniquilamento, - o que redundaria em
graves injusUcas,conforme acima demonstrei. O nosso direit.o já vigente reprime a concorl"llncia desleal, sob várias
de suas formas. E ninguem dirá que não seja concurrên~
cia desleal a tomada, pelo proprietário, do local onde o comerciante creára o seu ponto comercial, ou o industrial a sua
:fábrica, para nêle concorrer o mesmo proprietário, ou novo
locatário que lhe pag1,legordas luvas, com o comerciante ou
industrial arrancado do seu local, forcado a se estabelecer
em outro pont.o ainda desconhecido do público. A usurpavão da sua clientela, acostumada ao local, constitue uma espoliação, uma concorrência desleal, um enriquecimento indébito do alheio.
O deputado francês Levasseur, ao ser elaborada a Lei
francesa· de 1926, traçou um quadro verdadeiro dêsses
.:abusos, em termos impressionantes:.

o

-

464-

..Aqui um proprietâr~o não permite a continuação doarrendamento senão mediante o aumento -absurdo do aluguel; ali outro proprietário toma para si o·prédio para explorar por sua conta o genero de comércio do locatário
despejado: acolá, um negociante, que devia vender o se~
fundo de comércio a alguém, não obtem a renovação, enquanto o prédÍó ,em que .desenvolvera o seu negocio, é dado
justamente em arrendamento aquêle que lhe propuzera a
compra; além um empregado do estabelecimento obtem do,
proprietário o prédio em cujo gozo não pudera ficar o
patrão."
São exemplos, diz o Dl'. Gilberto' Amado, que se assis-tem todos os dias entre nós, e que marcam o desapar-ecimento de tantas firmas e estabelecimentos ceiebres de todo
genero, como o de hoteis que prosperaram pelo valor e trabalho dos locatários, nos quais, ao fim do arrendamento,
se instala o proprietário usurpador, enriquecendo ilicita-·
mente com o esforço alheio.
Os deputados franceses Cautro e BelIet qualificaram
aqueles casos' como -de verdad~ira expropriação praticada"
pelo dono do imóvel contra- a prop:riedade comercial do locatário, em razão da quasi impossibilidade em que êste ficara de se instalar na visinhança do seu sucessor e concor-:
rente que lhe abocanhara assim a clientela, conquistada á
custa de tão ingente esforço.
Efetivamente, mesmo quando o novo local é consegui-.
do, sem delongas, não há dúvida que o fundo de c0-!Ilércio,
mudando de local, perde grande parte do seu valor.
Se o locatário foi sempre pontual no- cumprimento desuas obrigações contratuais, e se está pronto a pagar o mes-~o aluguel, ou outro que for razoavel de aeOrdo com -asnovas circunstancias, não é justo que lhe sejam impostas
exigências descabidas e extorsivas, com grave ofensa aossentimentos de justiça e de eguidade, que devem dominar
na ordem social.
A operosa classe dos empregados do comércio é também sacrifi~ada com a perpetua inst.a.bilida<le da proprie--·
dade comercial, que atualmente ocorre. (Apoiado'.) Ninguem mais interessado que o corpo de empregados na perman~ncia e prosperidade do estabelecimento onde trabalham e onde vllo tendo acesso, de posto e de vencimentos;.
ninguem mais interessado em que essa estabilidade da casa
comercial, ou da fábrica, -se mantenha a salvo de vicissitudes tão profundas, e tlio aniquiJadoras, qual a que resultada tomada do prédio onde se acha ela instalada.
Não posso furtar-me a citar, quanto a êste ponto, .
as brilhantes considerações do Dr. GiUlerto Amado:
"Todo o edifício das nossas construções trabalhistas se.:
ergue, quanto aos empregados do comercio, em bases fragi-Ussimas. Os e:npregados do comércio dependem, para obtenção -das vantagens que lhe são conferidas DA BOA V'ONTADE~
DO PROPRmTARIO DO PREDIO, onde funciona o estabecimento a que serve. As promessas que lhe são dadas são promessas no ar. E a injustiça ou a desigualdade entre empregados e empregadores se estabelece normalmente: serão ga.rantidos aqueles auxiliares de casas importàntes, proprieta-rias de predios em que exploram o seu negocio; ficarãodes-garantidos os servidores e ·collaboradores dos intrépidos ini-.
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dadores que partem corajosamente quasi sem capital, das
suas pequenas lojas alugadas, para a conquista do mercado,
da freguezia e do renome.
'Um dia o proprietario do imóvel corta o lance de uma
carreira· impõe-lhe· um aumento incomportavel de 'aluguel,
ou o assalta com uma luva monstruosa, ou reclama simplesmente o predio, porquê assim o entende fazer no exercicio do
seu direito ilimitado.
O golpe de alfange desta violencia. não corta soment&
uma carreira; não destroe ás vezes uma vida; não anIquila
uma s6 esperança; não arruína uma família inteira; nãosa.crifica exclusivamente o futuro de algumas crianças, que da
prosperidade assegurada passam á espectativa da miséria, e
da alegria e da abastança ao atropêlo material. ~ste golpe de
aIfange destroe inúmeras outras carreiras, aniquila inúmeras outras vidas.
.
Quero referir-me as dos empregados postos de um dia
para outro na rua pelo fechamento ou mudança do dono
da casa comercial a que serviam, para cujo éxito e desenvolvimento contribuíram com a sua boa vontade, o seu trabalho, a sua mocidade."
São ;verdades meredianas, que desafiam qualquer demonstração em contrário. Terminando, Sr. Presidente, e para
resumir: o criador do ponto comercial valoriza consideravelmente o im6vel que se torna conhecido como o local de
renome de determinado negócio, e ao qual adere a numerosa
e valiosa clienéla que a operosidade ou o bom gosto do comerciante soube atrair.
Casos têm occorrido, nesta Capital, de impor o proprie- ;
tario um filho ou sobrinho inapto como socio do locatário comerciante, sem a entrada de nenhum capital, além do representado por êsse ignominioso processo de luvas indiretas, e
sob pena de não renovação do contrato!
A emenda estabelece, como fri::ei, o principio fundamental garantidor do direito, e destinado a ser desenvolvido em
toda a sua amplitude pela legislação ordinária, em harmonia com as circunstancias atuais ou que forem surgindo, e
com as normas da justiça.
Entre êsses pontos, a serem regulados na lei, está o das
condições em que se expr~erá a prefer&lcia do loratario existente (pois a emenda não diz preferência em igualdade de
condições) ; os casos em que será lícito ao proprfetario ocupar
p~ra si o predio,em prejuizo da renovação do contrato, e as
hIpóteses em que terá o 8rrendat::l'io, dela privado direitb
'
a uma justa indenização.;'.
Si entrasse a emenda em tais d~talhes, em minucias, em
enume!"ações casuisticas, é que incidirir- em censura.
. _ A. crítica feita, além de isolada, foi inconsequente, para
nao dizer contraproducente.
:
Do saber, patriotismp e espírito de justiça dos dignos
n:!embros desta AssembléIa, esperamos confiantps a aprovaç~o. da emen.da, que vem consagrar uma providência sallltarlsl.ma e CUJa falta tanto se fazia l':entir. fMu,itn hpm.;
mUlto bem. Palmn.s. O orado.,. é vivamente cumprimentado.)
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o Sr. Presidente VOLu:M'B XIV

Tem. a palavra o Sr. Barros' Penteado..=
30
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O Sr. Barros Penteado - Sr. Presidente, Srs. Constituintes: Não hesito em ocupar esta tribuna, em obediência ao
impulso ditado pelo conciência, para tratar de assuntos
constantes do Substitutivo ede emendas a êle já apresentados no decurso da segunda discussão. O primeiro é o constante do disposto no art. 14 das "'Disposições Transitórias" •
Reza êsse artigo o seguinte: "Ficam aprovados os atos do
Govêrno Provisório, interventores federais nos Estados e mai:s
delegados do mesmo govêrno, excluida qualquer apreciação
judicial dos mesmos atos e de seus efeitos. - Parágrafo
único. O Presidente da República organizará, oportunamente, uma ou varias comissôes presididas por magistrados
federais vitalicios que, apreciando, de plano, ás reclamações
dos interessados emitirão parecer sôbre a conveniência do
aproveitamento destes, nos cargos ou funções públicas que
exerciam e de que tenham sido afastados pelo Govêrno Provisório, ou seus delegados, ou em outros correspondentes,
logo que possível, e..~cluído sempre o pagamento de vencimentos atrasados ou de quaisquer indenizações".
Salva a redação, que não prima pela elegancia e clareza, vê-se logo, confrontando o disposto no parágrafo com
o corpo do artigo, que sómente os funcionários afastados
pelo Chefe do G!>vêrno Provisório e pelos seus delegados, é
que poderão ser aproveitados, logo que possível. São excluídos todos os funcionários afastados pelos interventores
federais nos Estados. É clara' essa exclusão, porquanto o
artigo referido diz taxativamente que ficam aprovados os
atos do Govêrno Provisório, Interventores Federais nos Estados e mais Delegados do mesmo Go.vêrno. Portanto, se
o parágrafo 156 fala no afastamento dos funcionários públicos feito pelo Chefe do GO\Têrno Provisório e pelos seus
Delegados, estão excluídos os· funcionários afastados pelos
Interventores Federais e pelos Prefeitos Municipais. Ainda
mesmo que os Interventores Federais nos Estados sejam
Delegados do Govêrno Provisório, êles não estão incluidos
no parágrafo, porquê não for:lm citados, como o foram no
art. 14.
Ora, Sr. Presiõente, o maior número de funcionários
públicos afastados de suas funções o foram pelos Interventores Federais e pelos Prefeitos Municipais, êstes, indiretamente, tambem Delegados do Govêrno Provis61'io. Ademais,
Sr. Presidente, atentemos para a. expressão "de que tenham
sido afastados". Na técnica há uma diferença absoluta entre "demissão" e "afastamento". A demissão importa na
perda do cargo; o afastamento não tira ao funcionário o
direito ao cargo. Motivos varios são os determinantes do
afastamento; se o Constituinte se refere tão somente aos
funcionários afastados, êles são detentores do direito sôbre
os cargos para os {fuais havíilln sido nomeados legalmente e
devem, portanto, ser reintegrados na sua legítima posse, dela
sendo em consequência afastados os seus atuais ocupantes.
Mas, o que é fato, Sr. Presidente, é que os afastamentos se
verificaram em consequência de demissões, na sua grande
maioria iníquas, odiosas, ferindo profundamente respeif.á.veis
direios patrimoniais, dados de mão beijada, em geral, como
premios merecidos, a quem conseguiu incorporar na sua
massa o espírito revolucionário.
.
Conclúe-se, Srs. Constituintes, que não será reintegrado
nenhum funcionário det:nitido e tão somente aqueles que
tiverem sido simplesmente afastados das suas funções pú-
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blicas. A Assembléia Nacional Constituinte foi eleita com
três atribuições distintas, conforme consta do decreto de sua
convocação, que são as seguintes: elaboração da Constituição,
_aprovação dos atos do Govêrno Provisório e eleição do Presi.. dente _da República.
Aúni9a inversão natural da ordem seria a das duas primeiras atbbuições, votando a Assembléia a aprovação dos
atos do Govêrno Provisório, passando, a seguir, a cuidar das
outras duas.
Oradores de valor ineontrastavel, grandes cultores das
letras jurídicas, já frisaram desta tribuna, que elevaram
com sua palavra eloquente, que a· Constituição que estamos
elaborando deve ser um conjunto harmônico, burilado cuidadosamente na sua redação, com grande respeito á técnica.
Asssim deve ser, Sr. Presidente; portanto, os mestres desta
augusta Asssembléia não devem permitir que essa técnica
seja menoscabada, com enquislamento de um corpo estranho,
deselegante, mal redigido, como é o art. 14,no corpo da
Constituição.
.
f:le deve, para honra da nossa cultura jurídica, ser extirpado da nossa C3.rta Magna.
Uma outra razão justifica essa operação: como poderemos dar aprovacão a atos que nós desconhecemos? Por
~ca:so os Srs. Deputados do Norte do País conhecem os atos
dos Interventores e Prefeitos Municipais dos Estados do Sul?
E vice-versa? Iriamos dar nossa aprovação, como o faziam
antigamente os que não sabiam escrever, mM sabiam desenhar uma cruz. ao lado da qual se escrevia: cruz áe fulano
de tal. Vamos agir no escuro, em trévas'completas, votando
de cruz ...
.
Penso, Sr. Presidente, que esta Assembléia deve, oportunamente, tomar conhecimento, única e exclusivamente, dos
atos do Govêrno Provisório e do seu Delegada no Território
do Acre. Nós, aqui, representamos a Nação e os únicos aLas
que podem interessar esta Assembléia são êsses. Os demais
atos dos Interventores Federais nos Est.ados e nó Distrito
Federal e dos Prefeitos Municipais devem ser, no devido e
bábil tempo, apreciados peJas Assembléias Estaduais e Conselho Municipal. Isto, siín, Sr. Presidente, bem condiz com
() regime democl'ático que estamos restabelecendo.
Dois Ministros de Estado já aqui falaram sõbre a prestação de contas do Govêrno Provisório á Nação, por intermédio desta Assembléia. O primeiro, o honrado Sr. Osvaldo
Aranha, frizou, acentuou, com frases incisivas, quentes e
sinceras, que essa prestação de contas dos atos do Govêrno
Provisório representa uma questão de honra; elas seriam
prestadas minuciosamente, sem nenhuma omissão; o segundo, o honrado Sr. JuArez Távora, com a sinceridade de suas
atitudes, concitou a Assembléia a aprovar o art. H das
Disposições Transitórios, tal como êie se acha redigido, afa5tada :l [Jússibilidade da intervenção do Poder J udiciál'io na
apreciação d<1sses atos. Terminou {} seu discurso com um
veemente apêlo á Assembléia, afirmando, com espanto geral,
que os recursos do Tesouro Nacional em quatro gerações seriam insuficientes para pagar as indenizacões a que seria
condenada a União se a Assembléia facultas,se a apreciação
judicial dos atos do Govêrno' Provisório. Ora, Sr. Presidente,
quatro ger~ll;;ões compreendem, pelos menos, dois séculos, ou
dlp:entos anos, sendo mantido durante êsse enorme espaço de
tempo o· atual orçamento da União, digamos. de doi~ milhões
de contos de réis, a Nação teria de desembolsar a formidá.vel
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soma de 400 milhões de contos de réis'. Realmente, Sr. Presidente, a gente fica com medo dessa cifra e -Se inclina a
atender ao apêlo do ilustre Sr. Juárez Távora, digno Ministro
da Agricultura. Mas são dois Ministros: o primeiro é o da
Fazenda e deve, por força do cargo que exerce e por ter sido
o principal chefe da Revolução de 1930, conhecer os encargos
que cairiam sObre os Ombros do País, na hipótese da apreciação, por parte do Poder Judici.ário, dos atos do Govêrno Provisório, e, como esse Ministro não assustou a Assembléia com
cifras da ordem dê centenas de milhões de contos de réis,
nós somos cOIDpelidos a fazer uma razoável redução no
cálculo com que o Sr. Ministro da Agricultura estabeleceu o
panieo nesta Assembléia.
Sr. Presidente, eu nunca ouvi dizer que uma ditadura,
que é um govêrno de força, discricionário, instituido e mantido pelas armas, cometesse a uma Assembléia de representação do povo o encargo de aprovar os seus atos. Acho,
portanto, que não foi ouvido o Sr. Consultor Geral do Govêrno Provisório quando êste, no decreto de convocação da
Assembléia Nacional Constituinte, cometeu a ela semelhante
atribuição.
.
É interessante, Sr. Presidente, acentuar como se colocam
em pontos de vista opostos os' dois ilustres Ministros de
Estado, grandes responsáveis no preparo da Revolução e nos
seus atos. O primeiro deseja uma prestação de contas completa; o segundo pede que a Assembléia não queira conhecer
êsses atos e que os aprove sem conhecê-los.
Assim é, Sr. Presidente, apesar do Sr. Ministro da Agricultura, no seu último discurso aquí pronunciado, na Sessão
de 7 do corrente, haver insistido em desejar um exame completo dos atos d(} Govêrno Provisório, êle quer, ao mesmo
tempo. que êsse exame se faça através do art. H das Disposições Transitórias. Isso, na realidade, importa na ausencia
dêsse exame, não só porquê êsses atos não foram relatados
á Assembléia, como também porquê faltam poucas Sessões
para o encerramento dos trabalhos constituint.es.
Assim, em uma moção especial seriam aprovados os atos
do Govêrno, sem o grande inconveniente, de natureza técnica, decorrente da intercalação, no texto constitucional, de
materia int.eiramente estranha ao mesmo, como a apreciação
dos atos do Govêrno Provisório.
Um outro assunto, objeto das observações que venho fazer é o da anistia. Diversas emendas nêsse sentid.) já foram
apresentadas ao Substitutivo dô Anteprojeto consf.it.ucional.
Inicialmente, Srs. Constituintes, ~u devia penitenciar-me do
pecado de, engenheiro modesto (Não apoiados), sem mesmo
ter jeito para rábula, estar aquí, cometendo. quem sabe, vp.rdadeiras barbaridades no terreno das letras jurídicas (Não.
apoiados) ; sempre é tempo do indivíduo praticar áto de contrição e é o que ora faço.
81'. Presidente, a soberania da Nação se manifesta, no
momento, por quatro diferentes órgãos: o Poder Executivo, o
Poder Legislativo, o Poder Judiciario eo Poder Constituinte.
Os dois primeiros estão enfeixados nas mãos do Govêrno
Provisório, conforme consta do Decreto que o instituiu; o terceiro, reside nos órgãos oriundos da República de 1891. e, finalmente, o quarto, nesta augusta e soberana AssembléIa . . _
O art. 5 do Substitutivo diz que os órgãos da soberaru3
nacional devem ser harmônicos e independentes entre si, isto
é, a cada um dêles sendo vedado exercer atribuições perten-
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centes aos outros e. cada um dêles soberano dentro da esfera
de suas atribuições.
Ora, Sr. Presidente, a anistia é uma medida legislativa
e sua decretação, por conseguinte, é privativa do respectivo
Poder Legislativo, o Poder Judiciario e o Poder Constituinte.
buído ao Govêrno Provisório, sómente ele poderá decretá-la.
Entretanto, Sr. Presidente, a anistIa tantas vezes prometida, pelo Govêrno Provisório, ainda continúa no terreno
das esperanças.
Promulgada a Constituição, o País entrará no regime da.
lei, do direito e da ordem, não é possível, que daí por diante,
haja brasileiros em desigualdade de direitos perante a Constituição, alguns com seus direitos políticos cassados, ainda no
exílio e outros sob a ameaça de um processo por crimes de
natureza política. A Constituição, deve, pois, unificar a situação de todos os brasileiros e em consequência, esta Assembléia não póde ter s"ua soberania que nada mais é do que
a própria soberania da Nação, limitada por decreto ou vontade do Govêrno Provisório.
Temos, pois, o direito e o dever mesmo, de votar a anistia ampla como parte das Disposições Trünsitórias.
Agora, sr. Presidente, quero justificar, individualmente,
e sem ter para isso delegação da minha bancada, porquê ela
na sua emenda, só visou beneficiar os implicados no movimento constitucionalista de 1932. Quatro são os movimentos
envolvendo crimes de natureza política: os de 1922, 1924,
1930 e 1932.
Vitoriosa, não pelas armas, porquanto nenhuma batalha
ou choque entre as fôrças adversárias decidiu pela vitória
da revolução de 1930, esta instituiu o Govêrno Provisório.
Foram por êsse Govêrno anistiados todos os civis e militares implicados nos movimentos anteriores. Os militares foram todos readmitidos, receberam seus soldos atrazados e obtiveram promoção de postos. Em São Paulo, terra dadivosa e
bôa, na feliz frase de nosso último Presidente, escolhida para
a experiência prática de certos ideais, um majur da .Força
Pública, como prêmio de movimento de indisciplina verificado em i 924, foi promovido a general; como não havia na. quela corporação militar, semelhante ppsto de general, foi
êle especialmente criado para agraciar o ilustre 'major de
1924, incorporado, como figura de destaque, entre os oficiais
do Exercito em 1930. Decorre, pois, daí, Sr. Presidente, que
a emenda da Bancada Paulista, não é odiosa, não é regionalista, não é exclusivista, como se tem dito em alguns órgãos
da imprensa; ela não estendeu seus beneficios aos impLícad06 naqueles movimentos, porqul\ lhe faltava objetivo, visto
como estão todos devidamente anistiados pelo Govêrno Provisório.
'
Um outro dispositivo ao qual declaro não poder dar voto
favorável~ é o constante do parágrafo único do art.. 4. das Disposiçõess Transitórias. Por êle, o Presidente da República
exercerá as attrihuições do Poder Legislativo até que seja
instalada a Assemhléia Nacional, a ser eleita 90 dias depoiS
da promulgada a Constituição do País.
. . Essas eleições se vão verificar dentro de um ambiente
de" agitação política partidária muito: natural e altampntA
benéfica para a democrácia. E' de se esperar, dada a índole
do nosso Povo, que inumeros recursos eleitorais sejam interpostos perante os' Tribunais dos Estados e o Supprior. Con·sequentemente, realizadas as eleições, t1'ês mêses. pelo me-
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nos, serão absorvidos nos trab:dhos de apuração e expedição
de diplomas; assim, o Presidente da Republica contmuará
como ditador pelo largo espaço de 6 mêses. Mas, Sr. Pre'"
sidente, poderá esta Assembléia delegar a outro órgão da soberania nacIOnal, poderes f!l1A n?~ !~~ fü':-<'UH uULorgadospelo
Po.. . o: Iião está êsse parágrafo único do artigo citado em
cúnf!ltoéoll:: ü parágr<.;fo 1. de ~rt. 5 qU.ê uvêd ú ã qualquer
poder delegar as suas a~ribuicões" ? A aprova{)ão dêsse dispositivo não ímplica uma delegação de poderes? Parece que
sim; ainda mesmo que estu Assembléia tenha como pl'incipa.J.
atribuição exercer o poder constituinte, é obvio que, promulgada a Constituição, uma série de medidas legisliLtivas se
impõe imediatamente para que a nova Constituil;ão possa ser
executada. Sómente para a elaboração dessas leis complementares, se justifica a continuação dos trabalhos desta Assembléia como órgãc legislativr até a instalação da nova Assembléia a ser eleita. E' preferível isso, a continuarmoi? com
o poder discricionário nas mãos de um só homem.
Mas, Sr. Presidente, mal nenhum advirá para o País. si
êle ficar durante· seis mêses sem o seu Poder Legislativo;
assim, suprimido o parágrafo único do art. 4 e dissolvida
esta Assembléia depois que ela t::ver cumprido a sua missão,
ficará o Presidente da República unicamente no exercício do
cargo de chefe do Poder Executivo~ No regime constitucional
anterior, o Congresso Nacional funcionava, por lei, durante
seis mêses, durante os seis mêses seguintes ficava o País
privado das atividades do seu Poder L~islativo. Repito, Srs.
Constituintes, etsa solução melhor condiz com a opinião pública, que devemos acatar e respeitar. Instalada a nova Assembléia Nacional, conforme dispõe o art. 3° das Disposições
Transitórias, na sua pirmeira Sessão ordinária, iniciará à
elaboração das seguintes leis: 1) Código Eleitoral; 2) de
processo e julgamento perante o Tribunal Especial; 3) de
organização dos tribuais fedrais; 4) estatuto dós funcionários públicos; 5) de organização e liberdade de imprensa.
A Assembléia Nacional, conforme dispõe o art. 23 do
Substitutivo, se reunirá, independente de convocação, a 3 de
Maio de cada ano; nessas condições, s6mente em Muio de 1935.
se instalará a primeira assembléia das Camaras a serem
eleitas novent.:) dias depoi~ dp promulgada 3 nova CODl~
tituição; o Presidente da Republica até essa data, exercerá
as atribuições do Poder Legislativo, expedindo decretos com
torça de lei.
Achamos mais acertado que logo que sejam diplomados
os novos :eleitos em numero legal para a instalação da Assembléia Nacional, o Presidente do Superior Tribunal Eleitoral fique com a atribuição de convocar essa Assembléia,
sem prejuizo do disposto no art. 23.
'
Enquanto não se verificar a instalação da Assembléia Nacional, o Presidente da Republica usará das atribuições contidas no al't. 48. do Substitutivo, cuidando de elaborar os
projétos referidos no art. 3 das Disposições Transitorias' 'e
oútros de interêsse geral, para serem apresentados á Assembléia Nacional, logo após a sua instalação.
Agora, Sr. Presidente, eu desejo fazer algumas considerações em derredor de dispositivos do Projéto, para os
quais, com a devida venia ,chamo especialmente a atenção
dos ilustres membros da Comissão Constitucional, não apre~
sent.ando . emenà~s a respeito, porquanto penso bastar e~ta
solicitação. Assim, ao n. 3 do art. 7, eu sugiria, a seguiIlte
1
'

o
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redação: prover os serviços -de: polícia portuaria e marítima, sem prejuízo dos serviços policiais dos Estados; de
defesa sanitariageral, de alfandegas e entrepostos, -de cor-'reios, telégrafos, telefônes e de navegação aérea. Como se
vê, em vez de "prover aos" eu pr.oponho "IH'over os", como
já está corretamente empregado em outras partes -do Substitutivo; suprimimos as palavras cabos "submarinos" e inclusivé as respetivas organizações -de terra, porquanto os
serviços de telégrafo abrangem· tudo. Ao parágrafo 3° do
art, 7°, eu lembro esta redacção: onde de diz "linhas telegráficas e telefônicas" dizer-se "serviços telegráficos e telefonicos"'. As comunicações dessa natureza não Se fazem
hoje s6mente através de circuitos metalicos, como antigamente. Não se diga que a expressão "linhas" esteja empregada no sentido figurado geral. Eu lembro, Sr. Presi:...
dente, a transformação do primeiro periodo do parágrafo
5°, do art. 7°, em parágrafo distinto. O Projéto muito sabiamente, estabeleceu uma ordem racional entre a competencia -da União, desta e dos Estados, destes e, finalmente, dos
Municipios. Porque, então, na parte destinada exclusivamente á União, encaixar uma competencia do Estado? Ao
disposto na letra "g" -do art. 10, sugiro esta redação: decretar quaisquer tributos ...Q.om inobservancia dos artigos 13
e 14 desta Constituição. O Projéto fala em "estabelecer e
arrecadar", ora, o termo tecnico, já consagrado em outros
pontos do Projéto, é decretar e não estabelecer. Suprimimoo
em con"equência o verbo arrecadar, porquanto é claro que
a arrecadação de algum tributo não se poderá verificar, si
não tiver êle sido previamente decretado. Lembro suprimir a parte final do parágrafo 5° do artigo 13, visto como
esse assunto já está consagrado no disposto na letra "a"
do art. 10. Ao disposto no n. 2 do art. 14, eu proporia.
esta ordem: entrada, estadia e saída -de navios e aéronaves.
A razão é obvia, porquanto o navio ou aéronave entra, permanece e afinal sáe. Na letra "i" do art. 45 se diz que a
Camara dos Estados participará da elaboração das leis referentes ao sistema monetario, de pesos e medidas e bancos -de emissão. Eu lembraria esta outra. redação mais
tecnica: sistema monetario, de medidas e regime de bancos
de emissão.' Não pode haver um sistema de "pesos e medidas"; deve haver um conjunto de uni-dades de medidas,
formando um sistema. O sistema métrico, por exemplo, é
um sistema de medidas de peso, de volume. de comprimento, de superficie. Ainda hoje as Municipalidades têm uma
repartição encarregada da aferição de algumas unidades ma....
teriais de medidas: os pesos e medidas de volumes e de comprimento, que são ()S instrumentos dessas medidas. Ao disposto na letra d do are 76, sugiro esta redação: comparecer perante os orgãos do Poder Legislativo, nos termos do
art. 35. Ora o art. 35 dá competência a qualquér das duas
Camaras e ás Comissões Permanentes,· para convocar qualquer ministro a comparecer perante elas; entr.etanto, o a1'tigo 76 s6 fala no compareciment() perante a Camara dos Representantes, com exclusão, portanto, da Camara dos Estados e das Comissões Permanentes. No art. 134, se fala em
Camara Municipal, o corpo legislativo ,do Distrito Federal;
anteriormente. essa organização era denominada Conselho
Municipal. Cemo quer que seja. Conselho ou CamaraMunicipal, é qualquer causa do Municipio; ora, o Distrito Fede-
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ral não é um :Münicipio; portanto sua Camara legislaLiva
deveria se chamar: Camara Federal ou Camara Distrital,
mas nunca Municipal.
Na letra a do .art. 159, se estabelece salário igual parou
igual trabalho e logo, no disposto na letra b, imcdilllll, se
estabelece uma exceção em relação ao salário de quem lem
encargo de familia. Por essa razão, eu lembraria 11 seguinte redação á letra a: igual salário para igual l.rllbalho, sem
distinção de sexo, idade ou estado civil. observada u disposição da letra b seguinte: No art. f68, cu penso que esta
redação é aconselhável. O casamento é o civJl, sondo gratuitos sua celebração e respectivo registro. O ProJélo diz
que o casamento será civil; si se tratasse da insLiluu;üo do
casamento civil, essa redação estaria correla,cnLretanLo, €lle
já existe, portanto o verbo deve estar no presenle C nüo no
futuro. No art. 124, em vez de "'emitirem e conLI'airem",
penso' que se deverá preferir "emitir e contrair". Aliás, nos
arts. 10 e 98 se verificam construções nos termos dessa sugestão.
Não quero descer desta tribuna, Sr. Presidente, sem opõr
um protesto, em nome de São Paulo, ás palavras aqui pronunciadas pelo Exmo. Sr. Ministro da Viacão, quando S. Exa,.
com a responsabilidade de revolucionario e de memoro do
Govêrno Provisório, afirmou que os políticos decaídos não
foram passSl-dos pelas armas, porque mostraram sofrer de
insensibilidade moral. Eu venho afirmar, Sr. llrc81dent.e,
que os politicos paulistas não podem estar incluido8 entre
os tão pejorativamente classificados' pelo Sr. ministro da
Viação.
Dos políticos paulistas, anteriores a f930, a figura vaTonil de Washington Luis prova o contrario, defondendo até
o ultimo momento a majestade do cargo de primeiro Magistrado da Nação. como o fizeram Prudente de Mornill e Rodrigues Alves.
Dos politicos de 1932, a figura encanecida do Podro de
Toledo, encarna toda a rigidez de caracter, do vnlor clvico e
de alta sensibilidade moral do povo paulista, chefiando a
impressionante falange dos políticos vencidos, entregando-se,
{lom seus companheiros, aos vencedores da memorável epapéa, para destes receber Os castigos que o seu poder dlscridonario lhe quizesse infligir .
. (Muito bem; muito bem. Palma3. O orado,. ~ v'vammte
cumprimentade. )

O Sr. Presidente - Esgotada a hora, voú levantar a Sessão, designando para amanhã, ás 14 horas, a mesma
ORDEM DO DIA

Continuação da discussão do projeto n. i-A, de i 93.6 •
(Substitutivo Constitucional - 26a Sessão.)
Levanta-se á Sessão ás 17 horas.

121" Sessão, em 14 de Abril de 1934
Presidência dos Srs. Antônio Carlos, Presidente; Pacheco de
Oliveira, 1° Vice-Presidente, e Cristóvão Barcelos, 2° VicePresidente

1
Ás 14 horas, comparecem Os Srs.:
AntOnio Carlos, Pacheco de Oliveira, Cristóvão Barcelos,
Fernandes Távora Clementino Lisboa, Valdemar Mota, Alvaro Maia Mário Cáiado, Luiz Tirelli, Alfredo da. Mata., Mário
Chermont,Leandro Pinheiro. Joaquim Magalhães,Lino Machado Magalhães de Almeida, Rodrigues Moreira, Costa Fernandes, Carlos Reis, Adolfo Soares, Godofredo Viana, Pires Gaioso, Freire de Andrade, Valdemar Falcão, José Borba, Pontes
Vieira, Xavier de Oliveira, Kerginaldo Cavalcanti" Alberto
Roselli, Odon Bezerra, Irenêo Joffily, Pereira Lira, Barreto
Campelo, Agamenon de Magalhães, Mário Domingues, Arruda.
Camara, Arnnldo Bastos, Alde Sampaio, Simões Barbo:.a, Gó.is
Monteiro, Valente de Lima, Izidro Vasconcelos, Sampaio Costa,
Antônio Machado, Leandro Maciel, Augusto Leite, Rodrigues
Dória, Deodato Maia, J. J. Seabra, Prisco Paraíso, Clemente
Mariani, Medeiros Neto, Alfredo Masca.renhas, Homero Pires,
Aloísio Filho, Francisco Rocha,. Lauro Passos, Godofredo Meneze&, Henrique Dodsworth, Sampaio Correia, Leitão da Cunha, Olegário Mariano, João Guimarães, Prado Kelly, Alípio
Costallat, Acurcio Torres, Fernando Magalhães, José Eduardo,
Gwyer de Azevedo, Fábio Sodl'é, Soares Filho, Lemgrubel·
Filho, Bias Fontes, Melo Franco, Ribeiro Junqueira, Martins
Soares, Pedro Aleixo, Augusto de Lima, Negrão de Lima, Augusto Viegas, Mata Machado, Delfim Moreira, Odilon Braga.
Vieira Marques, João Penido, João Beraldo, Furtado de Menezes, Cristiano Machado, policarpo Viotti, Daniel de· Carvalho,
Levindo Coelho, Celso Machado, Campos do Amaral, Carneiro
de Rezende,· Jacques Montandon, Alcantara Machado, Teodomiro Monteiro de Barros, Barros Penteado, Morais Andrade,
Mário Whately, Hipólito do Rego, José Ulpiano, Abreu Sodré,
Lacerda Werneck, Henrique Bayma, José Honorato, Generoso Ponce, Alfredo Pac·beco, Plínio Tourinho, Lacerda Pinto,
Nereu Ramos, Arão Rebêlo, Simões Lopes, João Simplício,
D~métrio Xavier, Vitor Russomano, Pedro Vergara, Fanfa'
RIbas, Adr~aldo da Costa, Alberto Piniz, Ferreira Neto, Gilbe~to Gabelra, yasco de Toledo, Antônio Rodrigues, Valdemar
Re.Ik~al, Frl!ncIs~o Moura, Antônio Pennafort, Sebastião de
Ohvelra. Joao Vltáca, Alberto Surek, Edwald Possolo, GuilerIl!e~Plaste!", Eugênio. Monteiro de Barros, Edmar Carvalho,
Már~o Manhaes, HoráCIO L~fer,_ Pedro Rache, Euvado Lodi,
MárIo Ramos, Pacheco e SIlva; -Rocha Faria, Teixeira Leite
Leví Carneiro, Abelardo Marinho, Morais Paiva' (144).
'
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O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o comparecimento de 144 Srs. Deputados.
Está aberta a Sessão.
Ú lSr, Clementino Lishôa (3° Secretário,==servindo de 2°)
procede á leitura da Ata da Sessão antecedente.

n Sl'. Pt'esidente - Se alglml dos 81'S. Dpputarloq tf>m ..etificações a faer á Ata que acaba de ser lida, queira enviá-la,
por ~::;(;I'itu, á Mesa, nu forma' do Regimento. .
Vem á Mesa a seguinte
RETIFICACÃO

Sr. Presidente, peço conste da Ata de hoje, o rádio, ontem por rmm recebido, de nosso colega, 1::;1'. Clemente :\J.edraljn, e qUf' está concebIdo nos seguintes têrmos:
"Belo Horizonte, 13 de Abril de 1934 - Deputado ValdODliru !\1Ugalnães - R:o:
Lamento nosso ilustrado colega Ascanio Tubino. a qaem
voto muita simpatia, tenha referido Constituinte aparte
me- é atribmdo e que não figura no discurso proferido pelo
Deputado Cristiano Machado. Regresso .hoje. Abraços. Clemente Medrado". - Valdomiro Magalhães.
Vem á Mesa a selnlinte
RETIFICACÃO

Todas as emendas da Bancada Paulista - Chapa Unica São
Paulo umdo - foram tamb~m assmadas pelo ~r. Deputado
José Carlos Macedo Soares.
Rio, 14 de Abril de 1934. - Abelardo Vergueiro Cesa7',
Em seguida, é aprovada a Ata da Sessão antecedente.
O Sr. Presidente -

Passa-se á leitura do Expediente.

O Sr. Fernandes Távora (2° Secretário, servindo de 1°)
declara que não há Expediente a ser lido.

2

N. i

Requeremos a V. Ex .. que se digne conslllt~t' á ~a!'l~ no
sentido de ser consignado em Ata um voto de pesar pelo passamento do grande brasileiro, .João Ribp.il'o, bem l'omo li nomeação de uma comissão para acompanhar os restos mortais
do lll'ande brasileiro. - Deodato ~aia. - Learulro Maciel.
-llodrigues Doria. - A1l,gustO Leite. - Olegari(\ Marianl1o.
Prado Kellv. - Carlos Reis. - Augusto dp. Lima. - Sampaio Corr~a. - Francisco de Moura.. - Alberto Surek. Fernando Magalhães. Henrique Dodsworth.
Lino
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Machl1du. - Daniel de Carvalho. - Aloysio Filho·. Vitor
RU:>su1nr.l1mu. Perezra Ltru. Xavier de Oliveira. _
Luuru l'OS:5Os. .I! ernandes 'J.'a1..'ora. - Alcantara Machado.
J. J. Seabra. Augusto ,stmões Lopes.
LJemetrio
Mercü. Ãa"vier. 1J.CJ'TlLero PiTes.

O Sr. Deodato Maia - Peço a pala'Ta.
O Sr .Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a

votação, o nobre Deputado.
.
O Sr. Deodato Maia (Para encaminhar a vot~ão) Sr. Presidente, Sr5. Constituintes, o Estado de Sergipe, que
tenho a honra de representar, vem, profundamente penalizado, trazer ao conhecimento desta augusta Assembléia a
dolorosa notícia do falecimento do grande brasileiro que foi
J ôão Ribeiro Fernandes, nome que pronuncio com a mais
funda saudade, com a maior admiração e o mais profundo
respeito.
Não cabe, Sr. Presidente, na estreiteza dêste necrológio,
um estudo pormenorizado, detalhado, sôbre a individualidade
complexa dêste eminente conterraneo, cuja vida, por todos
os seus títulos, muito honra a pleiade de homens ilustres,
que elevaram o nome do Brasil no conceito das nações cultas.
Filólogo notável, orador, poeta, historiador, conteur,
crítico - João Ribeiro era um homem admirável, era um
grande semeador de idéias, haja vista a volumosa obra literária e científica que nos legou.
Sr. Presidente, os povos dignos honram a memória do
seus grandes homens e cultúam as suas nobres ações.· João
Ribeiro é um dêstes exemplos de fortaleza moral e intelectual, uma dessas organizações como que tocadas pelo gênio,
bafejadas pelo talento, enriquecIdas por uma cultura invulgar.
.
O Estado, que aqui represento, e que teve a fortuna de
servir de berço a tão egrégio cidadão, acreditando interpretar os sentimentos da Assembléia (Muito bem!), vem solicitar de V. Ex., Sr. Presidente, a inserção, na Ata de nossos
trabalhos de hoje, de um voto de profundo pesar, bem como a.
nomeação de uma comissão para acompanhar os restos mortais do grande brasileiro, porquê êle também prestou serviço
intelectual á Constituinte, como revisor acurado que foi dI)
Anteprojeto de Constituição.
.
João Ribeiro, cuja morte nós todos sentimos, e assim
todo o Brasil conosco, bem mere,~e essa justíssima manifes~
tação da Assembléia Nacional Constituinte,· esta ·sincera homenagem á sua veneranda memória: (Muito bem! Muito
bem! O orador é abraçado.)
.
Em seguida, é aprovado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE - Em obediência ao voto da Asse.r:nbléia, nomeio para constituir a· comissão os Srs. Deodato
~aia, Olegario Mariano e Prado Kelly.

3
Acha-se, ainda, sôbre a mesa. e vou submeter ao voto
da Assembléia, o seguinte
.
REQUERIMENTO

N. 2
Requ.ei~o qm a AssembléiZl Nacional Constituinte, por
vi~ do seri Presidente~ na data de hoje,- consagrada á con-
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fraternização dos povos da América, reafirme ã União Panamericana, bem como a todas as nações do Continente na
pessoa dos seus respectivos repl'esentantes diplomãticos
junto ao Govêrno do Brasil, os altos sentimentos de amizade
fraternal e de solidariedade continental que sempre ligaram a
Nação Brasileira a todas as suas co-irmãs das três Américas.
Sala das Sessões, 14 de Abril de 1934. - Xavier de Oliveira.

o Sr.

Xavier de Oliveira -

Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.
O Sr. Xavier de Oliveira (Para encaminhar a votação) SI', Presidente, a justificação dêsse requerimento está em
sua própria enunciação.
:i!:le é a lídima traducão dos sentimentos fràternais que
o Brasil sempre alimentou para com todas as nações coirmãs das três Américas e é, ao mesmo tempo, a oportunidade
que encontro para fazer consignar nos Anais destp. Assembléia o fato de que o dia 14 de Abril, consagrado á confraternização dos povos do Continente, é obra do Brasil para. a
América, criada que foi pelo nosso representante diplomãtico em Washington, o Sr. Embaixador Silvino Gurgel do
Amaral, no ano dE. 1930.
Aproveito o ensêjo, Sr. Presidente, para, dizendo dêsses
velhos sentimentos de fraternidade que sempre ligaram a
nossa Pátria ás nações americanas, fazer inserir, junto ao
meu discurso, as palavras do grande ex-chanceler brasileiro,
Sr. Melo Franco, quando, pela. primeira vez, mostrou a6
Brasil a significacão dessa data, reivindicando para a. noSsa.
Pátria a iniciativa de sua cria<;ão, espontaneamente aceita
por todos os paí>;es do Continente.
Velho crente da realidade do panamericanismo no seu
sentido verdadeiro - a América é de todos OS americanos trago para a Assembléia êstes sentimentos, que, imagino, são
os de V. Ex., Sr. Presidente, e de todos os ilustres pares,
como representantes legítimos do Povo Brasileiro, _que sempre
se inspirou nêsses ideais. Eram estas as poucàs palavra~
com que quis justificar êsse requerimento, e eis aí o magnífico discurso com que o Sr. Afranio Melo Franco disse, ao
Brasil e ã América, da significação desta grande data que é,
hoje,' fraternal e !':olenemente comemorada em todos os países
que formam a grande Comunhão Americana:
"Na primeira conferência internacional americana, reunida em Washington de fins de 1889 a princípios de 1890, a comissão dos regulamentos aduaneiro!
apresentou um parecer, no qual - referindo-se á resolução anterior da mesma conferência, votada em 29
de Março de 1890, sObre a então projetada União das
Repúblicas americanas para o estabelecimento de um
-escritório internacional americano, para a compilação, coordenação e publicação de dados e informações
concernentes á produção, comércio, leis e regulamento!!
aduaneiros dos respectivos países" - propunha várias
recomendações no tocànte á organização de tal escritório. A 14 de Abril, a dita conferência aprovou a
resolução criando a União Panamericanh_
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o Govêrno Brasileiro, que aprovara êsse parecer,
comprometeu-se a pagar a quota que lhe fôra marcada para as despesas do escritório, começando logo a
cumprir essa obrigação.
A organização dada naquela época ao Escritório
das Repúblicas Americanas passou depois por pequenas modificações, até que, na quarta conferência internacional americana, os fins do escritório foram amJ)liados e seu nome mudado para "União Panamericana", intitulando-se "União Internacional das Repúblicas Americanas" o conjunto dos países americanos
qUe mantêm aquela instituição.
Finalmente, a quinta conferência, reunida em Santiago do Chile, aprovou, a iO de Maio de i923, uma
resolucão pela qual se confirmou a existência da
"União da.s Repúblicas Americanas", e se definiram
as atribuições da instituição que lhe serve de órgão
permanente, com séde em Washington, isto é, a "União
Panamericana" •
Seu órgão executivo é o consêlho diretor, do qual
fazem parte todos os representantes americanos acreditados naquela cidade.
Instituida, a principio, com o fim de desenvolver
as relações comerciais entre as Repúblicas Americanas,
a "União" teve depois, como se vê, a sua atividade
ampliada a todos os sectores da vida internacional,
tanto de ordem econômica, como jurídica e polftica.
Fazem parte dessa instituição as vinte e uma Repúblicas do Continente.
Quanto ao Canadá, quando tive a honra de exercer
o cargo de embaixador junto á Liga das Nações, tive
ocasião de suglilrir a sua entrada para o grêmio panamericano. Foi-me respondido então que o Canadã
"teria a maior satisfação em entrar para a União das
Repúblicas Americanas, mas sua adesão naquela época
era obstada pelo fato da denOminação dada á dita.
União.
O Canadá constituindo uma Commonwealth, a suà
constituição política não lhe daria a designação de
República. Se, porém, a União das Repúblicas Americanas adotasse outro título, que permitisse conciliar
essa pequena dificuldade, o Canadá teria prazer em
aderir. "
Recordarei em poucas palavras as origens da
criação do "Dia Panamericano", Ei-Ias aqui:
Em uma das sessões do Conselho Diretor da União
Panamericana, realizada em Abril de .1930, o Sr. Juan
Sacasa, Ministro de Nicarágua, propoz que, em cada
dia de festa nacional da Independência das vinte e uma
Repúblicas do Continente, todas elas arvorassem o respectivo pavilhão nacional, não s6 em honra daquela
cujo aniversário se comemorasse, mas também como
manifestação de solidariedade americana, sendo acompanhadas nêsse gesto pelas missões diplomáticas por
elas mantidas entre si.
Julgada digna de estudos, foi essa proposta submetida ao exame de uma comissão composta dos
Srs. Gurgel do Amaral, Embaixador do Brasil; Orestes
Ferrara, Embaixado'!.' de Cuba, e Juan Sacasa. Ministro
da Nicarágua, sob a presidência do primeiro.
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Sugeriu, então, o Embaixador Gurgel do Amaral
que, para evitar uma diferênça muito acentuada de
tratamento entre os países do Continente americano e
os que lhe são extranhos, no que concerne ao modo de
comemorar a data nacional de cada um dêlles, seria
mais acertado que, ao envés de arvorarem os respectivos pavilhões vinte e uma vezes por ano, escolhessem
as nações americanas um dia para fazê-lo simbolicamente, como manifestação da solidariedade continental.
Seria êsse o Dia Panamericano, o dia da fraternidade e da concórdia, o dia da comunhão da América
na paz perpétua dos seus Estados.
A adesão da grande República, em cuja capital se
acha a séde da União Panamericana, determinaria uma
proclamação presidencial criando nêsse país o Dia
Panamericano, o que, por sua vez, faria com que as
numerosas m i s s õ e s diplomáticas acreditadas em
Washington, representando quasi todos os países do
mundo, se associassem igualmente á comemoração do
Continente, arvorando os respectivos pavilhões em suas
embaixadas e legações.
Adotado o alvitre do Embaixador do Brasil, o
Conselho Diretor da União Panamericana, em su~ ses~
são de 7 de Maio de 1930, aprovou o parecer da sua
comissão, escolhendo o dia 14 de Abril para o Dia da
América ..
A 28 do mesmo mês de Maio de 1930, o Presidente
Herbert Hoover lançou uma proclamação em que, considerando essa resolução do Conselho Diretor da União
Panamericana, a declarou em vigõr, proclamou o dia
14 de Abril como o Dia Panamericano, ordenou que,
nessa data, o pavilhão dos Estado~ Unido!!> seja desfraldado em todos os edifícios do govêrno e convidou
as escolas, associações cívicas e o povo em geral a
observar v dia com as devidas cerimônias, ãando assim expressão ao espírito de solidariedade continental
e aos sentimentos de cordialidade e amisade que o
govêrno e o povo dos Estados Unidos nutrem para com
os povos e govêrnos das outras Repúblicas do Continente americano.
O Govêrno Provisório do Brasil, por decreto número 19.685, de 10 de Fevereiro de 1931, instituiu
também o Dia Panamericanc, que será celebrado entre
nós "como símbolo comemorativo da soberania das
nações do' Continente e da união voluntária de todas
elas em uma comunidade continental" - ordenando
que nessa data será o pavilhão nacional hasteado em
todos os edifícios públicos, devendo as escolas, associações civis e o Povo. em geral celebrar cerimônias
que expressem os nossos sentimentos de fraternidade
para com as demais nações do Continente.
O Brasil, nesta como em todas as oportunidad~,
deu uma prova da força imanente que o impéle a tudo
quanto possa unir os povo~ do mundo e concorrer para
estreitar as naçõe~do nosso Continente em um regimen
eada dia mais garantidor da paz pela justiça.
Essa tendência que, como uma espécie de fatalidade de raç·a. nos leva a êsse culto quasi místico pelo
Direito e pela Justiça, é a caracteríctica constante da
nossa ação. em todos os tempos e em todos os regimens, nas manifestações de nossa vida internacional.
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Tudo porquê, como o afirmei em Santiago, perante a V Conferência Internacional Americana, "viver em,
paz com todos os povos da terra, eis a suprema aspiração dos Estados Unidos do Brasil."
. Era o que tinha a dizer em apóio ao requerimento.
(Muito bem; muito bem.)

Em seguida, é aprovado o reqli:erimeuto
mer" 2, do Sr. Xavier de Oliveira.

nÚ~

4
REQUERIMENTO

R

3

ReqUeiro ô inserção na Ata dos nossos trabalhos de hoj~
dos documentos e motivos que passo a expôr, em apóie> à
seguinte emenda apresentada pelo Deputado G\vyer de Azevedo ao Substitutivo C!:lllstitucional:
..Artigo. Ninguém poderá exercer iunção pública, civii
ou militar, ou desempenhar mandatú eleitoral na União, nos
Estados ou nos Municípios, ou receber do TesourCt Público
{la União, dos Estados ou dos Municípios, pagamento de serviços prestados ao Govêrno ou á administração pública, sem
fazer, prévia e periodicamente, a declaração de seus bens.
de qualquer natureza ou espécie, ctim uma fiel demonstra~o
de sua procedência, quando os tiver.
Parágrafo. A declaração de bens é o~rjgatória. pa~4 os
proprietários, diretore:. e r~datores-cheres dos órgãos de Imprensa e publicidade."
Sala das Sessões, H de Abril de 1934. - Antôniv Rodrigues. (1)

O Sr. Presidente - Na forma do Regimento, vai-se passar á Ordem do dia. (Pausa.)
Comparecem mais os S1's.:
Tomaz Lübo, Cunha Melo, Abel Chermont, Veiga Cabral,
Moura Carvalho, Agenor Monte, Hugo Napoleão Luiz Sucupira, Figueiredo Rodrigues, Jeová Mola, Silva Leal, Martins
Veras, Ferreira de S'ouza, João Alberto, Souto Filho, Arruda
Cavalcanti, José Sá, Osorio Borba, Humberto Moura, Guedes
Nogueira, Magalhães Neto, Arlindo V~oni, Artul.' Neiva, Edgar
Sanches, Leôncio Galrão, Manuel :Novn.ii;. Gileno Amado,
Negreiros Falcão, Paulo Filho, Arnold Silva, Fernando de
Abreu, Jones Rocha, Rui Santia~o. Amaral Peixoto, Miguel
Couto, Raul Fernandes, César Tinoco, Oscar \Veinschenck,
Buarque Nazareth, José Braz, Gabriel Pa~sos, José Alkmim,
Clemente Medrado, Raul Sá, Valdomiro Magalhães, Licurgo
Leite, Bueno Brandão, Plínio Correia de Oli':eira. José Carlos,
Rodrigues Alves. Almeida Camargo, Vergueiro César, Zoroast1'o Gouveia, Cincinato Braga, Ca1'lota Queiroz, Nero de Macedo Antônio Jorje, Idálio Sardenberg, Carlos Gomes, Carlos
Maximiliano, Ascanio Tubino. Raul Bittencourt, Gaspar Saldanha, Minnano de Moura, Acir Med~iros, ~.f::.rtins e Silva, Ar(f)
Os documentos e exposição a que se refere o Sr. AntOnio Rodrigues estão publicados no fim da Sessão.
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mando Laydner, Augusto Corsino, João Pinheiro, Alexandre
Siciliano, Roberto Simonsen, Oliveira Passos, pinheiro Lima,
Nogueira Penido (75).
Deixam de comparecer os Srs.:
Leão Sampaio, Veloso Borges, Herectiano Zenaidde, Luiz
Cedro, Solano da Cunha, Marques dos Reis, Atila do Amaral.
Carlos Lindenberg, Lauro Santos. Pereira Carneiro, Nilo de
Alvarenga, Adélio Maciel, Pandiã Cal6geras, Simão da Cunha,
Aleixo· Paraguassú, Belmiro de Medeiros, Guarac.í Silveira,
Antônio Covello, Cardoso de Melo Neto, Morais Leme.-DomingOS Vellasco, João·· Villasboas, :francisco Vilanova, Adolfo
Konder, MauriCio Cardoso, Anes Dias, Frederico Wolfenbute, Renato Barbosa, Cunha Vasconcellos, Milton Carvalho, Ricardo Machado, Válter Gosling, Gastão de Brito, Davi Meinicke. (35)
ORDEM DO DIA

5
Continuação da düctLuão do pro;ecto n.
f934.
(Substitutivo Con$tittLcional Sessão)
4"

t"'A..
26-

O Sr. Pre!!idente - Entra em discussão _o projeto.
Tem a palavra o primeiro orador. o _Sr. João Guimarães.

O Sr. João Guimarães - Sr. Presidente. St'!f. COll!ltftuintes, não venho tomar a vossa atenção com 11m di~ur90
pretp.D~ioso. A1'1'piJio dI!. tribuna QUe S011. llnl'm'~ lhp of\nheeo
Oi:! preealcos. a ela tamMrn não me atraem a!' Rua9 gMrias.
vi~to me faltarem Oj:l dotes com que as Dudesj:lA MnQU~star.
'(Não n'1Joinnos). Mas. !lOU impelido a ocnflá-lll pplo de~(>_fo
df' e~r.lnrp.('er á Allspmb1P.ia. quanto n alll1lns nontO!l ~p vi!lt.a
~m que me coloquei para examinar o Projecto de Consti.
tuicão ~l1bmp.tilin ao nosso e:'tamE'. Não mlp.T'n A~ me lltl'ihna
uma orientação sectária. um ponto de vista restrito, do qual
eu pOssa ver afleDas interêsses relrlonai!l. inrfividnlli!l ou de
crpncas partidárias. Preciso dar a conhpr.el' qu~ mp eoloco
nllm ponto de vistll mais amplo e mais ~p.l'a1. consiliel'ando
quI' n tl':Jhalho da AR~pmb1éia tem por ohiptivo ol'tcRnizal' a
Constituição do nosso País, com uma orientação muito mais
elevad:l do tTllf\ aquela a que nos poderiam pl'pnder interOsses seclmrlál'ios. Para justificar as ohsprvacões QUe hei
dE' fazer. careço de psrlal'ecer que meu ponto de parHda se
color.n dp.ntro riR 3n:\lise f.E>Óriell. selnlTltin 11 tj$r.nil~a r.l~qsl(".a
:e ainda boje respeitada por todos os tratadistas de Direito
ConstitucionnI. Refiro-me á funcão da Constituição perante o
Direito das Gentes, perante o Direito interno e perante o Direito dos cidarlãos. Não é a Constituicão um con~lomerado
de reln'as ou preceitos (J11e pretendam a imutabilidade. a
permanência perpétua: eta, porém. deve preencher três requisitos essenciais. Um é conter. na sua parte rígida. as
linhas de contôrno da arquitetura dêsse organismo que se
vai apresentar ás Nações, danrlo-lbe a personalidndp rlp nireilo Público a que faz jús o País, no concêrto universal das
entidades do Direito Internacional. A outra parte, que deve
ser rígida. também, é aquela que fixa os preceitos de sua or-
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ganizacão interna, estabelecendo os institutos dentro dos
quais se hão de processar todas regras do govêrno do País.
E essas linhas têm de ser rígirtas. permanentes. formando o arcabouço dentro do qual se devem desenvolver os preeeitos, as normas legais, isto é,. a parte flexível das Constituições .. RIas devem atender áner.essiriades ocasionais. não
s6 de determinadas regiões do País, mas de toda a Nação.,
qne decreta a sua lei fundamental. e, ainda, a uma série de
interêsses que a Constituição tem de reger. interêsses que se
modificam de ano para ano. de época para época, oriundos
dos diversos fatores que possam influir no desenvolvimento
soeial, e. na organizacão jurídica, na orientacão econômica
ou na organização social. (Muito bem).
Nesse ponto tie vista, Sr. Presidente, eu me rejubilo em
ver que a Comissão dos 26 estabeleceu, nas linhas gerais do
projeto ~m discussão, as características essenciais do sistema
que traoil'ionalmente adotamos na organização política de
nossa Pátria: a forma republicana, o sistema federativo.
o govêrno presidencial, a organização do Poder Legislativo
unitário. - linhas mestras que se podem dizer assentadas
pela quasi unanimidade desta Assembléia, a despeito de algumas opiniões divergentes. muito respeitáveis. aliás, mas
que não encontraram, aqui. o apóio necessário para se tornarem vitoriosas. Assim, a Constituinte vai marchando de acOrdo
com os nossos precedentes históricos, atendendo. de um lado,
á conveniência de respeitarmos as nossas tradições políticas,
e, de outro, visando, para um fuutro mais ou menos pr6ximo. a conveniência de nos aparelharmos para receber. dentro da nossa organiza~ão polftica. a influência das modernas
idéias, oriundas, emanadas de nossas pr6prias necessidades
internas, ou inspiradas nas legislações estrangeiras adaptáveis ao nosso meio.
Estabelecendo essas linhas gerais da estrutura politica,
o projef.o contém, igualmente, outras, que dizem respeito ao
funcionamentodo~ poderes públicos. P6de-se mesmo dizer
que a matéria, nesta parte. está quasi que unanimemente
assente dentro da Asse-mbléia. Algumas divergências, é certo.
se notam. talvez provocadas por preconceitos de nossos
antepassados: muitos dos bra~ilefros esquecem-se de sua nacionalidade,supondo que a Patria é o trecbo de terra em
que nasceram, e que as conveniências do País limitam-se ás
conveniências de sua região. (Muito bem.) Removidos êsses
fatores. que estão s~ndo dominados. ou controlados, pelo
menos, pela maioria da Assembléia, pode-se dizer que ~Ia
está concorde, coordenada, quanto ás regras gerais da o~a
nizacão de ~eu mecanismo 'interno.
A outra parte - e essa é a mais delicada - refere-se
á ordem social. Ai 6 que se acentua. mais diretamente, a
influência das neces~itfades ocasionais e. principalmente. a
influência da élite culta do n08SO País que, avançando mais
do que o espírito da população brasileira do interior, marca
o seu objetivo muito além da nOssa realidade, querendo "
transplantar pa1'A o n('9S0 meio princIpias. regras, preconceitos que na mentalidade do povo ainda. não despontavam,
porquê a grandeza de nossa Pátria, a facilidade de nossa vida.
a simplicidade de nossa gente, não lhe permitem sentir entre
as suas aspirações atuais, essas que atormentam os povos
europêus.
.
Contudo, cumpre que, desde já, dentro da nossa Constituicão. se firmem preceitos e regras que possam servir para
o tuturo.
.
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Disse muito bem o professor Buecher, da Universidade
de Munster, que a Constituição não se pode fazer apenas para
a geração contemporanea, mas é preciso que cada um legislador constituinte, tenha um pouco de abnegação. um
pouco de renúncia, em benefieio das-gerações futuras. Tornase preciso, assim, estabelecer aqueles preceitos que atendam
ás nossas conveniências atuais; mas precisamos deixar também lançados principios, dentro dos.· qua,is as gerações
futuras se possam desenvolver, livremente, sem revoluções.
convulsões e nem sequer trepidações.
Por essa forma, Sr. Presidente, teremos estabelecido
para nOl;sa Pátria a possibilidade de progredir. acorrendo ás
necessidadee de todas as classes, desde as Jllais elevadas' ás
mais incultas, dentro dessa estrutura, dêsse eonjunto de preceitos sociais, (Muito bem) que a todos permitam a felicidade de viver.
É preciso, porém, não ser exagerado; cumpre que se não
incluam na Constituição dispositivos que, pela sua natureza,
não possam ser permanentes, e que, infelizmente, estão
sendo introduzidos não só no projeto em apreco, senão ainda
em inúmeras emendas submetidas em segundo turno.
Compreendo, Sr. Presidente, que êsses preceitos de
ordem secundária, transitória, que não devem ser incorporados á nossa Constituição, sejam, entretanto, sustentados por
muitos de nossos mais ilustres colegas da Assembléia Constituinte. Há, para isso, a meu vêr, razão de Ordem histórica.
Vimos de uma revolução, nascida da revolta dos espíritos
nacionais contra a deturpação do regime constitucional. Já
ilustres professores disseram, desta tribuna, as razões daquela decadência politica, atribuindo-a- uns ao Poder Legislatiw, outrO$ ao· Executivo e ainda outros ao Judiciário.
Penso, porém, que um exame mais profundo do problema
brasileiro nos indicará que o êrro tem causa mais remota.
Não está no sistema da Constituição de 1891; está, sim, na
sua dissonancia com a mentalidade do Brasil naquela época.
Era uma lei constitucional ideada pela elite intelectual, para
um povo mal formado para a vida política. Resultou dêsse
fenômeno político-social o contraste evidente ent.re o sonho
da elite brasileira de 1891 e a lastimável realidade do nosso
Povo, quasi inculto.
O S1\. PEDao VERGA1\..'\. - A Constituição escrita não correspondeu á Cons.tituicão real.
O SR. JOÃO GUIMARÃES - Agradeco a colaboração de
V. Ex., cujo espírito reconheco como dos mais brilhantes -6
que melhor têm compreendido a finalidade desta Assembléia.
Lastimo que ainda haja nesta Casa, em 193-i, quem
qUeira caminhar pela mesma trilha.
Enquanto a elite brilhante que orna esta Casa, exer.cando o mandató popular emanado de aspirações brasileiras,
procura beber na literatura jurídica estrangeira as noções
mais avançadas do Direito social e adotá-las para o nosso
País; enquanto a população do interior vive no marasmo da
ignoraneia, dentro do regime patriarcal, que é a base da
-atual organização agrária brasileira.
Vejam, senhores, - e já me referí a êsse caso --- os
preceitos sObre a legislação do trabalho. tão debatidos nesta
Assembléia e já incluidos em alguns textos de projeto de
nossa Constituição. Tais preceitos são o produto da medita.ção da elite e da requisicão imposta pelas necessidades dos
proletários üos grandes centros urbanos, como Rio de Ja>
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neiro, São Paulo, Baía, Recife e outros, igualmente populosos.
-Somos, entretanto, todos oriundos da província. Examine-se
a situação de nosso hinterland e, estou certo, cada um de
nós terá reconhecido que ai o regime patriarcal ainda é a
única segurança para o trabalhador agrário. Enquanto o
-Govêrno não puder dar, efetivamente, assistência a cada um
dêsses homen~, êstes apegar-se-ão ao seu patrão, porquê êle
é o seu compadre e único protetor.
O ·SR. PEDRO VERGARA O trabalhador vai procurar
proteção onde ela. existe e nas mãos de quem a pode dar.
O SR. JOÃO GUIMARXES - Perfeitamente. As necessi.dades dos trabalhadoI-es não se contentam com promessas.
Querem a realidade, isto é, a assistência efetiva, a, enquanto
-os nossos govêrnos não dispuserem de recursos suficientes,
·afim de dar ás populações do Brasil instrução, educação, assistência, aos nossos irmãos do interior, o Povo Brasileiro,
vai receber das mãos de seu patrão o único recurso que (t
pode socorrer na adversidade.
Entrementes, nós, a elite, cuidamos de estabelecer regras
para o trabalho, obrigações e condições para o patrão, criando
entre a classe proletária e a patronal uma divergência que
felizmente ainda não existe no Brasil. (Muito bem.)
Ao contrário, senhores, o fundei da nossa organização
psíquico-política, talvez remanescente de nossos precedentes
~tnográficos, indica que a base da relação entre o trabalhador e o patrão, em nosso País, tem por alicérces o afeto e o
.coração. (Muito bem.)
O :SR. BARRETO CAJ."\!PELLQ - É um fato ..
O SR. JOÃO GUIMARÃES - Cada. um de nossos operários ganha do patrão o seu salário, mas sabe que, além do
salário, tem no patrão um amigo certo.
Queremos criar entre as duas classes o antagonismo
profundo que se encontra nos países europeus mais adiantados, onde o patrão não conhece o seu operário, não sabe se
êste tem família e quantos tem que alimentar. Apenas sabe
·que, no fim da semana, tem de pagar um salário ao individuo,
que lhe é absolutamente indiferente (Muito bem) e cuja
saúde não lhe interessa e, até, nos casos de moléstia, deixa-o
morrer miseravelmente, VIsto julgar-se desobrigado de assisti-lo por lhe haver pago o salário conforme a lei ...
Será esta a situação que queremos criar para o nosso
país?
Não I eu contesto-o com todas as veras e sinceridade
do coracão. Desejo que o Estado se iRtel'esse pela situação
-<los trabalhadores (Muito bem). É necessário que, nos grandes centros populosos. haja uma legislação de trabalho capaz de derimir as contendas; é preciso que a fôrça do Estado possa enfrentar a fôrca das grandes empresas, dOS
grandes patrões, que querem transplantar para a nossa terra
os mesmos princípios que alcançaram no estrangeiro.
O SR. PEDRO VERGARA - Só teremos unidade pela proteção que a União der aos interêsses colidentes.
O SR. JOÃO GUIMARÃES - Perfeitamente. Mas, para
a inclusão dêsses preceitos, se quer criar uma situação anor-mal em nosso. Pa's, em proveito das grandes cidades e com
grande prejuízo para as populações do interior, com o aban-dono dos trabalhadores agrários.
Essa, Srs. Constituintes, a razão por que pleiteio sejam
.eXcluídos da Constituição aquelas regras e detalhes, aqueles
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'preceitos especiosos, que nela se pretende introduzir, a· respeito da organização do trabalho no Pais, Deixemos apenas consignados os princ.iploS gerais; mantenhamos a necessidade da assistência ao trabalhador, não só a êle próprio como á sua família; asseguremos-lhe a tranquilidade'
do lar; assistam6-10 em SUa enfermidade.
Não 'desçamos a detalhes e resguardemos o interêsse dospróprios trabalhadores.
O SR. JOÃo vlTACA - V. Ex. permite um aparte? Não
se desce aos detalhes dos interêsses dos trabalhadores, porquê
isso iria inquietar o sono da burguesia indígena. Descul-"
pe-me V. Ex .. Não tenho a intenção de interromper seu
brilhante discurso.
O SR. JOÃO GUIMARÃES - Agradeoo O aparte do nobre Deputado e permito-me responder-lhe incontinente.' O
que S. Ex. tem no espírito é a mesma preocupação de todos n6s, porquê vimos de um país que não tinha leis, visto
como estas eram continuamente modificadas por legisladores inconcientes. Aspiramos perpetuar na Constituição as
garántias que a legislação comum não assegurava.
Daí a razão porquê se julga necessário incorporar-se áConstituição êsses princípios;: de forma a que não mais possam ser mudados pela legislação ordinária.
VV. EExs., porém, estão enganados. Se a Constituição
mantiver princípios rígidos nesse assunto, não viverá mais
do que a pr6pria lei ordinária. Será modificada segundo a&
conveniências impostas á Nação.
O SR. PEDRo VERGARA - E poderá ser prejudicial a.j
próprio trabalhador.
O SR. JOÃO GUIMARÃES - É onde eu queria chegar.
O SIl. Acre MEDEIROS - Se VV. EExs., representantes
da burguesia, temem o prejuízo do trabalhador, nas suas pretencões, não se preocupem com isso.
O S:a. ACÚRCIO TÔRFlES - Não estamos aqui representando burguesia alguma. Somos todos representantes do Brasil. Aqui não há burgueses nem proletários.
O SIl. Acre MEDEIROS - Por isso é que a opinião de um
Deputado proletário é tão valiosa quanto a de V. Ex.
O SR.. ACÚRCIO TÔRRES - Não estabeleça, então, V. Ex.
a distinção.
O SR. PEDRO VERGARA - Se aqui há burgueses, todas as
leis sociais no Bra~il foram feitas pela burguesia.
O Sa. ACÚRCIO Tbl\RES - Assinei as emendas dos Deputados proletários, justamente' por não os achar diferentes dos'
demais colegas. (Trocam-se numerosos apartes.)
O SR. PIlESlDENTE - (fa.:endo soar os tímpanos)Atencãol Está com a palavra o Sr. Deputado João Guimarães.
O SR. JOÃO GUIMARÃES - Peço aos nobres Deputados
licença para continuar, entrando na segunda parte do meu.
áíscurso, referente aos funcionáriOS públicos. Os senbores
'trallalhistas reclamam para si estas garantias todas, justas
para a legislação ordinária, e pedem que elas também se
inscrevam na Constituição, para ficarem como regra permanente. Igual procedimento têm os funcionários públicos solicitando para sua classe garantias exorbitantes, tão grandes
ou maiores do que as daqueles que prestam ao País serviço·
da maior relevancia.
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Sabem VV. EEL por que? Pela mesma razão a êles têm
-ceio de que a l:legislaçãoordinário possa modificar as vantagens em cujo gozo estão.
O SR. HENRIQUE DODBWORTH - Se essas medidas não
.estiverem na Constituição os interessados não estarão garantidos. Haja vista o que aconteceu com a lei de féria~.
O SR. JOÃO GUIMARÃES - O conhecimento e a ex.periência dos negócios públicos, que tem o brilhante Depu.tado, hão de tê-lo convencido de que. numa Constituiçã/)o
não se devem incorporar ê~ses preceitos rígidos sôbreordem social, porquê muitas vezes os interêsses nacionais poiiem arrastar o Govêrno a burlar o~ seus preceitos. Nãi> é pela
garantia da permanência dentro da Constituicão quo podemos assegurar êsses direitos dos proletários.
Devemos assegurá..:los pela instrução e pela educação do
'Povo, para que cada um, ciente de seus deveres, saiba defendê-los com todas as energias perante os· seus patrões, as
classes e os pr6prios dirigentes. Esta, a base de nossa pros'peridade.
O Sa. ACYR MEDEIROS - Permita V. Ex. Um aparte.
'Onde 'não há, é preciso criar. Se não há legislação eficiente,
que venha amparar os trabalhadores, é preciso aue se crie,
que se lhes dê assistência. É isso o que reclamamos: escolas,
bospitais, o direito á subsistência.••
O SR. JOÃO GUIMARÃES - Estou de inteiro acOrde
com os princípios de V. Ex.
O Sa. ACYRMEDEmos - Nós dividimos as classes em
burguesia e proletáriado. mas sem nenhuma ofensa, sem diminuicão para quem quer que seja.
O SR. VITOR Russo!\fANo - São expressões técnicas.
O SR. JOÃO GUIMARÃES - V. Ex. emprega a palavra
'''burguesia'' no sent.ido técnico que ela tem. Não há ofens<\
alguma. Nesse sentido aceito-a, porquê pertenço á classe dos
'advogados e nesta classificação sou burguês. Devo, porém,
acentuar que a minha burguesia, a das profissões liberais. é
'tão infeliz, tão desgraçada quanto a classe dos operários, talvez peor, porquê êstes têm direitos perante os patrões: têm
o direito de gréve e outros. Nós não temos coisa alguma.
·Vivemos á mercê de sorte.
O Sa Acm MEDEffiOS - Temos o direito de gréve; não
nos dão, porém. a garantia para manifestá-lo livremente.
'Quando exercemos êsse direito, a polícia resolve o caso á
pata de cavalo e a metralhadoras. .
O SR. JOÃO GUI1\IAIUES - A gréve é hOje consagrada como direito natural, e não é necessário que o seu direito
fique escrito.
O SR. Acm MEDEIROS - Justamente porquê é um direi·to, é que o queremos expresso na Constituicão.
O SR. JOÃO GUIMAIUES - Não é necessário: a greve
existia já antes de existir a Constituição, antes da lei reconhecer êsse direito.
.
O SR. Acre MEDEIROS - Teriamos êsse direito, mesmo
'contra a Constituição, porquê somos a massa.
(~rocar.n-se nU1.nerosos apartes.)
O Sr. Presidente - Atençãol Peço aos Srs. Deputados,
·que não interrompam O orador, que dispõe de tempo limi{tado.
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O SR. .JO_~O GUIMARÃES:-Sou muito grato pelo atençãoque me dispensam os nobres colegas com os seus apartes,.
mas devem reconhecer, que apenas meia hora me é desti1l.ada para. falar. H~o, portanto, de permitir, que eu prosSlga na mmha oraçao, sem deter-me em incidentes.
Senhores, a respeito dos funcionários públicos, pediria
que =Se consignasse no nosso Código, o princípio geral de sua
segurança e garantia, nunca, porém, que descessemos a detalhes que vão tolher a autoridade, no zêlo e no dever de
resguardar os interêsses superiores da coletividade.
O SR. PEDRO VERGARA - Nas minhas emendas, apenas
pleiteei os princípios fundamentais que dizem com o funelOnalismo.
O SR. JOÃO GUIM.Ã.RÃES -:... Todos sabemos o que é
a administração pública em nosso País, igual, senão mais
bondosa, á administração de todos os outros povos.
Senhores, perIr,litam-me a franqueza: conquistar um Iugar de funcionário público é hoje o ideal da mocidade que
surge. Ao meu tempo, os moços se educavam cheios de
ideais mais nobres, levantando o seu espírito para a Pátria;
a maior parte dos meços de hoje entendem que o futuro
s6 lhes· estará garantido, na consecução de emprêgos públicos. E, ás vezes, os candidatos ainda mãl ensaiados os
seus passos na vida civil, logo obtêm o einprêgo almejado e
daí por diante dêle se julgam senhores, com regalias muito
acima dos direitos sociais, muito superiores aos direitos da
administração pública, aos interêsses da coletividade.
O SR. ViTOR RussoMANo·- Não apoiado. Não concordo
com a teoria de V. Ex.
O SR. JOÃO GU1M.ARÃES - Não afirmo que todos sejam assim.
.
O SR. ViTOR RUSSOMANO - V. Ex. disse que é um vício
inerente á minha geração, a dos moços. (Riso) •
O SR. JOÃO GUIMARÃES - Realmente, vejo que estamos um pouco afastados pela idade; mas. ambos, entretanto, nos achamos muito longe daqueles que constituem a
geração atual e á qual me refiro.
Senhores, neste àfan, neste empenho de defender a classe
dos f1;lncionários públicos, o exagêro já chegou a tal ponto
que o Substitutivo da Constituição procura garantir os direitos dos empregados de cartórios, que não são funcionários públicos, e, sim, meros prepostos dos tabeliães. Até a
êsses se pretende garantir direitos e vantagens dentro do
Projecto atual 1
O SR. ARRUDA FALCÃo - Se V. Ex. me permitisse um
aparte, eu lhe diria que, nada mais justo do que, na declaração de direitos, abranger-se a todas as classes•.
O SR. JOÃO GUlMARÃES - Por que não a nossa tambem' Deviamos pedir, para 'nós, por exemplo, aposentadoria,
garantida pelos clientes.
O SR. ViTOR RUSSOMANO A bancada riograndense
pleiteia garantias também para o operariado intelectual. _
O Sa. Acm MEDEIROS - A. socialização geral seria-o
naafs interessante.
O SR. JOÃO GUIMARÃES - O ideal seria, a socialização completa de todas as atividades. Mas não é isto o que
no projeto se deseja. o que se pretende da Assembléia é·
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apenas satisfazer a algumas classes, parceladamente, deixando que o resto do .Brasil fique como pária, abandonado
do poder público, sem nenhuma garantia, correndo, á sorte,
a sua desgraça.
O SR. PEDRO "VERGARA - Quer dizer, então, que "V. Ex.
não se opõe a ,que as garantias do funcionalismo figurem na
Constituição, mas quer também sejam incluidas garantias
idênticas para as profissões liberais.
O SR. JOÃO GUIMARÃES - Peco apenas que se excluam os detalhes na Constituição. Aliás, não poderia ser
~sse .o meu objetivo. Não sou socialista, de modo que não
Imagmo que todas. as classes tenham de ser incorporadas
ao Estado como elementos constitutivos de sua atividade.
O SR. ARRUDA FALCÃo - Estamos marchando para o
Estado corporativo.
'
O RR. ViTOR RUSSOMANO - Isto não seria incorporação
ao Estado; seria a proteção do Estado, a que o nobre Deputado já se referiu.
,
O SR. HENRIQUE DODSWOTR - Aos funcionários públicos
não se pode deixar de assegurar certos direitos e vantagens,
e, por isso, na Constituição se inscreveu um capitulo a seu
respeito.
'
O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - O orador quer que se cogite apenas dos pontos fundamentais.
O SR. JOÃO GUIl\!AR.ÃES - Os fundamentais. Não digo
não se possa fazer na legislação ordinária a regulamentação
de todas essas garantias e vantagens; mas não concordo fique na Constituição. afim de não se criarem, para a própria
administração pública, dificuldades quasi intransponiveis.
.
Senhores, na preocupação de garantir as classes menos
favorecidas da· fortuna, há preceito incluído em nosso proJeto que demanda observação, reflexão, meditação, em relação aos efeitos jurídicos que venha ocasionar.
É aquele trecho do art. 147, em que se dispõe:
"A lei isentará de penhora a casa de pequeno
valor, em que resida o devedor com sua famma. se
não tiver outros bens, assim como os prédios rurais,
também de pequeno valor, quando proporcionem a
subsistência do devedor e de sua família, ressalvado
o caso de garantia já prestada para construção da casa
ou aquisição do imóvel, ou em data anterior a esta
Constituição...
:êste princípio. que parece salutar, para resguardar o
futuro das classes menos favorecidas, não é, Senhores, senão.'
uma grande injustiça que se comete e, ao mesmo tempo, o
instrumento para a fraude mais desavergonhada que se
possa levantar contra os credores.
. Eu explico: aquele que tem uma pequena casa para
moradia, tem seu teto; e o operário, que tem apenas seus
instrumentos - de trabalho, livres de penhora, é certo - o
operário que tem: seu veículo, que se entrega ao tráfego?
:êsse devedor é penhorado, e não lhe podem respeitar êsse
direito porquê não se trata de pequena casa.
. O 8a. ACIR MEDEIROS - Apresentei emenda assegurando
êsse direito.
O SR. JOÃO GUIMARÃES - É emenda; não estã no
projeto.
.
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o SR. ARRUDA FALCÃo - Como está no projeto, é contraproducente, porquê os beneficiados não contam mais com
a garantia de seus bens.
O SR. JOÃO GUIMARÃES - 1:sse é um dos argumentos
essenciais.
'
Aquele que, de boa fé, contraindo dívida, chegar á situação de insolvável, mas que deseja trabalhar e só tema
sua pequena casa, não terá mais crédito para trabalhar,
porquê, ou tira a familia da casa, para vendê-la, ou não arranja crédito na praça.
O SR. BARRETO CAMPELO - :Não tem crédito, mas casa
onde morar. Além disso, ainda conta com seu trabalho. Já
é alguma cousa.
O SR. JOÃO GUIMARÃES - De que lhe serve essa casa, se não pode fazer o essencial, que é procurar o meio de
subsistência, por seu trabalho?
O SR. LEVf CARNEIRO - ~sse dispositivo rflsultou do
Anteprojeto, tendo sido atenuadas as condiçõesestabelooidas
por êle. Aliás, de acõrdo com as observações de vários oradores, estou convencido da sua inconveniência, e, com o intuito de favorecer o trabalhador rural, apresentei outra
emenda, estabelecendo que a pequena propriedade rural,
instituida em bem da família, tenha a .redução de 50 o/ó em
todos os impostos. Acho que isso não oferece inconveniente
algum.
O SR. JOÃO GUlMARÃ.ES - Desejo que meu eminente
colega, professor de ·direito ••.
O SR. LEVí CARNEmo - Discípulo.
O SR. PEDRO VERGARA - Mestre.
O SR. JOÃO GUIMARÃES .,. dê -sua assistência á
sugestão que fiz na Comissão que estudava o projeto constitucional.
É o seguinte: aquele que fôr
penhorado, por dívida
civil, comercial ou de qualquer natureza, despojado de todos seus bens, verificada sua boa fé, terá, com a entrega de
seus bens, a sua quitação.
Por essa forma, fariamos voltar á economia nacional
mais uma atividade, que ficaria perdida, porquê, se o devedor não obtiver essa quitação, que lhe importa a pequena casa ou o pequeno sítio com uma divida de 10:000$,
2(.):000$, 30 :000$, desanimado de algum dia poder pagá-la?
O SR. LEVf CARNEIRO - 1:sse alvitre não me parece, feliz, porquê é, nada mais nada menos, do que a cessão de
bens que tivemos para os comerciantes, com os mais desastrosos resultados.
O, SR. JOÃO GUIMARÃES: - Como serão desastrosos
todos os efeitos de nossas leis, senão soubermos cumprí-Ias.
As que foram desastrosas não o foram por causa do instituto, mas da sua execução.
'
Na América do Norte, por exemplo, verificada a falência, e constatado que ela se deu de boa fé, que o falido não
teve culpa - e entregou todos os seus bens tem. em consequência a sua quitação. Isso determina que os indivíduos,
vítimas de grandes falências, não sucumbam; antes possam
voltar para a' atividade nacional, e com a sua energia, .empreendendo novos negócios, consigam prosperar, certos de
que estão amparados pela equidade da legislal:.ão.
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o SR. LEVf CARNEmO - Aliás, a evolução do instituito de
"falência se faz nêsse sentido, isto é, no de assumir uma interferência méramente patrimonial, perdendo toda a feição
-pessoal que tinha primitivamente.
O SR. JOÃO GUIMARÃES - Assim, a minha sugestão
-importaria, para todas as classes, em benefício muito maior
do que o ressalvar uma pequena casa ou trecho de terra li-vre de penhora.
Ainda pergunto: quem julga da vaUa dessa pequena
-.casa?
No Rio de Janeiro, ela poderá valer 20 :000$, por exempio; no interior, i: 000$000.
O Sr. Presidente - Lembro ao nobre orador que a hora
-está quasi a terminar. Assim, V. Ex. terá de entrar na
peroração. (Riso. )
O SR. JOÃO GUIMARÃES - Vou reduzir, com a permissão de V. Ex., as minhas observações.
Passarei agora a um outro ponto, que é o ensino religioso. Devo declarar, primeiramente, que sou católico, apostólico, romano... máu praticante, porém .Possúo, da minha religião o que ela tem .de mais nobre, de essencial:
guardo, dentr.o de meu coração, os princípios que mE> incu-tiram os meus pais, que são, os preceitos cristãos. Graças a
Deus ainda neste momento sinto-me bem em poder chamar
a atenção da Casa, com plena liberdade de conciência, mas
temente a Deus, para dizer que não devemos tergiversar;
.ou fazemos dentro do Estado a religião oficial. coord.mando
-os seus interêsses espirituais com fiscalização do E!':tado.
ou damos ao culto toda a liberdade, como tinhamos ontrora com a completa separação da Igreja do Estado. O
regime que ora se quer implantar é absurdo.
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - Não apoiado.
O SR. JOÃO GUIMAR.:\.ES - Ao mesmo tempo que se
obriga o Estado para com a Igreja, subordinando-o a manter, dentro de seus institutos oficiais, o ensino religioso ...
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - É facultativo; não obrigat6rio.
O SR. JOÃO GUIMARÃES - ... consente-se e reconhece-se a legitimidade do casamento religioso perante o
sacerdote. Pergunto: qual a obrigação que a igreja 8R:-ll-miu junto ao Estado para que êsse sacramento da religião
seja ministrado com todas as regras 6 rigores canônicos?
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - A preocupação não é beneficiar a Igreja, mas o País.
O SR. .TO.:iO GUIMARÃES - É um beneficio moral.
O SR. COSTA FERNA."IDES - Já é muito.
O SR. JOÃO GUThlARÃ.ES - Mas os malefícios jurídicos são maiores, como vou mostrar. Ainda agora, em Roma,
diant.e de 75 processos de anulação de casamento, e apezar
do casamento religioso, profundamente divino, o conselho
:-anulou 34 matrimônios e negou registro a 41, Isso qUer dizer que êsse sacramento não foi ministrado segundo as regras canônicas, tanto que as autoridades superiores reconheceram a necessidade de anular a sua celebração.
O poder civil poderá entrar nessa análise, penetrando
-nas sacristias, para examinar os registros?
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O SR. ARRUDA FALcÃo - O registro é feito no tabelião.
O SR. COSTA FERN~"])ES - É civil.
O SR. JOÃO GUIMARÃES - Não é isso que está no.·
projeto. A hapilitação ...
O SR. ARRUDA CA..'\URA - A habilitação, no caso, será
feita de aCÔrdo com a lei civil.
O SR. JOÃO GUIMARÃES - Mas quem cumprirá a lei
civil?
Quem cumprirá? O pároco?
O SR. ARRUDA CAMARA - A habilitação e o registro serão feitos de acôrdo com a lei civil.
O SR. JOÃO GUIMARÃES - Mas lembro a V. Ex. que•.
no interior do Brasil, há muita" criança batizada cujo registro não consta das sacristias.
Preciso também chamar a atenção para outra irregularidade: entre nós fazem-se casamentos religiosos que não
são confirmados no registro civil. E amanhã, muito legitimamente, o sacerdote pode não reconhecer êsse casamento.
l\Jão temos o direito,' nem o dever de fiscalizar os atos dospárocos.
O SR. HENRIQUE BAYMA - V. Ex. tem razão: é um retrocesso em que vamos caír. (Apoiados
não apoiados.)
O SR. JOÃO GUIMARÃES - Façamos a igreja oficial
do Estado ou, então, respeitemos os princípios religiosos,
ressalvando, porém, os efeitos jurídicos dos seus atos.
O SR. COSTA FERNANDES - A medida que o orador combate é de grande relevancia moral.
O SR. JOÃO GUlMARÃES - Agora, Sr. Presidente, há.
de me permitir V. Ex. que eu conclua com a citação que
vou fazer e que será a peroração do meu discurso.

e

Ainda vai procurar? (Riso.)
O Sr. Presidente O SR. JOÃO GUIMARÃES - Já é a peroração. Sr. Presidente. V. Ex.• com a sua condescendência, há de me darlicença qUe relembre. aos meus ilustres colegas palavras de
Elihut Roo!, grande estadista americano, na sua obra "A ingerência do cidadão no govêrno" e que, referindo-se á felicidade das Nações, dizia:
"Toda virtude cívica, todo o heroismo e abnegação do patriotismo brotam definitivamente do hábitoque os homens adquirem de considerar a sua nação
como uma grande unidade organica, identificando-secom a sua existência tanto no passado como no presente, e" contemplando anciosamente os seus destinos·
futuros. Quando os membros de qualquer nação t.ôm
chegado a considerar o seu país simplesmente como"
a nesga de terra: onde residem, e o seu govêrno como
uma simples organização para. prover á politica ou
para fazer tratados; quando êsse povo deixou de alimentar com calor outros sentimentos que não sejam
os que o interêsse particular, a amizade pessoal ou a
simples filantropia geral podem produzir, a dissolução moral dessa nação está pr6xima.· Mesmo na esféra _dos interêsses materiais, o bem estar de cada~
ge~~o depende principalmente da paciência, da" QD-'

-

491-

negação e da prudência das que a precederam, e asvirtudes cívicas nunca podem se ostentar numa geração que apenas de si própria cuida."
. Elevemos o espírito, lembremo-nos de que o alto interêsse que nos congrega, é o interêsse nacional! Nada de :regionalismos. Nada de sectarismos. Olhemos o futuro. É lá.
que está a grandeza da nossa Pátria. '(Muito bem; c muito
bem! Palmas O orador é vivamente cumprimentado.)

6

o Sr. Presidente Queiroz.

Tem a palavra a Sra. Carlota de'

A Sra. Carlota de Queiroz - Sr. President~ Sr!. Constituintes:
A defesa de três emendas obriga-me a comparecer no-·
vamente a esta tribuna. Duas delas são emendas da bancada da "Chapa Única", das quais sou relatora: uma. referente á Defesa Nacional e outra á Educação. A terceira é"
uma emenda individual, de que já me ocupei nesta Casa,.
para a qual tive o apôio da bancada a que pertenco, que me·,
deu a honra de subscrevê-la - é aquela em que peco a consignacão de verbas especiais nos orçamentos do Distrito Federal, dos Territ6rios e dos Municípios. para assistência
aos menores abandonados, até 12 anos de idade, auxilio ás'.
famflias numerosas e aos indigentes inválidos para o trabalho; e nos orçamentos estaduais e do Distrito Federal para.
os menores de 12 a 16 anos de idade.
A assistência social dispensa justificativas perante esta.
Assembléia. Grandes estudiosos têm se ocupado dela e não
há de ser a minha palavra obscura e desautorizada' que há de
convencer. Especialmente o capítulo da Assistência á In:fancia, por que me bató mais diretamente, mereceu há dias·
uma argumentação brilhante do meu distinto colega de bancada DI'. Pacheco e Silva•.•
O SR. PACHECO B SILVA' - Obrigado a V. Ex.
A SRA. CARLOTA DE QUEIROZ - ••. que me deu a'
honra de citar o meu discurso, além dos esforços ingentesdo DI'. Xavier de- Oliveira, nobre Deputado. pelo Ceará. Pro-o
-.curando tornar uma realidade os serviços de assistência á
maternidade e á infancia, êsse distinto patrício fixou em i o/ó
do total nas renda!; tributárias a verba a ser neles empregada, emenda. a que dei também todo o meu apóio. A aco-Ihida magnífica que lhe emprestou esta Assembléia permite-nos esperar que essa grande obra .. social adquira assim foros de oficialidade "
.' "
Já. o Substitutivo, no a.rt. 166, declara que aassisLência'.
soCial incumbe á União. e, de acOrdo com as norma:5 fundamentais estabelecidas na lei federal, aos Estados e aos Municípios. com vários objetivo;;, dentre os quais o de amparar a maternidade e a infancia, socorrer as faromas de prole
numerosa, proteger' a juventude contra. o abandono físico,
moral e intelectual, adotar medidas tendentes a restringir a
mortalidade e .a morbicidade infantis e promover o amparo
aos desválidos.
Que conclusão -podemos tirar dai? É que. tirada a média
das aspirações desta Casa, no Substitutivo ao Ante-projeto>-

-que nos havia sido submetido a exame, a Comissão coorde, nadora julgou de necessidade atender a tais serviços.
.
O enunciado do Ante-projeto foi declarado insuficiente,
quando dizia apenas : "A assistência aos pobres é assemrada
'pela União e pelos Estados, na forma que a lei determiar".
O e!"tudo do Dr. pacheco e Silva. no seu último dil'cUI'!'lO,
.fazendo sentir a düerença que existe entre a assistência pública, assistencia social e serviços sociais, confirmam a im'pr'opriedade da. expressão do Ante-projecto, quando fala em
assistência aos pobres.
Na miIiha emenda, que· peço licell~a para reler perante
~sta Assembléia, tomei o cuidado de não falar em assistên-eia. Designei especialmente os assuntos que me pareceram
dignos de apOio oficial e pedi a consignação de verbas para
atenrter ás suas despesas.
À emenda, que teve número 785, ao Ante-projeto, assim
.~stáredigida:
Onde convier:
Art.
Para o Distrito Federal, os Territórios e
os Municípios, é obrigada, em seus orçamentos, e na
medida de suas possibilidades, a consignação de verbas especiais para as despesas de:
a)' criação e educação de menores abandonados
pelos pais e de órfãos indigentes, até 12 anos de idade;
b) auxílio ás famílias necessitadas, que teIlham a
seu cargo três; ou mais filhos menores de 12 anos de
idade;
c) auxílio para a manutenção de indigentes de
qualquer sexo e idade, inválidos para o trabalho.
Art.
Para os Estados e o Distrito Federal é
obrigatória, em seus orçamentos ânuais, na medida
·de suas possibilidades, a consignação de verbas especiais para a despesa de manutenção e ensino profissional de órfãos de 12 a 16 anos de idade.
Justificação

SObre os assuntos tratados nessas duas emendas,
a legislação do Brasil figura entre as mais vergonhosamente atrazadas do mundo. Todos castão recordados do texto da Ordenação de Portugal do Livro
V - Título 95. Par. 4°, que dispunha quanto aos
menores, dêste modo: "se forem incorrigíveis sejam
entregues aos magistrados de polícia llara os fazer
recolher á cadeia por tempo razoável". A Ordemnação
.de Portugal Livro I - Título 88, Par. 12, estabeleceu
esta regra: "Aquele que criou um órfão ou um exposto. até a idade' de sete anos Sem paga. pode ser.atribuições dos juizes de órfãos figura ainda a vergonha de darem-se á soldada os órfãos desválidos, forma
de semi-escravidão que tanto.. repugna aos próprios
vir-se dêle outros séte anos sem soldada", e entre as
juízes. Nosso moderníssimo Código Civil Brasileiro.
sem outra solução ao grande problema. ainda confere
aos juízes (art. 412). o dever de nomearem tutores
ás pessoas que voluntária e gratuitamente se queiram
encarregar da criação de menores abandonados.
Essas tristes rememorações. do período medieval
do 'absolutismo não podem "subsistir no Brasil do
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Século XX. O Estado tem de ser•. compelido agora' àc.
cumprimento do seu precípuo dever: - o da defesa·
e da elevação moral da espécie humana.
Vamos nos aproveitar desta éra nova de constru·
ção e de fé, em que fomos chamados para colaborar
nos destinos do País, afim de cuidar dessa remodela-o
ção dos nossos costumes, tão primitivamente coloniais, no que diz resp~ito a essa matéria.
As emendas supra' estão longe de atender a todos
.os problemas de assistência aos menores· desválidos •.
Mas, dão-lhes o cunho oficial; que vem facilitar as
iniciativas particulares espontaneas, táo lrequente~
entre nós.
Para efetivar a assistência, o poder público pode
auxiliar obras particulares já existentes ou criar
instituições, especiais, quando assim fôr necessário.
As crianças poderão ser colocadas também como pensionistas, em casas de fammas idÔneas, ou internadas,
em colégios, de forma que não lhes pese ainda a condição de órfãos e possam ser incorporados á coletividade.
O problema reclama uma organização complexa e
não pode caber nos artigos de uma Constituição Política, mas sim ser regulado por lei ordinária.
Tornando-se essa assistência umão obrigação dos
Município e Territórios para os primeiros anos da
criança, será mais fácil a fiscalização, devido ao contacto direto das autoridades com a população. E.
estando consignada a verba nos orçamentos, ela terá
de ser proporcional ás rendas dos Municípios, o que
quer dizer ás suas necessidades de assistência.
Essas emendas são apenas a semente de uma árvore cujos galhos, pelo desenvolvimento de circunstancias naturais na sociedade, abrangerão problema$correlatos e darão assim origem a outras instituições
que os poderes públicos se sentirão forçados a manter. não s6 para os menores, como para amparo a parturientes pobres e a filhos de mães operárias, garantindo abrigo higiênico e alimentação adequada aosmesmos na falta da assistência materna. Serão assim
a garantia da saúde e da raça.
Por que razão aqui venho perante VV. EEx., meuscaros colegas, para nela insistir'?
A mulher entrou através da minha humilde pessoa noexercício de novas e grandes responsabilidades. Como poderia eu. desprovida de talentos oratórios e sem prática parlamentar...
.
O SR. ARRUDA FALcÃo- A cultura de V. Ex. é o melhor e o mais elevado ornamento desta Casa.
A SRA. CARLOTA DE QUEIROZ - Bondade de V. EL,
•.• tomar assento nesta ·Assembléia, onde cada um procurou se fazer melhor representar?Professora pública e depois médica' num serviço gratuito de crianças,· tenho passado grande parte da minha
vida em contacto com a infancia que- luta e que sofre.
De todas as questões qUe ocupam a vida de uma Nação,
duas sObreexced.em todas as outras - a educação do povo ea sua saúde. E :as duas profissões que tenho praticado até'
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<hoje - o magistério e a medicina - visam especialmente
êsses problemas.
~ inegável que a cooperaçã.o feminina é sempre soli·citada nos tempos que correm. ' em assuntos de interêsse
social. A mulher tem qualidades que lhe são peculiares e
1lUe precisam ser . aproveitadas na moderna organização
·'social.
' .
~Jã Renan, no século passado, nos comentários do seu
livro "L'avenir de la science'" dizia que "desejava ver as
mulheres participando do trabalho científico, certo de que
elas o encarariam sob novos aspectos." E completava: "os
-socialistas se enganam sObre o papel intelectual da mulher, c
querendo fazer dela um homem. A mulher, afirma ainda,
nunca será senão um homem medíocre .. É preciso que ela
fique no seu papel, que seja eminentemente feminina".'
O apOio que o povo de S. Paulo deu a uma candidatura
feminina para esta Assembléia, foi o resultado direto da gran·de explosão cívica que ali se verificou em 1.932. A mulher
não veiu ter a esta Casa atraída pelo poder e muito menos
influenciada por facções políticas.
Ela veiu arrastada pelo idealismo de um povo, qué jã
-sentiu a sua influência e os beneficios de sua colaboracão.
E que papel desempenhou a: mulher na Revolução Paulista de 1932? Vibrando conjuntamente com o seu povo, o
patriotismo sadio da mulher bandeirante revelou-se capaz de
:grandes realizações. Essa organização improvizada, de -que
'resultou o admirável servico de retaguarda das tropas consti.f.ucionalistas, serviu para mostrar que, dentro das suas possibilidades e das suas atribuições, todos podem servir á
Pátria.
O SR. MORAIS ANDRADE - As palavras de V. Ex. são,
aliás, ilustradas pela experiência terrível da Revolução de
t932.
'
A SRA. CARLOTA DE QUEIROZ - Agradeço muito a
·V. Ex., que foi, então, meu companheiro de jornada.
O SR. MORAIS ANDRADE - ];: a experiência paulista que
fala pela bôca de V. Ex.
A SRA. CARLOTA DE QUEIROZ - Foi depois dessa experiência que São Paulo realizou a candidatura feminina. E
:assim é que compareco pela segunda vez a esta tribuna, para
,desempenhar uma missão eminentemente feminina, convencida de que a mulher precisa. comungar com os .homens e
trazer a sua cooperação a esta nova éra de trabalho, de construção e de fé que estamos iniciando para o País.
Tivesse ela já assumido essa responsabilidade, que Dão
'presenciaríamos a epidemia macabra de suicídios de mulheres de que tanto se ocupam os jornais nestes últimos dias, e
os grandes crimes passionais de QUe participa. Colhida na
,sua fraqueza pela intensidade da vida modérna, ela age
impulsivamente. levada por seus~ instintos, porquê não se
formou para a luta.
É preciso, portanto, canalizar essa energia, aproveitar
·essa riqueza de sentimentos de que é dotada a mulher, em
benefício do bem comum.
:tsse, o fim principal das emendas que tenho submetido
'8 esta Augusta Assembléia, Sr. Presidente.·
.
Fazer sentir a V. Ex., e aos meus"nobres colegas, que à
mulher pode e deve colaborar, encarandoüS problemas sociaiS
>
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:sob n{)vo aspecto, através das lentes do seu temperamento
.
feminino.
Professora, médica, advogada ou engenheira, ela nunca
perderá o tesouro de sensibilidade que a acompanha na vida
·e que faz do lar êsse santuário de sentimentos puros e nobres~ Terá apenas oportunidade de ampliá-los, de estend~
los e de aumentar o seu raio de ação.
.
Eis o que peço· como mulher, quando solicito a atenção
desta Casa. E, se lograr ~xito na minha emprêsa. devê-lo-ei
apenas á largueza de visão e á superioridade dos homens,
aceitando a colaboração feminina.
No assunto referente á assistência á infancia pouco mais
'Vou insistir, após a leitura que acabo de fazer, da emenda
com a sua justificação.
No meu primeiro. discurso já. tratei longamente do assumpto, descrevendo principalmente o que fazem os Estados
Unidos da América do Norte pela, sua população infantil.
Usando da modérna' linguagem constitucional, poderíamos
-dizer que êles promovem a racionalização da assistência á
infancia. E isso é tanto mais animador, quanto êles não
isolaram o problema, racionalizando simultaneamente o
ensino. e os serviços sociais, de forma a atingir hoje êsse
cume de progresso que tanto os caracteriza.
O Children'·s Bureau, a que já me referí desta tribuna,
anexo ao Departamento do Trabalho, ocupa-se do problema
da criança sob todos os seus aspectos. E, através da repartição a que pertence, facilita a interdependência indispensável com outros serviços e com o estrangeiro.
São inúmeras as publicações que dêle recebo anualmente. Ainda muito recentemente chegou-me um boletim nestes
têrmos: "Será publicada brevemente uma ob:r.a sôbre A psicología do adolescente. Pedimos informar se o assunto o
interessa, para que lhe reservemos· um exemplar." Só' isso
dá idéia da extensão do trabalho que fazem os americanos.
Se a uma estrangeira, como eu, que os conhece apenas através de correspondência e seIll reciprocidade de espécie alguma, dispensam essas atenções, que garantias não oferecerão
aos professores e aos estudiosos do assunto no seu país?
Poi·s é isso o que nos falta: uma centralização dos servicos, não para isolá-los, mas para facilitar-lhes as relações
.com outros, de que depende inevitavelmente.
Acabo de lêr nos jornais que a Baía, sentindo as falhas
de desconexão que êsses serviços isolados de assistência provocavam, reuniu-os com o nome de Federação dos' Serviços
c
de Assistência Social.
Em São Paulo, o nosso colega Dl'. Macedo Soares criou,
quando na pasta da Educação, uma Comissão de Assistência
Social. Talvez um Conselho Técnico de Assistência Social,
com essa modalidade, resolvesse o problema, dando completa
autonomía aos vários serviços particulares.
.
. No meu discurso inicial já disse que, a-pesar-de não
encontrar sinão na Constituição da Polônia um artigo men~ionando a obrigação do Estado para com as "crianças moralmente abandonadas e aquelas a que faltarem oS cuidados da
família", insistia em incluir essa obrigação_ p.a nossa futura.
-Constituição, por considerar o problema da Assistência á Infancia no Brasil um problema eminentemente nacional. São
as nossas condições de vida, de. clima, de topografia, de formação heterogênea por correntes imigratórias dive~sas que
-nos. obrigam a pensa~assim.

o
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E, quando confiei essa obrigação primeIra aos Municf-pios, entregando-lhes a criação e educação de menores abandonados até 12 anos de idade, auxílio ás famílias necessitadas·
e manutenção d~ indigentes inválidos para o trabalho, foi
especialmente com um fim educativo, procurando mteressar
diretamente as pequenas populações do Brasil nos seus serviços de assistência. J::sses são os problemas que cada um de
nós tem diante dos olhos, quer habite as grandes metrópoles,
quer as pequenas aldeias. As crianças até 12 anos podem
frequentar as escolas primárias municipais. Um serviço municipal nessas condições atrairá o interêsse da população·
para as necessidades que lhe dizem respeito, provocando
maior número de doações particulares para os mesmos fins e
interessando a população local, de forma a estimular
principalmente o elemento feminino, cuja cooperação é
sempre preciosa. Veio de encontro a êsse meu pen.§.amento a
·carta endereçada a esta Assembléia pelo ilustre professor
. Olinto de Oliveira, digno de toda a nossa cop.sideração de
brasileiros pela sua obra patriótica em prol da infancia e·
que já foi publicada na íntegra por oca'sião do discurso proferido desta tribuna pelo Dl'. Xavier de Oliveira.
Um pequeno trecho, porém, peço licenca para recordar
neste momento. É aquele em que, depois de oitar os recursos'
a que um serviço de assistência á infancia poderia estenderseus benefícios, cqmo uma árvore que estende Os seus galhos,repetindo a imagem por mim já empregada, propõe êle a
fundação de uma associação em cada Município, dizendo que·
um médico poderia dirigir naturalmente o servico. como técnico e na falta dêste uma senhora inteligente e de boa vontaüe, ·de acôl"do com os recursos do Município e da própriaassociação.
.
Repito-lhe as palavra·s: ":Esta maneira de agir o.fereceria as grandes vantagens da sua feição educativa e social.
Em primeiro lugar, mostraria. a importanciª" dos problemas·
da infancia, tomados em consideração e prestigiados pela
autoridade. Depois, chamaria para êles a atenção dos melhores elementos da sociedade local,~ promovendo sobretudo
entre senhoras, o gosto pelo estudo destes problemas; disseminando entre elas noções de puericultura e higiene 6desenvolvendo o espírito de solidariedade humana. Além
disso, íorneceria ás localidades longinquas um centro de intel'êsse mais elevado e patriótico do· que a maior parte dos
que habitualmente congregam seus habitantes. E, finalmente, poria em marcha, implantando-a nas raízes mesmas da
população, o mais importante dos problemas atuais da Nacio.
nalidade".
.
Esta a feição que pI'ocuI'ei dar á minha emenda, senhor
Presidente, e meus nobres C~gas, sentindo-me sobremodohonrada por poder justificá-la assim com o "magister dizit»
que soa aos meus ouvidos como as palavras do grande poeta
latino: "Macte animo, generose puer, sic itur ad astra".
Peco licença, Sr. Presidente, e meus presados ~ cQlegas,.
para prosseguir nas minhas considerações, ocupando-me agoTa da primeira emenoa da bancada paulista de que sou relatora, que diz respei(o á Defesa Nacional e que já figurou
dentre as por nós apresentadas ao Ante-projeto da Constituição.
Refiro-me á emenda ao~ art. 78 do Ante-projeto qu~
traz agora o número 183 no Subs.titutivo e que já mereceu
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d·esta tribuna a brilhante defesa do nobre Deputado por
Alagôas, Sr. Góis Monteiro, a quem reitero meus agradecimentos pela atenção que dispensou ao meu trabalho. .
A emenda ao Ante-projeto, que trazia o número '690, já
propunha na sua justificação que a obrigação das mulheres
para com o Estado. consistisse aj)enas no juramento á bandeira, igualmente proposto pela Bancada Paulista, na emenda
n. 775.' O Substitutivo, aproveitando esta idéia, colocou-a
como parágrafo 2°, do art. 183, mas acrescentou a este mesmo artigo a afirmaCão de que as .mulheres ficam excetuadas
do serviço militar, afirmação essa que já declaramos na
nossa primeira emenda julgar desn~cessária. Somos. portanto, coêrentes, quando a riscamos agora do texto do artigo
(emenda n. 1. 011 ao Subustitutivo) .
; Pretendendo fazer consistir apenas no juramento á bandeira as obrigações da mulher para com o País, no que diz
respeito á defesa nacional,' êsse deverá ser para nós o § l°,
que redigimos: Todo. brasileiro é obrigado ao .1 uramento
á bandeira nacional, na forma e sob as penas da lei.
Desde que estendemos; essa obrigação ás mulheres e
julgamos que elas estão implicitamente dispensadás do se1"vico militar, não poderíamos aceitar a designaç:ão na idade
do serviço militar, como consta do Substitutivo. O § 10 passará, então, a 2°, dizendo que "nenhum brasileiro pOdera
exercer cargos políticos ou função pública, sem provar que
está quite com as obrigacões estatuídas em lei para com a
defesa nacional". E assim, após haver prestado seu juramento á bandeira nacional, a mulher brasileira ficará apta
a receber o seu titulo de eleitora e a exercer qualquer funCão pública.
Representará isso, por acaso. uma obrigação para a mulher brasileira? Qual delas, ao despertar a9s sentimentos de
patriotismo, deixou de prestar no seu íntimo inúmer~s vezes
êsse juramento? Pois bem, que se lhes pede é apenas uma
exteriorização dêsse sentimento sublime que elas todas possuem em tão alto grau, com
fim· educativo, eom a finalidade nacionalista, que as condições sociais da nossa gente
ainda e::d~em.
Reputo-a de grande alc:mce cívico, no momento em que
alravel;samos.
São inúmeras as vantagens que essa medida nos pode
.
oferecer.
Neste momento, em que a mulher ingressa na ·....ida pública, essa prática viria incutir o espíl'ito de solidal'iedade,
entre Jovens de ambos os sexos. nivelando-os p~raIlte a Pátria e evitando perigo das doutrinas individunlistas. masculinas Ol1femininllS. Hoje, que macas e rapazes ocupam os
mesmos bancos escolares e comparecem diante das mesmas
urnas eleitorais.· é . preciso que seJam orientados támbém de·'
forma a alimentar os mesmos ideais. E nenhuma medida se
me afigura mais propícia a essa formac;ão do que a do juramento á bandeira, colocando acima dos intert\sses individuai$
interêsse comum e superior da
dt\ste ou daquele sexo,
Pátria.
.
O juramento á bandeira não exige da mulher =serviços
incompatíveis com o seu se~o. Sem milit~rízá-l.a, r~s~lve o
problema da sna incorpo!,acao çom a_máxIma s~m'plICldade.
Além dêsse aspecto educatIvo, nao resta dUVIda que o
Juramento á bandeira poderia repre~entar uma medi~a econômica, facilitando o alistamento eleItoral. Como realIzá-lo?
c
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A lei ordin~ia regulará. Mas, permito-me trazer aqui algumas sugestoes.
.
No .fim C!0 curso primário, único que esperamos divulgar obrIgatorIamente, por enquanto, parece-me dE\masiado
cedo. Poderíamos lançar mão das prefeituras municipais. E
num mesmo dia do ano, 7 de Setembro, por exemplo, todo o
Brasil vibrariaunfssono, acolhendo sob a sombra da sua bandeiz:a os votos de fidelidade de milhares de jovens brasileiros.
ASSIm: em pequenos núcleos, povoação por povoação, cidade
por CIdade, não se tornaria dif.icil a execução. E todas as
gerações, á medida que fossem completando 1~ anos. por
exemplo, jurariam bandeira. Dar-se-Ihes-ia em troéa um
documento justificativo, que, apresentado na ocasião oportuna, serIa urna confirmação do registro civil e daria direito
ao alistamento eleitoral, dispensando o requerimento. As
prefeituras municipais poderiam fornecer anualmente as
listas das pessoas que houvessem jurado bandeira. tornando
possível atp. a qualificação ex-officio. Recebidas as listas,
seriam alistados os que prenchessem condições legais.
Não insistimos mais na garantia que essa medida ofereceria á Nação Brasileira, afastando o perigo da dupla nacionalidade, tão. frequente num país de imigração corno
o nosso.
Para os rapazes, isso é de grande alcance. Os cofres públicos nãq poderiam manter exércitos para a totalidade da
mocidade masculina. A educação física generalizada poderia
encarar êsse problema militarmente nas escolas secundárias,
evitando a sobrecarga das linhas de tiro na época dt:' estudos
de maior responsabilidade e sem êsse esfÔrço ffsico extraordinário na adolescência. Tudo isso para rapaze.s, está. claro.
Munidos do seu diploma de juramento á bandeira êles poderiam se alistar eleitores e s6 posteriormente serlam sorteados.
A educação física para moças obedecerá ás regras universais, atendendo ás suas condicões fi!'liol6gicas e contribuindo largamente para o problema da eugenia da raca. Uma
vez jurando bandeira, elas continuariam a de.<:empenhar o
seu papel na família e na sociedade. Por enquanto, não se
pode pedir mais á moca brasileira. As suas condições sociais,
a educação que lhes temo!'\ dado ató agora, não nos permitem
entrever ainda outra soluCão.
Encaremos agora o grande alcance sentimental do ato
de juramento li bandeira. Emborn InIciado para as atuais
gerações até fS anos, êlc Mnsegufrla congregar todas as ge'l'ações passadas sob a influ~ncia dessa mesma vibração ~a
triótica. Os pais, os Rv6s. que assistissem ,'urar bandeIra
seus filhos, seus net.os, reunir-se-iam com êles em esplrito,
diante do altar da Pátria, E isso simultaneamente, de norte
a sul dêst.e Brasil imen~o. seria. incontestavelmente, uma
garantia para a unidarle nacional..
.
Quem de n6s, ao empreender uma VIagem longInqua no
seu País, não se sentiria mais brasileiro ao deparar num i~
teriOl' distante com aquele mesmo quadro que estava habItuado a ver na cabeceira dp. seu filho e que nada mais encerra do que o documento do juramento á bandeira?l Teria, para
os olhos a fôrça evocativa da música, para os ouvidos, quando faz vibrar os sentimentos patrióticos· no que êles têm de
mais profundo, ao som dos primeiros compassos do Hino
Na-cionál.·
I
São medidas como:essa que precisamos para solídifi- cação da Pátria Brasileira. Em vez de aguardarmos as s~pre-
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sas da evolução que em -.muitos paizes já criou a necessidade
de um govélrno forte e centralizador, vamos fazer com que
a mocidade seja a sua guarda e se compenetre da sua terca.
Ela terá de ser a sua defensora natural e precisa também
se tornar a garantIdora ,da sua unidade. E nenhum mdo se
nos afigur'a mais simples e mais eficaz do que através dêsse culto ao 51mbolo naCIOnal.
<.lue êie saJa o traco de união entre todos os brasileiros,
homens e mUlheres! E que a sua imagem, penetrando através das famílias que sâo as verdadeiras celula:s SOCIaIS, re1>resente o papel de uma seiva vivificadora, alimentando o
orgamsmo nacIOnal.
a diploma de haver jurado bandeira será o salvo-conduto do ciaadão, homem ou mulher. Tendo-o prestado, o
cidadão brasileiro fica apto a exercer qualquér função púbiica ou o direito de voto. E, preparando-se para êl~, o alUno de nossas escolas adquirirá insensivelmente o sentimento
de civismo que o integrará um dia na propria Patria.
::;ubmeteneto a êsse simples compromisso a autonomia
civica, incutiriamos individualmente o sentimento de Patria
e dariamos ao Povo Brasileiro uma noção mais nítida da
sua grandeza.
.
Veriamos assim resolvido, com a máxima simplicidade,
o problema da incorporação da mulher nas fileiras cívicas,
que hoje preocupa tantos países estrangeiros e que tem
provocado até soluções extravagantes, como' a incorporacão
da mulhe<' no exército, que já procuram realizar alguns.
a que poderiamos fazer, para solucionar êsse caso e ter
a certeza de que, no momento em que a Pátria viesse a necessitar de Spus serviços, encontraria a n1ulher em condicões de prestá-los com eficiência?
Falo com a prática recente de uma mobilizaCão. Na
Revolução Paulista de 1932, tive oportunidade de organizar
e dirigir dois servi~os femininos, nos quais orienLei cerca
de 1.000 seI'lhoras. E como se me afigurou difícil, o que um
simph':s fichário poderia siste:natizar.
,
.,
Por ocasião do alistamento eleitoral, declarando idade,
naturahdade, profissão, etc., bastaria que' cada senhora declarasse a profissão que estaria em condicões de exercer
um dia, se a Patria necessitasse do seu auxílio.
Não se trata de üm recrutamento e nem da: servir em
caserna. É um voluntariado que só enobrece. Aliás. eu não
creio que brasileiro algum, homem ou mulher, sesinla. diminuido por ser recrutado como reservista ou designado
para servir o seu País.
.
Sngl'stões il\teressante~ me foram trazidas por paLrícias nossas, ap6s o meu primeiro discurso. Mas, nôla declarei,
e aqui reafirmo, que estamos fazendo uma experiência e ~a
veOl08 por enquanto fIcar apenas no .Juramento á bandeIra. .
para as mulheres. ~em sequer correspondência de serviçospodemos pensar em exigir delas. desde já. O que sugiro
apenas é que, ao se alistar eleitora, cada uma declare espontaneamente os serviços que poderá prestar em caso áe
mobilização..
:
Dactil6grafas, chau{{euses, costureiras, enfermeiras,
químicas. simples guard.H~s. 13;vadeiras, cozinheiras, !odas
virão prestar o seu auxl1IO. DISSO tenho certeza e afIrmo.
porquê assisti á explosão patriótica da mulher, na Revolução de 1932. Todas queriam trabalhar. Mas, uma organiza-
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4;ão não se ímproviza. E quantos. elementis preciosos se perderam em serviços sem importancia!
Falo com a experiência de quem presenciou. Não houve no mundo feminino quem ficasse indiferente. As classes
mais humildes se manifestaram. Ao abril' a primeira oficina de costura, 750 senhoras se alistaram, em três dias e
a matrícula precisou se encerrar. Duas delas se apresentar~m: Doutor:a, não sabem~~ costurar, desejávamos lhe pedIr que consentIsse em que Vlessemos fazêr a limpeza da sala
diariamente.
.
Outras pediam para passar roupa. Muitas para lavar.
E assim é que todas as classes sociais deram as mesmas de~
. moustra(:ões de civismo;
Um fato não me furto ao prazer de contar perante esta
Assembléia para que siÍlta coroo eu senti o alto patriotismo da mulher brasileira sem di:;tinçãode classe nem de
côr.
Era uma I'aparig:>. moça. Logo p~la manhã aproximou,..
se timidamente do 'balcão que recebia donativos. Lá estava
eu por acaso, nêsse momento. Trazia um pacote bem apresentado. Perguntei-lhe quem enviava, pensando ser emissária. Hesitou e me disse: - Á senhora diga que é de uma
cozinheira paulista. Eu trabalho todo o dia e não posso
prestar serviço.
.
Abri. Eram mil, cigarros que ela oferecia aos nossos
soldados.
Quem poderá duvidar da for~a de patriotismo que concentra a mulher brasileira, depois de cênas comoventes
como essa?
'
Vamos, portanto, em seu auxilio. Vamos orientá-la.
Vamos lhe dar todas as oportunidades de melhor servir. E,
para começar, um simples fichario Ou o próprio título de
eleitora resolveria o problêma.
.
Está claro que a lei. que determina o tantas restrições
para o serVIço militar dos homens, terá de ser ainàa mais
elástica para as mulheres. Todas as mães ficarão isentas,
porquê servem melhor ao lado de seus filhos. As, professoras. as funcionárias podem obter equivalência de servicos •
.Mas. estou certa de que o voluntariado acorrerá.
E assim. a mulher. depois de jurar bandeira e de possuiT o seu título de eleitora. terá ,a certeza íntima de que
se a Pátria dela necessitar, poderá servi-la um dia, ocupando ainda com mais honra o lugar que lhe compete no l:'u' e
na sociedade.
Agora, a educação... O que poderia eu trazer de original sôbre o assunto a, esta Casa, que já ouviu as sentenças
dos mestres e recebeu as sugestões dos especialistas .••
Tomando assento dentre os doutos, como .oil maestro de
calor chi sauno, tra la filosofica famiglia" - aqui está l\Iiguel Couto;para nos repetir: "'No Brasil s6 há um problema
.
nacional - a Educação do Povo".
. Assim sendo, como poderíamos nós, Constituintes de
1934, aqui chamados para dotar o Pais dos princípios que
melhor possam orientar o Pais, descuidar désse problema?
A frase do .grande mestre parece encontrar em cada um de
nós um éco. Se assim o digo, é porquê, dando-me ao trabalho de contar as emendas apresentadas a cada artigo do
Ante-projeto, verifiquei que o art. 112, que tratava da educação, foiQ que mais suges~ões -provocou por parte dos Srs.
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Constituintes. Mais de meio cento de emendas lhe foram trazidas. E agora, ao Substitutivo, elas não são menos numerosas.
O Ante-projeto destinava um título todo ás questões
educativas - De Cultura e do Ensino. O Substitutivo, po~
rém, reuniu a Família e a Educação nUm s6 capítulo.
Ensino· ou Educação? O Ante-projeto fala, em ensino. o
Substitutivo dedica um capítulo á Educação e á Família.
Num livro ultra moderno, "Educação e Cultura na América", por Harold Rugg, professor de Educação na Universidade de Colu~bia, encontramos a definição: - "Educar A
organizar o ambiente para o desenvolvimento da criança,
e técnica em matéria de Educação consiste em favorecer
êsse desenvolvimer;.to".
Veremos que, no Brasil, o Estado precisa mais edacar
do que ensinar.
Ingenieros diz - "Enquanto a instrução se limita a
transmitir noções que a experiência julga verdadcira3. s6 a
educação sugere os ideais que se presumem propícios á perfeição ...
Aquí, diz-se muitas vezes que o Estado tem o dever de
alfabetizar apenas. O que adiantaria? Alfabetizar QUer dizer
ensinar a ler e a escrever. E, com isso, não terá um govêrno
conciencioso cumrJrido o seu dever.
"Ler e escrever são excelentes coisas", diz Breal no seu
livro Qllelques J10ts sllr l'Instruction Publique en France;
"mas, seria mudar bastante a significação das pala',rras o
dizer-se que um. homem que sabe escrever uma cédula de
voto ou ler uma placa na esquina de uma rua recebeu a instrução elementar. Que valor teria uma instrução que não
servisse para desenvolver a reflexão e o raciocínio. e que não
desse ao espírito alguns conhecimentos, os quais viessem
despertar o desejo de aprender mais? Seria antes um arremêdo do que uma ....erdadeira instrução. E nunca devemos
fazer as nossas estulísticas por uma folha rabiscada ou uma
palavTa soletrada".
Paul Bert, o ilustre parlamentar francês. que tanto se
dedicou á causa do ensino no seu país, dizia também que "a
leitura e a escrita eram simples meios de adquirir ensino".
De acôrdo com Huxley, O ilustre fisiologista inglês, afirmava. ainda que "ensinar a criança somente a ler e a escrever é colocá-la esfomeada e munida de um talher, diante de
, um prato vazio".
A instrução que no Brasil se costuma a dar gratuitamente, mesmo nos lugares em qU2 ela está mais adiantada,
consta apenas de um curso preliminar, onde a criança vai
aprender a ler e a escrever. Em raras cidades funcionam
também cursos complementares, secundários ou profissionais.
O itleal seria que o Govêrnô pudesse dar sempre uma
instrução completa aos seus filhos, a qual constasse de três
cursos ao menos - jardim. da infancia, curso preliminar e
curso complementar, secundário' ou profissional - e acompan!lasse a evolução da criança no seu desenvolvimento físico, intelectual e moral.
O .ensino assim administrado, obrigat6ria e gratuitamente, dos 5 aos 16 anos, viria satisfazer todas as necessi-·
dades da instrução. Mas, para isso, seria preciso que o Govêrno pusesse escolas dêsses graus diferentes ao alcance de
todos e désse assim uma escolarização gratuita de oit-o-annos,
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pelos menos, a cada criança. Ora, isso representa ainda uma
despesa muito exagerada para os nossos cofres públicos, que
não poderiam arcar com tais excessos. .
Embora estabelecida por lei, 3. instrução obrigatória no
BrasIl só tem tomado uma feição puramente teórica. Em
São Paulo, onde umgovêrno chegou a reduzir apenas a dois
anos o curso de alfabetização, nem assim conseguiu generalizar a instrução.
Se o ensino, como deve ser ministrado, representa uma
'despesa exagerada para os cofres públicos. vamos procurar
um meio de resolver o problema 'sem prejuízo para a intelectualidade do País.
Não temos o direito de ser idealistas num momento em
que é necessário agir.
"
Está claro que a necessidade mais urgente, aquela para
a qual não estão voltadas todas as vistas, é a da criação dos
_
chamados cursos preliminares.
Para nós, felizmente, a lei da instrução obrigatória re.presenta, neste momento, um embrião de realidade, pois, de
Norte a Sul do Brasil todos os pod<.:res municipais, estaduais
e fer.f'T'uis. converj?;em suas vistas par~ êsse mesmo pento. E
a prova disso está no interêsse que despertou nesta Casa o
capitulo da Educação.
Enquanto o Govêrno não puder resolver todo~ o problema educativo, precisa ao menos começar a se ocupar sistematicamente das crianças dos 7 aos 8 anos de idade, mandando-as para a escola. Se esperar um pouco mais, talvez
já tenha lutas a sustentar.
Entre as famílias pobres, uma criança de 10 anos de
idade, por exemplo, quando ainda não alL"'{ilia as despesas da
casa com o seu trabalho, empregando-se para recados ou
vendendo jornais, pelo menos já tem o desenvolvimento: necessário para substituir a mãe em alguns trabalhos materiais da ca:;a e ocupar-se dêles na sua ausência. Entre o trabalho do filho e o trabalho da mãe, está claro que êste é o
maIS reudoso para a família; de modo que se sacrifica a
criança, privando-a de ir á escola e sobrecarregando-a de
trabalhos materiais, neces~ários ao bem estar da família.
Para evitar êsse mal, é forçoso que o Govêrno obrigue
a criança a frequentar escola, pelo menos dos 7 aos 12 anos.
Enquanto ela não serve de auxílio á casa, o pai não tem dúvida em mandá-la á escola; e, sendo essa justamente a idade
em que, desenvolvida, começa a se libertar do regaço materno ,e a correr as ruas ou os campos sozinha, é de toda 8
vantagem a sua. permanência na escola, onde já vai aprender princípios de moral e disciplinara espírito.
Dom .essa orientação, a criança teria uma escolarizacã~
gratuita· de 3 ou 4 anos, pelo menos, o que representaria o
mínimo necessário.
A emenda da bancada da Chapa Única, apresentada ao
Ante-projeto, foi apenas. refundida com novas sugestões trazidas pelo estudo constitucional. Em linhas gerais, eta poucas modificações sofreu. Vamos proceder á sua leitura, para
depois analisá..;la:
Emenda

'(Educação)
Arts. 170 a 179 - Substituam-se por: .
Art.
A educação é direito detados os cidadãos e deve
ser ministrada pela família e pelos poderes ,públicos.
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Art.
A ação dos poderes públicos em matéria de educacão será exercida concorrentemente pela União. pelos Estados e pelos Municipios.
§ 1.~ Cabe á Umão:
I - Estimular e coordenar a obra educacional em todo Ó
Pais, por meio de um Conselho Nacional de Educação;
I l - Exercer a ação supletiva onde quer \lue se faça
preciso. por deficiência de iniciativa ou -de reCl1r~n!='
m - Instituir e manter nos Territórios sistemas educacionais análogos aos dOci .E,;;lados;
IV - Criar o fundo de educação nacional, constituído
pelo produto das sobras das dotações orcamentárias, taxas
especiais. doações, percentagens sÔbre o [H'oduto de vi::ndas
de terras públieas e uutros recursos financeiros;
V - Manter no Distrito Federal o en3ino superior a o
universitário .
§ 2.° Compete aos Estados e ao Distrito Federal:
I - Constituir o respectivo fundo de educação constituído pela forma estabelecida no n. 4, do parágrafo :lllterior;
II - Organizar, administrar e custear os seus sistemas
educacionais, em todos os graus e ramos, sob a orientação de
um Conselho Estadual de Ensino. ~---=
§ 3.° Compete aos Municípios:
I - Contribuir com 15 % pelo menos da renda dos seus
impostos para o fundo de edueação dos respeetivos Estados;
li - Au.""riliar os poderes estaduais em tudo que :-;e l'efira ao ensino primário, secundário e profissional, instalação
de eseolas e _instituições que assegurem a frequência escolar.
~t.
O plano nacional de educação compreenderá es.~;- ~s os p,"J'a1l5_ comuns l'! especializadas.
;:
-··~··;;.educação primária será obrigatória e gratuita, a
partir Q , " 3 anos, estendendo-se a obrigatoriedade progressivament
á os 18 anos, por meio dos processos educativos
subsequeL._.. .." secundário ou profissional.
§ 2.° Enquanto os cursos secundárIOS e profissionais não
forem suficientes para todos os alunos, dos 12 aos 1S an3S,
a selecão da matl'ícula far-se-fl de nc:"lrdo cem pr"~essos
objetivos de seleção, apropriados á finalidade do curso.
Art.
O ensino particular obedecp.rá ás normas traçadas pela União e pelos Estados, e. salvo em 21: tra~ando
de lin~'Uas estrangeiras, será ministrado no idioma pátrio.
Art.
O corpo docente das escolas oficiais ou reconhecidas, secundárias e superiores, será constituído mediante
concurso de -titulos e provas. Não serão reconhecidos os estabelecimentos particulares de ensino qua não ass~gurl!m a
seus professores a estabilidade, enquanto bem servirem, e
uma remuneração condigna. Os professores catedráticos \los
institutos oficiais serão vitalícios.
Art.
A educação, tanto nos estabelecimentos públicos,
como nos particulares, yj ..ará a formação do homem e d.) cidadão. desenvolvendo. num espírito brasileiro, a conciência
de solidariedade entre os povos.
Art.
Dos fundos d~ educação, uma percentagem. fixada em lei ordinária, dei:ltínar-se-á especialmente a garan-'
til' assistência -aos alunos _necessitados. [Iropol'j>jonaoiio,
assim. oportunidades iguais á infanciae á juventudeâe todas -_
as classes.
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Parágrafo único. ~sse fundo de assistência garantirá o
fornecimento gratuito do material escolar, o custeio das
bolsa~ escolares, .a assistê~cia alimentar, dentária e médica,
estadIa em colômas de férIas, aos alunos desprovidos de recursos financeiros.
Art.
É vedada a promoção de alunos, mediante a dispensa das provas escolares de habilitação, aproveitamen.to ou
capacidade.
.
Art.
A educação física, moral e sanitária e a cultura
cívica serão obrigatórias nas escolas primárias, secundárias,
profissionais e normais.
.
Em que nos baseáliJos para orientar a nossa emenda?
Em primeiro lugar, nos t.rabalhos que aquí foram apresentados e nos magnificos discursos pronunciados sobre õ assunto, nêste recinto. Em seguida, levamos em conta as
~ond içõcs especiais em que Se acha o Brasil, devido ás
variações de clima, á extensão de seu território, á sua topr;a:f"f.fia, á dpõlsidaí/,' ri" ponula0f.o. á desigr;.aldude do nível
intectual do Povo,.á desigualdade econômica.
Hoje, Que tudo se objetiva, seria fácil julgar deSSa sitU:1'::ío. BUE'taria que, com os recu!':sús da- ciência moderna,
nos elcv:lssem0s num aeroplano e contemplassem.)!; do alto
os aSlléctos vaI'jados da terra brasileira.
Quem num golpe de vista observasse as fl<'rest.as dp.nsas do Norte, a extensão arenosa do moroal, as montanhas
ce11trai::. C::1::Jjcarl:ti' ~e p!'auenitc:: ]"lovoncões e as :'111'~'les
americanizadas no ~ul, nunca poderia Densar em estau.dardizar o en"ir.G entre nós.
Bastaria essa vista de conjunto dos cenários brasileiros,
para Q11.., tivessemos a comp~eensão do todo. e" s9ntissemos qu~ não seria possível enCarar sem ela o problema educativo ne Por·asil. Para t.racar- um programa nacional de educação I:>I'eci"nmos conhf'cer as realidades brasileiras.
'PoPulaG0es alí"!nf::renas aqui acorrem todos ')8 dias.
acabando· por se identificar com o País e nêle passam a vi'Ve!' detlrllllvamente.
A viela bl'asile'ira é um caldeamento de heran<;:,as lnjfgenas, de tradições africanas e de hábitos europeus. A
família que deles se origina vai ser o primeiro centro educativo da criança brasileira. Portanto, o problema educacional no Brasil é mais importante, talvez, n:) que diz respeito aos aclú\!.os. do que no qtle concerne á cric.nça propriament.e flUa. Na f',::~.:)la., p.la "p;l~;:a poncas .hora.<;•. no. lar vive
a sua vida. A familia dá muit.o para educação da criança.
E é por isso que a emenda da bancada da Chapa única, depois de afirmar que a educação é um direito de todos os ci" dadãos. diz que ela será exercida pela família e pelos poderes públicos.
Que· conclusão tiramos daí? Que o problema da educação éUlll ,,;'ublema predominnntenwute sOCIal. O Estado
nITo pOlie se apoderar da crianca e;;oislicamentr. em ;::pu·
benefício. J::le precisa criá-la para o meio em que ela terá
dp- viver mais tarde. Logo. a escola precisa variar em função com (I. meio. Bm nenhum nafs. talvt':t: como no Brll:::iL
Várieo grau de desenvolvimento~das populações,_ variem
as Stl~!" np('e"sid~t1('os p a:::snas PX::rêi,cias.
·Parece-no5 impossivel, .portanto, fixar um tipo de escola, na qual modelariamos toàosos brasileirinhos. O que pre-
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cisamos é fazer' escolas' para todos, mas nunca escola
úníc·a.
Pela sua vastidão, pela extensão enorme de matas ..•
O SR. JOSE CARLOS- Pela extensão e, sôbretudo, 'Pela
latitude.
.
A SRA. CA:RLOTA DE QUEIROZ - ... ao lado de ou':
tras regiões que já são verdadeiros centros civilizados,
o Brasil não pode absolutamente uniformlzar a sua escola
pública e criar para ela um tipo único. ES53. é a maior dificuldade do 'Problema a resolver.
O Que convem·á eapilal de S. Paulo, por exe"'1plo. jã
não poderia convir á maior parte das povoações do litoral
dêsse mesmo Estado, as quais, embora fiquem a pouca distancia da mesma capital, são ainda muito atrazacas.
Nã.ü sendo possível, portanto, a' unificação do pnsino
primál':O no Braó::l, vamos vêr ao menos como se poderia
estabelecer uma unidade, nessa variedade imensa com que
temos de lutar.
O SR. VfTOR RC'SSO?-B~O - As variedades chegam, ate,
a ser individu~js. do pontada vista psicológico e pedagógico.
A SRA. CARLOTA DE QUEIROZ - Mais adiante, faço
alusão a êsses problemas individuais.
Para evitar os desiquilíbrios, poderiamos tentar a criação de um centro coordenador, que procurasse provêr as
necessidades de uns, sem proj:ldicar as de outros. É o
Conselho Nacional de Educação. de que fala a emenda.
Com êle procur3mos afast:::r o ensino das competicões
polftico-partidarias, unicas respcnsáyeis
entre nós pelas
. frequentes e inoportunas reformas.
,
O Conselho Racional de Educação, órgão técnico, autônomo e independente, mas sem função administrativa, poderia manter relações ele interdependência com todos os serviços de utilidade pública - Negócios Interiores, Agricultura, Saúde Pública, Viação, Marinha, Guerra e até Relações
Exteriores - tra~lmdo planos de ensino, que poderiam durar
longos anos.
Nos nossos sertões, há crianças que vivem ainda longe
de qualquer convívio social, por falta de estradas e vias de
comunica~ão e que aí permanecem fal almenta
expostas,
sem meios de defesa, ás moléstias endêmicas da região. Na
maior. parte, vivem do pedacinho de terra qu'ó' habitam, o
qual lhes dá o que comer e onde dormir. Não tendo ambic;ões maiores, encontram dentro do -estreito horizonte visual
tudo de que carecem. Os seus próprios pais, se por ventura
são dotados de alguma atividade, acabam por levar uma
vida vegetativa, porquê não têm campo onde =possam estender maiores aspirações.
Por aí, vemos as relações que a educação precisa manter fóra do seu campo de ação. com a Viação, a Agríc.ullura, a Saúde Pública, etc.
Criado ô Conselho Nacion:::l de Educacão. êle poderá
dirigir suas V1Stas especlalmente
par~ êsses lugares de
mais dificil acesso e população r~nos densa que são as
que mais curecem de :>-·,-;li". pr(}!'l,rando estabelece;:- um
equilíbrio no nível intelectual do País.
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Além de estar em contado mais direto com o Gové1'':'
no, o Povo da cidade ainda recebe influência da civilliaCão que o rodeia. Portanto, não é aí que o problema da
educação assume maior importancia.
As crianças da cidade, quando crescem, já vão por si
sós á procura da escola. O mesmo não se da no sertão. Aquié a escola que têm de ir ao encontro da criança. Portanto,
a parte mais séria dêsse problema no Brasil é a creação de
escolas no. sertão, onde, as ambições sendo menores e menores as exigencias, a necessidade da instalação ainda não
se faz ,.ell! 11' .

Vivendo longe do convivia. :,ot;jal, o nosso sertanejo ain-

da não está compenetrado do papel que lhe compete como

cidadão e nem trata de se preparar pará ê!e. Mas, num regime democratJco, em que todos gozam dos mesmos direitos. qUe!' lJabitem as grandes cidades, quer vivam no mais
afa:;!<'I.)o 5',~rtiio, é forçoso que recebam instrução e disponb:un de elf'mento5 paI"'''.. desenvolver a sua inl:eligl1Lcia.
. Tanto (S cidadão brasileiro o peqneno habitante das 1'egiõeF l!)p~mquas, como a criança mais feliz. intplf'('tua.lm p nte falando, das grandes cidades, que já honram e justificam o nosso progresso. A uma e outra o Govêrno precisa
dar instrucão, porquê todos tem ~ua parte de 50lídal'lt--dade no progresso e na integridade desta Pátria que é o nosso
'.
orgulho.
Quando todo o cidadão brasileiro tiver as mesmas oportunidades poderá desempenhar com m.ais eficiencia o papel
que lhe compete na comunhão social.
.
Penetrando nos sertões, indo ao encontre das pobres
crianças que lá vivem abandonadas, a escola acabaria por
vencer as causas de inferioridade que as perseguem. E, começando por dar atenção ao lado físico, combateria as moléstias endêmicas, preparando ao mesmo tempo a criança
para um trabalho mais produtivo.
Para iniciar êsse serviço, que é um verdadeiro serviço
de saneamento, o Govêrno poderia criar núcleos educativos
nas zonas mais necessitadas.
A orientação 'científica, dada por um médico, acabaria
por combuter radicalmente todas as causas de inferioridade
física, da qual as outras não passam de consequências. E, se
a fraqueza organica ou a falta de desenvolvimento intelectual
do habitante dos nossos sertões tivessem uma origem patológiéa, vencida esta. por quem' cumpre vencê-la, poderíamos
ter a esperança de resolver melhor o problema da educação.
,Por outro lado, quando se tratar de crianças das cidades, outros pontos serão objeto de atenção. Elas também são
vn~mas de males físicos, dos quais merecem seI' libertadas.
O SR. ARRUDA FALCÃo - V. Ex. permite- um aparte '1
Acabo de ler Júlio Barrios, o qual salienta que a escola primária, no sertão, exerce influência social que se pode eom~
parar á das academias, nas capitais. Repercute no seio de
todas as famílias o ensinamento da escola, por intermédio
da crianca.
A SRA.. CARLOTA DE QUEIROZ-Muito agradecida pela
contribuição preciosa de V. Ex.
E, se a escola do campo precisa ser um sanatório de
moléstias tropicais, a escola da cidade deverá, muitas veze!,
também, tomar um caráter de sanatório, para dar aos pobres
pequeninos, que vão á sua ~rocura, um ar mais puro a res-

-

507-

pirar, uma alimentacão mais sadia e mais completa, uma
vida em tudo mais higiênica. Quando êstes cuidados ainda
não bastassem. e tivésse,mos de lutar com organismos depauperaJos e constituições raquíticas, deveríamos llontinuar a
nossa obra benfazeja criando as colônias de férias, levando
essas crianças para a montanha ou para beiJ'a-mar.
De modo <tue todo o serViço de instrução deve sempre
marchar a par de um serviço de higiêne, vara prud uziJ' resultados.
Colocada assim a criança em condições mais favoráveis
para o seu des~nvolvimento, maiores esperanças podei'íamos
ter em relação ao futuro da Pátria.
_ A instrução do sertanejo, esquecido na sua casinha de
sapê e afastado de todo o convívio social, represf"nta nm estimulo para a 'nossa gente e uma defesa para o País. Do seu
trabalho inteligente pode resullar o eIlgrallde'~lmeuto da Pátria. Esse descuido, em que se vem reincidindo ha dezenas
de a~os, vai privando sempre o País da colaboração de muitos
dos seus filhos, condenados a uma inércia forçado. É por
êste Inotivu que pr·OCUramvs um meiu de resolver essas dificuldades.
O SR. CARLOS GOMES - Em Santa Catarina, no Município de J oinville, já procurámos realizar êsse Ideal que V. Ex.
préga, fazendo do professor um agente de higiene pública.
A SRA. CARLOTA DE QUEatvL. - RejuJ:nlo-me ne conhecer êsse fato.
O SR. ViTOR RUSSOMANO - Mas o esfôrço ó isolado. A
nobre oradora quer seja genet·alizado, como plano nacional.
O SR. CARLOS GOMES - Por isso mesmo, estou aplaudindo essa prégacão magnífica. (Muito bem.)
A SitA. CARLOTA DE QUEIROZ - Num país extenso
como o ,nosso e que se presta a todas as culturas, eada zona
virá a representar por sua vez um papel no campo da exploração das riquezas. Se hoje é o café o produto por excelência, amanhã será o ferro, o açúcar, depois o algodão ou a
criação de gado a maior fôrça do nosso mercado. Para desenvolver essas riquezas todas, precisamos do braço que as
vai tI'abalhar.
A-pesar-de generosamente dotada pela natureza, a raça
brasileira vê-se muitas vezes privada de aprcveitar o seu
valor e vai ficando desmerecida.
E a inferioridade intelectual que apresenta é sempre
a consequência de um estado mórbido, do qual resulta ainda_
uma inferioridade física e uma correlata inferioridade mo-ral, que nos seria facil remediar.
Preparem, instruam, eduquem a gente brasileira e verão
a sua capacidade de trabalho. Está c~aro que· daí há de
resultar uma valorização, não s6 para a nossa gente como::
para os nossos produtos. desconhecidos as mais das vezes
:por falta de braços que os recolham.
_
Ao analisar com animo sereno êsses pontos, é que ava- :'
liamos o quanto temos a fazer ainda pela educação do
Brasil.
=
Qual o dever precípuo do Estado em matéria de. educação? Criar um fundo de educação. com o qual possa satisfazer todas as necessidades do complexo e varir.do probllilma
educativo. Variando, como vimos, essas necessidades de
lugar a lugar, muitos têm de ser os regimes a empregar na
divulgação do ensino.
Não vimos aqui cogitar de reformas .escolares, nem ~e
principios pedag?%icos. Uma vez traçadas as •.1inhas geraIs
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dentro das quais" o plano educativo se deve levantar, não faltam, felizmente, no Brasil, técnicos notáveis para executá-lo.
Uma das principais preocupações da, escola entre nós
deve ser a de procurar fixar o fndivfrlno ao seu meio. E
para isso, a escola moderna procurn desenvolver centros de
ínterêsse, no próprio ambiente em que vive a criança. Naturalmente, não estou pregando escola regionalista. Claro
.está que não poucos terão de viver mais tarde longe do lugar
em que se criaram e precisam se preparar também para
essa eventualidade. O que quero dizer é que no Brasil a escola precisa exercer uma defesa nas populações, evitando
tanto quanto possíyel que ",migrem rara as grandp.l': cidades.
Isso se nota já, principalmente em relação ao elemento
masculino, ameal}ando até sérios desequilí?rios sociais.
Superintendendo os serviços por meIO do Conselho l'Jaciorwl de Educação, a União dará completa autonomia aos
Estadas, mais aptos a decidir sôbre os seus sistemas educosionais, pelocontacto mais direto que têm com o Povo e
melhor conhecimento das suas necessidades. Para que gozem
dessa autonomia e prosigam nas d~retrizes do ensino, os
Est.ados organizarão também os seus fU~ldos de educação,
com auxilio de seus Municípios.
E~aminando o que em cada l~::;tndo se tem feito pela
instru(,ão pública, veremos sempro qu~ a Capital e as cidades mais importantes são em toda a parte o objeto das
maiores atenções, por parte dos governos. que chegam a
dei~ar em completo abandono 85 popllla(;ões do sertão. ];:
êsse o ponto em que precisamos mCIWAr.
Sendo () no!"!'/) regimr o rll' repúhlica ferl~rativ~, cada
Estado cqid:~. au{on(lnlflnwn:,· fia sua in~lrllção oública. e
crêa o seu fundo de educa~ão. Mas. os Est.ndos mais pobres
têm sempre populacão menos densa, maiores extensões de
matas e mais dificuldades a vencer. É justo, portanto, que,
sem intervir nas leis de cada um, procuremos um meio de
uniformizar tanto quanto possível a instrução no Brasil.
E é para isso que admitimos a a<.:ão supletiva da União.
É natural que o Estado que mais produza e mais rendas
possua, seja também o que mais progressos apresente em
matéria de educar..ão. Temos o exemplo em S. Paulo. eujo
sistema educacignal não tem desmentido êsse princípio de
DoU tonomia.
Más, êsse regime de poderes subdivididos, numa questão como esta de interêsse geral e comum, correrá o risco de
formar também núcleos autônomos de cultura, o que não
pode representar o ideal para um país extenso como o
Brasil. l1:sses focos de civilizacão, como poderíamos chamar,
em vez ele se atrairem, iriam cada vez mais se descentralizando, á medida qUe se desenvolvessem e, com o tempo, poderiam ser um pretexto para as idéias separa.tistas.
.
Num estudo recente sflbre e(lucncãona' República
Alemã, encontrei um trecho que juigo neee:::s:í.r-io citar aquL
DJzia êle que a constituição alemã dedicou dez dos seus
artigos á instrução pública, extremos a que não havia chegado ainda nenhuma das leis fundamentais de outras nações. A mudan!:a da forma de govêrno na Alemanha trouxe
como consequência e reorganizacão do sistema escolar.
"Sob o ponto de vista nacional. continua, pode-se dizer que
não existe um sistema escolar único na Alemanha. Os vinte
e· seis Estados que integravam nntes da guerra o império
germanico tinham cada um suas leis e seus sistemas escolaT
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res." E qual foi·o resultado? A necessidade de um govêrno
centralizador, para garantir a unidade nacional. Embora administrada aqui ou ali. portanto, a instrução
precisa obedecer a um 'plano e corresponder em todo o País
aos mais altos ideais naclOnalistas. Deverá ser como a
atmosfera - vivificadora e sadia. Para isso foi que Imaginamos êsse centro coordenador, orientando-lhe os esforços - o Conselho Nacional de Educação.
Creado um plano nacional de educação, o que se deveria
fazer de tempos a tempos'? A palavra está na moda e aplica-se admiravelmente aqui - reajustamento - isto é procurar sempre adaptar a escola ao meio a que terá de servir.
O ato de educar encerra duas funções diferentes: preparar o ambiente e formar a criança, assegurando-lhe todas
as garantias de felicidade na vida._
Toda a criança é suscetível de educação. itsse raciocínio recorda-me uma observação de um professor de medicina. ao qual eu declarava um dia as minhas otenções de me
dedicar á pediatria. A criança cresce por si, o pediatra só
ampara êsse organismo em formação. Esta és verdadeira
compreensão da escola. Ela deve se organizar em tÔrno da
vontade que a criança manifesta de aprender. O espirito
infantil é uma potência que acumula observações e de que
vai r~sultar uma individualidade. A escola, portanto, não
poderá se resumir apenas em dar-lhe instrução.
Ao professor compete interpretar essas impressões que
a criança vai recebendo e guiá-la de modo a t'azer um trabalho de construção. Daí, os centros de interêsse. cujo fim
consiste em desenrolar aos olhos da criança as observações
que acumulou e que passaram a fazer parte integrante do
seu eu, de forma a tirar proveito educativo.
:il:sse é o verdadeiro espírito da escola nova. Impossível, portanto, conceber um plano definido de educação para.
um país como o Brasil, dada a compreensão moderna da
escola.
O plano nacional de educação compreenderá escolas
comuns e especializadas, para todos os graus. O que queremos dizer com isso? Ensino primário, séries subsequentes,
escolas para anormais, cegos, surdos e mudos, escolas para.
adultos e todas as mais que a sociedade exigir.
O SR. VERGUEIRO CÉSAR - Em são Paulo, parece que já
se ensaiou uma escola para anormais, dirigida pelo doutor
Joaquim Penino, admirável especialista.
O SRA.CARLOTA DE QUEIROZ - Tive ocasião de conhecer muito de perto essa escola e sou grande admiradora
do Dr. Joaquim Penino. que é especialista na matéria.
O SR. VERGUEmO CÉSAR - É de salientar que tal trabalho foi feito á custa dêle, com grande sacrifício pessoal.
O SRA. CARLOTA DE QUEIROZ - Agradeço muito a
colaboração de V. Ex. Desconhecia· êsse particular.
O ensino particular terá de existir sempre, a par do
ensino :público, ministrado pelo Estado. Este será gratuito,
mas só primário, por enquanto. O ensino particular terá de
'obedecer ás' normas oficiais. E todo êle precisa se~ ministrado no idioma pátrio, com exclusão única do ensino vivo
de linguas ,estrangeiraS.
.
As -concentI'ações de imigrantes no nosso País, favorecem a criação de escolas estrangeIras, dentro do território
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nacional. ~sse problema de adaptação de filhos de estrangeral ao nosso País é um dos mais sérios que preéisa eu
carar o enSInO no Brasil.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Temos, pelo menos no
Estado de Santa Catarina, a prova de que a União não tem
descurado, propriamente, do. assunto, dando verbas especiais
para a nacionalização do ensino.
.
A SRA. CARLOTA DE QUEIROZ-Devo declarara V. Ex.
que sou entusiasta da organização educacional de Santa Catarina.
O SR. CARLOS GOMES - A ação da "União nào Impede,
entretanto, que govêrnos estrangeiros ainda subvencionem
escolas particulares nos Estados do Sul.
A SRA. CARLüTA DE QUEIROZ-Isso mostra que tenho
razão, ao chanlar a atenção para o assunto. Vivendo em
São Paulo, Estado eminentemente imigratório, tenho tido
ensejo, muitas vezes, de encarar o problema.
O próprio ·colono. que aqui encontra escolas para seus
filhos e os vê crescer com os mesmos direItos que OS pequenos brasileiros, falando a' nossa fíngua, .ifeicoar-se-á
muito mais ao País que lhe dá hospitalidade e fará dele a pátria de seus filhos.
U mteresse que o .BrasIl desperta hoje, atraindo consideravel número de estrangeiros que aqui passam a viver,
é mais um motivo para uão nos descuidarmos da 'educação
do seu Povo.
L:olo~ando o orasíleiro no mesmo nível que
o concorrente estrangeiro, a instrução servirá de égide para que êle
se conserve sempre soberano no seu Pais. Reduzida como é,
a nossa gente preCisa estar ao menos preparada para resistir aos ataques que tiver de suportar e manter a sua nacionalidade. Só assim poderíamos aceitar sem receio a colonização estrangeira, de que tanto precisamos, para que nos
ajude e não para que nos sufoque.
O SR. ARRUDA· FALr.Ão - V. Ex. está pronunciando
palavras patrióticas. (Muito bem.)
A SRA CARLOTA DE QUEmOZ-As crianças estrangei1."a3, r.riand'"'-se entre nós, aqui passarão a viver. Mas, para
que se integrem no País, precisam sentir a influência de
um espírit(1 nacional brasileiro. E êsse, é princlpaImente a
'língua que terá de dar.
A educação cívica obrigatória, o culto ao símbolo nacional. o!" hinos patrióticos, a formação de um espírito universitário virão ~ompletar a obra. E teremos nesse amálgama de civili7.3cões Que con!"titupm o Br:l!':il. uma escola
brasileira, nacionalizando o País, através da mocidade. Ora
fértil e produtora.
O estudo da história, da geografia, da lfngua, uniformizados,a conservação das tradições, os hin(J~ patrióticos e
finalmente o juramento á bandeira acabariam de criar êsse
espírito nacional. Lembra-me de ler num livro rec:mte,
americano, que em todos os Estados, de 1860 para cá, os
alunos de certo adiantamento liam e comentavam a constituicão federal. Seria mais uma contribuição para a garantia
da unidade nacional.
No seu excelente discurso, hã dias pronunciado desta
tribuna. o meu distinto colega e companheiro de bancada
Dr. Rodrigues Alves, cujo nome peço licença para declinar
como um dos grandes estudiosos em matéria de educação,
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falando sObre o ensino no tempo do Império, no Brasil mencionou ser a Constituição vigente leitura preferida nas escolas.
O SR. CARLOS REIS - Os meus aplausos ao magnífico
discurso de V. Ex.,. pelos. aI.tos conceitos que encerra, na
forma' e na substancla, prlDClpalmente porquê na sua superioridade, está inteiramente despido de pieiuices.
A SRA. CARLOTA DE QUEIROZ - Agradecida=a V. Ex.
O SR. JOSÉ CARLOS - É um verdadeiro programa para o
Miniõtério .da Educação.
O SR. VERGUEIRO CÉSAR - O discurso que V. Ex. está
p~or:.unciando é uma afirmação cintilante da capacidade da
mulher hra!';ileira para as atividades políticas e administrativas. (Apoiados gerais.)
A SRA. CARLOTA DE QUEIROZ - Agradecida a V. Ex.
VV. EEx. estão confortando a representação feminina nesta
As~enJl)iéia.
Essa, a melhor orIentação do ensino; esti:nulado pela
Uni;; J, unificado pelos sentimentos de patriotismo. mas permitindo as iniciativas dos Estados, que são os unicos a conhecer os seus verdadeiros interêsses regionais e deles deverão cuidar, quando estiverem em condições de o fazer.
Estudando nos mesmos livros', cantando os mesmos hinos
e respeitando as tradições, não seremos extranhos uns aos
outros ..
O SR. AGAMENON l\IAGALH.:\Ef; - Se não fosse pelo feminismo no Brasil, teria, nesta hora: ao mesmo aderido, em
vista da brilhante mamtestaçào cultural de V. ~x. lApoiados

Pa~mas.)

A SRA. CARLOTA DE QUEIROZ
VV. EEx.

Agradecida a

o Sr. Presidente - Lembro á nobre oradora que restam
apenas cinco minutos para terminar o tempo de que dispõe.
A SRA. CARLOTA DE QUEIROZ - Terminarei já, senhor presidente.
Agora, o ensino parti~ular.
Os professores particulares também têm deveres e direitos. Se por um lado é justo que se eJl:ijam dêles garantias
para o bom êxito do ensino, é justo que se lhes dêem também todas as que fazem JÚs hoje os tranalbadores.
Parece-me que as provas de capacidade p.m matéria de
ensino particular cabem aos professores e não aos alullos •.
Seria um êrro a pos~ibilidade de fazer prestar exames em es~
colas oficiais a centenas de alunos, anualmente. ÊSlP.8, em
matéria de educação, vão ser conduzidos. E o exame de habilitação compete sempre a quem vai conduzir. Uma ve7. apto
a desempenhar o seu cargo. podemos confiar ao professor
partil'uhlr a direcãn do ensino.
Vejamos os direitos d!l crianca.
A crianca tem direito á assi~tência. A desigualdade econÔmica das famnias nem sempre lhe oferece todas as oportunidadesna vida. É preciso que o Estado supra essas deficIências e que garanta a todas as criancas os meios. não
só de estudar, como de assegurar-lhes a saúde enquanto esturf:>m nor meio de assistência médica. sprviçns rlpntários.
estadia em colônias de féria,s, etc. Éa defesa da Pátria fu. tora que estamos garantindo.

j
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Para completar a sua obra, o Govêrno deve procurar
faciliLal' a continuação dos estudos a todos aqueles que, tendo
gosto e inclinação para isso, não o possam fazer por falta de
recursos. O primeiro cuidado deve ser espalhar tanto quanto
possivel cursos complementares, pelo menos nas grandes cidades e centros mais populosos. E, na falta dêles, a criação
de bolsas escolares, disputadas por meio de provas de habilitação entre os alunos desprovidos de recursos e que lhes
dariam todas as oportunidades educativas. Por falta. de instrução, quantas inteligêneias se aLrofiani e quantos gênios
deixam de -se revelar. Só i~so seria o bastante para despertara interesse dos poderes públicos pela causa da educação.
,A cultura física, a educação sanitária, a educação cívica
e moral serão obrigatórias nas escolas públicas. A lei ordinária virá estabelecer-lhes as normas.
QUanto á cultura física, o Conselho Nacional de Educacão poderia eslabelecer um plano uniforme, que teria a vantagem de ser muito mais fixo do que o plano de educação em
geral e visaria a formação da totalidade de uma :raça forte.
A eÚllcacüo sauitái'i'a, ao lado da física, combateria os males
endêmicos e atenderia á higiene escolar, nas zonas insalubres.
"A educação no Brasil", já disse ~~franio Peixoto, "confundese muita:; mezes com a assistência".
Para completar, portanto, o plano que traçamos, só nOl!!
falta fazer considerações em torno do pr~paro de professore~.
É. preciso regulamentar os títulos de capacidade que devem
sér exigidos das pessoas que pretendem professar o ensino
e as reformas por que têIn de passar as escola~ p.ormais,
para preencher o fim a que se propõem.
Não há boas escolas sem bons professores. Para tudo
esperar da escola, é indispensável saber a quem confiá-Ia.
Essa nor.ão, que já atingiu os grandes centros como o Distrito
Federal e São Paulo, precisa se generalizar.
Crendos, porL..:tnL.o. os Conselhos Estaduais de Educação
e confiada a sua direção a quem possa desempenhá-la cabalmente, as suas primeiras vistas devem se voltar para a
reforma das escolas normais .. Se tivermos em todo o Bra-siI
uma corporação competente e capaz de dar ~o ensino uma
orieniacão scienlifica, pedagógica c moral, não poqemos du....iddr do bom êxito dessa missão.
Em vez de inkülr a carreira de professor pela suá permanência. em lugares mais afastados, carnose faz geralmente,
no Brasil, deveriamos antes dar o caráter de recompensa a
êsse serviço, s6 confiando o ensino das zonas mais atl'azadas
áqueles que tivessem demonstrado maior capacidade de
ensino. É nesse servit::o, onde tudo está por fazer, que o professor assume maiores responsabilidades e, por isso, deveria
ter mais vantagens quando para êle fosse designado.
_ Reunido, então, os professores principiantes nas cidades,
onde continuariam a fortificar os princípios adquiridos na
escola sob as vistas diretas de autoridades competente~, iriam
para os lugares mais atrazados os que j;i tivessem dado provas
de capacidade e fossem, assim, julgados aptos para iniciar
um núcleo de instrução e tomar a direcão de um novo centro
educativo.
Essa, a nova orIentação que eu daria ao problema educacional no Brasi.l e que venho submeter a esta Assenlbléia.
(Muito bem; muito be11~. Palmas. .4. orado'~ é vivamente
cumprimentada.)
.
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Durante O' discurso da Sra. Cartota de Queiroz, o Sr. Antônio Carlos, Presidenté, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Pacheco de Oliveira, r Vice-Presidente.

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Fernando de

Abreu.

O Sr. Fernando de Abreu (Discurso escrito, enviado á
'Mesa) - Sr. Presidente, o Sr. Deputado José Carlos de Ma(ledo Soares, ilustre dentre os mais ilustres representantes
nesta Assembléia Constituinte, defenaendo a emenda. que
institue os órgãos t~nicos de assistencia aos Municipíos e da
qual é primeiro signatário. desenvolveu não s6 copiosa argumentação no ponto de vista doutrinário, como ainda. poz em
relêvo a.' longa experiência aavinda com a transformação política de 1930.
Quanto aos argumentos doutrinãrios, mau grado a sua.
grande autoridade e a dos eomentadores citados - seria
obra para maior exame, até porquê é S. Ex. mesmo quem
se reporta aos tradicionais Senados das Camaras, do Brasil
(lolonial, tão vigorosos e-eficientes foram êles.
Não sei que maiores vantagens. haveria em reduzir os
:Municipíos a meros órgãos administrativos, quando a Hist6ria depõe de maneira eloquente a favor deles, como unidades políticas.
Entre n6s, se bem examinarmos os fatos. cheg-aremos á
conclusão que os' vícios e desvios das administrações municipais foram os mesmos que se observaram em relação ás
adIllini~tl'açõe,; estaduais e federal.
Não hã quem ignore como se erigiam, entre n6s, as administrações municipais, e, do mesmo modo, as estaduais.
Uma e outras ficavam na dependência e no arbítrio dos
governantes.
Na verdade, a autonomia havia desaparecido para dar
lugar a absorção do poder municipal pelo dos Estados e a
dos Estados pelo da União.
Se exceções h3;\,ia, era para o grupo usufrutuário da política nacional, com as alianças eventuais de Minas, São
Paulo, Rio Grande ou Rio de Janeiro, S. Paulo. Baia ou outros
quaisquer, sob as surprezas das soluções presidênciais.
A autonomia dos Estados periclitava sob os canhões federais e a dos Municipios sob o chafaIho policial.
Mas, deixando a parte a questão de ordl::m teórica e
volvendo á lição da experiência e. com a experiência, as
bonras da creaçãô dos chamados órgãos técnicos de assis:tência aos Municípios - pedimos vénia a S. Ex. para in:~luh' o Estado ao ESIJIl"itO Santo que. a 31 de março Ut: 1&31,
decretava a creaçáo da Inspet6ria dos Municípios, com o pleno uese!lvulvlIneuto cumiIl~do, agora, !Jelo ilustr<.l :::'1'. Deputado José Carlos de :Macedo Soares e que, como o afirmou, no
seu discurso, foi ensaiado pela administração paulista, logo
após a vit6ria da Revoll1cão de 1930.
Honra-se o grande Estado, de que S. Ex. é representante, de haver servido de modelo até para unidades fetlerativa.s lia proporção e impol'tancia e~ct}IJeiOllais como '0
é o Estado de Minas Gerais.
Ora, se é um justo título a consignar-se para São Paulo,
- mais ainda há de sê-lo para o Estado do Espírito Santo,
que teve a satisfação de servir de modelo para a creação de
VOLUME XIV
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órgãos semelhantes no'Pará. Pernambuco, Baía e Ceará, aliás
citados pelo eminente Sr. Deputado José Carlos de Macedo
fo'oares.
.
Peco vénia, portanto, a S. Ex. para incluir o Estado do
Espírito' Santo entre os qUe já contam êsse órgão fiscalizl\<{OI' das administrações municipais e, mais, que lhe '~onsin
ta honra igual a que requer para São Paulo na iniciativa de
tal m:ttE:I'ia:
Para que bem avalie S.Ex. a justiça dêste reparo, reql1eiro. á l'tfesa, que se publique como parte integranl'3 dêste
d'scnrso O~ documentos e informações abaixo:
Decreto n. 983 - Crêa a Inspetoria dl:>s Municipios e
define as suas atribuioões.
O Interventor Federal no Estado do Espírito Santo,
usando de atribuições que lhe são conferidas por lei; e
Considerando que a dissolução dospodtlres legislatims
municipais veio trazer á tutela do Estad() os negõcios dos
'Municípios; ,.
''':onsiderando que há nece!"~irladp rie serem uni:foT'mi7,ados os serviços públicos municipais afim de se evitar disparidade que se observa atualmente nos mesmos serviços;
Considerando, enfim, que a lnterventoria é a única responsável, perante o Govêrno Provisório da República, pelos
atos praticados por todas as autoridades municipais em território do Estado: .
Decreta:
Art. 1.° Fica creada em caráter provis6rio, a Inspetoria dos MUnIcípios,. subordmada diretamente á Intel'ventoria Federal, com o fim imediato de prestar assisMn~ia aos
Municípios, velar pela aplicação de suas rendas, orientâ-los
na elaboração aos orçamentos, bem como cooperar com cada
um deles em tudo que disser respeito á sua economia.
Art. 2.° A Inspetoria será custeada pelas próprias Prefeituras, que concorrerão para tal fim com determinada percentagem relativa á sua arrecadação, conforme quadro que
será baixado com as instruções para a execução do presente
decreto.
.
Art. 3.° Á inspetoria incumbe:
a) receber mensalmentp. os balancetes da receita e despesa dos Municípios, conferindo a arrecadação com o Código
.do Processo Fiscal e todos os documentos de despesa, glosando aqueles que não preencham os requisitos legais;
b) levar á aprovação do Interventor os referidos balan.eetes e provirlenciar sObre li publir.l1Cão dos mesmos;
c) organizar uma- esc.rituração especial para -cada Município. segundo os dados ~ontidos nos balancetes mensais,
afim de poder informar com segurança â Interventoria da
Situação das verbas orçamentárias de cada Prefeitura;
d) colaborar com as Perreituras na elaboração dos 01'eamentos municipais. baixando instruções orientadoras aos
Prefeitos, as quais deverão ser aprovadas pela Inlerventaria;
.
e) exammar, diretamente, por determinação da Interventaria ou por solicitação dos prefeitos,· a escrituração das
Prefeituras;·
_
f) sugerir medidas O'llf.ra.c:: a ~el"em ·postas em pratica,
depois de aprovadas pela Interventoria.
Estado do :E;spfrito Santo
Em Janeiro de 1931, foi organizado o conf;rôle dos serviços das-Prefeituras, em virtude da circular D. f do mesm~
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ano. Em março, pelo decreto TI. 983 foi então creada a Inspetoria dos Municípios. continuando a ser feito o aludido
serviço tal qual fôra iniciado.
·Organizada a Inspetoria com o necessário aparelhamen,to, foi em meados de 1931 a mesma visitada pelo Major Juarez Távora, atual Ministro da Agricultura, merecendo de
S. Ex., que tudo examinou e apreciou, os mais francos e decid.idos elogios a organização que o Espírito Santo acabava de
: dar, no que diz respeito á fiscalização das administrações
municipais. 0_ Major .Tuarez Távora tão bem impressionado
ficou com o serviço da Inspetoria dos Municípios que logo, no
primeiro Estado que locou em demanda do Norte, aconselhou
ao -seu Interventor a solicitar a Interventoria do nosso Estado, dados e informes a respeito do nosso aparelho administrativo, recentemente creado e assim fez em todos os demais
Estados visitados por S. Ex.
O InterVentor do Ceará, o Capitão Carneiro de Mendonça,
visitando a Inspetoria dos Municípios enxergou na sua organização tanta utilidade e eficiéncia que comissionou um funcionário seu. mnco de ln"ande capacirlade e forte cultura. senhar José Colombo de Souza, que, estudando a nossa organização durante um mês, levou para o Estado do Ceará todos
os dados para ali organizar idêntico serviç:o. Efetivamente,
o Ceará possm~ hoje uma excelentp. or!!'llnizllc-;;n rJp contré'lle
ás Municipalidades calcada nos moldes da do Espírito Santo.
O Sr. Major Magalhães Barata, Interventor do Pará, conhecendo a organização da nossa Inspetoria, solicitou ao Capitão Bley a ida de um funcionário desta repartição para dotar o grande Estado nordestino de um aparelho administrativo igual ao nosso. Assim é que desde Novembro do ano
findu, encontra-se na capital do Pará o contador desta 1n8peforiaorganizando o Departamento Municipal do mesmo
Estario. serviço em vias de conclusão. Por telNz'rama de 26
de Fevereiro, cuja cópia aqui junto, o Sr. Interventor do
Amazonas igualmente solicitou do Capitão .l::Hey ellVlar cópia
de tudo que se refere á organização de nossa Inspetoria.
Ainda recentemente o Interventor de Pernambuco, doutor Lima Cavalcanti, incumbiu a um seu emissário, o senhor Domingos Ferreira, o estudo aquí da nossa organizac~o.
O Sr. Domingos Ferreira, pelos motivos expostos na carta
cuja cópia aquí junto, não podendo aqui permanecer para o .'
desempenho da missão que lhe fOra confiada. pediu ao senhor Interventor que lhe fornecesse os informes e elpmentos
outros para o cumpriménto do que lhe incumbira o Sr. Interventor de Pernambuco.
Os orçamentos municipais foram padronizados e a e8-'
crituracão das Prefeituras uniformizada . de conformidade
com: o n. X do art. 13 do decreto n. 20.348 (Código dos
Interventores) •
Os talões para arrecadaclo de impostos são uniformes
e contém três vias extraídas a carbono, uma das quais é enviada á Inspetoria para o confronto com-as tabelas que inse tituiram os impostos.:
.
Os pagamentos são efetuados por meio de portarIas em
duas vias, uma das quais é enviada á Inspetoria para veri~
.ficação.
. 't
Assim coril tais elementos, a Inspetoria· dos Municípios,
que possu~ o Processo Fiscal de todas as Prefeituras e com
outros elementos que possue, levantará as contas de cada uma
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delas, glosando o que a menos foi arrecadado, do mesmo
modo que fica á disposição do interessado, o que a mais lhe
foi cobrado.
Além das atribuições constantes do regulamento, por
meio de circulares, a lnterventoria e a Inspetoria orientam
as Pr!3feituras sObre serviços e orga.niza.ções de interêss~8
incalculáveis. Convém salientar aqui o serviço de organizaCão dO cadastro das sedes dos Municípios e dos distritOs, cujo
resumo vai aqui junto. Êsse serviço vai sendo executado,
cautelosamente, e, uma vez concluído, terá o Município um
ótimo trabalho.
O serviço de levantamento das estradas de automóveis,
executado por engenheiros com todos os detalhes, é Um trabalho de gl'anãe utilidade, que servirá até ao Govêrno Federal, em caso de movimentação de tropas no interior. Outro serviço de resultados enormes, organizada~ as sua-s bases
pela Inspetoria e executado pelas Prefeituras, é a organização dos patrimônios dos :Municípios, registrados em livros
pr6prios, serviço que nunca mereceu, COm rarí-ssimas exceções, a menor atenção çlos adminjstrador~.
Feitos êstes relatos, verifica-se que o Estado do Espírito
Santo, a-pesar-de esquecido - como foi - pelo brilhante
Deputado á Constituinte, reDresentante de São Paulo, o
Sr. Macedo Soares, não ficou inerte no terreno das novas
realizações, após o triunfo; da revolução; ao contrário: creou
uma repartição com os seus próprios elementos e sem alarde,
na modéstia do seu constante labur, organizou um serviço
que, pela eficiência, "Vem sendo aproveitado pelos seus irmãos
do Norte.
.
Os resultados cólhidos, com a organização da Inspetoria
dos Municípios, têm sido extraordi'riáriü!5, os quais o Diário
da Manhã vem sempre publicando.
.
Cópia - Interventor Manaus - Resposta telegrama relativo dados Inspetoria Municípios sugiro conveniên~ia enviar
funcionário Belém onde se acha comissão funcionário nosso
organizando -serviço pois certos detalhes escaparão informação resumida. Não obstante enviarei V. Ex. alguns dados.
Saudações. - Fernando Rabelo. Secretário Interior exercício Interventoria
, -C6pia - Rio de Janeiro, 27 de Março de 1934.
Enno. Sr. Capo Punaro Bley, D. Interventor do Espírito
Santo.
.
.
Acabo de receber, do Interventor de· Pernambuco, o pedido de, em minha volta para o Recife,. procurar conhecer a
organização do Departamento das Municipalidadesdêsse
Estado, que V. Ex. superiormente administra.
Havendo prolongado em demasia minha permanencia
aqui, no Rio, em desempenho de=incumbências outras que me
f~ra!l?- igualmente confiadas, não poderei demorar ai, em
VItórIa, além do tempo de estâda do navio.
Por êste motivo, vejo-me compelido a solicitar de
V. Ex. o obsequio de mandar providenciar para que~ sejam
reunidos informes, e elementos outros que V. Ex. considere
úteis, e que me permitam atender ao pedido do Dr. Lima
Cavalcanti.
POr telegrama anunCiarei ~ V. Ex. minha partida.
·Creia-me V. Ex. imensamente agradecido pelo favor com
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que me obriga e pelo serviço prestado ao Estado de Per_Dambuco.
Atenciosas saudações - Domingos Ferreira.
-Cópia do telegrama - Interventor Federal - Espirito
..
Santo - Manaus.
R6go prezado camarada. enviar c6pia. tudo se refere organização vosso modêlo Departamento Prefeituras. Cordiais
Ca1'l108 . Cordeiro, Intervento~ Federal insaudações.
terino.
-
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o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Vitor Russomano.
o Sr. Vitor Russomano - Sr. Presidente, Srs. Constituintes: Quando do meu último discurso, pronunciado nesta.
Assembléia, não me foi possível expôr, como devêra, todos
os pontos condensados pelo Partido Republicano Liberal do
Rio Grande do Sul e, principalmente, do papel da sua representação no seio desta Casa, perante os trabalhos da
elaboracão constitucional brasileira, no tocante á organização econômica e social, que nós, os liberais do Rio Grande
do Sul, defendemos com entranhado amor, com ardor e
com fé, ao de cima das competicões pessoais e com os olhos
fitos, sempre, na grandeza de nossa Pátria, num trabalho
diuturno, permanente, continuado, sob a direção dêsse político do Rio Grande, o nosso ilustre e eminente leader,
Deputado Simões Lopes, que, pela prim>3ira vez, exerce
cargo parlamentar, mas que já se demonstrou com as raras
qualidades de um condutor, cujo nome é pronunciado desta
tribuna, por mim, com a máxima veneração, e é respeitado
por toda esta Assembléia. (Muito bem.)
As críticas levantadas ao meu discurso de caráter
amistoso timbraram em apresentá-lo como manifestação
vermelha de um socialismo adiantado, e até se trocadilhou
com o meu nome, mas eu não avancei nada mais nada menos
do que as proporções do Partido Republicano Liberal RioGrandense. As ilações que tirei dêsse pràgrama foram lógicas, foram positivas e foram concludentes; pronunciadas, talvez, com certo ardor, que sempre me despertaram as
causas que dizem respeito ás questões sociais."
Hoje, quando se debatem os problemas mais importantes da organização política do Brasil, quero deter-me, por
alguns minutos, sObre os pontos primordiais ~ dêsse programa, definindo as atitudes partidárias que - como já disse
no comêço desta oração -- representam tão somente o ideal
supremo de trabalhar, pela grandeza do Brasil.
«E<iuiparacão dos jornaleiros e operários ao!
funcionários do quadro."
Esta é uma das conquistas mais dignas do trabalhador,
porquõ nós não podemos considerar êsse separatismo entre
os funcionários de quadro e os operários e jornaleiros do
Estado. Ambos concorrem muitas vezes, no anonimato de
seu sacrifício, para a manutenção da ordem estatal, para
conservação da administração .pública .. e. por consequência,
merecem de nós todos o mesmo tratamento.
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o SR. PEDRO VERGARA - É uma tradição política legislativa do Rio Grande do Sul.
O SR. VíTOR RUSSOMANO - É uma tradição pol1tica legislativa do Rio Grande do Sul, porquê êsse principio já foi incluído na Constituição de 14 de julho de 1891,
inspirada nos ensinamentos do grande e imortal riograndense, que foi Júlio de Castilhos~
"Extensão dos favores das pensões, aposentadoria, seguro, assistência médica devida aos funcionários públicos e suas famílias."
:É a preocupação de salvaguardar o funcionário público,
ou antes, o operário do Estado, porquê ambos o são - o
jornaleiro e o funcionário do quadro; é a preocupação de
salvaguardá-lo, na hora da desgraça, porque ao Govêrno
compete dar o exemplo para que as demais classes detentoras do capita.l e da produção encontrem, nesse exemplo, a
imitação necessária para também realizar êsse grande pro.biema que já não é de lei, mas de pura e simples humanidade.
O SR. ALOísIO FILHo - Mas, não' somente ampará-lo na
hora do infortúnio, como dar-lhe também' a tl'anquilidade' na
existência.
O SR. VíTOR RUSSOl'!1ANO - "Extensão dos favores aos
funcionários públicos." Mas, o funcionário público, como
homem isolado na sociedade, é uma abstração; o funcionário
público, sendo parte inerente da própria sociedade, é o elemento constitutivo da chamada célula social, da família, e
para amparar condignamente o funcionário, como para amparar o operário, devemos garantir, no seu exercício· social,-no seu dever e direito, a subsistência da família qUe é o
prolongamento natural da vida individual.
Alhis, tais assuntos, de magna relevancia para esta Constituinte.· foram brilhantemente condensados nas emendas
apresen'tadas por meu ilustre companheiro de bancada,
:Sr. Pedro Vergara, a que eu, de boa vontade e com o maior
aprêço, dei minha assinatura.
O SR. PEDRO VERGAR..-\. - Aliás, nada mais fiz do que expressar o pensamento da bancada do Rio Grande do Sul.
O SR. ViTOR RUSSOMANO - Nós nos preocupamos, na.
apresehtacão de emendas, em despersonalizar seus autores,
para incorporá-las, o mais possível, aos ideais do próprio
Partido, á acão da própria bancada.
O SR. PEDRO VERGARA - E ás aspirações do Rio Graml6õ
do Sul.
O art. :159 do Substitutivo, letra f. diz : "Assistência ao
trabalhador enfêrmo, bem como á gestante operária."
Parece-me que a expressão é inexata. Creio que a CCJmissão nãoquís circunscrever o grande problema da assisteneia maLerna proletária á gestante. A expressão é inexata.
Não podemos resolver êsse problema, vendo apenas o ponto
lateral e único de um problema como êsse, que trata da assistência ás mães proletárias. A gestação envolve várias fases, por assim dizer: a gestação em si mesma, a parturicão,
o puerpério e o aleitamento. E não se concebe proteção á
mulher proletária, que não seja expressam~nte declarada
antes e depois do parto, para ser, assim, completa a ação benfeitora desse amparo.·
.
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o SR. ALOíSIO FmHo - Aliás, há outro ponto em que o
Substitutivo ,se revela restrito em relação á mulher operária,
quando há outras mulheres nestas condições.
O SR.. ViTOR RUSSOMANO - Fixando o segundo ponto
dêste problema, diz o Substitutivo: "gestante operária".
Mas, pergunto eu, Srs. Constituintes, poderemos, acaso, pretender resolver os problemas importante·s da eugenIa, de que
tanto se fala e de que tanto se escreve, sem cuidarmos também da mulher que emprega sua atividade em outros ramos
de trabalho: da funcionária, da empregada no comércio, das
professoras, das empregadas em outras atividades? Não poderemos limitar essa proteção á gestação da proletária, unicamenté.
O SR. AFtÃo REBELO - V. Ex. permite um aparte?
O SR. VERGUEIRO CÉSAR - O orador permite uma interrupção?
O SR. ViTOR RUSSOMAJ.~O - São dois apartes a serem
dados ao mesmo tempo. Preciso atender primeiramente a
um, depois ao outro.
O SR. VERGUEIRO CÉSAR - Eu cêdo o lugar ao Sr. Depu..
tado Arão Rebelo.
O SR. ..A..n.:io REBELO - Desejo dizer que o que o nobre
Deputado está estudand<.>, relativamente á intromissão da
mulher no campo destas novas atividades, constitue um as,
pecto que considero irregular.
O SR. ViTOR RUSSQMANO - ·V. Ex. não pode abandonar a mulher que trabalha. Tem de aceitar o fato consumado, no emprêgo que ela faz de sua atividade. V. Ex. não
poderá impedir á proletária o desempenho de suas funções,
bem como ás demais que concorrem para o Trabalho.
O SR.•t\.R.~0 REBELO - Pediria ao nobre orador que lêsse
a exposição de motivos, de A.bril do ano passado, feita pelo
chanceller Adolfo Hitler.
O SR. ViTOR RUSSOl\[ANO - Estou faland1), por enquanto, do Brasil.
O SR. ALOíSIO FruHo - Lembraria ao orador o seguinte
ponto: poder-se-ia dispensar a mulher do ·ser:viço doméstico?
E estamos tratando de amparar, também, as que, nesse ramo,
aplicam sua atividade.
O SR. ViTOR RUSSOMANO - Estamos tratando também das empregadas domésticas. Temos de aceitar o fato
incontestável, de que a mulher moderna, por necessidades
econômicas e educacionais mesmo, tem necessidade de procurar, fora do lar, a subsistência, e é preferível levá-la ao
trabalho honesto do que fazê-la desviar-se pelo vício e morrer ao abandono a que a sociedade atual costuma atirá-la,
arrastá-Ia parª, a prostituição, onde sempre' há um homem
que a seduziu e enganou, e terminar os seus dias na miséria.
dos catres hospitalares.
Elevemos a mulher. Façamo-la nossa companheira, lado
a lado conosco, sofrendo a's mesmas amarguras, compartilhandoconosco das mesmas chonras e das mesmas· alegrias.
O SR. ARÃo REBELO - Se o nobre orador me permite,
poderei lêr o que disse Gaston J éze.
O SR.VíTOR RUSSOMANO- V. Ex. pedirá, depois, a
palavra, visto que disponho de pouco tempo.
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o SR. ARÃo REBELo - São poucas linhas.
O SR. VtTOR RUISSOMANO - Já conheço o pensamento
de V. Ex.
O SR. ARÃo REBELO -·Cito o de Gaston Jéze, qui diz:
"O sufrágio das mulheres não conta em França
muitos partidários sinceros. Numerosos são aqueles
que, embora sem o dizer, estão convencidos de que há,
em França, muitos incapazes que votam, e não é, portanto, necessário juntar-lhes as mulheres. Se as mu...
lheres nelas tomassem parte, as eleições se tornariam
ainda peores."
.

o SR. VtTOR RUSSOMANO - A citação está longa de
mais.
O SR. ARÃo REBELO - Está a acabar.
"Todos os argumentos em' favor das mulheres
significam literatura, 'sentimentalismo, ou hipocrisia.
Quantas feministas contam com o "juizo" do Senado
para impedir essa aventura."

o SR. ASCANIO TUBINO - O caso brasileiro não pode ser
analisado por Gaston Jéze. A experiência mostrou que o
voto das mulheres é útil.
O SR. ViTOR RU.SSOMANO - Contraponho á opinião de
Gaston Jéze a opinião abalisada do mestre de Direito Constitucional Joseph Barthelemy, na obra coroada pela Academia
de Ciências Políticas e Sociais da França, sôbre o voto das
mulheres. V. Ex. cita um economista, um financista, e eu
cito um constitucionalista e um sociólogo.
O SR. ALOiSIO FIDHO - O que se está discutindo não é o
direito de voto, mas, apenas, a assistência á mulher.
O SR. VíTOR RUtSSOMANO - Sr. Presidente, nós, os
do Rio Grande do Sul, pleiteamos e propômos também o amparo ao operário intelectual, outra face angustiosa da sociedade moderna, outro problema grave, porquê nos não podemos curar: somente do nosso patrimônio, no ponto de vista
estritamente proletário, isto é, fabril ou manufatureiro. Precisamos cuidar da riqueza brasileira nos seus grandes aspectos culturais. O patriotismo artístico e científico do Brasil
merece ser amparado, mas não o trabalho, a produção apenas,
e sim, também, aqueles que produzem: os cientistas, OS inventores, os literatos, os jornalistas, enfim, todos aqueles
que sofrem as amarguras de uma situação social bastante
grave. Como ha pouco acentuou o ilustre Deputado Sr. João
Guimarães, n6s, os intelectuais, nós, os grandes e os pequenos
burguezes, sofremos também, ao constrangimento de uma.
situação social (Muito bem.) que está pedindo amparo. Não
a producção, digo bem, não o trabalho intelectual, em si, mas
aqueles que o. p'roduzem, porquê, infelizmente, já vai longe,
no tempo, a idéia de qUe todo cientista, todo artista, para
produzir, deveria sofrer, sofrer todas as amarguras, até a de
se vêr crucificado no Calvário, em que pudesse imolar a sua.
própria vida, negando os próprios direit()s naturais de sua
individualidade humana. (Muito bem.)
"A lei das oito horas de trabalho". É ela um princípio de
incontrastável oportunidade. Sei qüe p:revalece no animl} de
algun.s brasileiros o critério de que o ~rasil não comporta
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P!l!JcfpIC! clentffI~o. Hã dIfIculdades? Hã interesses mateO

r~als

ferIdos? POIS que ê~ses interesses materiais sejam fe-

T~dos. Q homem é que nao pode absolutamente ficar reduZIdo .á sItuação da ~e~~ de carga. (Muito bem.) As 24 hora-s
do dIa devem ser dIvldIdas :pelas ~ito horas de trabalho, oito
horas ~e repo~so para as dIstraçoes e preocupações da vida
doméstIca e OIto horas de sõno. (Muito bem.)

. Se. há interesses, acima dêles devemos pôr a dignidade
do mdIVíduo.
.
"A organização sindical". É o fato saliente dos últimos
anos. É justamente o agrupamento profissional. Já despontando antes da guerra, o agrupamento profissional acentuou
a sua existência, depois dessa conflagração.
A situação é esta: O homem modérno fica emoldurado
dentro de uma hierarquia social diferente na· comunhãl) de
interesses profissionais: industriais, comerciais, científicos,
artisticos e literários. A família e a comuna não podf:;m absolutamente preencher o papel que devem desempenhar na
época que estamos vivendo. Nesta situação, os interesses profissionais é que devem predominar na organizaçáo social.
E teremos, como diz o professor Duguit, de dár representação a duas novas forças da sociedade: Organizar a representação proporcional dos indivíduos e organizar a representação proporcional dos agrupamentos ou a .repres"ntação proporcional sindical. É que os fatos são mais fortes
do que os homens.
Eu queria tratar da questão do ensino religioso e da
assistência religiosa ás classes armadas.
Tenho um ponto de vista completamente isento de qual.
quer preocupação de orãem sectária. De mim para mim,
penso que a bancada do Rio Grande do Sul, aceitando as
emendas religiosas, na expressa declaração de seus compromissos, não fere absolutamente a. organização republicana do
Estado leigo. (Muito bem.)
Penso que si o Estado modérno, quando não estiver organizado na concepção do Estado totalitário, não tem força
para ensinar a moral, isto é, para. dIsseminar a educaeão
moral.
. Nessas circunstancias, si a instrucão apenas não basta
para formação do individuo, a quem devemos confiar a educação da criança? Dirão: ao lar. Mas as condições atuais
do lar permitirão a ação continuada das mães, nessa formação espiritual dos nossos filhos?
Pergunto ainda si o lar possúe elementos intelectuais
capazes de bem formar o coração da criança, quero dizer,
elementos intelectuais de ensino, porquê a criança, que representa, na fase evolutiva da espécie, a fase imitativa do
selvágem, imita mais do que aprende.
O Sr. Presidente - Lembro ao nobre orador que está
prestes a terminar sua hora.
O SR. Acm MEDEIROS - O nosso ilustre colega, senhor
Guilherme Plaster cede seu tempo ao orador,- afim de que
S. Ex. continue na dissert.ação do assunto, que muito nos
interessa.
O SR. ViTOR RUSSOMANO - Agradeço a. espontanea
oferta de um dos dignos colegas e vou me utilizar dela para
poder desenvolver melhor meu pensamento.
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Se a educação moral não é obra do Estado, muito menos
é obra da ciência. A ciência, como a arte, se assim quiser-

mos, na sua essência, na sua concepção filosófica, não tem a
preocupação da moral. A ciência tem a preocupação da verdade. A ciência vai procurá-la onde ela estiver.
E já disse Rémy de Gourmont: "Ce qu'il y a terrible
quand on cherche la vérité, c'est qu'on la trouve."
A ciência não tem moral, por"quê as suas: conquistas são
feitas pela Verdade, pouco se preocupando com os efeitos que
essa verdade possa produzir no seio da sociedade, onde o cien.,.
tista trabalha. Nessas condições, penso eu, poderemos permitir que os pais das crianças, que assim o queiram, consintam
que elas sejam educadas de acôrdo com seus credos.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Perdoe V. Ex., mas a tese
que V. Ex. sustenta não tem, hoje, a chancela dos grandes
pensadores. É verdade que as ciências naturais, as ciências
físicas não tratam da moral, mas uma ciência existe que é o
coroamento de todo o esfôrço humano para a sistematização
do saber, que transmite e subministra os conhecimentos da
moral: a sociologia. "
A moral, além disso, é produto da vida social. A sociedade brasileira é espontaneamente moral; não há necessidade,
portanto, de confiá-la aos padres e aos segredos do confissionário ...
O SR. ViTOR RUSSOMANO - Se a moral no conceito
de V. Ex. - parece-me que aceita essa ilação - é uma questão de latitude e altitude, como podemos crear uma moral que
tenha leis científicas nesse assunto .••
O sá. ZOROASTRO GOUVEIA _. Citarei, por exemplo, Bellot, que é professor de Moral no Liceu Louis-Ie-Grand; Abel
Rey, o grande professor de Filosofia e Moral; Guyau, o fúlgido escritor e sociólogo ..•
O SR. ViTOR RUSSOMANO - Augusto Comte termina
dando o ápice da classificação á Moral. Mas é um conceito
filosófico de determinada Escóla.
O SR. ZORQASmO GotioVEIA - V: Ex. está enganado. Augusto Comte não o dá á Moral, mas á Sociologia, porquê considera a Moral como ciência particular concreta e a Sociologia
como ciência geral, abstrata, onde se enco~tram os fundamentos do Direito, Moral, etc.
'0 SR. ViTOR R1!SSOMANO - V. Ex. sabe que há quem
negue a existência da Sociologia como ciência.
O :SR. ZORoAsmo GOUVEIA - Comte.
O ISR. VfTOR RUSSOl\fANO - Não; digo que há quem
negue.
O :SR. PEDRO VERGAR.'\. - Pelo menos é uma ciência em
formação.
o SR. ZOROASTRO GOtivEIA - Perfeitamente formada, CQm
os seus métodos, com as suas leis sujeitas a ratificações, naturalmente como as de todas as ciên.cias.
O SR. PEDRO VERGARA - Não pode ser ciência porquê não
tem leis estáveis.
O :SR. ZOROASTRO GOtjVEIA - O Sr. Deputado Pedro Vergara sustenta uma nocão de ciência que· é absolutamente
perempta. Não existe ciência perfeitamente estável. A ciência é a aproximação contínua do espfrito humano para a
verdade e as relações justas, atr.avés rigorosa metodologia,

o

~

523-

O SR. PEDRO VERGARA - Ciência é aquela que tem leis
exatas 'e absolutas.
O SR. ZOROASTRO GOUVEL-\ - Qual delas? A química, dirá
V. Ex. Não as tem. A pr6pria matemática não as possue,
no critério de Einstein.
Tudo é relativo no mundo, inclusive as leis cientificas.
A exatidão das ciêncÍas é também relativa, -porém a mais
autorizàda.
'
O SR. ViTOR RUSSOMANO - Então é a falência da ciência. V. Ex.' vem ao meu encontro.
O SR. ZOROASTRO 'GOUVEIA - Não. É a. gl6ria da humanidade que crea ciência através de esforços sucessivos, mau
grado a influência dos padres, de todo o~ clero e do clericalismo.
O SR. ViTOR RUSSOMANO - V. Ex. 'se coloca em um
ponto de vista muito sectarista.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Aliás. intervim no debate
como homenagem á sua cintilante intéligência. S~ V. Ex.
fosse um energúmeno fanático, não o apartearia.
O SR. PEDRO VERGARA - Naturalmente V. Ex. não faz
alusão a nenhum membro desta Casa.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Aos que agora apartearam,
não.
'.
O SR. COSTA FERNAJ.'<DES - Aqui não há energúmenos.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - É possível que haja; s6 na
hora do debate é que se apuram essas coisas: só quando a
pessoa emite a enormidade é que se sabe se se trata de um
energúmeno ou de um car6la. (RisQ.)
O SR. COSTA FERN.J\.:."mES - Não hã energúmenos no
Brasil.
.
O SR. ZOROASTRO Gom'"EIA - Isso é uma patriotinhice
àe um ridículo que o Brasil repele. No Brasil, como em toda
a parte, há grandes homens e mesquinhas inteligências. Há
criminosos e puros. Sábios e acácios.
O SR. COSTA FERNA.'<DES - Mas aquí dentro não há energúmenos.
O SR. PEDRO VERGARA - Pelo menos não se deve dizer ...
O SR. ZOROASTRO GOlJVEIA - É, então, a hipocrisia levada
até o campo da ciência. Discutimos moral. V. Ex. quer ensinar moral começando pela hipocrisia.
O SR. PEDRO VERGARA - Respeito hun"lano aos colegas.
O SR. ZOROASTRO GOUVELo\ - O respeito. humano é condenado pela própria igreja cat6lica.
O SR. COSTA FERN.J\.:.'<DES - V. Ex. não pertence' á egreja
cat6lica.
O SR. ZOROASTRO GOÚVEIA - Ouçamos O orador que, aliás.
está brilhantemente defendendo uma tese errada.
O SR. VITOR RUSSOlUANO - Confesso á Assembléia
que falo sob o critério da maior ema1).cipacão intelectual.
Não tenho feitio mental para qualificar li. quem quer que
seja de energúmeno, no terreno das doutrinas e crenças.
O SR. ARRUDA CAMARA - E do respeito que o Estado deve
ter para com à conciência dos cidadãos.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Respeito que a Igreja nunca
teve. Queimou, aprisionou, amor;daçou. Matou Galileu
e outros grandes pensadores. Ela. quer aproveitar-se do
respeito do Estado para montar os tribunais da inquisição,
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mas, no Brasil, não o eonseguirá. A segunda Revolução há
de tirar-lhe as esperanças.
.
O Sr. Presidente - Atenção! Está com a palavra '0 Sr. Vítal' Russomano ..
O SR. ViTOR RUSSOM,ANO - Sr. Presidente, quero acentuar ..•
O SR. PEDRo VERGARA .- O orador não se estã batendo
pelo ensino religioso obrigatório, mas facultativo.
O SR. ViTOR RUSSOMANO - ••• que para o cidadão
que se confessa emancipado, que até mesmo se declara
ateu. no ponto de vista cientifico, é completamente indiferente que se ensine ou se deixe de ensinar uma coisa a qual
êle não empresta importancia alguma.
Este é o verdadeiro conceito do indivíduo completamente emancipado, que Le Dantec, o príncipe do ateísmo,
chama de verdadeiro ateu. aquilo que, para êle, é até um
fenêmeno meramente individual, porquê - diz - ninguém
conheceu um povo ateu, visto como estas palavras mesmo
se repelem: povo, coletividade, número e ateismo que é fenômero individual de descrença.
O SR. ZOR.OASTRO GOUVEIA: - Entretanto, as primeiras
manifestacões da religião são o totemismo, que é uma forma, afinal de contas, de antropomorfismo ateu.
O SR. ViTOR RUSSOMANO - Pelo contrário é uma
forma de religi-.
~
_
O SR. PEDno VERGARA - Pode ser forma da superstição, de fetichismo, o que é a origem, a tendência para a religião.
O SR. ZOROASTRo GoUVEIA - A religião primitiva era
naturalista, sociom6rfica, apenas.
O SR. VITOR RUSSOMANO - Referir-me-ei agora, â
assitência religiosa ás clases armadas.
Pergunto se áquele, qUE' é ehamado pela Pátria "para derramar o seu sangue e sacrificar a sua vida, na hora em que
geralmente todas as resistên~ias morais se enfraquecem,
podemos negar. o lenitivo balsâmico que êle pede para a
sua alma?
.
O SR. ZOROASTO GOUVEIA - Absolutamente, não. Nós,
os livres pensadores e agnotas somos os primeiros a declarar que, num transe dêsses, devemos dar plena liberdade a
'que os !Ilinistros da fé ofereçam o sacramento aos que
creem.
O SR. VITOR RUSSOMANO - Ent50, neste ponto, estamos todos de acOrdo.
Esse mesmo ponto de vista recebeu os aplausos de
V. Ex. que é, por assim dizer, o campeão do socialismo
nesta Casa.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Sou um servidor humilde.
O SR. VITOR RUSSOMANO - Essa mesma idéia pode
ser aplicada, por V. Ex. sem esfôrço mental, ao meu conceito sÔbre o ensino facultativo religioso nas escolas.
O SR. ZOROASTRO GQUVEIA - Ai, absolutamente não.
Apresentarei, dentro em pouco, á Mesa o protesto de· numerosos professores, de São Paulo, alguns dêles cat6licos, contra a intromissão do ensino religioso-ona escola, porquê ela,
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que deve ser um templo de civismo, de umao de todos os
brasileiros, escola cuja função é ministrar os rudimentos
que tornarão possível a unificação intelectual do País,
vai criar atritos confissionaís, provocar lutas entre as crianças. E sabemos que a Igreja Católica, é intolerante e sempre. que pode não prega. o respeito á fé alheia; mas, a guerra,
o fogo e o extermínio.
O SR. ViTOR RUSSOMANO - Não tenho essa concepção unilatercaf de V. Ex. Abro mais o meu espírito a essas
grandes conquistas da educação moral. Não limito o problemaeducativo ao que se costuma fazer no Brasil - a alfabetização pura e simples.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Todos sabemos que a perfeita educação compreende a cívica e a moral.
O SR. ViTOR RUSSOMANO - Eu mesmo chego a pensar, como Augusto Comte, que convirá mais á sociedade o
=2nõ:lfabeto, inspirado nos mais, puros sentimentos de humanidade, do que o sãbio desviado dos seus deveres sociais e
morais; que é maior a expressão simples, modesta e apostolar de um D. Bosco, do que a de um sábio divorciado por
completo da dignidade de sua missão. Quero dizer em" tese.
A hist6ria não é, nunca foi conduzida pela razão fria
e positiva; são os sentimentos que conduzem os homens e
que escrevem as páginas mais belas da humanidade e
aquelas mesmo dos apóstolos do credo de V. Ex.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - De acôrdo; mas pergunto
á lealdade intelectual de V. Ex.: é a religião que crea a
moral, ou a moral. categoria histórica, é creação da sociedade? É a socieáade que crea a religião, a moral, o direito,
a ciência e tudo. Por conseguinte, não é necessário entregar a uma confissão o ensino <ia moral no País.
O SR. ViTOR RUSSOMANO - Só por pura abstração
V. Ex. pode dividir problemas que se engrenam e se completam.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Por abstração? Perdôeme, porém, é a atitude da ciência. Só se começa a conhecer
sistematizadamenfe, no mundo, desde que é possível abstrair
para generalizar.
O SR. ViTOR RUSSOMANO - ' 0 problema principal
da filosofia é a abstração •.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Infelizmente; foi abstraindo que o -homem inventou o infinito; e isso, depois; '<ia
Schmidkunz, no seu livro "Diabstration", está perfeitamente provado. O infinito é indução do finito.
O SR. MAGALHÃES NETO - A atitude do orador reflete
o pensamento de autoridades em pedagogia, que não têm o
menor preconceito religioso, como Stanley E:all.
=O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Pontes de Miranda, infelizmente, comete a mesma falta de lógica.
O SR. ViTOR RUSSOM.AJ.~O - Infelizmente, ou felizmente.
O SR. MAGALHÃEs NETO - E um grande socialista,
Bertrand. estranha não se cogite, nos planos educativos, do
ensino religioso, o mais sério de todos os problemas. Tratase de um socialista. que nada tem de religioso.
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O SR. ViTOR RUSSOMANO -- Se o próprio defensor do
Estado totalitário, que é Mussolini, não conseguiu dar a êsse
Estado o papel educativo, como pretendermos nós, que o
Estado democrático e liberal se possa transformar num Estado religioso?
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Querem é revogar o édito
de Nantes da nossa liberdade de conciência.
O SR. ViTOR RUSSOMANO - V. Ex. vem com história antiga. A Humanidade não pode voltar sôbres seus
passos.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - E não poderá voltar, também, a ser queimada nas fogueiras da inquisição.
O SR. ViTOR RUSSOM..WO - V. Ex. está livre dêsse
perigo.
O SR. ZOROASTRO GOlJVEIA - Porquê os padres não tiveram, dentro das escolas, o prestígio que VV. EEx. lhes querem dar. VV. EEx. aqueles que, forçados pela politica,
apoiam a sacristia •••
O SR. PEDRO VERGARA. - Não apoiado.·
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Não me refiro a V. Ex.,
pessoalmente, mas digo, com sinc.eridade,. que não compreendo a atitude do Interventor do Rio Grande do Sul que.
saindo de um meio de positivistas, é. hoje. um aliado declarado do clericalismo.
O SR. PEDRO VERGARA - O Interventor do Rio Grande
do Sul nunca foi positivista.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Por isso. digo : saindo do
meio da política positivista.
O SR. PEDRO VERGARA - O próprio Sr. Borges de Medeiros não tinha convicções positivistas profundas.
O SR. ADROALDO COSTA O Sr. Getúlio Vargas. que
condenou o ensino religioso, em 1926. reconheceu a sua benemerência, como uma exigência do pensamento moderno.
e o facultou, por meio de (lecreto.
O SR. ZOROASTRO GOUVEiA - s. Ex. não o reconheceu:
cruzou os braços, para facilitar a própria marcha ••. rumo
do poder legal... .
O SR. PEDRO VERGARA - Um homem de Estado tem de
se sp.bmeter. muitas vezes, ás necessidades do seu povo.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - E á igreja católica, como
uma dessas tristes contingências eleitorais .
. O SR. PEDRO VERGARA - V. Ex. mesmo disse que as
sociedades é que fazem as religiões••••
O SR. ZOROASTRO Goú-vEIA - Mas não se deixam fazer
pelas religiões. senão quando na anarquia feudal da idademédia. ou quando tomadas de caquexia luso-espanhola •••
O SR. PEDRO VERGARA - ••• logo a sociedade fez a religlão católica.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Só se deixam fazer pela
teocracia as sociedades em decadência ou as sociedades primitivas.
. O Sr. Presidente - Atenção I Está com a palavra o seIihor Deputado Vitor Russomano.
O SR. ViTOR RUSSOMÀNO - O mundo romano, saído
da invasão dos Bárbaros. foi, justamente. obra do cristianismo incipiente ll.aquela época. .
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o SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Ai V. Ex:. está enganado.
O cristianismo foi obra da decadência maravilhosa do pensamento greco-romano. Sem ela não poderia ter São Paulo
escrito, e nem os primeiros livros da igreja se imporiam ao
rE',speito do pensamento da época.
O SR. ViTOR RUSSOMANO - O cristianismo acompanhou ºsurto da nova civilização.
.
O Sa.. AIutUDA CAMARA - Aliás, o comunismo é praticado pelas confissões religiosas.
O Sa.. ZOROASTRO GOUVEIA - Que não o admitem na sociedade, para viverem á custa do trabalho dos outros .••
comunismo .de. .. jesuítas. (Riso. )
O SR. V1TOR RUSSOMAlIiO - Sr. Preside:J.te, o legislador brasileiro, em todas as situações. dp.ve despir-se de
seus preconceitos pessoais e trabalhar pela Pátria que representa. Legislador não é aquele que impõe suas ldelas; legl.:.lador não é aquele que quer fazer a lei n. seu modo. Legislador é aquele que procura a média das opiniões e vai '\0
-encontro rIos interêsses, dos desejos superiores da, própria
Nacionalidade.
O SR. ~OROASTRO GOUVEIA - Não estou bem de acôrdo
com V. Ex. É necessário que o grande legislador compreenda que. além das aspirações do momento, há os imperativos da' civilização. É preciso, então, modelar fortemente
as necessidades do momento de acôrdo com as necesSIdades
do futuro.
O SR. ADROALDO COSTA - ~sses imperativos do momento e da civilização exigem que nas escolas se ministre o ensino religioso.
O ~R. ZOa.OASTRO GoUVEIA - O cristianismo é decadente.
Ja morreu; e o catolicismo fez o seu caixão.
O 'SR. ADROALDO COSTA - Já morreu, e V. Ex. vive a
combatê-lo a cada instante.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Estamos numa nação d~
supersticiosos, que crêm nas "mulas sem cabeça" e outras
causas.
O SR. ADROALDO COSTA - O atestado de obito, dado
por V . Ex. não merece fé •• , ARiso.)
O SR. ZorOASTRO GOUVEIA - Meu, não. Mas Hartmann
passou-o de maneira brilhante.
O Sr. Presidente - Atenção 1 Está com a palavra o senhor Vitor Russomano.
O SR. VITOR RUSSOMANO - Passo, senhores, a outro
aspecto do problema social, que é o voto feminino.
Foi incluído em nosso programa o direito político da
mulher. Sempre pensei que á mulher cabe um papel de
ê maior emancipação nas sociedades modernas.
O SR. VALDEMAR. REIKDAL - Adotando-se o divórcio,
por exemplo.
O Sa.. AM.o REBtLo - ~ prejudicial essa maior emancipação.
O ·SR. ViTOR RUSSOMANO -Sempre pensei que a
mulher tem vivido no regime de escravidão social.
'0 SR. ARÃo REBtLo "':'-É exagero de V. Ex.; ela sempre
'viveu muito bem.
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O SR. ADROALDO COSTA - Não é verdade. A história
nos revela o contrário; antes, as romanas viviam enclausuradas; na Grécia., as mulheres nunca saiam do gineceu, a
não ser as hetaíras, que iam para a praça pública discutir.
O SR. VITOR RUSSOMANO - O problema tem um
triplice aspecto: tem o aspécto filosófico •••
O SR. ARÁo REIS - Vejamos:-lo pelo lado práticCl'.
O SR. ViTOR RUSSOMANO - Não) me perturbe V. Ex.
Se o Código Civil brasileiro, rompendo com a muralha
chinesa dos preconceitos, conseguiu elevar a mulher- para
mais altas dignidades civis, por que nós, aquêles que estamos construindo uma nova ,ordem política brasileira •••
O SR. .AR.Áo REBÊJ...o - O homem sempre foi o cabeça
do casal.
O SR. ViTOR RUSSOMANO - V. Ex. ainda tem a noção do pátrio poder romano ...
Por que havemos de continuar reduzindo a mulher á
situação inferior de. uma escrava sociaL .•
O SR. .AR.Áo REB:ll:LO ~ Inferior, não. O aspecto em que
eu coloco é eminentemente brasileiro.
O SR. VITOR RUSSOMANO - Inferior. sim; V. Ex.
não conhece perfeitamente a questão.
O SR. ARÃo REBÊLo - V. Ex. está no seu ponto de
vista, e eu no meu.
O SR . VASCO DE TOLEDO - Não é sómente o direito de
voto que consubshncia a emancipação da mulher. Há conquistas muito mais importantes, de muito maior interêsse,
que, no momento, não podemos esquecer. O divórcio. por
exemplo, é uma delas.
O SR. ViTOR RUSSOMA.NO - Agora, a questão do voto
feminino é um capítulo do feminismo.
O SR. .AR.Ão REBtLo - No panorama brasileiro, o voto á
mulher constitue uma redundancia •••
O SR. ViTOR RUSSOMANO - Redundancia'l Absolutamente.
O SR. Â.RÃo REBÊLo - ... porquê ela segue o pai. e o
marido. O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Peor do que isso; segue o
confessor. O voto feminino foi apenas manobra da direita
para se garantir contra a possibilidade de um surto esquerdista.
O SR. VITOR RUSSOMANO - V.Ex. se encontra,
agora, de acôrdo com o cat6licismo: ambos queremo voto
da mulher.
:
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA -Mas é catolicismo com
segunda intenção, que não é a democratica e nãD é, sobretudo, a socialista. ~
.
O .SR. ADROALDO COSTA - O catOlicismo há muito tempo
deu o direito de voto _á mulher. Não é novidade.
O SR.. ZOROASTRO Got.i"VEIA - Onde?! No eéu••• e nas
congregações (Risos.)
.
.
O. SR. VITOR RUSSOMANO -.:.. Para aquêIes que se
dizem democratas, se a caracterls\,ica do regime democrati-
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co é a representação, como explicarão a fidelidade da representação de um povo ~ . ~
.
. O SR. ARÃo REBtLo - Essa é a verdadeira, a representação da elite.
O SR. VITOR RUSSOMANO - Da elite? V. Ex. é aristocratico, V. Ex.'~tl?:f_eIÍde as -cousas mais obsoletas até a aristocracia política! ~
,
O SR. ARÃO REBtLo - Estou de aéôrdo com o tempo e
a época.
O SR. VITOR RUSSOMANO - Com o tempo antigo.
Está atrazado ..-. (Risos.)
Se a democracia é o regime da representação, se o
verdadeiro regime democrático exige até o sufrágio universal, em que se manifesta a massa da população, compreendidas as suas classes, diferentes (aquelas - está clarode direitos políticos adquiridos), como se conceber o regime
democrático, diz Joseph Barthelemy, argumentando, em que
uma grande 'Parte da sociedade, constituida pelas mulheres,
não se faça representar?
O SR.. AltÁo REBtLO - V. Ex. está se referindo ao
Brasi(ou"ã oütro pais?
O SR. VITOR RUSSOMANO - Trato o assunto de um
ponto de vista puramente cientifico.
O S1\. ALoísIO FILHO - O orador pode argumentar com
o Brasil, que estará argumentando certo.
O SR. ARÃO REBtLo - Não com esta civilização,· na
qual não creio.
O SR. VITOR RUSSOMANO - Na civilização brasileira,
eu creio; embora incipiente, já tem dado demonstrações de
sua pujança.
O SR. ARÁo REBtLO - Não atingimos, porém, ao ponto
de se dar o voto político á mulher.
O S1\. ZOROASTRO GOUVEIA - A civilização brasileira salientou-se com o tratamento cruel aos indios, negros e colonos. .. E' uma ·civilização de arrepiar os cabelos.
O SR. VITOR RUSSOMANO - Não devemos denegrir o
que~ "nosso;;: e precisamos esquecer os nossos erros, sonegá-los, quando possível, e é necessário que dêles nos curemos, cada vez mais.
O SR. ARÁo REBtLo - V. Ex. acredita que os males
do Brasil provenham da ausência da mulher nos comicios
políticos?
O SR. ALOíSIO FILHO - O orador não está dizendo isso.
O SR. VITOR RUSSOMAl'VO - Não foi essa, absolutamente,·a minha conclusão, e V. Ex. vai terminar pedindo a
retirada também dêsse aparte...
:
De sorte que, Srs. Constituintes, o Partido Republicano
Liberal, na apresentação das suas emendas, na organização
de seus itens, não fugiu ás tendências socializantes da época
moderna.
Entendo,e todos os Srs. Constituintes entendem, que
precisamos assegurar um regime social á altura das necessidades do momento que vive a humanidade.
VOLUME XIV
34
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o conceito socialista, que tem como sua mais alta expressão Marx e Engels, êsse éonceito, .na sua linha evolutiva e histórica, apresenta duas fases - uma, anterior ao próprio aparecimento de Marx e, outra, posterior, ás quais. vou
me referir.
' .
A primeira fase, caracterizando-se pela presença, pelo
aparecimento (digo melhor), nos fins do século XVill e todo
o XIX, é representada pelos grandes corifeus, como Baboeuf,
Saint Simon, Louis Blanc 'e Rodbertus. E' a época que podemos. chamar da utopia socialista, em que não havia a orga.nização de uma conciência de cla.sse: foi o anarquismo,
fói o' blanquismo, ú babuvismo, o proudhomismo. Surgiu,
nessa linha evoluLiva da sociologia, -Marx,completádo por
Engels. Depois, surgem, na história, as duas correntes modernas, que caracterizam a evolução da humanidade atual:
os revolucionários e. os reformistas. São os dois grandes
ramos em que se bifurca a idéia, a evolução social'ista.
Podemos" dentro da concepcão social, enveredar por
um dêsses rumos sem~ com isso, abdicarmos da nossa dignidade de homens. Não podemos dizer que a verdade esteja
mais com aqueles do que com êstes, 'ou com- êstes mais do
que com aqueles.. Não encontro, porém,- antipodismo pro-·
fundo entre os que aceitam essas tendências socializantes.
São conhecidas as três doutrinas do marxismo: f) a concepção materialista da história; 2) a lei da concentração do ca:pital; 3) a luta de classes, - esta que seria.. nada Il!ais q.adCi
menos, do que a aplicação ás classes, á humanidade atual,
do conceito darwinista da luta individual pela existência,
segundo Eurico Ferri, no seu livro "Socialismo e Darwinismo",
Dentro dêste' conceito socializante, nós, os libel'ais do
Rio Grande do Sul e eu, particularmente, quando fiz meu
discurso, não tivemos absolutamente a idéia de prégar subversões.
Reproduzo as palavras contidas num trecho da justificação das emendas da bancada riograndense, em que está
expresso, cristalinamente, o nosso pensamento:
"- No capítulo da Ordem econômica e social,
sem alterar o delineamento do Substitutivo, acen. tuou-se a tendência socializante. que era mais pronunciada no Ante-projeto e que o parecer da Comissão
Constitucional abrandára.", .
Foi inspirado nesse ideal de. humanidade, foi com a.
conciência tranquil~ e serena que nos apresentámos A Nação Brasileira, na certeza de que estamos cumprindo um
dever e correspondendo á vontade do nosso eleitorado. Mas,
não estamos aquf para fazer obra regionalista; não nos
achamos, aqui para prégar apenas as tendências da grande
alma coletiva dos pampas. Quando transpusemos as fronteiras do nosso Estado, sentimos que estavamos, ., diante de
uma missão mais alta. qual a de cooperar, na medida e na
sinceridade dos nossos esfOrços, para a construção verdadeiramente nacional, para o bem do nosso querido Brasil.
(M'ltito b e m . ) ,

'

O SR. PEDRO VERGARA __ Aliás. o nosso pa~tido é esta-

dual com finalidades nacionais; lá está escrito no seu pórtico.
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O SR.VíTOR RUSSOMANO ~ Não nos podemos fechar
dentro da muralha chinesa do regionalismo que tem sido o
pábulo da crítica contra os grandes Estados; regionalismo que
é um fenômeno histórico do Brasil. (Muito bem.)
•
Os governos que facilitem as comunicações e o intercambio•••
O SR.. PEDRO VERGARA - Regionalismo que nunca esqueceu o Brasil.
,
O SR. ViTOR RUSSOM..-\NO - ..• das populações ganglionadas pelo interior, e estas não se limitarão ao ,campanâ-'
rio de suas aldeias, se ampliarão para um conceito amplo de
nacionalidade e. ainda mais, para um conceito superior de
humanidade. (Muito bem.)
Incorporado a êsse partido, sinto-me perfeitamente á
vontade, no momento, para proclamar as nossas tendência!!
brasileiras, o seu elevado espírito de brasilidade, que existe
em todos Os 'corações e que soube escrever, em todas as
pugnas cruentas ouincruentas, as páginas mais glorificadoras
de um povo.
Quando, porém, viemos para aquí, auscultando os anseios
e ·os latejos do grande coração dO,.l?ovo Brasileiro; quando
viemos para aquí, inspirámo-nos na necessidade de uma nova
ordem de cousas sociais e econômicas.
E, de mim para mim, permitam-me a expressão, sempre
pensei que não fizemos apenas uma revolução política (Muito
bem); fizemos e faremos, mercê da vontade dos homens, uma
organização nova do capital e do trabalho, SOl) pena de construirmos no vácuo ou sôbre a areia, e vermos o edifício, aparentemente consolidado, ruir e desaparecer em escombros,
: talvez sob o fragôr de ondas vermelhas.
O SR.. ZOROASTRO GOUVEIA - É fataimente o que acontecerá, pois que nossa Constituição respeitará, como -causas
sagrada, a propriedade e outras caraminholas, estilo casa-,
mento indissolúvel ..•
O SR. ViTOR RUSSOMANO - Nego essa fatalidade. Ma!!,
se estamos ameaçados dela, qual o dever que nos corre, a
todos? O de levantarmos a barreira moral, material, indispensável, para que o Brasil cumpra o seu dever, atinja as
suas altas finalidades históricas, dentro de uma evolução racional, dentro das reformas·· imprescindíveis e nos elevemos
todos na dignidade dos mesmos conceitos sociais. O de que
precisamos, - repito as palavras do sociólogo Pontes de Miranda (e parece que essas necessidades estão no consenso
de todas as personalidades políticas em que se divide e subdivide a opiniüo) - o de que precisamos é assegurar ao homem ailmento, roupa, I.:usa, l'elJléCllv, escola, desporto:;.
ideais •••
O SR. Acra MEDEIROS - E liberdade.
,
O SR. ViTOR RUSSOMANO - .•. tudo que o possa e1("vaI', não o homem encerrado na torre' de marfim do seu Individualismo,mas o homem inco.rporado ás torr~ntes e ~
caudais da humanidaàe, o homem feito 8~r humano e ser social, capaz de realizar, dentro de suas finalidades biológicas
e sociais, todos os' seus grandes del'ltinos, que os regimes polfticos não podem e não devem perturbar e impedir.
Repetirei com o autor citado: o que a isto levar estará
certo, o que não o fizer, estará errado.
Estou convencido, dentro da relatividade de minha eon~
cepçãoatuál, sem' querer impor meu modo de ver, de qué'

O"
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devemos·conduzir o Brasil á realização dêsses direitos primordiais do homem, do. cidadão, do brasileiro, que tinha sido
até 1930, apenas, objeto de preocupações fiscais, mas que é .
necessário. agora, dignificar, arrancar das garras de' toda" as
endemias e de todos os vicios que lhe corroem as atividades
físicas. morais e intelectuais; trazê-lo do fuado do sertão. li-:bertá-Io do alcoolismo, da lepra. das verminoses, da malária
e tantas outras infecções; transformá-lo no o:perário ~onciente
de seu trabalho e do seu valor, :para que possa estar certo de
que, na hora da desdita. terá o amparo da lei, que, no instante da desgraça. poderá contar com a proteção da sociedade,
e, quando seus olhos se fecharem, a mulher e os filhos receberão o ampàro da própria Pátria. (Muito bem.)
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Não procure o operário fazer obra por suas próprias mãos e estará frito.
O Sr. Presidente - Advirto ao nobre orador de que
está a findar o tempo de que dispõe.
O SR. VITOR RUSSOMANO - Sr. Presidente, as exigências .regimentais mandam que eu termine. Direi, porém.
antes, que nosso programa, nossa atuação, sem ser demolidora, apenas pleiteia o reconhecimento de direitos que elevam, dignificam e enobrece o homem. A Revolução não se fez
apenas para destruir, mas para c.onstruir. E, termil"~rei, senhor Presidente, repetindo ainda as palavras do manifesto
da mocidade riograndense .••
O SR. PEDRO VERGARA - Mocidade liberal do Rio Grande do Sul.
O SR. VITOR RUSSOMANO - ... da mocidade liberal
gaúcha, que os jornais de hoje vêm de publicar. no qual se
lêm estas palavras, que faço minhas: "Agora, no limiar da
nova ordem constitucional, o Rio Grande, pelo exemplo de
seus homens, pela predicação vigilante dos seus tribunais e
da sua imprensa, será o guardião da da verdade democrática, o ponto de apóio {lo regime que se inicia." (Muito bem;
mn,ito bem. Palmas. O orador é vivamente cumprimentado.)

Durante o discurso do Sr. VItor Russomano,
o ;:'1'. Pachcllo ae UlIveIra, 1." Vice-FreSldAnte,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Cristóvão Barcelos. 2° Vice-Presidente.

9

o

Lim~.

Sr. Presidente -

'.l'em a pala'Ta o Sr.

Valente de

O Sr. Valente de Lima- Sr, Presidente, Srs. ConstituintAS: Antes de assomar esta aI ta tribuna, meditei" profundamente, sObre se não seria melhor calar-me, visto como impossível seria, no lempo e no espaço, emitir juizo próprio sõbre todo o Ante-projeto Constitucional. OU o seu Substitutivo
ora em discussão.·'.
c=
FOl'que, na verda.de, á minha conciência de jurista certos desacOrdos sUrglI'am logo á leitura prImeIra de uma e
outra peças. E pressentindó a impossibilidade de uma analise mmuciosa do -todo, não sei se valera fazê-lo parclal,EnSnte.
.
-

-
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Eu sou pelaeonstitucionalização imediata do País. Os
meus eminentes 'Pares naturalmente o serão. Masunr reparo há que fazer. Consiste no sentido em que se deve entender a expressão imediata.. , Imed.inta constitucionalização
não será nunca assodaâa constitucionalização.
Vale meditar. Não tenhamos nós brasileiroS' a veleidade de pretender votar uma carta magna que fosse absolutamente original. A originalidade, no particular, é impossivel, em país como o nosso, muito joven ainda. 'sem os elementos imprescindiveis para auscultar profundamente o
.organismo social- brasileiro. com um dIreito em formação
ainda, oscilante entre tendências norte-americanas e européias, mas; em geral, estranhas tendências. Tivemos e te...
m01: i1e e1:bldll.r o qllP. Sp vae realizando aqui e ali. No Rrasil,e no estrangeiro. Medir, pensar, conferir tudo e tentar a
adal)tacão. li isso demandará, necessáriamente, algum t.empo. Prefiro dizer qu~ sou pela imediata obra de constitucionalização.

É assim que não me doe a conciência de retardar,
com esta~ '~()nsiderações, por meia hora, a aprovação da :lei
=
bâsica do País.
Mas, nestas palavras aqui J;lroferidas, quero :ser sineero
a toda a prova, para compensar, aos meus próprios olhos, as
imperfeições dêste discurso.ccE para ser assim deveras sincero, confesso não haver experimentado o entusiasmo todo
que desejara, conhecendo o futuro texto constitucional bra~i~eiro"

A sábia Comissão dos 26, constituida de emfnentes juristas, scciólogos e economistas. se proúazIU obra ~ncel'
rando -inegáveis excelências, é verdade, tambem, que esta
mesma obra, abriga disposições obscuras, ou incompletas
ou menos boas.
Max Nordau explica, na admiravel investigação psicológica das deliberações de assembléias de dout.os, como pode
sair imperfeito o fruto de um trabalho colétivo, quando
cada qual de per si J;loderia criar produções maiores e melhores.
Quero acreditar, e creio, que se fosse o SubstituiU....o
cometimento exclúSlVO de um só, de qualquer um dos (11Jmos colegas da Comissão dos 26, teriamos causa mais homogênea. mais consentanea. quem sabet
Ma Cl• por outro lado, reconheco e confesso que seria
isso impossível. Impossível e também perigoso. 'Se Ruy Barbosa, com todo o seu gênio fulgurante, foi o coordenador
fundamental da Carta magna de 91, vale reconbcser que
naqueles alas. não andavam no cenárIO universal em jogo
as teorias, os principios, as reformas, as experiOncías dCliõconcertantes de hoje em dia •• ~
Nos pr6dQmos de nossa primeira República, regia-se o
mundo, sem excepcão quasi, pelos principios da democracia
clássica. Era vêr o que os demais faziam com proveito, e
reajustar a estas plagas serenas e patriarcais•••
Mas, hoje, tudo é muito mais complexo. Ainda há os
que acreditam demorar a verdade política nos ni·pOnieos,
'com o seu tremendo nacionalIsmo imperialista. Outros vão
para o extremo oposto, aceitando a fatalidade' do materialismo hi.st6rico, nada se poden4o resolver para fora das rigidas equações' de Marx e de Eilgels... - E o socialismod.e
eStado dos facistas' E as novas diretrizes de· Roosevelt~ 7
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Feita a Gonstituiçãopor um só homem, haveria, de fato, o perigo de termos uma lei com o -carater ex-clusivo de
qualquer dessas. tendências. o que ~eria peor do que o ecletismo que a, está, um tanto capitaijsta e, talvez, demasiado
"
crente nas democracias liberais.
, E no Brasil alpm disso. era e é mistér ouvir ~úr.bol'
e amazonenses, nordestinos e mineiros, que os problemas,
na verdade. não' são os. mesmos. através dessas imensas regiões, de tão diversa natureza, de povos, queiram ou não
queiram, bem diferentes,_
Não haVIa, vale confessar, outro caminho senão êste de
uma comissão mixta, coma representacão de vários Estados, do Acré" do Distrito Federal, a ainda. das classesmúltiplas prs~ntes nesta Casa.
.
No estou aqui cheio da veleidade' de pretender corrigir,
fazendo predominar o meu pensamento. A tranquilidade de
concj~n~ia advir~. porém, cumprindo eu o dever de deixar
nos Anais desta' Casa, exarados alguns pontos de vista arguns pelo menos - de critica, ou de desacõrdo ao Substitutivo em discussão.
Nestas condicões.escravo do praio fixo de meia hora,
sómente tocarei em um ou outro ponto, .
Sr. Presidente:
Logo no' preáinbulo discordáramos dos têrmos constantes do Ante-projeto . Aban-cada de Alagoas levou mesmo,"
á Comissão dos 26, a emenda n. 635, -com a necessaria justificativa, e sustentávamos, então com enunentes constItucionali~ta!'. não ser o preámbulo r.ousa aleatória numa Carta
Magna. Fomos, em grande parte, atendidos. Nominalmente,
entretanto, deiXei de subscrever a referida emenda, tão s6
porqup ~cb~va indü;pensável a referênc;ia á idéia de Deus.
Se fundamentalmente o Povo Brasileiro, na sua grande
maioria, possue notavel sentimento religioso, e se nOs somos os representantes dêste povo, nada mais justo do que
lhe plaborarmos a lei básica em nome de Deus, indo, assim,
ao encontro de tão magnifico patrimÔnio, reserva moral por
todos os títulos apreciável na hora inquieta que vivemos.
Daí o havermos assinado a emenda Mario Ramos já, agora,
vito~iósa nesta casa.
Deixando, por completo, á margem, quaisquer discussões
relativas aos arts. de '1 a 6, discussões que teriam no momento, por forca das clI'cunstnci,as, mais um caráter filo_ lSófico e abstrato incompatível com ,o instante nacional. ve- jamos. rapidamente, algumas criticas a números e parágrafos ao art. 7°. Assim, aquela atribUição constitucional da
União de ... "conceder ou negarpas8agema forças estrangeiras pelo território nacional", constante do final do nó'mero 2, eu, prefereria vê-la supressa. Será melhor silenciar.
Que sómente em virtude de tratados, ou· acordos pretéritos
aeaso existentes, se concedesse ou negasse, sobretudo em
caso de beligerancia, essa passagem de forcas. A tendência'deve ser:até negar, desde que o Brasil não estivesse interessado na luta. A faculdade de permitir ou não, outorgada pela. Constituição, é cousa perigosa porquê pode comprometera neutralidade nacional. Um país vizinho terá, por
exemplo. inter êsse de mandar tropas contra determinado
pontO, do território '·inimigo, acessivel sómente através. de·
nossas fronteiras. Consentir ou não, seria colocar-se mal
. 'pe~nte uni ou outro~ importaria em surgir' suspeitado para
c
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esta ou aquela nação. Ora, considerando a vida internacional
irrequieta, de vários povos da América do Sul, adivinha-se
a temeridade de um dispositivo desse jaez,"É aliás essa
concessão ou denegação uma herança do Inipério.' Mas;
transpla.Tltarmos tal e qual dos dias malS !OllglU\.lUOS da monarquia, para uma constituição de. 1934, êsse: dispositivo é,
sinceramente acredito. não quereravancar. Brasll colOroa.
mais ou menos á mercê de passagens ou desembarques de
tropas. não pode ser mais o Brasil de hoje.
.
Sr. Presidente:
Outro ponto agora. .Art. 7, n. 7. É uma questão redacionaL
O Substitutivo. na primeira edição distribuida, nesta Casa, rezava aSSIm:
-fixar plàno nacional de educação. em todos os gráus
e ramos. e as condições de equipal'acão _dos institutos de ensino secundário e superior, e exercer sôbre
êles a fiscalização necessária".
. Depois. em razão de várias alterações e êrros multip1os.
novas edições surgiram. E, nestas condições, a redação foi
modificada para a seguinte:
"fixar o plano nacional de educação, em todos os·
seus gráus e ra!l19s, e as condições de equiparação
dos institutos de ensino secundário e superior, a
exercer sÔbre êstes a fiscalização necessária
OI.

Troca de êles para êstes. Mas isto implica no seguinte:
Sómente os estabelecimento de ensino superior ficarão sujeitos á flscalizacão, o que seria deixar :colégios equiparados sem fiscais. Não poderia ser êste o ponto de \Tista do legislador.
'
Corrija-se, portanto, conservando a redação primitiva.
Dentro do mesmo art. 7", vejamos o § 5°. Preferíamos
dividi-lo em duas partes. Mais consentanéo com a chamada
t~cnica. O perfodlJ primeIro, como está redigido, será o' palágrafo 5-, passando a 6° parágrafo o seguinte contexto:
"Cabe á União instituir e manter estabelecimen-

tos de especialização e alta cultura e os de ensino

superior gratuito. organizados êstes por lei ordinária,
com o caráter didático e também de alta cultura ou
pesquisa científica, sendo obrigatório no magistério
superior, tempo integral de serviço diârio."
Os §§ 6° e 70 do Substitutivo passarão a ser 7° e SO,xoespecti\Tamente.
A emenda Que acabamos de enunciar encerra uma idéia
.
diferente daquela do. texto primitivo. _
Vimos que o redator esclareceu. e com toda justiça, que
"compete aos Estados organi%ar e manter... 0$ estabelecimentos de ensino primário .e profissional gratuitos ••. ., Mas,
em seguida, legislando para a UItião, silencia no particular
da gratuidade. E nada mais justo, já o dissemos noutra oportunidade e não é de mais agora repetir, nada maisc justo que
o ensino superior de graça. É uma velha aspiração da mocidade que precisa de ser, agora. satisfeita. Educac.ão e instrução, no dizer vigiroso do brilhante Deputado Leitão da
Cunha, fazem verdadeiramente parte da defesa' nacional.
o

o

o
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Não !lá de pretender-se· cobrar uma taxa ao voluntário que
se allstou soldado para aprender a defender a pátria contra
os exp.rcitos inimigos.
. Por que então pagar o brasileiro, que deseja ser médICO. para salvaguardar a saúde e a vida nossa? Por que
taxar 0$ estudos dos jovens que buscam instruir-se para
distribuição amanhã da. just~a, interpretação da lei e def~sa da liberdade?
Ademais, dois pesos e duas medidas: ensino gratuito
dos Estados, ensino pago da União.
Nem se argumente que a instrução primária vale mais
qfle a secundária ou superior. O ensino universitário é imprescindível á existência das nações. Nenhum povo progride
sem médicos sem engenheiros, sem sociólogos, sem ju. ristas .
. Se as taxas de frequência, matrícull'l ou inscrição de
exames visassem evitar a plêtora de estudantes, seria o meio
peorde fazer selecão. Nem sempre os melhores são os mais
l'1C08 •• _ ótimos alunos. desprovidos completamente de recursos, oferecem, ás yezes, o doloroso espetáculo de, ás vésperas dos exames. andarem pelos corredores das Faculdades.
muito mais apreensivos com a falta da importancia para
as taxas, do que com as. provas a que serão submetidos.
Os mocos já se têm unido. organiza,ndo soctedades de amá~
lias mútuos, beneficências acadêmicas, mas isso não é tudo.
O regime do compromisso de honra, para solvê-lo depois,
não basta igualmente. Yisto como o número d~ concessões
previstas é pequeno demais para a quantidade de necessitados: e o "a1lxílio a estudante de capacidade excepcional"
. (art. 17B do Substituitivo) desampara 'os que não são - ex. cepcionais no curso. mas_que poderão vir a sê-lo amanbã.
: Desista, um-a vez por todas, a· UnHio, dessas rendas dos
gufchets de nossas Escolas Superiores. rendas insignificantes, e que. mesmo aplicadas no custeio__ do próprio ensino.
não representam um - quantum ponderável, capaz de constituir um fundo garantidor de mel~ores·meios didáticos
pa1.'8. o País
.
.
Ademais, forcado o govêrno federal B dispender pelo
menos dez em vez de um por· cento de suas rendas com B
instrucão e a edueação do Povo, nenhuma falta lhe fará
á. organização do ensmo a migalha dessa renda interna das
Faculdades que. ás vp.zes. representam o mais cruel sacrifício
para o estudante. (Muito bem.)
Meditemos no outro ponto da emenda formulada. De
alguma sorte constitue novidade. ];: o aproveitamento de
nossas Casas de Ensino Superior, ora somente estabelecimentos didãtiéos. em Institutos também de alta cultura e
.
_
pesquisa cienUfica.
A grandeza de Qualquer nBQão está. subordinada i capacidade intelectual do seu povo.
o
O Brasil, país pobre. de rendas pequeníssimas, não estA
nas cO'!ydicões. desgraçadamente. de semear; por estas infindas plágas do seu imenso território, outros tantos Manguiobris. outros tantos Institutos Osvaldo Cruz ou Butantan..•
E' carecemos, como cousa de vida e morte para a nossa' pátria, edificar a ciência brasileira nos dominiosda biologia.
da química, da .politécnica, da =soeiologia. .
Indivíduos capazes, nós os temos. Faltam-lhes os meios
de entendimento recíproco, a· organização. (Apoiados.)
E onde estarão êsses homens . capazes, no momento em
que se afirma. a carência de homens á altura dasnecessidades?
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Principalmente nas Escolas Superiores nos' centros universitário~. Lá. se encontram modestos, obscuros, dispersa-

dos, sem IncentIvos, os que têm capacidade para a investigação científica, para a alta cultura •••
. Seria, assim, o dotar País de vários institutos de pesfT-IJsa e alta cultura, tantos quantas as suas Faculdades oficiais, não sobrecarregando excessivamente o tesouro sem
comprometer, mesmo, em demasia, os 10 % previstos' constItucionalmente.
Achei que poderíamos forçar o tempo integral de serviço diário, embora não parecesse semelhante dispositivo nesta parte .- matéria constitucional. Mas sará um meio de
coíbii' abusos, de vitar complacências nas fatais reformas
peri6dicas de ensino, .e, ao demais, essa coisa de "técnica
constitucional" tem perdido muito de sua velha rigidez primitiva ...
São Paulo já deu o exemplo vigoroso ao Brasil de re-"
munerar regularmente o profes::iorado de sua Escola Médica,
estabelecendo o full time e orientando os seus mestres na
investigação científica, colocando-se, com isto, na vanguarda
da ciência brasileira.
Creio não prestarei desservico á minha pátria com esta
lembran~,a, tanto mais quanto a lei ordinária r"!gulará a matéria, com o esperado critério, ponderação e clarividência.
Sr. Presidente:
A Associação Brasileira de Educacão adverte, com toda
a justiça, no seu estudo crítico do Substitutivo, que se não
cogita, aí, de definir a quem compete o ensino secundário.
Dê fato, existe apenas referência aos institutos particulares
equiparáveis, e nada há sôbre os que ora se acham a cargo·
dos poderes públicos.
Vale a emenda, sob a forma ne artigo para onde couber.
o que não prejudicará a situação dos colégios particulares:
"Art.
Serão mantidos pelos respectivos governos os estabelecimentos dp cursos secundários atualmente existentes, ou creados novos, devendo o ensino
ser obrigat.oriamente gratuito, e fiscalizado pelo Govêrno Federal."

No Capitulo "Da Família e da Educavão" reza o
"Art. 170. ~ livre o ensino em todos os graus,
obsflrvadas as normas da legislação federal, mas os
exames finais do ensino secundário e do superior serão prestados em institutos oficiais ou reconhecidos
pélo Govêrno Federal, na forma da lei e onde não
houver instituto oficial."
"

Ora. a !'lP2lmda parte é. positivamente. assunto que será
regulado melhor em lei ordinária. Crêa. demais odisso, o perigo de reconhecer. pela metade, os estabelecimentos não
equiparados, onde somente os exames finais não serão válidos. De.ixemos o assunto para deliberação ulterior. ouvido o
Conselho Nacional de Educação, e conservemos o texto constitucional redigido simplesmente assim:
"Art.. 170. J;: livre- o ensino em todos os graus,
observadas as normas· const.itucionais vigentes."
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Basta isto porquê definidos já ficaram, em artigos anteriores, os ensinos primário, profisisonal, secundário, normal, superior e de alta cultura.
Não há, portanto, necessidade daquela cousa toda do
Substitutivo.
.
Uma curiosidade exquisita, que certo muito preocupará
o eom~ntador estrangeiro que, por acaso, nos lesse. é aquele
art. :173:' - "O plano nacional de educação somente poder,á
ser modificado de seis em seis anos".

Nós outros. os brasileiros, conhecemos bem o espírito
dêsse dispositivo... É refreiar os pruridos reformistas ministeriais ... Cada quadriênio, pelo menos, uma lei novaI E.
com isto, a balbúrdia em que nin~uémachava pé...
Mas o remédio, com ares, assim" ,de plano a Molotoff, se
traz uma vantagem, que é a de pÔr' um côbro nas cócegas
reformistas, inibe, entretanto, o avanço da pedagogia no
Brasil....
.
. Os métodos de ensino, sobretudo primário, não são baseaaos numa ciência parada, estática, de rodas quadradas,
eapaz de mexer-se. somente de seis em seis anos •••
.
Então, entre nós, que a psicologia infantil não está
ainda suficientemente conhecida, que somente, agora mesmo. se ensaiam estudos especializados,. sistemáticos.~es
peito nas escolas do Distrito Federal, por;quêentãOpararmos por mais de um lustro 11
.
No momento em que se delineam as novas diretrizes sugeridas pela "escola única", porquê não nOs corrigirmos,
adotando caminho mais acertado que a experiência alheia
e a observação próprias nos mostrarem? f
Peço vênia para lembrar que se não deve entravar a
máquina educacional brasileira, somente reparada de seis
em seis anos.
Transfira-se, então, para um órgão técnico, a faculdade
de modificar o plano nacional de educação, e teremos pôsto
um côbro ao arbítrio, nem sempre conciênte, dos executivos
que tão apressadamente, ás vezes, reformavam o ensino, deformando-o.
Redija-se dêste jeito:
"Art. :173. O plano nacional de educação somente
. poderá ser modificado por proposta fundamentada do
Conselho Na.cional de Educacão".
,O art. 176. encerrando avanço notável, sobrEltud(l no que
diz respeito á União, que se verá obrigada a olhar pelos problemas educacionais, despendendo o mínimo de :lO % das arr~adações. trOUXA. porém. p'ara os Estados e certos Municípios:, uma possibilidade perigosa, qual seja ade poderem
reduzir as t8-~as destinadas aêsse fim, uma vez que já concorrem, geralmente, com impórtancias superiores a essa percenta.~E'm. Daí os ,justos reclamos. os prote!'ltos dos especiaem vez de dar uma melhororganizacão judiciária ao PaUs,
.Será, então, possível 'Prevenir-se o desacerto. Conserve-se, embora algo defeituoso na redacão.,o art. 176, tal
como está. Junte-se, porém, êste
'
"Parágrafo único. Onde os poderes públicos já
despendem, atualmente, mais de 10%, não poderão
sofrer reduções as verbas destinadas á educacão." .
Sr. Presidente: Ainda outro 'ponto, sObre o qual não
podemos deixar. de .aduzir também algumas ligeiras consi-
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deracões, é o referente á organização do Poder Judiciário.
É êste um dos assuntos· mais estudados
e discutidos
nesta Casa. Não vamos, pois, reabrir o debate em torno da
questão doutrinária, que levou a dividir os maiores juristas
brasileiros em dois campos diametralmente opostos - o dos
que querem a continuacão do sistema dual vigente e o dos
que prolJugilam pela unificação da magistratura.
Não vamos nesta parte analisar algumas disposições do
Substitutivo, ora em discussão, mas apenas, analisar sob o
ponto de vista prático, tendo em consideração, pura e simplesmente, as vantagens; que para a boa e melhor aplicação
da justiça possa, por ventura, trazer o sistema mixto adotado
pela douta Comissão dos 26.
Diz o art. 94: - "O Poder Judiciário da Uni::o é exercido pela Cbrte Suprema, Tribunais de Circuito, Tribunais e
Juízes Militares e eleitorais, mantidos p-ela União; Tribunais
de Relação, juízes de direito, tribunais de juri e outros tribunaise juízes inferiores mantidos pelos Estados".
Como . '3 vê,· foi supressa toda a magistratura federal de
primeira instancia, passando-se para os juízes estaduais as
atribuições conferidas aos atuais juízes seccionais. Nessa
narte, seguiu-se o sistema alvitrado pelo eminente Ministro
Sr. Artur Ribeiro.
É· um fato, do conhecimento de todos, a precariedade,
a deficiência do aparelhamento judiciário federal de primeira instancia, o qual, sómente na sede das secções. pode
funcionar com alguma regularidade. No interior dos Estados. a União luta com ns maiores düiculdades. com os maio;
fortes obstáculos, para levar a têrmo a defesa dos inturOiSes
nacionais.
"Um dilema impunha-se inevitável - .esclarece aquele
venerando Ministro - ou organiza-se a justiea federal, com
órgãos adequados e idOneos, em· todos os pontos do território nacional onde se tornarem necessários para o regular
desempenho de suas funções constitucionais; ou distribuemse essas funções pelas jurisdições locais, cercadas de todas
as condieões que assegurem a sua independência e isenção
dOE: !'~1l~ Julgados.
,
,
Que fez, porém, o Substitutivo do Ante-projecto constitucional"! Resolveu o problema? Parecê-nos que nAo. Limitou-se simplesmente a suprimir os jufzes federais existentes nas capitais dos Estados e a passar para 015 juízes
locais. também existentes nas capitais dos Estados, a mes- .,
mfssima jurisdição 'Que áqueles' competia.
.
_ Continuarão, portanto, os mesmos embaraços e dificuldades, que os brasileiros, ansiosamente, desejavam ver, de
modo definitivo. removidos com a promulgaeão da nossa futura Carta constitucional.
Ninguém poderá, ainda, defender-se. numa causa de
competência federal c:;e não tiver rec:ml'sns pAra f.l'anspol'tarse á capital do Estado, para alf constituir advogado [ .(Muito
bem.)

Persistirão em matéria criminal os mesmos obstáculos
com· que se defrontava a velha máquina judiciária federal.
Basta ver que o processo e julgamento dos crimes políticos,
ou contra serviço ou interêsse da União. ainda que cometidos no interior, serão de competência exclusiva dos Juízes
de Direito das varas criminais da capital do Estado. (ArtigO 111,§ 1 do~Substitutivo.)
0
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N~m se diga que ficando as causas federais sob a jurisdição da justica local, fácil será ao juiz da. capital· acel~rar
lhes o andamento, confiando, mediante precatória, aos seus
colegas das diferentes comarcas do interior, a realização de
diligências e de atos ordinatórios: do processo; e nem Se diga
porquê IPedida semelhante. já de muito, desde o decreto
n. 848, ae 1890, vem sendo .seguida pelos juízes federais,
sem grandes resultados para a presteza. dos julgamentos,
:presteza, que deva ser a condição primordial na boa itistríbuição da justiça. c
.
Bem sei que é grahde o embaraço do legislador em estender áos juizos das comarcas, em todo .Q País. as mesmas
atribuições conferidas aos das capitais dos Estados. ~ que
a Fazenda Nacional não pode ter um representante e procurador em cada juízo. E ao Procurador da República, com
residência na sede das secções, humanamente impossível seria· transportar-se, ao mesmo tempo, ás diversas comarcas
do interior para defender os altos e graves interêsses da
, União.
Nestas condições, quer nos parecer que o Substitutivo,
em vez dar uma melhor organizão judiciária ao Pais,
.
ainda mais a complicou.
Tendo-se em vista os grandes e penosos trabalhos de que
jã vivem sobrecarregados os juízes de direito das capitais
dos Estados, não se pode esperar venham êles, por mais
ilustres, por mais dignos, por mais integras que sejam, dar
um eficaz andamento ao avultado número de feitos anualmente intentados na Justiça Federal, e nos quais é a Fazenda Nacional, por qualquer forma interessada. Pelos relatórios apresentados pelos Procuradores Seccionais ao Ministro Procurador Geral da República, pudemos· verificar
que, no ano findo, êsse número subiu a- 55.221, sendo que
51.174 teve por objetivo a cobrança da dIvida ativa da
União. Para constatar-se a relevancia dêsse serviço, basta
reparar que a quantia arrecadada e recolhida aos cofres da
Nação, por meio de executivos fiscais, em :1933, foi de
5.356:683$677, - ou seja uma importancia maior do que
a que a União gasta, anualmente. ~om o pagamento de todo
o pessoal da Ju~tiça Federal.
A vingar o sistema adotado pelo Substitutivo. chegaremos,. muito em breve, á mais embaraçosa das situações: on 03
Estados terão que criar novos juizados para acudirem aos
serv,iços, sempre crescentes. das causas de competência federal, ou a União ver-se-á na impos~ibilidadt\ de, eom presteza e eficiência, promover a defesa de se~- direitos.
De tudo se conclue que só uma única solução existe para
o caso: é a da unidade de magist.ratura, unidad(> integral,
justiça úniea 'Para todo o Pais. Resolvido, assim o problema.
ir-se-ia ao encontro dos desejos da maioria do Povo brasi~
leiro.
.
.
Do contrário. o melhor é deixar-se a organização judiciãria tal como existe, fazendo-se apenas, sem alterar o sistema, as correções e modificaGões que a experiência de mais
de quarenta anos nos vem indicando.
O S1\7. AGAMENON MAGALHÃES - ~Iuito bem. Essa é a
solução prática.
,
O SR. VALENTE DE LlMA- Passemos adiante.
Sr. Presidente, o capítulo. Da or..dem ec,!~mica e
social - é dos mais graves ede maior importancla ,Da hora
presente. Disse com toda razão o nu.~re Sr.' .roão Mangabei-

-541ra, cuidando da matéria: "aqui, se não quisermos ficar rea-

cionários, teremos que ser revolucionários" ••• O eminenw
General •G6~ Monteiro expressou-se desta maneira: "Estamos no momento crítico de resolver essa importantissimà
questão, que deve trazer apreensões a todos os brasileiros."
E acl'e::;centou : "Abordemos resolutamente o problema social, sob o prisma brasileiro."
,
Não há duvida que o Substitutivo da Comissão do 26
no particular, contém várias imperfeições, sobretudo quandó
emprega certas expressões platônicas, indefinidas, meio a
jeito da linguagem das plataformas políticas... Por exempIo: "Compete á lJ.nião amparar a maternidade e a infancia",
"socorrer as famiI1as de prole numerosa", etc., sem precisar
a natureza. oU,,)imites do amparo, nem os moldes de socorros.
Quando na bancada alagoana, indo ao encontro das .as- .
piracões nacionais, pretendemos colaborar nesse terreno,
propondo uma idéia clara e nítida, não fomos ouvidos, ficando letra morta nossos desejos consubstanciados na emenda
n. 633:
Ao funcionário civil e ao militar, casado ou
viuvo, que tenha filhos menores, .a lei assegurará,
além de seus vencimentos, uma gratificacão especial e
proporcional a êsses encargos de familia."
;<

E, nada seria mais justo, visto como é inconcusso direito
do homem o direito de viver! Ninguém vive sem meios. A
tendência universal é de que ao Esta,do cabe proporcionar,
na medida das necessidades, a todos os cidadãos, os elementos de subsistência. Foi por isto que buscámosdefinir essa
atribuição do Govêrno, em moldes precisos, visando, além
disso, o amparo da famma.
Foi esta a justificação da' bancada:
"Estando a famflia sob a proteção especial do Estado, justo é que êste lhe assegure meios razoáveis
á subsistência.
Num pais como o nosso de vastíssima extensão
territorial e deficiente população é de irretorquivel
necessidade procurar-se incrementar a constituição da
família, fornecendo-lhe ao mesmo tempo recursos indispensáveis ao desenvolvimento físico e cultural. O
problema do povoamento do nosso soio é nacional. Se
não é possivel deixar de reconhecer-se a utilidade das
correntes emigrat6rias, quando bem conduzidas, facilitando-Ihes os meios de estabelecimento no território
pátrio, -também, e' com maioria de razão, não é possível recusar-se medidas tendentes ao amparo e aumento da família brasileira, maximé quando essa medida vom em au."t:fiio de uma grande classe de servidores do Estado. . _
A etnenda apresentada visa, além disso. reparar
uma evidente desigualdade econômica entre funcionários da mesma categoria, que percebem idênticos vencimentos, quando uns vivem isoladamente e. outros
sustentam os nobres encargos de família.
Medidas semelhantes á que ora se sugere já têm
'sido consignadas na legislação de vários povos."
_Sr. Presidente. no Ante-projeto, ao lado de certas incongruências, feli2mente corrigidas pela Comissão dos 26, como
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aquela do art.' 112, § 6°, várias outTas boas idéias existem
que não lograram merecer aceitação••'.
Um e outro medelos, porém, Ante-projeto e Substitutivo,
perfilhavam e perfilbam os princípios do indIVIdualIsmo eco-;.
nOmico, fundamento' do capitalismo, ora em xeque. O indi';'
vidualismo econÔmico se concorreu para o progresso próspero e rápido da sociedade atual, entrou, porém, em contradição gerando um dos fatores mais sérios da crise mundial
que é a anarquia da produção.
'
Os Estados modernos procuram, assim, estabelecer as
bases' da economia dirigida, para enfrentar os horrores da'
produção anárquica.
Parece, porém,. que as. teses democrático-liberais estão
vitoriQsas nesta Assembléia, de Onde a inocuidade, penso, de
qualquer tentativa de emenda a respeito.
Vale, porém, repetir que o Ante-projecto encerra, aCJ:'edito, alguns dispositivos perfeitamente adaptáveis a noSso
meio e que foram abandonados pelo Substitutivo. Por exem-.
pIo, a orientação que visava sobrepor o interêsse coletivo ao
particular, na propriedade privada.
.
Mas, o que eu temo,sõbretudo, é virem disposiçõeg
aproveitaveis, inegavelmente, do Substitutivo, a sofrer combate aceso nesta Casa, surgindo pensamentos vitoriosos, num
~entidOcdiferente e reacionário...
:
Meu voto pessoal,' portanto, no particular, serã a favor
do Substitutivo, pelo ,medo da dispersacão de fÔrças que talvez acarretasse a aprovação de idéias peores.
Além disso os princípios da ação social· cristã, estabelecidos tão superiormente com o propósito de evitar o cboque na luta esboçada das classes, - princípios êsses partilhados pelo meu partido político de Alagoas, estão aqui e alf,
felizmente, compreendidos em certos ponto do Substitutivo.
. Sr. Presidente. Vou terminar. O prazo fixo é inexorável.
.
Mas, .amanhã, quando; serenada. a. tormenta, pretenderse pesar e medir responsabilidades, desejo· fiquem ês!;;e~
meus pontos de vista definidos, porquê o momento é, na
verdade. de definições.
A incerteza e inquietude em que- vivemos, a inegável
gra'vidade do panorama político-social brasileiro e universal, nos impõe o dever de não deixarmos perecer no coração e na 'razão o sentimento da fé em nossos destinos.
Apodera-se um pouco de des~rença da alma dos nossos.
concidadãos.. Urge, porém, reagir:
"
p general Góis Monteiro já se expressou deste modo:
"Sob o céu opaco e pesado de certas crises coletivas percorrem o' espaço, por onde a fé não atravessa,
as monstruosidades mais tristes, ;enfeitadas dêsse ele:..
mento poético com que orrial se exibe nas 'suas ten'tações mortais.
Estamos nutria dessas fases tão comuns ás nacõe~
que romeçam. descrentes, passageiramente, da própria finalidade his~6rica... "
Deus Tl50 permitirá que aesperanca de um grande Brasil morra flp. vez no coraoão de seus filhos.
_
Procuremos ll. -fórmula para acoesfio dos espíritos. Es-'
, t:'l'rá ela eontina no 3pêlo daquele grande e caudoso Monso
Arinos?
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Seja-me lícito repeti-lo nesta hora excepcional:,
"lt ela, a alma' da Pátria, que ora toca a rebate do
81nociecada-uma das nossas capelas, concitando-nos
a reunirmo-Dos contra o perigo comum. É ela quem
nos di.: eu tenho literatos e não tenho literatura;
eu tenho professores e nãô tenho ensino; eu tenho
juíze" e nlo tenho justiça; eu tenhe;:,' soldados e marinheiros o nnó tenho exército, nem marinha; eu te-o
nho bumea. de estado e precIso de governo; eu tenho·
um lI'ande território e ,não sou ainda uma nação.
Oonrrosat-vos, dai-vos as mãos uns aos outros,· estreitai O' VOa0. laços de uniãõ, pois é esta a condicão
eslenc1al da detesa contra o grande e eminente pe, 1"180: tue. enfim, viva, palpitante, inquebrantável ~
fecunda a uindade da Pátria." (Muito bem; muitD bem.)
lIatm4ll, (J orador é cumprimentado.)

o

10
- O Sr. Pre.idente -- Tem a palavra. o Sr. Freire de An..;.
drade.
O Sr. Freire de Andrade - Sr. Pr.esidente, Srs. Constituintes: - Sl~t.o-me feliz nêste instante em poder-vos dirigir_ a fala, t! osta feliçiriade será ainda °maillr se eu conseguir, cornos meus apoucados conbecimentos, mas com a
minha mnlor boa vontade, interessar aos estudiosos e inteligentes que aqui pontificam em um assunto tão importante e
que eu Julgo•. PO meu fraco entender, o de maior necessidade ptlra ta ramlgArlldarpalidade brasileira. <rUa a cada
passo e a eada momento é aquí, com muita razão, invocada.
°Eu quero 'VOI falar é sôbre OvastlSS11UO tema aa AsSIStência Soelal, do qual, eu destacarei alguns problemas, daqueles qQ8 me pllreceram mais importantes; se possível f(lr
concehl'l' em· um organismo, um órgão mais importade do
que 014 outro••
Poli. lO 61a~ se entrelaçam e se auxiliam a todo mo..
menta,
sontem as mesmas alegrias 1\0, as mesmas dores,
são "lnoroni.ndol. de modo que a maior ~lmportancia de um
está' dontro da relatividade.
.
A AJ.I'l.ênela Social, que vem antes do nascimento e,
que vai -alctm do túmulo, com as suas regras e doutrinas, n08,·
enquadl'l&ndo e nos reajustando; já ,nos preparando para,
o: present.e,oomo também para o futuro, não Se· póde deixar
de lembrar e, relembrar os. pontos principais que, devem figurarna nossa Carta magna, como ponto de repa.ro' aos
nossosadmhllatradores.
AquI. Ju.tlea se faca, êstês assuntos têm sido abordados e ventilados já 0 por mestres, da medicina. como por
exemplo: pl'nf':l810r Leitão da Cunha, Miguel ~outo. Fernandol\fn8'alb4e~. Anes Dias e outros. "
Já por eminentes juristas que não têm deixado de
ferir o assunto eom a eloquenc!a e a inteligê-p.cia que lhes
é peculiar.
..
.,
A Revolucilo de Trinta foi a ~ passagem de arado de Sul~
a Norte e de Norte a Sul, revolvendo desde os campos sulinos aos des~rtos calcinados do Nordeste.
.
~
Não se póde de·fxar •de esperar que o Pais venha tír.ar
o real 'Proveito dêste m~vimento; êle se impun.ha'Por várlPS
o
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'motivos, o mundo marcha; n6sdevemos'acompa-Qharos seus,
;movimento, para· o .·.bem,'•• devemos •. saír.· dêstecírculo de perU···
.onde somente asnossas finanças marcham,masinfelizmente, para traz. Êpreeiso ~olocarmos acimà.dos nossos'in,;,.
terêsse pessoaIs o bem estar coletivo, é- necessário vermos
por um prlsma, mais amplo, que deixe atravessar a nossa
visão pelas côres das necessidades coletivas e proletârias. e
não, olhando num, espelho onde·s6 se reflete 0-' nosso eu,
o' nosso egoismo. o· nosso indiVIdualismo enfim.
..:Aliás, era essa. a mentalidade, infelizmente, da velha
- .
;
República.
Os nossos governantes se deixavam empolgar por 1lIlla
claque, ou c5ôrte, que os colocava tora das necessidades' das
massas populares; viviam no seu pequeno mundo e, façolhes justiça, eram bem inteI!.cionados, mas sofriam natural. mente perversões do meio, pois se tornavam líquigos nos
vasos dos engrossadores.
' ,
. ~, E, assim, ãssuntos de grande importancia eram .relegados para -segundo plano, porquê não encontravam apôio na
politicagem imperante.
'
E, se· depois de uma grita' enorme se conseguia que os
super-homens baixassem as vistas para atender ou ao me';'
.nos atenuar os sofrimentos dos que padeciam (e isto mesmo
era: por pouco, tempo)~ muitas vezes populações de uma: região inteira ficavam· de momento sem o menor amparo, porquê o Govê:rno suspendia, a título de ~conomia, serQ. o. menor
exame dos- males que ia causar, essa resolução tão brusca.
Felizmente, hoje, as nossas esperanças são e devem ser
grandes, pois o voto secreto já é uma grande conquista revolucionária, facilitando ,a manifestação livre, ,sem :,coação, do
direito do voto.
O terreno está arado, o. que é complementar é arranjar
boa semente, é separar o jôio do trigo, e aquLn6s podemos
não só selecionar a semente como fornecer á nossa Consti.tuição medidas· profiláticas que possam ser postas em execução contra, não só o abuso do poder, como também. ao
descaso dos nossos governantes, porquê fazem mal muitas
vezes pela ação como também pela inação, pela indiferença.
E êste é o melhor meio de evitarmos as medidas drásticas
de revoluções a que o povo muitas veies'" decorre="depois de
êrros . sucessivos dos governantes, como uma válvula de,
desespero.
Condenam·o.s puritanos manqués, porquê os revolucionários de 30, aceitaram, e ainda hoje aceitam, a ~ooperacão dos
reacionários. .
.
Seria· interessante, ou mesmo original, qu~ o lavrador'
fÕsse forçado a mudai' de terra, ap6s cada'colheita; o arado
, .tem a.. âCão' benéfica, pelo revolvimento que faz: além de .
novo aspecto, a aeração da terra, oxigen<t.lldo-a ~ azotando-a,
ao. mesmo tempo· que. traz á superfície novos elementos que
se' achavam em estado lat~nte, ou de indiferença, para beneficiar a nova cultura.·'
. , . .. ....
'
. - Desprezar inteligências, a prática .e a exPeriência politico-administrativa de muitos que por motivos especiais se
amoldavam aos . êrros do meio, e que de boa võntade querem
cooperar na reconstrução, seria, não uma revolução brasileira, pois as nossas conquistas políticas, como a abdicação,
a libertação dq,s escravos, a. proclamação da República, têm
se processado. sem a necessidade da guilhotina, nem do fuzilamento,e riem tão. pouco. expulsando outras raças do nosso
território."
. . . . ....
.

•. • ····c:fnossoesp1rito de tolerancia para comas que divergem
'momentaneamente é tão grande que a 'Palavra "anistia" vem·
logo ap6s à rebelião e aqueles que vão ao exílio são mais
embaixadores da nossa cultura e da nossa' chilização do que
e.xpatriados indesejáveis; por onde passam vão deixando mais
sentimentos de bondade e de saudade da Pátria distante, do
que expansão de 6di.os cont.ra aqueles que foram forçados a
tomar tal medida, pois s6 alimentam um desejo, que é voltar
á Pátria de onde foram obrigados a sair.
ISr. Presidente. diz a emenda,n. 573: "A ASl'iistência Social
éfuncão obrigatória do Estado, que a exercerá pelo Instituto
de Amparo Social, organização mista na qual tomam parte
obrigatoriamente a União, o Estado, o Município e o particular.'"
,
Nas suas atribuições tem: velar pela saúde pública, assegurando o indil'ipensável amparo aos desvalidos, cre:mdo
serviços especializados e estimulando os serviços sociais,
cujas finalidades procurará coordenar.
Daí se verifica que a obrigatoriedade do Estado já se
acha compreéndidaem todas estas necessidades.
'Mas, qufs focalizar dois assuntos q11A irmanei, e ent.ão
redigi l'l. seguinte emenda ao parágTafo único do art. 166:
"A Uni::io fará. ohrigatoriament.e. o Serviço da Lepra e
drt, Tnherculose, permitindo. no ent.ret.anto. aos Estados. M~.1
nicípios. e mesmo á. iniciativa 'nrivada. manter dispensários,
sanat6rios ou hospitais para trat.~,ment.o da lenra e da tuberculose. ob::;r.l"vadas as disposicõ~s da lei federal."
Srs.. Constit.uintes: focalizando êstes dois males. que
aumentam dia a. dia, não s6 dest.ruindo pela morte. mas incanaf\itnndo para a vida ativa, não tive outro intllito do que
prestar ta:mbém um' pequeno serviço aos' (TUe sofrem, como
: também 11m serviço, não menor. aos que não !';ofrem.
TorJos. doentes e não doente::. devem se interessar. pois
aquf o nivelamento é tim fato. desde a chounana do pobre
;ao palácio do rico. elas r.>enetram sem pedir licenca e lá ficam. tlHlo destruindo e def.t,rpando. tr::tnsformando sentimentose fisionomias num verdadeiro afã de incêndio. fogo de
montaro que vai solapando aos'poucos. mas continu:Hiamente,
sem se poder achar uma barreira que possa impedir:a devastacão.,
. -Se nermiti aos Estados. Mnnicípio!'; f\ á iniciativa parf.icnlar. foi porquê. conhec'edor do mPl, País. em muitos anos
fora da política on. melhor. d~ 'noliticagem. pude apreciar
de perto. sem a cegueira partidári~..que nem semnre a boa
vont.ade do' Centro era corresj)ondida pelos resuH.ados nos
Estados. e vice-ver!';::!. A bllrOer:l.cía cl'nnflmica che~va ao
ext.remo de suspender servicos di' nrofilaxia. !':aneamento e
outros que, naturalmente. não podiam deixar de ,estar bene:ficiaTldo' a centenas de brasileiros.'
.
E. (1" momento. organizacões já em nlr.no funr.ionamento
tinham a sorte de uma ~and'e arvore fl'utffera e tí.til. de ser
deceoada onesfràn~alhada nelo r~jo de uma penada irreverente. Qu:mt3s :vezes isto não acontecel'?
Permita Deus"'cTUean menos a C'oniinuid:ldp. administràtiva noberil !'Oocial não sofra. nessa nova. República.. as oscilacões do cambio: noUt.iqneiro; mas é pl"p.ciso incentivarmos os
'componentes do Instituto de Amparo Social. de que nos falà
;:I emenda n·.573. pois sem a acãoeon.iunta dêstes fatores
'não 'se pode esnerar 'os resultados sonhados. cabendo ao
GovêrnoFederal auxiliar. de acôrdo com a fiscalização de
. cada serviço, evitando assim os a~usos. mas. ao mesmo tem35
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'PO, é ,necessário que se tomem medidas na regulamentação
com o fim precfpuode facilitar as subvenções sem a burocracia da papelada, que s6 auxilía as gorgetas e Qnde encontra também apoio a advocacia administrativa, impossibilitando. muitas vezes, que os mesmos auxílios e subvenções
cheguem ao seu destino benéfico
SI', Presidente: continuando a minha pequena série, de
considerações, mas sempre em relação. ao mesmo pivot, eu
quero rn~ deter um pouco sôbre a Assistência ao doente,
função de Estado.
'
Desde o TI século, diz Rénan, que Nerva proclamou ter o
Estado deveres paternais para com os seus membros; a-pesar
disso foi preciso que viesse o socialismo rubro 'Para que
nascesse o socialismo moderno ou' cristão - l'ltenuatido de
alr;rommoilo os exagêros do primeiro em benefício da religião e da coletividade.
,
O seguro social obrigat6rio, preconizado nor diversos
sociólogos e aceito por diversos países. inclusive o Brasil,
não resolveu. e não resolverá, o problema; pois não; é facil,
ou, melhor, é impossivel se fazet' o seguro social em populações esparsas em um território vasto, onde. muitas vezes, as
vias de communicação são 'ainda as pri!llitivas.
Al~m disso, ,:; preciso que todos tenham em mente, onde
ainda existe uma percenbÚ~'em de ãnalfabetos, como entre
nós, não é viável tal remédio.
É verdade que devemos legisferar com os olhos fitos no
futuro. mas também não devemos relegar o passado ao esquecimento e o presente ao abandpno.
:Se a assistência hospitalar é uma função social, essencialmente sodal, como pod e o Estado se desinteressar dela?
no mesmo modo que a educação. a assistência hospitalar
-deve estar sob a influência do Estado .
. O Estado não pode e não deve fazer monopólio; se out.ros países chegarem ao extremo de ampa.rar os sem trabalho,
não como esmola (eu cbamo a atenção dos 81'S. Constituintes).
mas como função do Estado, por <Tllp' nã.o faremos também
com a assistência bospitalar, a assistência dos velbos. mendigos e. finalmente. a todos que se invalidarem temporária
ou definitivamente?
É verdade .que. em 1926, o decreto n.
4.058, de 9 de
Novembro, o qual foi regulamentando, ereando a Assisteneia
Hospitalar, não foi posto -p.mexecução, a não ser 'nos impos-tos criados para serem del':t.inanol': n e~:l finalidade, tendo
aplicnc::ão divp.rs~. ISTO ERA }\fU!TO COMUM.
'
,!Sr. Presidente, 81'S. Constituintes: não venho aqui combat.er as cf.eorias de al~ms economistas -sÔbre o dever do
Estado á AssisfAT1l'!i~. Públicà. porquê. felizmente, no Brasil,
mesmo na República velha. já era vit(lrios~ a teoria do Es-'
t.adoamparar OSSP.Ul': filhos, já pela educação. creando escolas. inclusive profissionaes~ já pel~ Saúde Pública, creando
servicos- oe profilaxia nos Est.ados. com bom provpito. não
como Qaridane: mas sim como uma atriblli0fio jl1SÚl e ,necessária 00 Estado.
Diz o eminp.nte n-rofessor Fernando T.illZ, da Baja, se 'referindo, ou melhor defendendo a mesma,tesp-: "'A maior naJ'te aos pubUcistas democratas sustent.a o direito do indivIduo á assistência. A socipdade lieve trabalhar nela selnlrane.a
dos membros. pela protecão mútua, não constituindo isto um
fato :econômico e sim moral, um grande ato de fraternidade.
de'solidariedade.
-

Porquê gastar dinheiro com fôrça pública, para proteger'
o fraco, com TrIbunais para garantir os direitos dos cidadãos, e negar um pouco de pão ao velho, ao órfão ou ao
doente? A. missão do Estado é fazer despesas de utilidade
pública, e se o Estado já se julga com o dever de cuidar de
Higiene, base do aperfeiçoamento da 'saúde e de prevenção
das doenças, logicamente deve se obrigar a cuidar da doenca
manifestada, restituindo á sociedade um indivíduo capaz de
produzir, concorrendo para $eU ãesenvolvirnento. '
Nada pode ser mais considerado como seI'vil:-o público
do que o cuidado pelo restabelecimento da 8aúde, a As:ii:::tência Pública.
Principalmente hoje; em que os governos têm todos tendências socialistas, em que se quer, até dar ao Estado a obrigação de cUidar do ellllJL"êgo do indIviduo, que não acba meio::;
de subsistência para si e sua famflia, que ampara a maternidade, a infancia, a velhice, a indigência, por que não dar
assistência ao doente'! Não se argumente que esta 3;;:;í;;tencilL possa ser dada, como _tem sido até então. por' meio dI;
auxílio, subvenções a sociedades particulares. instituições
privadas de beneficência e de caridade, pois, de acôrdo coro
as idéias modernas, o homem não deve receber a.uxf1io cemo
esmola e sim como um direito ou uma ,reCOOlpeusa do Estado."
De' pleno acurdo, com as idéas do eminente 'Professor
Fernando Luz, deixo aqui as cousH1erucões que vinha fazendo sôbre o assunto, para dizer ligeiras palavl;as sôbre
outros problemas dentro do rneS!l1O tema.
A lepra, de que de relance já tratei, quando pretendijustificar a emenda ao artigo 166, que tive a honra de apresentar, com alguns colegas, é um problema tão sério, que
flrecísa ser olhado sem ljJneza, ~om a certeza e a ie de conseguir senão exterminar, pelo menos circundui' em isolamentos, éolõnias e hospitais, dando todo confôrto,=cpossivel, não
se esquecendo de preventórios pUl'a :seus filhos, onde ficarão
debaixo da vigilancia médica, pois são êstes os meios que
a ciência atual nos oferece.
São Paulo, cujos leprozários acabo de visitar, a convite
do ,DI'. Sales Gomes, durante a Semana Santa, aproveitando
de propósito êsses dias que são de meditação, fui ver do
perto para mais de dois mil doentes, presos ao catvário, na
cruz de uma moléstia terrível, com 130uca esperanca de voltarem um dia ao convivio social, que seria uma ressurreição.
V isitando os asilos-colônias de Santo Angelo, de Pirapitingui, "Sanatório Padre Bento" e o preventório de Jacarei, no meio da minha imensa tristeza se esboçou uma"ligeira e fugaz alegria de já. se conseguir, ~ em bem da coletividade e dos quE: sofrem~ um pouco do muito do que' ainda se
necessita. fazer.
_:tJ:les,na sua maioria, se sentem bem, n~r!la socied~de
inteiramente organizada com trabal~os, divet'Umenlos Inclusíve esportes, como numa pequena cidade, como num pequeno mundo ilhado.
O problema l~ está sen~o ehcarado com? deve c o cbef&
do serviço meu Ilustre colega e companheiro de turma da
. Baía, Dl' . 'Sales Gomes. que além de ser um cavalheiro gE!n- til é um esforçado nesta campanha, ,fá te~do . ~On5~gullio
muitos melhoramentos. -especialmente em PIraplttngUl, que
quasi todo é obra sua.
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é-do devotamento á ciência_e á'coletivídade.
."
É verdade que, em outros Estados, como Amazonas,Pará, Piauí, Ceará, etc., também o assunto já vai illLel'essau-,
do e obrigançío os governos Estaduais, Municipais e mesmo
os Ilarticularés, a se congregarem contra a terrivel molestia.
Mas é necessário que uma insttituiÇão mixta dêstes elementos, de caráter permanente, se faca sentir em todos os
recantos do P;l.ís; o que São Paulo,. afinal diante da Qnda de
doentes que infestava a diversas regiões do Estado, o forçam a atender em bem comum.
Infelizmente os nossos superhomens s6 baixam as suas
vistas para ver os seus pés de pavão, quando sentem no
narIZ ja Ct chdro da lama e da decomposição que se aproxima.
.
Nunca é tarde, porém, para lutar; mais um pouco
e ,esta luta será coroaáa de êxito se os golpes da economia,
absurúa e C1"ÍllllllO:>a., nao Vierem 1.1rar o .rec,ursu lUl'Jl~vlUO
por impostos especiais de aplicação prevista e destinada aos
fausto::. da pollticagem governamental.·
A tuberculose, que já invadiu a todas as camadas sociais e que j,Jl'VÜUZ UUla illol'Wll<1aUtl aLLual illUlOl.' do que
qualquer epi<.lemia avavorante, merece . também que seja
olhada. de !rente, como já se iaz "em muitos países clvillzados; creando sanatórios, hospiLais e dispensários, coibindo o
ab uso do alcool e outros venenos que enfraquecem o nosso
poder de defesa, a melhor arma que possuimos contra o terl:ivel mal. :
Como também se ensinando obrigatoriamente nas escolas, os cuidados higiên.icos e os meios de· evital" ao organismo a invasão de muitos males. :J.~ na escola primária que se
deve começar esta campanha; lá se encontra o terreno propicIO á. pluuLação da boa semente, e ninguelll lll~lllor tiO lI.ue
O professor pod..: prestar nesta cruzada, maiores serviços.
Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
Pergunto eu agora, o proJ)lema do Nordeste é ou não
um prolllema de assistência social ?
Estou cónvencido que é, e como tal deve ser também
função do Estado, e tenllo esperança que êle será de ora'
em diante visto pelo prisma da utIlidade e da necessidade
.
púb.lica.
Não é necessário que a grita dos que sofrem chegue aos
ouvidos do poder Central para se tratar· de um problema,
que pode ser .L·esolv.LOo prolIláLlCamente. 'l'odo .Ll.lUllOO o:iil.JJt:
que acagricultura moderna não encontra empecilhos na. falta
temporaria Ot; cnuvas, mas, mt:Sillll na ...nwgulliaoe 08 chi"c-A~es, já faziam barragens e irrigacões; o Nilo ensinou ao
homem o processo da irrigação e do adubamento e êste tem
aproveitado e ampliado mesmo nas suas margens.
Porquê não aproveitamos e não aplicamos em diversos
rios da região nordestina, deSde o São Froncisco ao Parnaíba,
os mesmos pl'ocesso:;'! S.L·. Presidente, a sêca do Nordeste
não pode ser pintada e nem descrita com todos os seus males e por todas. as suas faces, lapidadas pelos diversos 1'la__
gelos qu.e a acompanham.
Não -tem nada de dantesco como muita gente c pateticamente, a firma, pois não se enquadra na poesia e nem na lite:"
ratura de um cérebro anormal. E um fato reaL

E s6mente quem teve a infelicidade de vêr os bandos
de retirantes, semi-nús,.· esqueléticos e até sem poder chorar, porquê as suas lagrimas já ha"i.am secado, desde que
foram obrigados pela fôrça imperiosa da conservação da espécie, de abandonar a propriedade, a choupana e tudo emfim; as mães verdadeiros pelicanos, oferecem as suas últImas gotas. de leite das suas emagrecidas tetas aos seus filinhos esfomeados, e dariam, se possível fosse, para alimentar aquelas tenras criaturas, o seu próprio sangue, a sua.
vida. Que crime cometeu aquela gente, para tamanho castigo?
S6,Sr. Presidente, quem viu, quem assitiu tal espetáculo pode" ter urna idéia mais ou menos segura dos horrores de uma seca com toda a sua côrte de flagelos. (MULto
bem; muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado.)
O Sr. Presidente - Tendo em vista o adiantado da hora,
vou levantar a Sessão, design:mGo paÍ'a· segunda-feira, 26 do
corrente, a mesma
ORDE::'1 DO DIA

Continuação da discussão do projeto n. i-A, de 1934.
(Substitutivo Constitucional - 27" Sessão.)
Levanta-se a Ses350, ás 17 horas e
nutos .
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A DECLARA.Ç}'.O DE BENS

50 mi-

(1)

O autor do dispositivo fê-lo acompanhar de uma justificação conc.isa, eloquente e oportuna. No correr destas linhas, terei ensejo de reproduzi-la, esparsamente, com os comentários que suscita.
Entendo cumprir, assim, meu dever, aduzindo considerações relaCIOnadas com a medida proposta e ampuradas em
fatos que contem advertências e ensinamentos merecedores
da atenção do legislador constituinte, quando se lhe outorga
a tarefa de elaborar as normas fundamentais do novo DIreito Público Brasileiro.
O Deputado G\'\-yer de Azevedo pretende; evidentement~,
com aquela providência, assegurar o decõro da admitlistração pública e preservar o patrimônio. coletivo, que lbe é
eonfiado, contra as fraudes com que á sombra da impunidade, sempre se delapidou o erario Federal, estadual e muniCIpal, envolvendo nesse. crime até mesmo Junclonát·ws Ile
maior e menor categoria. Funcionários êsses - fnca-se ~
ressalva, para honra dos dignos servidores da Nação, mancomunados com o amadorismo e o profissionalismo poU":
. licos, que florescerám ao tempo das oligarquias republicanas,
lluma verdadeu:a 80cietus ~celeris organizada contra (ll:- va_lôres financeiros e os interesses sociais postos sob a ~llal'da
- do Estado. Não há exagero, e disso está segura =:l. conéiência ,
dos bons cidadãos, em profligar os vícios daqucia especie.
nem: será descabido focalizá-Iosaquí, no momento em que
se vai promulgar uma 9arta de direitos destinada· a corrigir
(1) Documento e exposição a que se
rimento do Sr. Antônio Rodrigues.

refere o reque-
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os °males verificados na prática das instituições eaperfei - .
çoar estas de acOrdo com, as tendências do pensamento na- cional.
Gravfssimoêrro, em tal emergência, seria omiti-los; seria furtá-los ao conhecimenLo da Assembléia, por um falso
pudor, quando êles são por demais notórios, tamanho o seu
poder corrosívo na vigência dos governos, cuja cumplicidade
com OSe delapidadores da fortuna pública tornou-se uma das
causas da revolta de 1930; êrro gravíssimo, repito. sel'i<i
deixar a fonte desses escandalos sem o remédio JU.ddicoo 01.
sanção penal que a experiência aconselha. Não basta dota~
o Pais com uma Constituição teori.tamente modelar, a exemplo do qUti aconteceu com o COQlg0 de ~1. o E ruister qu.:'
nela se inscrevam dispositivos claros e sevéros, prevenindo
os males conhecidos e evitando as suas consequênciaso Estão
precisamente nesta hipótese os vícios a que se refere o'autor
da emenda de que nos ocupamós.
Justificando-a o _Deputado Gwyer de Azevedo, traça o
esboço <ia. sua regtl1:J.mentncãoo Diz que o "Governo crear,
de acôrdo com o espírito da lei, um Departamento de 1:legis-'
tro de Bens, perante o qual. com o devido sigilo, todo o ci..:.
dadão que exercer cargo de administração pública. federal.
estadual ou municipal, deverá fazer o registro préVIO ou periódico dos bens qUê possuir, esclarecendo .suficientemente a
procédência dos mesmos; sob pena ne suspensão do exercício
ou da função do cargo em que estiver, até preencher essa
exigência. O referido Regulamento exigirá, na declaração desses bens, corou 1echo, a declaração de pertencer á Uniã..>,
tudo quanto naquela data se encontrar em nom~ do declarante e não constar na lista de bens que apresenta e assina •
.f'ica assegurado ao Departamento uma estera de ação suficiente para investigar, normalmente, sõbre a procedência dos
bens registrados, alterando-se também, devidamente, as leis
penais sôbre as devidas sanções nos casos de dolo ou fraude.
A declaração de bens é obrigatória para civis ou militares;
para os serventuários públicos de qualquer espécie; para
proprietários dos órgãos de imprensa e publicidade~ Dêsse
registro, que será conservado ~m sigilo, serão retiradas as
l't:::i1JéCLIVli13 cópias, para o arqUIVO secretü C:ú .Proesidente 11a.
República, Presidentes dos Estados e das Camaras Municipais.
segundo o poder a que estiver ~ubordinado o declarante."
O mecanismo de regulamentação do dispositivo, uma vez
trasformado em lei, é ao mesmo tempo engenhoso e eficiente.
convindo apenas sugerIr ao legislador,11a hipótese tie adula-lo,
como merece. entre os preceitos constitucionais em elaboração, a necessidade éde evitar que venha servir de arma de
persegú,ição nas mãos dos futuros detentores de uma parceia
qualquer de aJltoridade. Os hábitos' d·eforniadoreS do caráter
e do espírito/de nossa gente, enr~üzados no curso de várias
gerações, em, assunto dessa natureza, não se moaificam á
revelia de leis coercitivas e saneaduras. E uma utopia supOr
queêles se - alterem no búlll .sentido.· simplesmente com o
exemplo de energia e probidade dos governos incompatlveis,
por isso mesmo, com as artimanhas do ~uborno e da venalidade.
Até que se complete a obra de renovação dos métodos
administrativos e regeneração dos costumes políticos, inio ciada sob o influxo da ideologia outubrista, é licito admitir,
que tenhamos nos diversos sêtores federativosgovernant.:,;
~apazes ~e incapazes. homens de porosidáde moral e m"lJ.Llil
L

.-
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maü: ou menos. aberta li infiltração dos corrílhos, onde .se.,
gera o aviltamento do poder. Se os J.)aíses organizados, que
já ating:iram um padrão superior de cultura. possuíndo governos imbuídos do zêlo <le suas responsabilidades funcionais não lograram extirpar semelhantes escandalos dos órgãos do poder" imagine-se a que contirigência. nesse capítulo
das perversões da psicologia humana, ficaremos nós eXIlOStos se não cogitarmo c; seriament.e. aproveitando o ensejo da
.·revisão constitucional, de reprimir com medidas preventivas l" inflp.xívei~ t.alvez 3 peor õas pragas herdadas aos governos que infestararo o regime.
Nem se diga que somos injustos ou pessimistas. Na faso>
de repara(fão constitucional comecada há. pouco mais de 3
anos, sob um ambiente de sobresaItos Que o derrotismo dos
vencidos e descontentes procura agravar todos os dias, temos tido governos orientados sObretudo no sentido do bem
geral, irredutívp.i;:;- a(l bloqueio subreptício e insidioso das
corrupções administrativas. Infelizmente, -porém. a formação moral dos nossos homens públicos.- com as exceç(ies conhecidas. não é de molde a· garantir a continuidade de goveJ'nos dominados pelo prop6sit(l de purificar os costumes
poiitfws. O que se conseguir 3" &lse re5J.)eito não dispensará
a colaboracão do tempo, o que vale di1-er de novas gerações.
Todavia, cumpre-nos. a nós Constituintes. aparelhar a adrninistral}ão brasileira comos meios de que carece para defp.ndel'-se das investidas degradantes, que todos nóS condenamos.
A emenda Gwyer de Azevp.do corresponde a uma neces-_
sidade incontestável. Representante de Pernambuco, pode-omos dar o nosso testemunho sobre fatos que comprovam o
alcance da providência expressa no aludido dispositivo. E
não temos dúvida que os representantes de outros- Estados,
igualmente com assento na Assembléia. estão no conhecimento de fatos idênticos. Onde o amoraJisrpo d:l::l oligoarquias,
qu~ se desmandaram nas últ.ima$ dt>cadas' l'epublicanas. não
os produziu afrontando a revolta da conci~nr.ia e da dignidade das populações sacrificadas. em seu patrimônio moral
e haveres materiais, pela cobica dos explol'adoroo do poder?
Os dois governos, pernambllc:mO::l anteriores ao levante
de Out.ubro - dilro-ncom :l vergonha dI" brasileiro forcado
a· fp.stemnnhá-los,. ma'!: cllmoelido ao dever dpdenunr.iá-Iog
mais urna vez. vet'berando':os sempre - foram fertilíssimos em tais esc~mdalos. Saliento, para não alongar a citação, dois casos tínicos dI' malversações de dinheiros do erário. Um. característico da formação de comanditas que agiam; .
. vorazmente. no-assalto oficializado ás p.conomias do Povo .
. Outro, característico do personaiismo feroz e odiento. em
d~trim~nto n.inda elas economias do Povo e do nf'ctlro da autoridllde, legal.
O primeiro foi a con.struçãl) de uma avenida beira-mal'
em Recife. improvisada já ao fim do período governamental
em que se constatou o escandalo.· para em;iauecer um $:\TupO
de a!i1hados e comensai~ da situMão õominantf\. Milharp$l
de eoritos de réis se inverteram nO$l t.rabnlhos da avenida...
outros tantos correndo para o bolsil dos feliz31'dos empt'Eliteiros e diretores das obras. A imnrensa õposicionista d3
época. bradou contra o escandalo. Tais e tão veementes eram
os indícios da imoralidade que o govêrno subsequente, embora ligado ao antecessor. pelos lados comuns ás suzeranias
. que se ievezavaIÓ. no Poder, sentiU-SE: obrigado a cortejar a

-

"

552--

.:_

....

opinião mandando instalar inquérito para responsabilizar os
culpados. E taes foram as provas de cumplicidade apuradas,
por parte dos elementos adventiciose politicos entrelaçados
nos dois governos, que o. inquerito não proseguiu. Os
réus do crime infamante ficaram impunes. Nem cadeia, nem
confisco do furto. O decantado liberalismo das nossas l'eis
não lhes creou a menor restrição de direitos. ~les condinuam por ai afora habilitados, como qualquer cidadão de
- folha corrida, a exercer cargos administrativos ou de representação.
- - O outro Iatrocinio ~ um pouquinh'o mais modesto no
valor das propinas extorquidas ao -erário, porém não menos
execrável e atentatório das normas de moralidade administrativa. Secretário de Estado, sem nenhum título de idoneidane comprovada, que I) recommendasse siquer -ao respeito
público. o favorito investira-se no cargo em condições notórias de extrema _pobreza, sendo despojado do mesmo três
anos depois de .nma existência. o1)ulenta de nababo, com um
patrimõnioinvejável adquirido ás custãs do Tesouro: casas,
instalações luxuosas, vida de príncipe. O govêrno camarada,
que sl1cedpra ao do panamá da avenida heira-mar. num estranho fingimento de repugnancia, recusou aproveitar-lhe as
temíveis apt.idões rapinocráticas. :Mas concedeu-lhe o prêmio de uma via!?:em á Eurona. acompanhado de famfIia e
nl-l'l:'ent; n,; na~,;aS!'~nt; e outra!'; laml)ue:f'm~ pagas pelo Estado. De regresso, () belfurinbeiro era egraciado com a ignohil mi:::~fin ~n ins,,1t~l' n,; adversários· pelas co1imas de um
pasquim oficioso. Continuou. para todos os efeitos, persona
grata do p:thcianismo. E. vitoriosa a Revolllcão. nretenfleu
macll1nl' a catedra do mnl2:istério secundário, nnm Instituto
ne ensino oficial. onde pnf.T'ara In'aciosamente. Zelando. como
lhe~nmcria. pel~ edl1~::lr.,ãn da mocinadf:' f1êssp estabelecimento de ensino. o govl~T'no revolt1cion~rio afastou-o do
p.x~T'cf(',i() 1'10 m311it;fpl'io oficial. em obediência a preceitos e
conwmil1nciu!": .morais irrecusáveis.
Nnm n"T'O /1(' !':nn l'p.l=non;;abi1irlade, ('J11e teve ~ande re'Percuc~o no País, pela coragem e sinceridade com que jusf.ificou o rompiml?nf.o do partido político, que, então. chefinva. com o A'ovªrTIO do ex-iniz Sérlrio T...oreto. o eminente e
s::ll1doso pernamhncano Dt'. Mannel Borba. ex-governador do
E,;tndo. ex-nel'l1fndo e ex-senador federal. denunciou Mm
f:'ltos e ilOí'UIDl'ntoll; irretorqufveis as tremendas mi;;tifieaeõe!l dnqne1!! pP!'fnrio ~overna_m!'nt:tl. p.m QUe se 'Prose,reveram os mn.is elementares ~gcT"úpulos n? defeslt nas confrihl1icões fisc=1is cll'ptadas 'Pelo norler núhlico.É d~sse libelo
fulminante a p:í!lina que reprodu:':imos n seguir. para qllP. ns
legisladores l'rinc::tituint.es. não esquec~ndo'a doloT'.osa licito
do na!lsado. t(,Tlham hern nftido. sob os olhos. o pel'i~o lie
continuar. a administração nacional desaparelhada rie ml'ios
.que- a acautelem contra os elementos cor:'tlptoTP.S das: instituições. Eis o libelo:
r=

"Não há quem ignore, em Recife, que o Sr. Aníbal
'F'p.rn:mõp.s. g·ecretário dos. Ne~6cios da Justiça e Instrucãü PnhUca. era s6cio OU interessado dos fornecedores de artigos para as repartições do Estado,dependentes de sua Secretaria. Um acaso nos fez descobrir, mais urna maroteira. do homem que vendeu. um
automóvel oficial como seu, mandando apagara
marca de Palácio. .
-
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Era antigo fornecedor {ie gêneros alimenUcios'
para a Casa de Detenção um negociante que explorava êsse negócio, havia muitos anos, mais ou meno:$
a con,tento geral. Conhecedor a fundo do negócio, suas
propostas eram sempre as preferidas, nas concorrências abertas, por serem as que melhores vantagens ofereciam ao govêrno. 1:sse negociante, porém, não era'·
afilhado do Secretário' da Justiça, de modo queêste
tratou de desbancá-Io.
.
Por ocasião de' um novo edital de concorrência,
o antigo fornecedor apresentou, como sempre, sua proposta, nos têrmos do edital; mas, com surpresa, quando foi assistir á abertura das propostas, já encontrou-as abertas, dizendo-lhe o secretário que, daquela v~z, êle p~rderà o fornecimento, porquê havia uma
proposta superior á sua. O negociante, pedindo para
examinar essa proposta, notou que os preços eram
inferiores aos seus apenas 10 ou 20 réis em cada artigo ;.porém, notou, igualmente que as folhas do papel
dessa proposta não tinham o menor signal de dobra,
provando assim que não foram apresent.adas dentro
de envelope fechado e lacrado como exigem todos os
editais de concorrência, o que significava ter sido a
proposta feita á última hora, 5ervindo a sua de norma
para a diminuição dos preços, em favor de um afilhado. De ialo, o próprio secretário fizer& a maroteira, mas esquecera~se de dobrar o papel e metê-lo
dentro de um envelope, de modo qne ali estava o corpo
de dêlito insofismável, além da irregularidade da
abertura das propostas· na ausência dos interessados.
Não se conformando· como esbulho· indecente, o antigo
fornecedor ameaçou fazer escandalo, narrando o caso
pelo Jornal de Recife, e assim logrou que a sua proposta fosse aceita, por~uê era com efeito a que melhores vantagens oferecia entre as verdadeiras.
Ficou assim conhecido o processo pelo qual o senhor Anibal Fernandes, secretário de .Justiça, arran. Java os novos fornecedores. Desbancado o antigo,
fácil lhe seria depois aprovar' as contas dos socio;!,
embora majorados os preços dos contratos com êle
cel~brados. Quem iria fiscalizã-Ios? O resultado dessas negociatas era o Tesouro do Estado sangrado em
centenas de' contos de réis, pelas contas exorbitantes
apresentadas posteriormente pelos tais fornecedores
sócios, as quais eram logo aprovadas e pagas.
Damos em seguida uma dessas contas, de artigos
fornecidos para a alfaiataria da Penitenciária do Recife. da qual foi tirada uma cópia fotográfica que conservamos, como documento, em nosso poder. Quem
conhecer os precos correntes de tais artigos domercado, verificará qut" foram lodos êles majorados'iO 1,e:es - para os p.feitos da divisão cquitativa.
Precisamos ainda salientar que, um dos s6cios da casa
comercial que apresentou est.a conta - é genrO do
, Sr. 'Benvindo Loreto, irmão do governado! e administrador dos Correios."
Divulgando, ultimamente, a página . acima _transcrita do'
de Manuel Borba - Sér{Jio Loreto e seu govêrno em
Pernambuco - o Diário da Manhã de Recife acrescentou c
seguinte comentário, que esclarece poütos do trecho citado:
};""1"0
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"E essa fatura referida por Manuel Borba e constante
do seu livro libelç, é um corpo de delito esmagador. O sócio
dos fornecedores mexcrupulosos vendia ao Estado papeis de
agulhas, que custavam 800 réis, a 3 mil réis, dedais de 500
,réis por seis vezes mais. E, pasmem os pernambucanos,
ganga encarnada para travesseiros, a ganga que o pobre usa
porquê custa 1$800 o metro, -o sósia de Pigatti vendia a
20$ o metrol
Isso é definitivo. E, foi. por ê-'lses processos indecorosos
que o honrado. lago, pobretão escandaLosamente transformado em proprietário e senhor de fidalgo tratamento, andou pela Europa ostentando como um nabado.
E zombando da santa resignação do povo saqueado, o
aventureiro, que se deu ao luxo de turista, mandava dizer,
de Paris. ao Sr. Estâcío Coimbra, a boa vida que passava:
"Chegamos ontem a Paris, após uma excelente.viagem
e depois de ter percorrido em automóvel grande parte da
França."
"Percorremos mais de mil quilômetros em automóvel••••
'.
~
E em uma carta ao 81'. Giberto Freira, escrevia de
Paris:
"Devo seguir brevemente pa1'a Viehy onde F. vai fazer
uma estação dáguas. Depois descançar nos Pirineus :porquê a vida que estou levando em Paris é esgotante", .....Vou
todos os dias aos muzeus e aos teatros, e aos domingos meto-me pelo interíor a ver oatedrais. Estive ante-ontem em
Chartres"•
.
E o observador estranho que deseoIlheça o ambiente e
as personalidades, ficará :pensando que es~as notícias são de
algum prmcipe real em vilégiatura, gozando· o favor da fortuna de uma corte pr6spera. Nada disso. Trata-se de um
ex-revisor de jornal, ex-amanuense do Tribuna~ da Justiça
e que,· em três anos de exercício numa secretaria de Estado, percebendo os vencimentos mensais· de doís contos de
réis, conseguiu operar tão radical trans:formaçlo na
vida••• "

.

Como se vê. quer num, quer noutro dêsses dois períodos governamentais anteriores á revolução, a advocacia
administrativa campeou desbragadamenle. Os recursos do
erario eram malbaratados em proveito das camarilhas oficiais;- arredondaram-se fortunas elant.iestinas; a -Justiça era
coagida a legalizar. monstruosos atentados e espoliações;
propriedades agrícolas eram usurpadas, com a cumplicidade
de magistrados e da polícia política; em.iss~es de apólices
foram resgatadas para proporcionar lue-ros fabulosos a
portadores dos títulos, amigos e financiadores de negócios
particulares dos poderosos; automóveis, sobressalentes. 1IazoUna, SÓ .nio os desfrutou quem nio esteve nas graças do
eesarismo oligárquico. Um perfeito' e acabado deboche.
O govêrno revolucionário acarretou tom OI ódios' dOI
algozes do Povo. Meteu hombros á tarefa de moralidade
administrativa e puniçio dos culpado.. Todo o seu __
fôrço, entretanto, quanto a estes últimos. malogrou ante a
atitude das vítimas chamadas a prestar depoimentos nos
inquéritos,escusando-se a fazê-lo por· lamentável incompreensão de deveres· sociais. É que' receiavam ainda as repre"lias imediatas ou remotas dos antigos potentados.·~
.
Faltou áautol"idade revolucionária um aparelhamento
nos· moldes em· que .propõe a· emenda Gwyer Azevedo. através. C!0 quarse pUdess~=apurara legitimidade das fortunas
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conquistadas criminosamente pelos protegidos dos maus
governos, confiscando-se para a União os bens de origem
inJustificável. Com essa medida, que secundamos e preconizamos, as fraudes contra o patrimÔnio público serão de
certo coibidas e punidos os defraudadores.
"A severidade desta legislação - esclarece o autor da
emenda, justificando-a - não pode alarmar os cidadãos
honestos, que conhecem a procedência dos seus bens. A
oposição que a medida encontrar, em grande llarte, somente,
poderá concorrer para o fortalecimento da convicção da
sua urgente necessidade, como medida indispensável ao saneamento da· vida administntiva e llolítica do País.
:E: preferível evitar o mal, restabelecendo a intangibilidade do decoro público, a termos amanhã de sancionar penalidades destruidoras da vida human,a parà os delapidadores da fortuna pública, como já vai acontecendo em outros
países, de leis mais radicais, para o expurgo àa admimstração pública e da política."
·Não há o que acrescentar a essa advertência, judiciosa
e 'prudente, eom que o Deputado Gwyer de Azevedo responde
á objeção dos interessados na permanência do velho regime
e dos contemporizadores, por fatalidade de índole e temperamento. 'com a dissolução dos nossos costumes civis.
Quanto á extensão da medida aos proprietários de jornais, assalta-nos o receio de que ela, como poderia acontecet"
aos demais cidadãos, se transformasse numa arma de perseguições.
Cumpriria, ainda, aI, ao legislador, prevenir e evitar
essa bipótese desvirtuadora da finalidade sadia. e benéfica
da medida.
.
O que não é justO e defensivel é abrir exceções a providências com êsse caráter morafu.ador e êsse 'Objetivo.
social.
Sala das Sessões, i3 de Abril de 193.l. - José de Sá.
Exmo. Sr. Presidente da ÂSsemnléia Nacional Constituinte.
O abaixo assinado vem respeitosamente requerer a
V. Ex. a insercão. no Didrio da Ãssembléia Nacional, da 8eguinte declaração:
.
Alguns tópicos do discurso que pronunciei, ultimamente,
da Tribuna da Assembléia Nacional Oonstituinte, justificando as emendas que apresentei ao projeto Substitutivo. em
que após asrazóes que, ao meu ver, justificam a Instituição do divórcio ~m nosso PaIs, serviram para comentários .'
dentro e fora da Assembléia, comentários que denunciam a
estranheza que a 1ranqueza~ das minhas 'palavras em certos
espíritos causou•
.Até a mim chegaram os rumores dêsses comenUrfM,
alguns dos quais envolvem:.ama velada eensura á minha atitude, que alguém chamou de extemporanea por antireligiosa.
Não sei, a QUe= princípio se prendem os meu! censores
para ajuizar assim, da oportunidade ou da inopor~dada
das minhall; declarações.
Em falando i Assem.bléa, e consequentemente ao meu
Pais, achei que deveria ser franco, qualidade aliás, dominante em todas as atitudes da minha vida.
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Num instante tão delicado da vida naoional. oomo realmentP- é êste que atravessamos, não sei como pode' um
Constituinte ocultar o seu proprio pensamento em relação
aos problemas nacionais para atender a interêsses de ordem
privada, inteiramente infensos á Nação. Não considero a religião fora dêsse domínio.
Referi-me á emenda 'que apresentei instituindo o divóroio e dei com clareza o meu pensamento. Homem livre de
crenças e de preconceitos religiosos. eu me declarei_ á vontade para expor as minhas idéias com a desenvoltura
precisa.
Disse uma verdade quando afi~~i não ter religião.
E isso, ereto eu, não importa numa confissão ateista. pois
oreio em Deus e respeito as suas leis. a moral imanente da
na.tureza apreciada á luz da minha razão.
.
Tenho uma religião: a da verdade. Tenho um credo: o
do amor. Sigo um principio: o do cumprimento do dever e
cultúo a liberdade com o meSmo devotamento, com que os
crentes de outros cultos adoram ao seu Deus.
Respeito, como declarei. todes a,s religiões, rendo as minhas homenagens a todas elas pelo que de bom e de verdadeiro encerram. Estou, porém, 'equidistante de Roma e de
Lutere, como equidistante me acho da doutrina pGsiUvista
de Comte e do materialismo rude que agora mesmo levou
o marxismo russo a declarar guerra a Deus.
Sala das Sessões, 14 de abril de 1934. - Antonio Rodrigues.
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Erratn

A roectificaçilo á Acta <la 120- Se:;::;:,:"Lo (l:) de Abril), a pagos. -nS.
foi pedida pelo Deputado Cnrlos ,:\!aximili:mo..

