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crImes de funccionarios .pub'Ücos, 41; voto aos sargentos, ~2; dIreitos adquIridos, 42; capital e trabalho;
pensão e seguro; o divorcIo; o ensino religioso, 43
(discurso do Deputado Guaracy Silveira). - 1.0. A RePreambulo da Constituiçl!.o, 46; a bandeIra nacional,
H;hymnos, armas e' escudos, ~8; o VatIcano, 48; a
representação profissional,49; li> eleição do Presidente
da Republica, ~9; os crimes de adminlstraçl!.o, 51;
a. naturalização, 52; voto aos 'religiosos, 52; voto aos
sargentos, 52; direitos adquirIdos, 53; o divorcIo, 55;
o ensino religioso, 57; serViço militar aos· clerlgos, 57;
o casamento religioso, 58; prorogação do mandato da
ConstituInte, 58; os actos do Gov'erno Provisorlo, 59
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(discurso do Deputado Guaracy Silveira). 10 A
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blicação de emendas, "94. - 2. Convite para solennidade em memoria do Barão do Rio Branco, 95. _
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Acre, 104; o governo de facto, 105; direitos adquiridos, 106; a defesa nacional, 107; os actos do Governo
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(discurso do Deputado Cunha Vasconcellos). - 5. SYStema tributario (a União, os Estados e os Municipios),
120; o Podar Legislativo, o Poder Executivo, 123;
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Federal oq, um Estado autonomo, 158. - Justificação
de ausencia do Deputadq Walter Gosling." __ Tele.gramma do Instituto Archeologico de Pernambuco
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15'1

vn

verter ao Estado a antiga comarca de São Francisco,
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122a Sessão, em 16 de Abril de 1934
Presidência dos Srs. Antônio Carlos, Presidente; Pacheco de
Oliveira, 10 Vice-Presidente, e Cristóvão Barcelos, 2" VicePresidente

1
Ás 14 horas, comparecem os Srs.:
Antônio Carlos, Cristóvão Barcelos, Fernandes Távora,
Clementino Lisboa, Álvaro Maia, Mário Caiado, Alfredo "da
Mata, Leandro Pinh'eiro, Lino Machado, Magalhães de Almeida, Rodrigues Moreira, Carlos' Reis, Adolfo Soares, Godofredo Viana, Pires Gaioso, Freire de Andrade, Valdemar
Falcão, José Borba, Figueiredo Rodrigues, Pontes Vieira,
Silva Leal, Martins Veras, Kerginaldo Cavalcanti, Alberto
Roselli Agamemnon Magalhães, Souto Filho, Mário Domingues, Arruda Camara, Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcanti,
Simões Barbosa, Góis Monteiro, Valente de Lima, Sampaio
Costa, Guedes Nogueira, Antônio Machado, Rodrigues Dória,
J. J. Seabra, Prisco Paraíso, Edgard Sanches, Alfredo Mascarenhas, Leôncio Galrão, Homero Pires, Gileno Amado, Negreiros Falcão, Francisco Rocha, Godofredo Menezes, Henrique Dvdsworth, Amaral Peixoto, Leitão da Cunha, Olegário Mariano, Prado Kelly, Raul Fernandes, Acúrcio Tôrores, Fernando Magalhães, Martins Soares, Pedro Aleixo, Augusto de Lima, Augusto Viégas, Mata Machado, José Alkmim,
Odilon Braga, Raul Sá, João Beraldo, Furtado de Menezes,
Cristiano Machado, Policarpo Viotti, Levindo Coelho, Val"domiro Magalhães, Carneiro de Rezende, - Jaques Montandon,
Alcantara :M;achado, José Carlos, Barros Fenteado, Almeida
Camargo, Guarací Silveira, Hipólito do Rêgo, José Ulpiano,
Lacerda Werneck, José Honorato, João Vilasbôas, Alfredo
Pacheco, Lacerda Pinto, Nereu Ramos, Arão Rebelo, Carlos
Gomes, João Simplicio, Demétrio Xavier, Ascanio Tubino,
Pedro Vergara, Fanfa Ribas, Adroaldo Costa, Gaspar Saldanha, Minuano de Mou,ra, Alberto Diniz, Gilbert Gabeira,
Vasco de- Toledo, Antônio Rodrigues, Valdemar Reikdal,
Martins e Silva, Antônio Penafort, Sebastião de Oliveira,
João Vftaca, Edwald Possolo, Eugênio Monteiro de Barros,
Edmar Carvalho, Milton Carvalho, Ricardo Machado, João
Pinheiro, Horácio Lafer, Euvaldo Lodi, Mário Ra.mos, Teixeira Leite, Pinheiro Lima, Morais Paiva (116).
O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o comparecimento de 116 Srs. Deputados.
~tá aberta a Sessão.
O Sr. Clementino Lisbôa (30 Secretário, servindo de 2
procede á leitura da Acta da Sessão antecedente .
0

)

-4O Sr. Presidente - Se algum d05' Srs. Deputados tem
retificações a fazer sôbre a ata que acaba de ser lida queira
envia-las á mesa, escrito, nos têrmos do Regimento.
RETIFICAÇÕES

Declaro que assinei as emendas ns. 1.945, 1.947 publicadas, incorretamente, como ns. 1.497, 1.948, 1.949 e
1.953, com restrições' relativas a pontos de vista malfifestados em outras emendas por mim subscritas.
,sala das Sessões, em 16 de Abril de 1934. - Arnold
SiJlva.
Peço seja consignado na Acta da Sessão de hoje que, por
motivo de moléstia, deixei de comparecer ás Sessões dos
dias 12, 13 e 14 do corrente.
Sala das Sessões, 16 de Abril de 1934. - Leão Sampaio.
Requeiro, sôbre a Ata, retificagão da publicação feita
no '~Suplemento" do Diário da Assembléia, de 14 do corrente, das seguintes emendas, na parte indicada:
Emenda n. 1.849. Art. 152. Onde se lê: "fontes de
energia hidráulica", leia-se: "fontes de energia hidráulica e
elétrica"•
Art. 20, letra d. Onde se lê: "fontes de energia hidráulica", leia-se; "fontes de energia hidráulica e elétrica".
Emenda n. 1.848. Os arts. 51, 52 e parágrafos (emendas
substitutivas, 2" coL da pág. 62) devem seguir o art. 49 e
seus parágrafos da mesma emenda (2" coL da pág. 6i).
Emenda n. 1.847: Onde se lê: "O imposto de importação será arrecadado pela União", etc., pago 57, ia coL),
leia-se: "Art. O imposto de importação será arrecadado por
funcionários da União; e os demais impostos federais, os
estaduais e municipais, por funcionários do Estado, com
fiscalização dos agentes da União e 'dos Municípios respectivos. "

..

Sala das Sessões, 16 de Abril de 1934. -

Pmdo Kel-

lU. (1).

Requeiro, sobre a Ata, sejam tomadas 'providencias para
que se retifiquem as emendas de ns. 1. 767, 1. 768, 1. 769,
1. 770, 1. 771, 1. 772, 1. 773, 1. 779, 1. 780, 1. 7>81, 1.782, 1.783,
1. 784 e 1.785.
Sala das Sessões, 10 dp Abril de 1934. - Euvaldo Lodí.
Retificação á Acta da Sessão de 13 de abril de 1934:
Os signatários da emenda n. 1.753, indicados na Ata
como sendo os Srs. Armando Magalhães, Alfredo Mascarenhas e Cunha Melo, são, respectivamente, os S1's. Fernando
de Magalhães, Agamenon de Magalhães e Alberto Roselli.
Sala das Sessões, 16 de Abril de 1934. - Raul Leit~o
da Cunha.
Peço retificar a emenda n. l.740, no sentido de se modificar a ordem das assinaturas. A primeira é do suplicante,
seguindo-se-Ihe a do Deputado Alberto Roselli e a dos
demais.
(1) Retificado.
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Por outro lado a restrição que· saiu em seguida á assinatura do Deputado Kerginaldo Cavalcanti, faz parte da do
Deputado Zoroastro de Gouveia.
.
Sala das Ses~ões, 16 de Abril de 1934. - J. Fe1'retra
de Souza.
Peço retificar a emenda sob o n. 1.715, onde se d~:
"as emprêsas concessionárias ou contratantes a qualquer tItulo", diga-se: "as emprêsas concessionárias ou os contratantes a qualquer título".
Sala das Sessõ'es, 16 de Abril de 1934. - Edgard Teí:ceira Leite.
Sr. Presidente - Peço a V. Ex. que faça retificar o
Diário da Assembléia Nacional no tocante aos dois apartes
ao Dr. João Guimarães, que me foram atribuídos.
O primeiro não é meu.
O segundo foi publicado apenas em parte, devendo ter
na sua íntegra a seguinte redação: "A preocupação dos promotores das emendas religiosas, foi de beneficiar o próprio
País. Não há, pois, como V. Ex. supõe, um benefício constituído pelo Estado em favor da Igreja, acarretando, por
parte desta, o dever de uma retribuição. O que há, é apenas
um benefício simultaneamente auferido por um e outro, com
a aceitação das emendas religiosas. Para apurar êste benefício comum, devem ambos colaborar. E é isto que pleiteamos. - C01'reia de Oliveira."
Em seguida, é aprovada a Ata da Sessão antecedente.

o Sr.

Presidente - Passa-se á leitura do Expediente.

O Sr. Fernandes Távora (2° Sec1'etário, servindo de 1°)
procede á leitura do seguinte

2
EXPEDIENTE
Telegrama:
De Paracatú - Presidente Assembléia Nacional Constituinte - Rio.
Pedimos respeitosamente ilustríssima Assembléia manter integral artigo cento setenta, em substitutivo refer.ente
ensino religioso. - Frei Eliseu, administrador apostólico.
- Frei Miguel, vigário Paracatú. - Frei Camêlo. - Vigário João Pinheiro. - Frei Franco, coadjutor. - Á Comissão Constitucional.

3
O Sr. Presidente O Sr . Prado Kelly O Sr. Presidente (1) Retificado.

Está finda a leitura do Expediente..
Peço a palavra, pela ordem.
Tem a palavra o nobre Deputado.
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o Sr. Prado Kelly (Pela ordem) - Sr. Presidente, tenho
a honra de comunicar a V. Ex. e á Casa que a comissão
designada para acompanhar os restos mortais do grande bra,;.
sileiro expoente de nossas letras e de nossa cultura, professor João Ribeiro, deu cumprimento á incumbência que recebeu de V. Ex., de acôrdo com o voto da Assembléia Nacional.
O Sr. Presidente -

A Casa fica inteiradâ.

4
Tenho sôbre a mesa, e vou submeter ao voto da Assembléia, o seguinte requerimento:
.
Requeiro se lance na Ata de nossos trabalhos, um
voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr.
Edwin Morgan, ex-Embaixador dos Estados Unidos
da América, no Brasil".
Está assinado pelo Sr. Fernando
O Sr. Fernando Magalhães lavra.

Magalhã~s.

Sr. Presidente, peço a pa-

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Fernando Magalhães, para encaminhar a votação.
O Sr. Fernando Magalhães - Sr. Presidente, pedí a palavra para justificar o· requerimento que acabo de apresentar á Casa, no sentido de.ser lançado, na Ata da Sessão de
hoje, um voto de pesar pelo falecimento do Sr. Embaixador
Morgan, que, durante mais de 20 anos, representou a República dos Estados Unidos da América do Norte, junto ao Govêrno do Brasil.
Tratava-se já de um verdadeiro compatriota nosso; homem
que participava da nossa vida, e, pode-se dizer, mesmo, até
de nossa vida política, com o s'eu pensamento sempre amigo,
com a suapreocUipação sempre solidária. Além do mais, tomava parte nas nossas manifestações de sentimento e de carinho. Era dos colaboradores mais assíduos das obras de filantropia no Rio de Janeiro, tendo para elas uma assistência
permanente. (Muito bem.) E posso disso dar testemunho,
porquê naquela em que trabalho, o Sr. Embaixador Morgan
era das figuras mais destacadas e eficientes.
O SR. RAUL FERNANDES - Apoiado. E a Embaixada era
um centro de animação da obra de assistência no Rio de
Janeiro.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Por forma tal se
identificou com os sentimentos do Povo brasileiro, que resolveu eleger seu domicilio nesta cidade, .e, o que é mais, segundo informações que tenho, desejou sempre ser enterrado,
depois de morto, no Rio de Janeiro, tendo, para isso, adquirido o local necessário á sua sepultura. Foi uma grande manifestação de carinho e aféto pela nossa Pátria, que o Sr.
Morgan deu, repetindo a sua vida de vinte e tantos anos
de nosso bom amigo· e bom companheiro.

-7Assim, o luto que pesa neste momento, estende:-s~ a
todos nós. (Mv,ito bem.) É como se morresse um brasIleIro;
é como se desaparecesse um compatriota. E é com êsse espírito, Sr. Presidente, que peco á Camara me acompanhe no
voto de pesar que requeri. (Muito bem'; muito bem. O orador é abraçadd,.)

o Sr. Presidente - Os Srs. que aprovam o requerimento
formulado pelo Sr. Fernando Magalhães queiram levantar-se.
,(Pausa.')

dia .

Foi aprovado.
De acôrdo com o Regimento, vai-se passar á Ordem do
.Comparecem mais os Srs.:

Pacheco de Oliveira, Tomaz Lôbo, Valdemar Mota,
Cunha Melo, Abel Chermont, Mário Chermont, Veiga Cabral,
Moura Carvalho, Joaquim Magalhães, Costa Fernandes, Agenor Monte, Hugo Napoleão, Luiz Sucupira, Le.ão Sampaio,
Jeovah Mota, Xavier de Oliveira, Ferreira de Sousa, Veloso
Borges, Odon Bezerra, Irenêo Joffily, Pereira Lira, Barreto
Campêlo, João Alberto, Arruda Falcão, Luiz Cedro, Solano
da Cunha, José Sá, Alde Sampaio, Osório Borba, Humberto
Moura, Izidro Vascone.elos, Leandro Maciel, Augusto Leite,
Deodato Maia, Marques dos Reis, Clemente Mariani, Magalhães Neto, Arlindo Leoni, Medeiros Neto, Artur Neiva,
Edgard Sanches, Manuel Novais, Aloísio Filho, Paulo Filho,
Arnold Silva, Lauro Passos, Fernando de Abreu, Rui Santiago, Miguel Couto, Sampaio Correia, Nilo' de Alvarenga,
João Guimarães, César Tinoco, Alípio ·Costallat, Oscar
Weinschenck, José Eduardo, Fábio Sodré, Cardoso de Melo;
Soares Filho, Buarque Nazareth, Lemgruber Filho, José
Braz, Gabriel Passos, Delfim Moreira, Vieira Marques, Clemente Medrado, João Penido, Daniel de Carvalho, Belmiro
de Medeiros, Licurgo Leite, Celso Machado, Campos do
Amaral, Bueno Brandão, Plínio Correia de Oliveira, Teotônio Monteiro de Barros, Rodrigues Alves, Morais Andrade,
Vergueiro César, Zoroastro Gouveia, Cincinato Braga, Carlota de Queiroz, Abreu Sodré, Henrique Bayma, Nero de
Macedo, Generoso Ponce, Francisco Villanova, Plínio Tourinho, Antônio Jorge, Idálio Sardenberg, Adolfo RondeI',
Simões Lopes, Carlos Maximiliano, Renato Barbosa, Vitor
Russomnao, Raul Bitencourt, Cunha Vasconcelos, Acir Medeiros, Ferreira Neto, Francisco Moura, Armando Laydner,
Guilherme Plaster, Mário Manhães, Augusto Corsino, Gastão de Brito, David Meinick, Lêvi Carneiro, Abelardo Marinho, Nogueira Penido .(108).
Deixam de comparecer os Srs.:
Luis TireIli, Herectiano Zenayde, -Átila Amaral, Carlos
Lindenberg, Lauro Santos, Jones Rocha, Pereira Carneiro,
Gwyer de Azevedo, Melo Franco, Riheiro Junqueira, AdéIio
Maciel, Pandiá Calogeras, Negrão de Lima, Simão da Cunha,
Aleixo Paraguassú, Mário Whately, AJD.tônio Covelo, Cardoso
de Melo Neto, Morai.s Leme, Domingos Velasco, Maurício
Cardoso, Anes Dias, Frederico Wolfenbutell; Alberto Surek,
VáIter Gosling, Pedro -Rache, Alexandre Siciliano,' Pacheco
e Silva, Roberto Simonsen, Oliveira Passos (30).
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ORDEM DO DIA

6
Continuação da discussão do projeto n. i-A,
de 1934. (Substitutivo da Commissáo Constitucional
do Ante-projéto de Constituição. - 27' Sessão.)

o Sr. Presidente - Entra 6m discussão

"O

projeto.

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

o Sr. Adroaldo Costa - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, nesta altura de nossos trabalhos e dentro dos improrrogáveis trinta minutos com que a ref6rma do Regimento
quiz acelerar o advento do regime constitucional, e o retôrno do Pais, quanto antes, ao império da Magna Lei, não
me é possível, como era de obrigação minha, a crítica, pormenorizada e ampla, do Substitutivo, para que a futura
Constituição s6 inscreva em seu texto o que se nos afigura
melhor, proscrevendo-lhe todos os defeitos, sem receio de
apodos justos e sensatos.
Nêste momento, o que de bom e proveitoso, cada um
de n6s p6de fazer, é carrear para êste recínto a sua contribuição desapaixonada e construtora, fruto de seus estudos,
lucubrações e experiências, no sentido de aperfeiçoar, limar,
aprimorar, emfim, a lei por cujo acabamento tantas vigilias tem feito a Nação cheia de esperanças a, talvez ainda,
de confiança, no regime com que lhe acenou a prégacão cívica e apostolar da Alianca Liberal.
Com êste intuito, pois, e visando, apenas, patentear e
comprovar o meu esfôrco em bem cumprir o mandato com
que me honrou o Partido Republican.o Riograndense, passo
a enumerar alguns pontos do Substitutivo, em que mistér se
faz a sua reforma, para que possamos ter obra útil e duradota, digna dos aplausos e .reconhecimento do Povo que, em
breve, lhe irá sentir as vantagens e benifícios.
Antes, porém, quero fazer uma declaracão.
Sou pela inclusão, no preambúlo, das palavras "pondo
a nossa confianca em Deus", porquê não vejo em que possa
a boa técnica constitucional contrariar essa aspiracão da
maioria do Povo brasileiro, que é cristão na sua origem e
que, á sombra bemfazeja da Cruz, tem assistido ao desenrolar de toda a sua existência, quer nos dias do fastígio de
nossas gl6rias e triunfos, quer nas horas crepusculáres de
nossas tristezas coletivas.
Mas ainda quando contrário fôra isso á boa técnica constitucional, que não é, eu me decidiria pela inclusão, porquê
preferiria ficar tranquilo com a minha conciência, satisfazendo ás aspiracões de todo um povo, a seguir os caprichos
de uma técnica que não obedece a regras fixas e definidas,
mas que varia de povo a povo, de constituicão a constituiCão, porquê a verdade é esta: falando a rigor, matéria constitucional hoje - e não viso com esta assertiva meter nenhuma inveja ao Conselheiro Acácio - é tudo quanto o legislador entender' ser razoável incluir 'no texto de uma
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Constituiç.ão, para lhe garantir vida mais longa, dando-lhe
o cunho da estabilidade, indiferente ás mutações precipitadas de maiorias parlamentáres ocasionais.
E, se outras constituições, assim não procedessem, o
que não acontece, porquê aí estão a roborá-Io a da Polonia,
a da Irlandia, a da Argentina, a da Suiça, seria aquí mais
um dos casos em que se não deveria copiar servilmente o
figurino estrangeiro, mas atentar na já tão gasta e decantada realidade brasileira.
E o que esta nos diz, desde a memorável epopéia pernambucana de 17 até a guerra farroupilha de 35, os dois
maiores movimentos em pról da idéia republicana em nossa
pátria, sagrados com o sangue dos heróis; o que ela nos documenta, desde a organização política do Império até a dos
Estados de Minas, Baía e Paraíba, na República, é que em
todas as constituíções políticas aí promulgadas, em nenhuma delas esqueceram os nossos antepassados o nome d'Aquele
do qual promana em ultima ratio, o poder, porquê nós 'O cremos e afirmamos ser Deus a fonte de todo o poder.
Ornnis potestas a Deo.
Sou, também, pelo voto feminino, sem a obrigação da
prestação do serviço militar, para que possa a mulher gosar
dos direitos da cidadania.
•
Em 44 países, ela já desfruta do direito de voto ..•
O SR. ARÃo REBtLo - V. Ex. nêste ponto está em contradição com o que disse há pouco: que a Constituição
devia consultar ás aspirações do Povo brasileiro.
O SR. ADRO.-li.DO COSTA - V. Ex. acha, então, que o
voto feminino, nos tempos modernos, não consulta ás aspirações da sociedade brasileira?
O SR. ARÃo REBtLo - Absolutamente.
O SR. ADROALDO COSTA - Veja como as mulheres
acorreram em massa ao memorável pleito de Maio.
O SR. ARÃo REBtLo - Em número reduziao.
O SR. ADROALDO COSTA - Devido á escassez de
tempo, para o alistamento, como em número reduzido também os homens, pelo mesmo motivo.
O SR. AR.:\O. REBÊLo - Elas, aliás. foram ás urnas a
mandado dos paIS e dos esposos.
O SR. ADROALDO COSTA - V. Ex. está equivocado,
porquê a mulher brasileira tem a independência de vontade
suficiente para escolher livremente os representantes da
Nação.
O SR. ARRUDA FALG..'\.O - Diga-se então que é reciproco: os esposos foram a mandado delas .••
O SR. ADROALDO COSTA - Quem sabe lá ? Creio
mesmo que em muitos movimentos de civismo, surtidos no
Brasil, a mulher tem desempenhado papel preponderante.
O SR. ARÃo REBtLo - V. Ex. me dirá, que fim prático consulta o voto feminino?
O SR. ARRUDA FALCÃO - É o direito de liberdade dado
á mulher.
O SR. ADROALDO COSTA - Há um velho provéI'bío
que diz: dois olhos enXergam mais do que um •••
O SR. ARÃo REBtLo - Mas não é o caso.

-IDO SR. ADROALDO COSTA - ••• e sendo C! voto exe~
cido por maior número de pessoas, teremos maIores POSSIbilidades de acertar.
O SR. IR~EO JOFFILY - Na Paraíba, em 1930, uma da~
-o.aiores fôrcas morais, de resistência cívica aos desmand~
do govêrno central, foi incontestavelmente, a da mulher paraíbana. (Muito bem.)
O SR. MORAIS ANDRADE - No último movimento em
São Paulo, a atuação da mulher foi das mais brilhantes.
O SR. ADROALDO COSTA - Verifique o nobre Depu~
tado Sr. Arão Rebêlo, estar sendo uma voz isolada na terceir~ Constituinte Nacional.
O SR. ARRUDA FALCÃo - O Deputado Sr. Arão Rebêlo
é o último dos abencerragens ...
O ,sR. ADROALDO CÓSTA - Dizia eu, Sr. Presidente,
que em 44 países ,ela já desfruta do direito de voto, ativo e
passivo, sem, no entanto, ser alí também. obrigada ao serviço militar. Porquê, pois, imitarmos a Russia e a China,
que, sem' nenhum receio de êrro, afirmamos não serem povos
pioneiros da civilização, para exigir da mulher o cumprimento dêsse munus, como conditio sine qua non do exercício
do seu direito de voto?
É preciso fique bem acentuado
que muito antes de
qualquer país haver cogitado do assunto, em pleno domínio do regime representativo, a Igreja Católica, aquí tantas
Vezes malsinada, em plena idade média, precisamente no
período aureo que a ignorancia ou o sectarismo costuma denominar a longa noite de dez seculos, sob o govêrno de
Adriano IV, em H57, concedia a todas as mulheres, de mais
de 14 anos de idade, solteiras, casadas ou viuvas, o direito
de votü, nos territórios de seus domínios.
Vê, pois, o nobre Deputado Zoroastro de Gouveia, que
não é só no céo que a Igl'eja concede á mulher o direito do
voto, como o afirmou aquí na Sessão passada.
O SR ..GUARAcÍ SILVEIRA - Aliás, no céu não hi'> mulheres; todos são anjos.
.
O SR. ADROALDO COSTA - E aí temos a prova de que
a tão celebrada conquista do feminismo avançado, no século das luzes, já era cousa bem conhecida e praticada pela
Igreja Católica, em pleno domínio do obscurantismo medieval.
O SR. BARÍ1ETO CAMPELo - A isso se chega, frequentemente, com institutos que parecem futuristas.
O SR. ADROALDO COSTA - E é assim, exibindo fatos
e não palavras - res non verba - que ela responde ás acusações sem prova, de seus gratuítos detratores.
'
Passemos, agora, ao exame, ainda que perfunt6rio, de
alguns artigos do Substitutivo, de tantos quantos m'o permitir o tempo, e justifiquemos, mais desenvolvidamente, algumas emendas apresentadas pela Frente única do Rio
Grande do Sul.
Diz o artigo 137, letra c, que se perde a nacionalidade
pelo cancelamento da naturalização, provando-se, em processo administrativo, que a atividade social ou política do
naturalizado é nociva ao interêsse nacional.
Sabemos o que têm sido, entre nós, os processos administrativos desde que nêli3s se não assegure ao indiciado, a

-11-,.

mais ampla defesa. A história é de ontem. para que não a.
tenhamos esqueCIdo, ainda. Com os conselhos da experiência, portanto, foi que propuzemos modificar-se a redação
do artigo pela maneira seguinte:
Perde-se a nacionalidade pelo cancelamento da naturalização, provando-se em processo administrativo, com
ampla defesa do natll1'alizado, que a sua atividade social ou
política é nociva ao interêsse nacional.
O predomínio do arbítrio e da prepotência do Executivo, se existir, encontrará, na ampla defesa do naturalizado,
as suas justas e legais barreiras, porquê não devemos jámais perder de vista que se a concessão da nacionalidade é
um presente, que ninguem póde exigir de Govêrno algum,
depois de ela concedida, se torna um direito que se incorpora ao patrimônio de quem a recebe. E a defesa de qualquer direito, por insignificante que seja, deve sempre ser a
mais ampla possível. Por isso, é salutar a modificação proposta, por garantir melhor um direito, dos que mais caros
devem ser ao ilidadão.
Suprimido do futuro texto constitucional deve ser o
art. 146, letra e, que assim dispõe:
"Somente aos brasileiros se asseguram os direitos de
exercerem profissões ditas liberais."
Por que conceder..:se só a brasileiros o direito ao exercício das profissões ditas liberais? Qual a razão determinante dessa restrição slli-generís á atividade profissional do
estrangeiro entre nós? Qual o espírito inspirador dêsse nacionalismo jacobino? dessa genuina xenofobia?
Se o artigo 142, n. 7,.assegura a brasileiros e estrangeiros o livre exercício de qualquer profissão, incluídas, aí,
evidentemente, as profissões liberais, e se êle ali condiciona,
prudentemente, o exercício de qualquer profissão á observancia das leis atinentes á capacidade técnica e ao interêsse
público, porquê impedir possa o estrangeiro exercer a sua
profissão de médico, advogado, engenheiro, arquiteto, enfim,
todas as profissões cabíveis no grande gênero das profissões
liberais?
Um único argumento vejo apresentado em defesa dêsse
dispositivo: o da concorrência do profissional estrangeiro
ao nacional, que, assim, terá, no seu campo de atividade,
muito maiores dificuldades a vencer, para a consecução do
cubiçado triunfo.
1"lão se me afigura justo, entretanto, que para se evitar
a concorrência do estrangeiro, em profissões ditas liberais,
se lhe feche a porta, impedindo-o, simplesmente, de
exercê-las.
O SR. CARLOS REIS - Tanto mais que não há país algum
no mundo em que o estrangeiro goze de tantos direitos e
prerrogativas como no Brasil. Já houve quem dissesse que
queria ser estrangeiro no Brasil.
O SR. ADROALDO COSTA - Diz bem o nobre Deputado porquê não é possível, que o Brasil,com as f>uas tradições de liberalismo, e de generosidade, pratique tamanho
atentado contra as conquistas da civilização.
Já paSSOU-3 época do adverslls hostem aeterna allctoritas.
Longe, felizmente, vão os tempos em que com uma -só
palavra - hostis - se designava ao mesmo passo o estrageiro (l o inimÍgo.
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universalização. A humamdade, nos, seus nobres a~seIOs de
aperfeiçoamento moral procura ~rIar a cos~op12hs, ~alvez
simples miragem no d~serto do Ideal, onde Ja nao eXIste:!?
nacionais nem estrangeIros, mas somente o homem, com, dIreitos e deveres iguais, qualquer que seja o lugar, onde
pela vez primeira tenha visto a luz do dia.
O SR. GUEDES NOGUEIRA - Não acha V. Ex. que o
senso liberal foi substitu'do pelo nacional? O século actual
é o nacionalismo.
O SR. ADROALDO COSTA - :M:esrpo o senso nacional
exige a supressão do artigo, como vou demonstrar.
O SR. ALMIEIDA CAMARGO - A medida visa, apenas, proteger o trabalhador nacional. Não é medida de xenofobia.
V. Ex. sabe que os outros paízes não dão aos brasileiros os
mesmos direitos.
O SR. ADROALDO COSTA - Diz o nobre colega que a
medida visa proteger 'O trabalhador nacional. e, no entanto,
o dispositivo ·se refere ás profiílsões liberais, o que quer
dizer que o imigrante para trabalhar no campo pode ser
importado e o comerciante estrangeiro p6de vr fazer con1J0rrência ao nacional.
O SR. ALMEIDA CAML<\RGO - Quer dizer que V. Ex. é
favoravel á extensão da medida ás outras profissões ...
O SR. ADROALDO COSTA - Sou partidário da liberdade para todas.
O SR. ALMEIDA CAIVIARGO - Os outros países não dão
essa liberdade,
}
O SR. ADROALDO COSTA - Atenda o nobre colega ao
desenvolvimento do meu raciucínio, porquê estou certo de
que, ao fim dêle, há de concordar comigo.
O S1\. AL:M:EIDA CAMARGO - Acho difícil.
O SR. BARRETO OAMPELO - Essas funçõ.es são muito delicadas para serem exercidas por estrangeiros.
O SR. ADROALDO COSTA - Não apoiado, não está em
jôgO nenhuma questão de patrotismo ou nacionalismo.
O SR. BARRETO CA:MPELO - São postos de observação em
que os estrangeiros não devem entrar.
'
O SR. ADROALDO COSTA - O nobre Deputado por
Pernambuco quer dizer que as profissões de advogado e de
médico são postO!3 de observação que podem prejudicar a
defesa do Brasil perante o estrangeiro?
O SR. BARRETO CAMPELO - Pois não!
O SR. ADROALDO COSTA - Está V. Ex. enganado. A
medicina s6 trabalha para conservar a vida do homem, e
não para destruí-la, e a advogacia ..•
O SR. ALMEIDA CAML<\RGO - Não se compreende que limitemos aos nacionais as inscripções nas escolas superiores
e abramos as purtas do País aos profissionais estrangeiros.
O SR. ADROALDO COSTA - Peço licença para conti~
nuar a minha argumentação.
. O SR. CARLOS REIS - Devem, entretanto, existir prinCípIOS reguladores dêsse direito.
Ç>SR. ARÁo REBÊLo - O orador há de convir em que
quasI _sempre os. profissionais estrangeiros que para aqui
vêm sao aventureIros e exploradores.
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o SR. ADROALDO COSTA - Não subscrevo êsse conceito. O que. devemos fazer é criar leis especiais e não fixar
proibições incondicionalmente, para todc. e qualquer estrangeiro.
.
Se o estrangeiro for profissional competente, hábIl, se
satisfizer ás exigências legais e mostrar capacidade integral,
por que lhe impedir o exercício da profissão?
Se se entender que aos estrangeiros diplomados no ex~
trangeiro só se lhe deva permitir o exercício da p~ofissão,
uma vez que o Estado da nacionalidade do estrangeIro <lonceda reciprocidade ao brasileiro, transeat, porquê enfim, se
poderia justificar, de alguma forma, o motivo de nossa deliberação.
Mas vedar, como o faz {) Substitutivo, pura e simplesmente, o exercício de qualquer profissão liberal ao estrangeiro, o qual, não raro pode ser um sábio, uma sumidade
.científica, com renome universal, não me parece justo, nem
humano.
Estabeleçam-se normas severas para a aferição da competência e da idoneidade do profissional estrangeiro, mas não
se lhe negue, nma vez satisfeitos os requisitos legais, o di-o
reito ao exercício da profissão que abraçou e da qual, as mais
das vezes, e unicamente dela, tira o sustento para sie sua
família.
O SR. ARRUDA FALCÃo - Nem só por essa razão de liberalismo, mas, também, porquê vem propagar. a ciência e
a arte.
O SR. ADROALDO COSTA - Perfeitamente.
E em que situação ficaria o estrangeiro que se não qui~
sesse naturalizar, mas que aquí se achasse radicado, e que
aqui, também. se houvesse diplomado. para o ·exercício de
uma profissão liberal?
O SR. ALMIEIDA CAl"\1:ARG(} - Então, por que não se naturaliza?
O SR. ADROALDO COSTA - Porque não quer, não é
da sua vontade; mas aquí se diplomou para o exercício de
uma profissão liberal, e o Brasil não lhe permite êsse exer:"
cicio.
O SR. ALMIEIDA CAMARGO - Quer as vantagens, sem os
onus ...
O SR. ADROALDO COSTA - Seria, porventura, mais
funesta e perigosa a concorrência do estrangeiro no exercicio
das profissões liberais que 110 das demais profissões?
Se o intuito visado pelo Substitutivo é {) de proteger o
nacional, por que não. proibiu êle possa o estrangeiro ser
também comerciante e mesmo agricultor? ,será que a concorrência do estrangeiro, no exercício do comércio, entre
nós, é menor e menos temível que no das' profissões ditas
liberais e dificulta menos, nesse setor, a vitória do nacional?
O SR. AL1"\1:EIDA CAMlillGO - Temos de ir aos poucos.
O SR. ADROALDO COSTA - E a-pesar:..de a miúde repetir-se que o Brasil é um pais essencialmente agrícola, já
não nos bate ás portas o problema dos sem trabalho, mesmo
nas zonas rurais?
Por que, então, a restrição só para as profissões liberais?
Não, Srs. Constituintes, a pretexto de proteger o profissional brasileiro, não sejamos egoístas, nem tranquemos
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as nossas fronfeiras aos que, profissionaís dignos e competentes alhures, demandarem a nossa Pátria, em busca de
melhores dias.
O SR. ARÃo REBÊLo - A experiência tem demonstrado
ser prejudicial admitir o estrangeiro no exercício dessas profissões.
O SR. ADROALDO COSTA - A experiência de que tenho notícia, comprova precisamente o contrário, com raras
excecõe!\.
Nós importamos o bracoestrangeiro, para o amanho de
nossas terras; para que nos ajude a arrancar de seu ventre
as ric:tuezas aí escondidas. 8e com o imigrante importado
para o rude trabalho físico vierem o médico, o engenl;J.eiro, o
advogado de sua confianca, que razão, mesmo de ordem política, poderemos objectar-Ihes para lhes impedir o exercício
de sua profissão liberal?
O nosso próprio sentimento de brasilidade há de nos
inspirar a preferência pelo profissional brasileiro, para a
prestacão dos servicos que nos forem necessarios.
O SR. C.'iRLOS REIS - V. Ex. dá licenca para um aparte? O que é unanimêmente aceito no Brasil é que o estrangeiro celebre, possuidor de obras de real valor, não precisa
defender tese aquí. Basta apresentar seus trabalhos para que
seja permitido o exercício da profissão.
O SR. ADROALDO COSTA - Com o dispositivo constititücional, porém, isso não seria possível.
O SR. ALMEIDA CAMIARGo Nossa situacão é muito
curiosa; limitamos a entrada de estudantes brasileiros nas
escolas superiores e, entretanto, abrimos as portas do País
aos estrangeiros ...
O SR. ADROALDO COSTA - Responderei a V. Ex.
E se a-pesar-de tudo o nacional preferir o profissional
estrangeiro, investiguemos, então. a causa dessa preferência
e corrijamos senões que ela revelar, jámais, porém, veàando
o exercício da profissão, a quem, no grande teatro do mundO,em condições de perfeita igualdade, na luta pela vida,
houver demonstrado possuir ótimas qualidades, para a ambicionada vitória.
O SR. ALMlEIDA CAMARGO - V. Ex. defende a democra.(lia, eu defendo a justiç-a.
O SR. ADROALDO COSTA -Chegarei onde o nobre
Deputado deseja.
V. Ex. a.firma que êsse dispositivo, cuja supressão ora
pleiteio, é uma consequência lógica da limitação das matricu~as em nossos estabelecimentos de ensina superior. Talvez
seJa.
.
O SR. ARÃo REBÊLo - Sabe o orador de uma cousa? Aos
nossos patrícios, mesmo formados em universidades de outros
países não é permitido o exercício da profissão aqui.
q SR. ADROALDO COSTA - V. Ex. está equivocado.
PermIte-se-Ihes o exercício da profissão desde que revalidem o diploma.
'
O S,:. ALMEID_~ CAl"\fARGO - Aliás, há alguns países que
não admItem, absolutamente, a revalidacão.
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O SR. ADROALDO COSTA - Por isso mesmo concedo
se inclua no texto constitucional o princípio da reciprocidade.
Mas ao invez de limitar o que se deveria fazer, era selecionar; era abolir-se, mas para sempre, o sistema. bem
brasileiro, da aprovação por médias irrisórias, quasi microscópicas, sistema que se está tornando crônico ; era acabar-se
de uma vez por todas, COm os exames por decreto, já adjetivados, pela sabedoria da alma popular. com o neologismo
rude, porém, expressivo, de exames decretinos. Graças a
estes, contam-se ás dezenas, por todo o vasto território nacional, os doutores analfabetos e que tanto depõem contra os
nossos fóros de povo culto e adiantado.
O SR. MÃO REBÊLO - Um mal não justifica outro.
O SR. ADROALDO COSTA - Não é mal. Corrijamos o
êrro e façamos o que é justo.
Não estará nesses inqualificáveis processos adotados e
aceitos com tanto entusiasmo, de certo tempo a esta parte,a
causa da opção, em determinadas zonas, pelo profissional estranjeiro?
VOZES - Não está!
O SR. MAGALHÃES NETO - O que se dá é que, por xenofilía muito nossa, preferimos não raro, {) charlatão estranjeiro ao profissional patrício.
O SR. ADRDALDO COSTA - Então, é uma questão da
educação nacional e não de restrição á liberdade profissiosional do estrangeiro.
O SR. ARÃo REBÊLO - A lei deve prever todos êsses
llasos.
O SR. ADROALDO COSTA - Agora mesmo, senhores,
quando vinha para esta Assembléia, soube, lendo "O Globo",
que se encontra na Europa um professor da Universidade
de S. Paulo, a contratar cientistas para lecionarem naquela
capita1.
.
O SR. ALMEIDA CAJ.YlARGo- Para o magistério, não há
proibição.
O SR. ADROALDO COSTA - O magistério é uma profissão liberal.
O SR. ALMEIDA C.-\..7\1ARGO - Nesse sentido, há urna restríção no Substítutivo.
O SR. JOAQUIM MAGALH.:\ES - Êsses contratados entram
aquí como técnicos; é cousa muito diferente.
D SR. ADROALDO COSTA :..- O médico especialista
também é um técnico e a êsse n~o é permitido o exercício
da profissão no Brasil.
Senhores, quero deixar nos Anais da Constituinte o meu
protesto contra essa restrição á liberdade do estrangeiro,
porquê clama contra a tradição do Povo brasileiro.
O SR. ALMEIDA CAMARGO - Se V. Ex. quer defender a
tradição, e os princípios, por êsse caminho, vai permitir,
tambem, que as emprêsas jornalísticas sejam dirigidas por
estrangeiros ...
O SR. ADROALDO COSTA - O que entendo é que o
momento atual não exige essa restrição. São devaneios •
•Talvez se trate, ante". d6 ambi~ão e egoismo dos nossos
profissionais ...
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o .sR. AI,MIEIDA CAMARGO - Aliás, ambição muito justa.
O SR. ADROALDO COSTA - ... que temem, por certo,
sem Iundamento, a competição do estrangeiro.
O SR. DELFIM MOREIRA - As sumidades estrangeir:ut
não virão "para o Brasil.
O SR. ADROALDO COSTA - Poderão vir; muitas têm
dado consultas aquí, no meio brasileiro.
Deixo aquí o meu ponto de vista, e "peço licença para.
oontinuar. O que está no Substitutivo é que se não permíte
a nenhum estrangeiro exercer a sua profIssão liberal em
nossos território.
O SR. JOAQUI:MI MAGALHÃES - Os nossos técnicos tambem entram na Alemanha, e em outros países, como contra_O
tados. Se é questão de preparo, nós também o temos.
a SR. ADROALDO COSTA - Nem eu o estou negando.
O que quero é extirpar essa injusticável restrição á atividade profissional do estrangeiro, da nova Constituição Brasileira.
O SR. VERGUEIRO CÉS.. ffi - Devemos procurar a competência onde estiver.
a SR. ADROALDO COSTA - De perfeitoaccôrdo com
V. Ex. Opino, também. pela supressão do art. 146, letra d.
Inexiste qualquer motivo, de qualquer ordem ou natureza, a justificar se tire ao estrangeiro o direito de se reunir
sem armas, nos logradouros públicos, não podendo a polícia
aí intervir senão para assegurar ou restabelecer a ordem, ou
para prevenir seja ela perturbada.
Mas se nenhuma razão existe que justifique êsse dispositivo, fortes motivos atuam "para a sua supressão, porquê,
como está êle redigido, o nacJonal corre o "perigo de ver dissolvida qualquer reunião realizada segundo as exigências
legais, pelo simples fato de a ela accorrerem alguns estrangerros curiosos, quando não alf adréde mandados, por quem
tenha interêsse em ver não realizada a reunião.
Suprimido do texto constitucional deve ser, também, o
art. 138, parágrafo primeiro, letra d. O que aí se contém
é um retrocesso, é o retôrno á prática de uma injustiça que
o Código Eleitôral já havia reparadú.
Por que motivo, senhores Constituintes, se há de negar
o direito de voto aos religiosos de ordens monásticas, companmas, congregações ou comunidades de qualquer denominação, sujeitos a voto de obediência, regra ou estatuto que
implique renuncia da liberdade individual?
Por que não se permitir o direito de voto, ativo e "passivo, aos religiosos, reeditando-se, assim, os vexatórios e
draconíanos dispositivos do decreto n. 511, de 23 de' Junho de
1890, quando a primeira República já havia em parte reparado a injustiça e a segunda, pela atuação decisiva e destemerosa de Mauricio Cardoso, já a tinha eliminado por completo?
. M~s o que ~ peor ~ qne os prejudicados não seriam ~le5i
cUJa VIda de paz e de trabalho só teria a lucrar. Prejudicados seriamos nós, "prejudicados seria a justiça, a civilização,
o bo~ nome 40 Brasil, "porquê, via de regra, não são os
e.st!,omas e mUlto _n:enos os devassos que abraçam a vida relIgIOsa. Ao contrarIO, justamente os homens de vida mais
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pura, de ideal mais elevado, de dedicação m,ais corr;tprov3:d~,
é que entram para a vida do claustro, não para aI. sa!lrlflcarem os seus ideais, senão para mais ainda aperfelçoa-lC!s.
Há exceções, dir-me-ão. Que importa? Elas, apenas, conflrm,arão a regra.
.
A que titulo, s-ª.nhor Presidente, a êsses homens, e Já'
que se deu o direito de voto á mulher, digamos também, a
essas mulheres, de conduta ilibada, do mais acendrado amôr
ao próximo, se há de negar o direito d'e voto, ativo e pa~sivo,
conceGido aos demais cidadãos sem deles préviamente mdagar o que pensam, dos bens e direitos do próximo?
O único pretexto que o obscurantismo, para não dizer o
anticlericalismo, ferrenho, tem tido· a coragem de alegar,
porquê na verdade é preciso coragem, para afirmá-lo, é o voto de obediência, o qual segundo o dogma nada autorizado
nem infalível da ignorancia, seria contrário á liberdade individual.
Oh incoerência de int~ressados!
Quando se quer saber do valôr de uma JOla, não se vai
ao fazendeiro, senão ao ourives. Quando se deseja saber das
qualidades desta ou dequela raça bovina, segue-se caminho
diverso, porquê se preferirá então a opinião do criador á
do artista. Quando se discutem modas, mais nos vale a palavra da mulher que a do eremita mais respeitável.
Interessante, porém, é que quando se trata da questão
da obediência dos religiosos, pretendem passar como autoridade no assunto precisamente os que nem sequer -sabem em
que consiste a obediência do religioso, quer se trate de su,
jeição á Igreja, quer a Deus.
E já que aqui, desta mesma tribuna, se tem sempre
feito tanta questão da opinião dos técnicos, porquê não
haveremos nós também de a êles recorrer, em assunto de
tanta monta?
Em questão de vida monástica, como em tudo, prefiro
sempr:e -a opinião dos téc!1icos, isto é, a dos ententiidos na
m~terla. E como tenho verificado, através das opiniões públlcadas na imprensa, divulgadas em comícios e até defendidas desta tribuna, erros profundos, a respeito dêsse ponto
tomo, agora a liberdade de cansiderá-Ia. um pouco mais ~
fundo, para retificar conceitos e precisar idéias.
, O voto de obediência é definido pela respectiva regra
de vida monástica. O poder do Superior jamais, em caso
algum, poderá ultrapassar o que essa Regra prescrever. Cite-se-me uma delas, uma só que seja, que restinja a liberdade de opinião e do juizo próprio, que oprima a conciência
,ou mande se falte' aos seus ditames; que ordene se prefira
a tudo isso a indicação ou a ordem do Superior, e eu me
darei por vencido.
Mas não m'a citarão, porquê não a encontrarão jamais.
Poder-se-á, entretanto, replicar a essa argumentação que,
pelo menos uma Regra, - a dos Franciscanos - reclama
obediência, em tudo quanto não seja contrário á lei de Deus
ou da Igreja. Mas responder-Ihes-ei: Deixarão, por isso, de
ser livres os filhos de São Francisco de Assis? Não, porquê
se 'Ü religioso, naquelas hipóteses, não deve obediência, não
está a ela obrigado, pelo mesmo motivo,. nas mesmíssimas
hipóteses, não deve o Superior dar ordens e nem mesmo,
validamente, pode fazê-lo.
De internis non judicat praetoI·
VOLUME
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A prática, porém, nos fornece o melhor argumento de
que a razão está connosco.
Cada três anos, na Ordem de São Francisco, realiza-se o
chamado "Capitulo Provincial", sob a presidência de um Visitador que Roma escolhe. Pois aí, cada eleitor tem de prestar
o juramento de só escolher aquele que .diante de Deus, lhe
parecer o mais idôneo, não se deixando, de forma alguma,
influenciar, quer por sinpatías, quer por antipatias.
O Visitador, o Provincial e os demais vogais podBm
manifestar a sua opinião pessoal, porém jamais exigir êste
ou aquele voto. Continua, cada um, perfeitamente livre e a
obediência monástica é exatamente a guarda ,e a defensora
dessa liberdade.
Se se quizer, portanto, procurar e achar abusos e prepotências contra a liberdade de voto, convenhamos em que
teremos de bater a outras portas.
Serão de todo livres no seu voto os operários das fábricas? de todas as fábricas? os empregados das repartiçõe::
públicas? de todas elas? os da indústria e de toda a indústria?
E não registram os Anais desta..Casa influências indébitas e obediências servis nas próprias Camaras Legislativas?
Quem, pois, tiver telhado de vidro, que não atire pedra
no do visinho.
A justiça não nos permite negar o direito de voto ao
religioEo, de um e outro sexo.
. Não foram, porventura, os jesuitas o:: que mais contribmram e trabalharam, nos três primeir'Os séculos, após a
descoberta, por trazer o índio ao convivio da civilização '!
Não foram êles que lhe plasmaram o caráter? E entre êles
não avulta um Nóbrega, um Vieira, um Roque Gonzales e
sôbre todos essa figura extraordinária de Anchiêta, o taumaturgo do Brasil, e a cuja memória o País inteiro, no dia
19 do mês findo, ao comemorar-se o quarto centenário de
seu nascimento, rendeu as mais justas e solene.s homenugens,
a que se associou o próprio Govêrno, decretando aquele dia
feriado nacional?
'
,
E, no entanto, se vivos fossem, quem Ee1'ia capaz de lhes
negar, em terras do Brasil, o direito de votar e ser votado?
Vieira, o missionário e pregador, mas ao mesmo tempo
o estadista e diplomata, conselheiro de reinos e de impérios,
êle, cuja voz jamais emudeceu na defesa da liberdade e dõ
direito, se entre nós ainda vivêra, estaria privado do ,direito
de voto? Que irrisão!
Quem mais do que Frei Sampaio trabalhou pela ?lossa
emancipação política? E, então, será possível que a geraç.ão
contemporanea que perpetuou a ação benemérita de Francisco Teresa de Jesus Sampaio, no bronze inperecível que se
ostenta nos muros do Convento de Santo Antônio, vá cometer a incoerência de lhe cantar IMs e considerá-lo, concomitantemente, incapaz do direito de voto?
Honrou o Jardim Botanico, com monumento condigno á
ação do seu primeiro diretor, o frade carmelita Leandro do
Santíssimo Sacramento. Serviu seu nome para ,elevar o nome
do Brasil, e o Brasil lhe há de negar a capacidade moral
de votar nas eleições dos dirigentes de sem destinos?
A Frei Mariano da Conceição Velaso julgou-se digno dé
exercer o cargo de diretor da Tipografia do Arco, na metrópole do Reino, e hoje na, Colonia independente, a ignorancia,
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a estreiteza de vista, ou que melhor nome se lhe queira dar,
ousariam atentar contra o seu direito e o dos seus confrades,
de voto atívo e passivo?
.
Custodio Alves Serrão, Monte Alverne, Rodovalho, D.
Cláudio José Gonçalves Ponce de Leão, para só falarmos
dos mortos ou se quisermos nomes da atualidade, D. Aquino
Correia e Leonel Franca; astros de primeira grandeza no
mundo das inteligências e expoentes culturais da nossa época,
merecerão êlEis, porventura, menos' que um estivador, motorista ou mesmo funcionário público?
Ainda dias atrázaprovou-se aquí um voto de profundo
pezar pelo falecimento dêsse benemérito franciscano que foi
Frei Rogério Neuhaus, o verdadeiro pacificador do Contestado; aquele a quem o povo carioca, quiçá antecipando o juizo
da Igreja, já denomina santo e, não obstante isso, se não
nos houvesse êle deixado no dia 23 do mês passado, se
entre nós vivesse ainda, dir-Ihe-íamos que era incapaz de
ir ás urnas?
Não, senhores Constituintes. O bom senso e a justiça,
mas sobretudo a nossa dignidade, os nossos fóros de povo
culto, que digo, a própria hOI!l'a e a gratidão do Brasil
repelem semelhante atentado ao direito do voto atívo e
passívo dos religiosos e exigem se não aprove o disposto
no artigo 138, parágrafo 1°, letra d, do Substitutivo.
Outro ponto em que não posso dar o meu apôio ao
Substitutivo é aquele em qu'e êle entrega ao Tribunal do
Juri o julgamento dos crimes' de imprensa e políticos. A
aceitação dessa tese importa em decretar-se' a conâeIlãção
infalível ou a absolvição inevitável dos adversários e, respectivamente, amigos da situação dominante, no interior dos
Estados, onde, via de regra, exercem os chefes políticos tão
larga influência que dificilmente os seus correligionários se
sentiriam com a imprescindível e necessária independência
para decidir e julgar livremente, sem pêias, nem constrangiÍnento.
O SR. CARLOS REIS - Na existência de uma justiça especial, da uma lei de arrocho, só para os delitos de imprensa, aí é que está o mal.
O SR. ADROALDO COSTA - Essa lei já foi revogada
e vamos fazer outra onde não inscreveremos êsses principias
de arrocho que V. Ex. tão justamente verbera.
O SR. CARLOS REIS - Tais delítos poderão ser julgados
pelo tribunal popular, onde a repercussão é maior.
O SR. ADROALDO COSTA - V. Ex., nesse ponto, se
equivoca. Em tais crimes, muitas vezes, não se pode separar o que é fato do que é direito. Exigem-se conhecimentos
técnicos e os tratadistas discreteiam sÔbre O que é animus
injuriandi, animus 1'etorquendi, animus infamandi, animus
naT'randi, animus defendendi, procurando, na teia do fato, a

verdadeira interpretação a lhe ser dada pelo direito. Não se
trata, ás mais das vezes, de uma mera questão de fato.
Está êle tão ligado não raro com o direito que se torna
impossível, também nesta matéria, a disjunção.
O Sr. Presidente - LembrG ao nobre orador que está
a findar o tempo de que dispõe.
O SR. ADROALDO COSTA - Vou concluir, Sr. Presidente.
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E, se bem ponderássemos ~ue a maioria. dos_ jurado.s, ~or
manifestos e conhecidos defeItos d.a orgamzaçao do .JurI é
composta ainda hoje, por êsse B~asIl em fóra, de a~Igos _de
todos os governos, ou mel!J.or amd~, de todas as sItuaço~s
dominantes, facilmente ~quIlatar-se:-Ia .o que de mau e perIgoso acarretaria a adoça0 do substItutIvo proposto.
Sendo os magistrados obrigados a julgar secundum alle·
gata et probata, não lhes ficando.o livre alvedrio ne julgar
o preto branco e o quadrado redondo, privilégio de que gozam, entretanto, os juízes de fato que julgam de conciência
e, ás vezes, até com inconciência, prefiro, muito embora correndo o risco de se. me deparar um juiz bem pouco zeloso
de seu nome - um juiz chefe político ou um juiz cabo eleitoral - confiar-lhe o julgamento dos crimes de impreusa
e políticos.
Sôbre êstes já dispoz o Substitutivo, com apurado critério, no art. 111, n. 1, letra i, e § 1°, pois que se deve presumir, nos juízes de direito das varas criminais das capitais dos Estados, muito embora seja a presunção apenas
3uris tantum, a existência, em grau elevado, dos requisitos
",.lugHlo~ para nêles se ter um ótimo magistrado.
Não vejo, porém, razão alguma por que se haja de confiar ao juri o julgamento dos crimes de imprensa? Que
injustiça de condenação por êsses delitos regista a jurisprudência?
.
Dar-se ao juri a competência do julgamento dêsses crimes é amordaçar, no interior dos Estados, a imprensa livre
e independente e Dermitir, ao mesmo passo, aos amigos da
situação dominante. a mais completa licença, certa aquela
e estas, da condenação ou impunidade, respectivamente, porquê, e pesa-nos dlZê-lo, a nossa educação cívico-política,
a-pesar-dos esforços de vários patriotas ilustres, 00m o
grande Rui á vanguarda, não fez ainda grandes progreSSGlO.
Devemos ter sempre bem presente que estamos legislando para o Brasil todo e não só para as capitais dos Estados ou para algumas cidades de adiantada educação poHtiea.

Também não seria solução entregar'-se a competência,
do julgamento dos crimes de imprensa aos juízes das varas
criminais das capitais dos Estados, como afez o Substitutivo
quanto aos crimes políticos, aliás contraditoriamente, de vez
que os artigos 111, n. 2, letra i, e § 1°, e 147, se r'8pelem e se
destroem, porquê iríamos, sem necessidade alguma, sclbrecarregá-los de penosa tarefa. Além dos julgamentos cuja competência já lhes cabe, teriam a assoberbá-los os dos crimes
de imprensa, e êstes, eu vaticino, serão em cifras inimagináveis, se o artigo 14 das Disposições Transitórias do Substitutivo vier a se transformar ,em lei, como parece.
A imprensa livre do Brasil jamais perdoaria á As&embléia Nacional Oonstituinte tal procedimento, se ela r.ssim
decidisse e votasse.
Tão pouco terá o meu assentimento o artigo 156, que
diz assim:
"A lei isentará de penhora a casa de pequeno valor, em
que reside o devedor, corri sua família, se não tiver outros
bens, assim como os prédios rurais também de pequeno valor, quando proporcionem a subsistência do devedor e sua
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família, ressalvados os casos de garantia real prestada para
a construção da casa, ou para aquisição do imóvel ou em
data anterior a esta Constituição."
A aprovação dêsse dispositivo, não nos iludamos, será a
morte do crédito rural no Brasil. A pretexto de melhorar-se
a dificil situação do agricultor, o que se vai fazer é peorá-Ia
ainda mais. E o minguado e raquitico crédito agricola vai
morrer da cura que os el';culápios de boa fé, mas de nehuma
experiência e na inciência completa da realidade, lhe querem impor.
Em vez disso, o que as necessidades palpáveis estão a
exigir é um rp.aior desenvolvimento do instituto do bem de
família, como o pleiteia o Partido Republicano Riograndense,
isentando-o de qualquer imposto e fomentando-o mediante a
concessão de favores e auxílios ás famílias pobres. O de que
precisamos é do seu ampliamento, para o efeito de poder ser
constituido o bem de família sôbre um mínima de terra, iIídispensável á subsistência da família do proprietario rural,
mas deixando sempre ao livre alvedrio do proprietário a disposição do que lhe pertence.
Tenho pensado, senhores Constituintes, que iria ser do
raiffeisianismo no Rio Grande do Sul, se l) artigo 156 merecesse a nossa aprovação?
Existem ali 35 Caixas Rurais federadas, com 5.965 !:'ócios. No ano findo, conforme v.ejo de seu balanço, receberam
elas depósitos no valor de 19.597 ~45$303 e emprestara.ll
15.676$592$770, com a garantia absoluta, real, efetiva, de
66.818 :500$000, que a tanto monta a estimativa dos bens
que asseguram o pagamento daqueles empréstimos.
A que ficaria ali reduzida a atividade dessas Caixas, sabiamente dirigidas e orientad.as pela capacidade invulgar de
dois homens a quem tanto deve o verdadeiro e são coopera,tivismo, no Rio Grande do Sul - Gaston Englert e Albano
Volkmer - se tornássemos impenhoráveis os prédios rurais
de pequeno valor, quando proporcionem a subsistência do
devedor e sua família, se são estes-justamente ,os proprietários de um único prédio rural de pequeno valor-precisamente os maíores e melhores clientes das Caixas Raiffeisen,
os que delas maiores benefícios recebem e a cuja proteção
e amparo tudo atribuem, quanto á formação e aumento de
seu patrimônio e do seu bem estar econômicp?
Para o agricultor honesto e que ainda tenha um ideal
na vida, a aprovação dêsse dispositivo será um legítimo pre.:.
sente grego; e um entrave ao desenvolvimento de iniciativas
promissoras e dígnas de auxílio.
Ao artigo 1°, § 1°, das Disposições Transl~órias, oiereceu a Frente Única a seguinte emenda:
O presidente será eleito em escrutínio a descoberto por
maioria absoluta de votos e, se ninguém a conseguir, por
maioria relativa em segundo turno: a) os Deputados eleit08
sob legenda terão os votos que determinar o quocienta obtido
na divisão do total dos sufrágios que a legenda conseguiu
pelo número de representantes que alcançou:
b) os Deputados avulsos concorrerão pelo número de
votos recebidos;
,
c) 'Os Deputados classistas terão os votos que determinar o quociente obtido na divisão pelo seu número do total
dos elementos que elegerem os delegados.·
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Pretende-se, com essa emenda, evitar o absurdo, outrora tão frequente nos E~tados Unidos, de ser eleito presidente ! da Repúli.H'ca um l'epIlesentante político', não da
maioria senão da minoria, absurdo a cuja realização o Substitutivo vai dar lugar.
O exemplo norte-americano é por demais eloquente, para
deixarmos de lhe aproveitar a lição.
Muitos presidentes foram alí presidentes de minoria,
isto é, foram votados, ou para falarmos com absoluta exatidão - Ol:: eleitores que os elegeram - por menos da metade dos que compareceram ás urnas.
Os casos narrados por Frederic A. Ogg e P. Orman
Ray, na sua obra tão manuseada, "Introduction to American
Government", nos devem servir de advertência.
"Lincoln, em 1860, obteve só a "pluralidade" e não a
"maioria" do voto popular.
Em 1912, recebeu Wilson dois milhões mais de votos
populares que o seu competidor mais aproxi.mado que foi
Roosevelt. Faltou-lhe, contudo, a maioria.
Em ambos êsses casos a oposição se encontrava fortemente dividida.
No entanto a mesma cousa pode suceder em circunstancias completamente normais, ainda que só dois nomes se
achem em campo.
Hayes foi eleito competindo com Tilden, em 1870, muito
embora o seu voto popular tivesse sido menor, não podendo
ser aceito nem o Republicano nem o Democrático, e Harrison
triunfou sõbre Cleveland em 1888, embora tivesse tido
:1.00.000 votos menos. E, nas 12 últimas eleições, o candidato vitorioso teve a maioria pelo voto popular apena!
sete vezes. Tudo de CI\lanto precisa um candidato para conseguir o pleno voto eleitoral de um Estado é a pluralidade
do voto popular, naquele Estado. PLuralidades populareF',
pouco importa sejam pequenas, em número suficiente de
Estados - 'B não muito grande se a lista incluir Estados
como Nova York, Pennsylvania e minois, que têm muitos
votos eleitorais - garantem a eleição.
Os seis milhões de votos populares de Wilson em :1.912,
foram distribuídos de tal forma que faziam 435 votos eleitorais; os quatro milhões de Roosevelt foram distribuídos e
tinham pluralidade só em seis Estados, de modo que conseguiram apenas 88 votos, os três e meio milhões de Taft continham só duas pluralidades, isto é, em Vermoute em Utah,
e no entanto conseguiram oito votos."
A reprodução, enre nós, neste momento, de situações
idênticas, ou semelhantes ás que acabo de enumerar, não
deve ser permitida.
Se desejamos sinc~ramente seja o futüro Presidente da
República, na verdade, a lídima resultante da vontade soberana da Nação; se é nossa intenção firme represente êle, sem
a menor dúvida, a maioria do eleitorado que cheio de entusiasmo e confiança no valor de seu voto acorreu, 'Onde lhe
foi isso. permitido pressuroso ás urnaE'; se a Assembléia NacionaI Constituinte quer respeitar o princípio fundamental
da democracia. de que a maioria é que governa, ela só tem
um caminho a seguir: aprovar com desassombro e patriotismo essa emenda, cuja vitória a Frente única pleiteia,
como testemunho da lealdade e zêlo com que defende os
princIpias peIoE' qUais se bateu e baterâ, com denodo e destemor, até a efetivação integral dos ideais que lhe determinaram a criação.
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Sr. Presidente. Ao terminar, não quero fecho mais belo
para as minhas descoloridas considerações, nem forma mais·
adequada, a expressar todas as aspirações da minha alma de
patriota e de cristão, de um Brasil melhor, que as palavras
de fé inabalável e de afirmação da indômita e invencivel
vontade da radiosa mocidade do meu Estado, escritas na
mensagem que por meu intermédio ·ela fez chegar até êste
recinto e que ·eu, como homenagem pessoalmente a ela prestada, peco licenca a esta Assembléia, para lêr:
"Exmos. Srs. membros da Assembléia Nacional Constituinte:
Nesta hora em que os destinos da Pátria estão colocados nas mão-ª.- dessa Magna Assembléia, os academicos d;o
sul, reunidos no 1° Congresso Universitário Católico do RlO
Grande do Sul, celebrado há pouco nesta Capital, vêm fazer
ouvir sua voz aos legitimos representantes do Povo brasileiro, em prol das reivindicações propugnadas pela consciência católica nacional.
Nesta hora de incertezas, em que a nacionalidade é agitada aos ventos de idéias contraditórias, pregando as mais
disparatadas soluções aos problemas 'que nos angustiam, a
mocidade vibrante dos pampas quer fazer soprar o minuano sadio e impetuoso de uma nova ordem social - a ordem
social cristã.
Queremos que a Constituição, que deve ser bem brasileira, comece com aquele nome que está gravado, em letras
indeleveis, em todos os coracões brasileiros - Deus, a font.e
de toda a Sabedoria e de todo o Poder.
Queremos que a nossa sociedade repouse sôbre a sua
verdadeira base: a família, a sintese de todas as grandezas
e de todas as misérias da Pátria.
Queremos pois, como a mais alta expressão da cultura
cristã, a família monogamica, constituida pelo laço sagrado
e indissolúvel do matrimônio cristão, que a lei civil deve reconhecer para todos os efeitos.
Queremos assegurado "á família o direito natural de
educar aqueles a que ela deu a vida, e á Igreja o direito divino de velar pela formacão daqueles que ela, pelas águas
lustrais do baptismo, incar-porou ao seu grêmio.
Queremos que a infancia e a juventude recebam na escola o ensino religioso, uniCO" capaz de moldar os grandes'
caracteres, conservando os pais irreligiosos a faculdade de
arrancarem seus filhos de tão benéfica influência.
Queremos que a justa liberdade do .professor em sua
cátedra, encontre um limite intransponível nôs interêsses
supremos da Nacão Brasileira, que, acima de tudo, é catolica.
Queremos a assistência religiosa ás classes armadas,
para que o homem brasileiro, vestindo a farda de soldado,
Se não dispa das suas convicções religiosas e para que a
caserna lhe não sufoque os idéais que lhe foram inspiradps
no lar e na escola.
Queremos a economia nacional solidamente construida,
em conformidade com os princípios de Leão XIII, na enciclica "Rerum novarum", e de Pio XI, no "Quadragesimo
ano", repudiando a luta de classe' e estabelecendo a paz
e a cooperação entre o trabalho e o capital.
Queremos, para isso, a profissão organizada em corpo;..
racões, que conciliem o seu reconhecimento oficial COm a
autonomia, necessária á sua existência.
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Queremos que a corporação do officio seja a união eficaz e protetora de todos os sindicatos do mesmo ramo de
produção, e .que tais ~indic~tos sejam únicos em cada cate<Toria profissional, obrIgatórIOS para todos os que a ela pertencerem com assistência religiosa para os que a exigem, e,
enfim, sob a egide da doutrina social cristã, única capaz
de fazer a felicidade do operário sem ofender a dignidade
do patrão.
.
Queremos a Nação constituída politicamente tão afastada .do Estado liberal como do Estado absoluto, socialista ou
totalitário, os dois extremos que nos conduziriam fatalmente
á anarquia e ao despotismo.
Queremos que as duas sociedades perfeitas, a sobrellatur,al, isto é, a Igreja, e a natural, quer dizer, o Estado coexistindo uma ao lado da outra, estabeleçam uma colaboração intima e harmônica, por meio de uma concordata, nos assuntos de interêsse comum, ficando cada uma independente
em sua esféra privativa de ação, não importando isso diminuição da liberdade dos outros cultos existentes dentro do
Estado.
Queremos, em uma palavra, a sociedade B .0 Estado brasileiros impregnados daqueles principias eternos do· Evangelho que verificaram vinte séculos de civilização e que só
serão capazes ãe dar ao Brasil o futuro grandioso que a Providência lhe destinou.
Eis, Srs. Constituintes, o que queremos.
Ouvi a voz dos moços gaúchos, que é a voz da Pátria e
de Deus. - Fmncisco Machado CarTion, presidente. - Ernani Fiori, secretário geral. - A1'thu1' Fische1', secretário
especial." (Muito bem; muito bem. Palmas. O o1'ador é vivamente cumprimentado.)
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Sr. Guilherme Plaster (Discurso escrito, enviado á
"Sr. Presidente, muito embora as reivindicações
mínimas do proletariado brasileiro tenham sido defendidas
aquí, nesta tribuna, por meus ilustres colegas que me pre:"
cederam, com maior brilho do que possa eu fazer, não me
furtarei ao dever de fazer algumas considerações em tÔrno
de várias emendas que tive a honra de subscrever.
A representação de classe é justificada por diversos motivos, entre os quais quero citar os de maior importancia.
Não posso conceber que, sendo a classe trabalhadora uma
maioria do Povo brasileiro, não tenha sua representação diréta nas Camaras Legislativas do País. Embora queiram {lS
seus inimigos que a sua eleição seja por voto direto, é isso
impossível, no momento atual, conforme demonstrou, com
bastante brilho, nesta tribuna, o ilustre colega Sr. Abelardo
Marinho. Além do que, nesta Casa, foram elaboradas e votadas algumas leis em ben~ficio dos trabalhadores. Entretanto, tais leis, por terem sido elaboradas sem o concurso
das partes mais interessadas, isto é, do proletariado, a quem
se destinavam as mesmas, quasi ficaram sem valor nenhum
para os seus destinatários, como vou palidamente demonstrar .
. A lei dos acidentes no trabalho e a lei de aposentadoria
dos ferroviários são bem um exemplo; ambas não aorrespondem, de forma alguma, ás necessidades do trabalhador.
A lei de acidentes. no trabalho é tão falha, que dá· margem
Mesa) -
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a várias interpretacões, e a parte mais forte sempre leva a
parte do leão. A lei de aposentadoria dos ferroviários peca
pelo mesmo mal: - 213 dos operários ferroviários percebem ordenados inferiores a 400$000 mensais, o que mal dá
para a subsistência de um chefe de família. Em suas aposentadorias sofrem um desconto de 35%, o que traz a impossibilidade do descanso depois de longos e fastidiosos anos de
trabalho; sendo que os forcados á aposentadoria, vendo minguados os seus meios de subsistência, dedicam-se a outro
mistér, o que equivale a dizer que, para ·tais trabalhadores,
não há aposentadoria. É para evitar êsses males futuros
que, no meu modo de ver, se justifica esta representacão.
Sr. Presidente, na parte da ordem econômica e social,
há outras emendas que tive a honra de assinar, e que reputo
de grande necessidade para o proletariado do País. A primeira é a de que o salário deve ser igual para trabalho
igual, sem distincão de sexo, idade ou estado civil, afim de
que seja evitado que o trabalho de um chefe de família seja
substituído pelo de uma crianca ou de uma operária, com o
objetivo de menor salário, fato muito comum em todos os
ramos das atividades do País, porquanto ninguém ignora
que, com raríssimas excecões, os salários pagos ás pessoas
do sexo feminino são sempre inferiores aos das do sexo
masculino, sendo, em algumas indústrias, até irrisório.
Tratemos do salário mínimo, capaz de satisfazer, conforme as condicões de cada região, as necessidades normais
de um trabalhador chefe de família. Ninguém pode dizer,
de boa fé, que os salários atuais sejam suficientes para suprir as necessidades de um chefe de família, isto é, com raríssimas excecões. O trabalhador brasileiro tem vivido á
margem da sociedade, por lhe faltarem os meios mais precisos para que viva integrado no seio da mesma; vive
sem o mínimo confôrto, quasi sem instrucão, porquê a
nossa instrucão primária, a única que está ao alcance de
nossos filhos, é tão precária, que não passa, na maioria dos
casos, de uma simples alfabetizacão. Tal observacão não
tem o fim de diminuir ou recriminar a ilustre classe dos
professores públicos, pois reconheco nos mesmos boa vontade e dedicacão, porém as razões para esta alusão são
várias, citando eu, entre .elas, a de que: - ".os frades são
muitos e a ordem é pobre".
'. As habitacões do operário, principalmente nas grandes
cidades, deixam muito a desejar; ou habitam porões imundos, antihigiênicos, ou convivem pais com filhos adultos em
um só cômodo,' o que tenho observado muito nesta Capital,
e não deixa de ser revoltante. Com. os salários atuais, em
que o aluguel da casa consome um terco dos mesmos, é impossível ao trabalhador poder habitar uma casa, onde tenha
relativo confôrto. t
A proibicão dê trabalho aos menores de 16 anos, em
indústrias que possuem máquinas, é muito significativa,
porquanto vem proteger os menores que, por ignorancia dos
pais, e· ambicões descabidas dos industriais, são admitidos
em fábricas, desconhecendo o perigo a que estão expostos, e
ficando, quasi sempre, mutilados, pois é raro ver-se um trabalhador de fábrica, com menos de 16 anos, que não tenha
perdido dedos da mão, e, muita vez, até o braco. Digo isso
com toda a isencão de animo, porquê trabalho na indústria
há 32 anos e conheco de perto os casos que ora. aponto . Não
.se diga que a proibicão acima referida venha afetar a eco-
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nomia dos pais proletários, pois o salário que percebem
estes menores é irrisório.
Chamo a atenção dos nobres colegas para êste dispositivo de .ordem econÔmica e social: - assistência para o trabalhador enfêrmo e a gestante operária. Como podemos
obrigar a um operário tuberculoso ou a um enfêrmo d,e
moléstia contagiosa que se afaste do trabalho, quando não
tem meios para manter a sua família? Reconhecendo que
seria um ato deshumano, nenhum companheiro de trabalho
ousa aconselhar ao colega doente que abandone a lida, E,
continuando êle a sua vida de trabalho, quando necessitava
de uma cura, torna-se até um perigo para os seus companheiros. Ninguém desconhece que a tuberculose, a lepra, o
tracoma e outras moléstias contagiosas, dia a dia, se
alastram entre nós,. e é a acima citada uma das principais
causas de tão grande mal. Quanto ao amparo da gestante
operária, só a sabem avaliar os operários como eu, que sou
pai de oito filhos, sendo de 13$200 diários o meu maior
salário, numa média de 24 dias mensais.
Sr. Presidente, a seguir, falarei sôbre o seguro obrigatório contra a velhice, doença, desemprêgo e risco de acidentes no trabalho. O seguro contra velhice é uma necessidadepremente, imprescindível para o trabalhador, pois.
não posso compreender que, a um homem que trabalha para
outrem, contribuindo para a sua prosperidade, 'seja reservado um futuro de estender a mão á caridade pública. Ainda agora, ISr. Presidente, acabo; de constatar que dois antigos companheiros de trabalho tiveram esta sorte. Ambos
são trabalhadores de mais de 40 anos de serviço e foram
aposentados com a irrisória quantia de 50$000 mensais.
Está sobejamente provado que, com tal importancia, não
podem êles viver, tendo que, forçosamente, ir á procura da
caridade pública. E êste, Sr. Presidente, é um caso que se
repete diariamente.
Entre os demais itens da' ordem econômica e social, que
também reputo de importancia para a vida do trabalhador
do País, são os acima expostos os de que nós, os trabalhadores do BrasiL não podemos precindir.
Sr. Presidente, desta tribuna, faço um apêlo ao esclarecido espírito da nobre Assembléia Constituinte, no sentido
de que se mantenha na nossa Carta M.agna essas tão justas
aspirações dos trabalhadores do Brasil, para que não vivam
mais como párias, á margem da sociedade."

7
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Policarpo Viotti.
O Sr. Policarpo Viotti - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
antes de tratar do assunto que me trouxe a esta tribuna no
cumprimento de um dever 'elementar, qual o de justificar
emendas que apresentei ao Substitutivo constitucional,
quero congratular-me com os meus pares pelo. muito que
realizaram nos trabalhos parlamentares, não só dando brilho
e relêvo ás discussões, como despendendo notável esfôrço
na tarefa realmente importante de que estamos encarregados em virtude do nosso mandato.
Sem desfazer nos meus colegas de outras bancadas, devo
salientar - e peço vênia para tanto - a contribuição dos
representantes do meu Estado, não apenas os que compõem
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a bancada do Partido Republicano Mineiro, a que tenho a
honra de pertencer, mas também os do Partido Progressista, todos empenhados, nas questões' de interêsse geral, num
esfôrç.os sinérgico em bem do Brasil.
Das críticas que têm surgido contra a Assembléia, hã
uma, Sr ..Presidente, talvêz a mais generalizada, que, ao invés
de prejudicá-la é, a meu vêr, a sua melhor defeza: a feição
conservadora com que ela se apresenta, assim na sua expressão numérica como no que ficou de melhor no Substitutivo apresentado pela douta Comissão dos 26.
.
Das emendas do projeto e, sobretudo, do Substitutivo,
como deixou bem claro o nobre Deputado e meu eminente
amigo Sr. Raul Fernandes, no seu notável discurso de 23 de
Março, se conclue que triunfou no seio da Constituinte o
pensamento de se manter, tanto quanto possível, a tradição
brasileira no que ela. tem de melhor e de mais elevado, repelidas quaisquer idéias que pusessem em sobresalto o espírito eminentemente católico e conservador do Povo brasileiro.
De tudo quanto disse o eminente parlamentar só não
pude aplaudir a parte em que êle procura justificar-se
quanto ao voto contrário, dentro da Comissão, ao nome de
Deus no preambulo constitucional e foi com viva satisfação que ouví de S. Ex., além da profissão de fé católica,
apostólica, romana, a afirmativa de que, no plenário, votará a favor da emenda do ilustre Deputado Sr. Mário Ramos.
Passo, agora, Sr. Presidente, a uma ligeira defesa da
emenda supressiva que apresentei ao artigo 138, da alinea d
dêsse artigo, que priva do direito de voto os religiosos de
ordens monásticas. Ninguém desconhece a excelência do Código Eleitoral, talvez o único serviço de valia prestado pela
Revolução. ao País. Pois bem, Sr. Presidente, o Código Eleitoral que permitiu, em alguns Estados eleições livres e limpas, consigna o direito de voto aos religiosos, superando
assim todas as leis eleitorais da Monarquia e da República.
Esses religiosos alistaram-se e votaram na eleição de 3 de
Maio. O Substitutivo que, bem inspirado, manteve o voto feminino, não fez o mesmo com relação aos religiosos congregados. Porquê, Sr. Presidente? Não procede a alegaçãt'l
da obediência a que bstão sujeitos, pois tal obediência se
refere aos deveres do seu estado e nada tem que ver com a
liberdade na escolha de candidatos aos cargos eletivos.
Ademais, qual o homem civilizado que não tem limitações
na sua liberdade? Os militares, sujeitos á disciplina, obrigados ás exigências hierárquicas no que toca á sua profissão, estarão, porventura impedidos de votar livremente? Os
funcionários, não estarão também nas mesmas condições?
A Assembléia que, como disse, está empenhada· na tare:fa patriótica de defender as conquistas da nossa civilização,
não negará por certo o seu apóio á emenda que tive a honra
de apresentar e que está assinada por todos os meus dignos
companheiros da bancada do Partido Republicano :Mineiro.
Acompanhando com interêsse todos os trabalhos da Assembléia, deparei, Sr. Presidente, com a contribuição da nobre
bancada do Rio Grande do Sul e que consta do Diario da Assembléia Nacional, de 14 do corrente
não posso deixar de
declarar que nego ~im voto á emenda ·n. 1.921 da referida
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bancada, ao artigo 68, § f o, que dispõe sôbre a eleição presidêncial e que passo a lêr:
"A eleição presidencial far-se-á trinta dias antes
de terminado o quatriênio ou sessenta dias depois de
aberta a vaga, por escrutínio secreto e maioria de
votos da Assembléia Nacional, acrescida dos conselheiros eleitos ao Conselho Federal e mais tres delegados por Estado, eleitos especialmente para êsse
fim, 30 dias antes pelas respectivas Assembléias Legislativas, garantida, quanto a estes últimos, a representação das minorias".
A proposta da honrada representação do Rio Grande
do Sul, pesa-me dizê-lo, {lausa reparo e surpresa aos grandes
Estados, dignos,sem dúvida, do maior apreço, não só por
sua população como pela influência benéfica que sempre
exerceu nos destinos do Brasil. Causa reparo e surpreza por
antirepublicana, antidemocratica, adversa á concórdia,
hostil á justiça, uma v-êz que reéusa o critério da proporcionalidade na escolha de delegados dos Estados, do Distrito
Federal e do Território do Acre, á Assembléia Nacional, para
a eleição, do Presidente da República.
O número de delegados, para não aberrar da lógica e
do razoável, deveria ser proporcional á representação de
cada Estado, incluídos o Distrito Federal e o Acre. Isso
sim, como está claro, seria obra de justiça, de lógica, de harmonia e de fraternidade, outorgando a cada unidade federativa uma delegação proporcional á sua representação no Parlamento, o que importaria em atender, de modo indiréto, ao
critério proporcional em face da população de cada Estado.
Cada unidade, uma vêz adotado aquêle critério, poderia
ter uma delegação variável e não fixa, como propôs arbitrariamente a nobre bancada.
Os Estados que tivessem dois até quatro Deputados,
dariam, quatro delegados; de oito 1).- f6, quatro delegados; de
f6 a 37 ou mais Deputados, seis delegados.
O SR. DANIEL DE CARVALHO ---: Isso mesmo, permita
V. Ex., me parece absurdo, porquê não obedece ao critério
da proporcionalidade.
O SR. POLICARPO VIOTTI - Perfeitamente.
O SR. CARNEIRO DE REZENDE - Seria .apenas uma exemplificação.
O SR. POLICARPO VIOTTI - Impôr, porém, pelo arbítrio, uma igualdade de representação onde existe a desigualdade de população e de eleitorado, é impôr um critério que as representações dos grandes Estados não podem
e não devem aceitar para serem fieis ao seu mandato.
Cabe-lhes a resistência decidida ante o império do legítimo dever cívico e patriótico, combatendo a emenda quê,
triunfante, poderia valer pelo lançamento de semente funesta por ser obra de flagrante injustiça e iniquidade aos
Estados de maior representação e de maiores responsabilidades no destino do Brasil.
Não creio, Sr. Presidente, que a Assembléia dê o seu
apôio á emenda em aprêço. Apelo' para o nobre leader de
São Paulo, meu mestre e meu eminente amigo Sr. Alcantara Machado; para o meu particular amigo o ilustre leader
da bancada do Partido Progressista do meu Estado, Sr. Val-
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domiro Magalhães; para o ilustre leader do Partido Popular
Rádical do Estado do Rio de Janeiro, meu distinto colega e
amigo, Sr. João Guimarães; e ouso, também, Sr. Presidente,
pedir para o caso a atenção do nobre Deputado, Sr. Medeiros Neto, que fala pela maioria desta Casa, que, sem dúvida,
não se esquecerá da sua gloriosa terra natal. (Mtlito bem;
m1lito bem. Palmas. O orado1' é cump1'Ímentado.)

8

o Sr.

Presidente - Tem a palavra o Sr. Augusto Viégas.

o Sr. Augusto Viégas - Sr. Presidente, Srs. Constituintes. Verdade incontestável a de que as Assembléias, elaboradoras das leis que se impõem á marcha progressiva das
sociedades, devem representar os indivíduos constitutivos
destas, por ISso que, para atingirem sua finalidade, aquelas
os teem de ponderar em todos os seus elementos, na sua importancia e em todos os aspectos da vida social, impõe-se-nos
sermos, quanto possível, exatos e justos na apreciação do:>
preceitos que se relacionam com o problema da representação
política.
Realmente, como as leis emanam das condições do meio
e das sociedades em que se vão exercitar, .os membros das
assembléias dessa natureza hão de refletir, em suas condições, todas as célulasqu~ compõem aquelas e não apenas a
parte das que hajam atingido certo grau de aperfeiçoamento
e de cultura. Em verdade, o indivíduo, qualquer que. seja a
significação econômica e moral de sua atividade no seio da
agremiação em que vive, alfabetizado ou não, eleitor ou não
eleitor, há de ter nos mandatários dela representantes também seus, ainda quando não haja diretamente concorrido
para a outorga de seu mandato. O industrial e o comerciante,
por exemplo, que não tenham preenchido os requisitos ou
formalidades legais exigidos para sua participação no processo de escolha dos representantes de sua circunscrição política, nem por isso, valores de alta expressão econômico""
social que encarnam, podem ser deslembrados ou despresados na respectiva representação política. Tais como nas cociedades de direito privado e nas associações de interêsse público, que se representam em consideração á totalidade ou á
maioria dos elementos que as constituem, e não em função
dàs condições ou atributos de cada um dêles, assim também
as agremiações Dolítico-sociais, preenchendo seu destino. se
mostram na formação de suas Assembléias.
Em verdade, na grande associação que é uma nação, o
associado não é só o eleitor, mas sim todo o individuú, que,
através de honesta atividade, colabora material e moralmente no desenvolvimento do agregado humano que a forma.
Injustiça, sinão injúria, fôra, pois, acoimar-se de inativo e indiferente o laborioso elemento de um povo que, cooperando com seu trabalho pelo progresso da sociedade de
que faz parte, por qualquer motivo, não houvesse satisfeito
as condições exigidas para exercer o direito do voto. Nem
exato é também que, só com o se habilitar a tal fim, demonstre alguem ser portador de civismo, como pretendem alguns,
quando é certo que as qualidades cívicas se evidenciam em
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todas as manifestações de atividade sã e nobre pela qual
concorra alguem para o engrandecimento da sociedade a que
pertence.
Resumir-se-á acaso no eleitorado de um povo suas energias, sua capacidade de tr.abalho, seu valor -econômic~, moral e social? A êle exclUSIvamente deverá uma Naçao sua
marcha progressiva e acencional? Não; as leis que hão de
reger um povo, decorrem de suas condições de vida e especialmente de sua população, portanto.
Como os mandatários, como os embaixadores de um
Estado, que integralmente representam, não obstante o restrito sufragio que os tenha elegido, assim também as representações populares, ao invés de resumirem simples mandato
de eleitores de determinada circunscrição, devem refletir
todo o conjunto desta, a cujas necessidades e a cujos interêsses e direitos atende.
Clamorosa injustiça seria então a de se pretender, o
que felizmente não encampa o Substitutivo, impedir que se
considerem e se reflitam em nossa vida política as sãs energias e as reais atividades de setenta por cento de brasileiros
que trabalham, produzem e se desdobram em altos valores
sociais, só porquê o próprio Estado não os pôde ainda alfabetizar!
Enfim, senhores, o critério que me parece razoável e
justo, mesmo da representação política nas federações em
geral, é, como está quasi universalmente estabelecido, o da
proporcionalidade entre os representantes, mandatários e os
habitantes da lCircunscrição político-administrativa a ~que
pertencem.
Estas ciscunscrições, que em nossa Terra se formaram
por fôrça de inelutáveis e poderosos acontecimentos sociais
e sob o império de circunstancias então indeclináveis, tiveram como em todos os continentes, como em todos os Países
e em todos os povos, mercê da ação dos mais variados fatores, desigual a extensão de seus territorios, de todas as suas
possibilidades e particularmente de suas populações, refletindo-se, assim, no problema da representação política que se
verifica em função destas.
Em verdade, como sabemos todos, quando no século XVI,
guiado por um imperativo histórico, D.João III foi compelido a substituir os dois núcleos colónias de S. Vicente e
Piratininga, pelas doze capitanias hereditárias, com as quais
pretendeu incrementar a colonização da imensa terra, não
traçou êle, desde então, as linhas que materialmente separam
a alguns aspetos as circunstancias político-administrativas
brasileiras, de vez que, uma série posterior de fatores de
ordem econômica e moral, de ordem individual e social e
um grande número de acontecimentos, que secularmente Sl1
desenrolaram naquele cenário, é que vieram, como um- fenô~e~o histórico, necessario e incontraponÍvel, estabelecer os
lImItes que atravéz dos tempos, configuraram a divisão de
nosso território e que alguns brasileiros em contraposição a
outros - todos patrioticamente animados - malsinam, deslembrados d~ que ela traduz a inevitável consequência da natural evoluçao daquele agregado humano em seu desenvolvimen10, gue el.a não teve origem nos caprichos do homem,
como nao tera remédio apenas nos preceitos que êste ousar
prescrever ao fenômeno, que traduz a organização dela decorrente.
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. A ignorancia, em que se encontrava o fortuito povoador
de nosso solo, relativamente ás linhas gerais ao menos do importante trabalho em que inconcientemente se lanóava, o
desconhecimento em que se achavam os demarcadores das
áreas até quanto á extensão das terras a dividirem a frouxidão e. a_ incaI!acidad~ .dos primeiros diretores daq~eles núoleos, Slllao a Imp~ssIlldade em que se viam de lhes promo,:er o de~envol':'lme!1to, são as mais eloquentes afirmações
do l1?lperatI:vo hIS~Ó:r;lCO que pfesidiu ao desabrochar do
BrasIl IlolftlCo-admIlllstrativo.
O abandono em que, desde logo, caíram algumas donatárias, o progresso diferente que experimentaram outras, a
criação Ilosterior de um govêrno geral único e sua efémera
divisão em dois, traduzem acontecimentos delineadores da
sub-divis.ão que,. c.?m o surgir. de umas e o desaparecer de
outras Clrcunscrlçoes, es~oçou a organização atual, que é,
destarte, um fenÔmeno hIstórico, que vem, através dos temIlOS, obedecendo a fôrça inevitável de uma ver·dadéira sanção
natural.
"Que a atual divisão é um ·fenÔmeno que se aIlresenta
irrefragável como consequencia da evolução natural do povoamento de nossa terra, que resultou ela da atuação espontanea das fÔrças sociais entrechocando-se através da
nossa história", conforme a si mesmo obj eta o illustre IlUblicista, Dr. Backeuser, irretórquivelmente o atesta êle proprio, quando, ao afirmar não "existir a respeito nenhuma fatalidade histórica, Ilor isso que a intervenção concienfe da vontade dos homens, como diz, é que fizera os acontecimentos se desenrolarem ao arrepio de seu natural caminhamento", deixou êle de demonstrar que houvesse sido
essa, mesma vontade conciente, mera contingencia humana.
envolta no torvelinho dos acontecimentos e, assim, naturalmente presa á corrente necessária da história. Tão contingente era ela, então, como ainda .0 é agora, que os homens,
cujo pensamento Ilredominar nesse delicado assunto, terão
aIlenas se submetido ao imIlério absoluto de um verdadeiro
destino histórico.
Gomo, há Ilouco, versando COm erudição a história de
nossa divisão territorial, bem recordou o Dl'. Hugo Napoleão, um dos distintos representantes do Piauí, "cada capitania tinha vida a seu modo, leis á mentalidade de seu chefe,
riqueza ou miséria consoante a atividade ou a displicência
de seu senhor, rigor ou frouxidão conforme a exigência ou
a tolerancia de seu donatário". A umas, a energia invacilável de seus chefes as conduzia ao desenvolvimento e ao
Ilrogresso e a outras, a excessiva tolerancia de seus donatários, junta a outros fatores, as levava em esfacelos á decadência e á ruína, enqúanto que a todas, em imperativo
histórico, iam os fatos, através dos tempos, impondo, em
todos os seus aspectos, as caraterísticas da organização. IlOlítico-administrativa brasileira.
Se, como tanto Se doutrina, nos fosse possível no Brasil,
talhar em pedaços iguais o seu território, teriamos "dilacerado a nossa bistória que aos poucos, por natural evolução
formou e c.onformou os Estados"; teriamos extinguido as tradições de cada um dêles, que tão grandemente se refletem
em toda a Pátria, constituindo o tesouro escrito de sua existência; teriamos, enfim, enfraquecido o sentimento mesmo
de brasililidade, que é, em grande parte, resultante das tradições. Se tal se pudesse verificar, ter-se-iam rasgado as
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pagmas de nossa história até hoje vivida, para se iniciar
a insípida catalogação dos acontecimentos que se viessem a
desenrolar no território, geodésica e friamente partido aO
sabor de um ideal que é também uma fantnsia e um sonho.
Teórico o princípio da possível equipotência dos diversos departamentos de uma nação, como eloquentemente
atestam fortes exemplos invocados por distintos patrícios,
a "standardização" das partes dêsse todo, irrealizável nos
domínios da prática, constitue, no tempo e no .espaço, uma
verdadeira utopia.
E, porquê, !lssim, naturalmente, sem arbítrio, se operou
a evolução político-administrativa do imenso país, cuja empolgante natureza e cujo impressionante cenário a todos
dominam na profunda admiração e no grande amor pelo
enorme território, por toda a grande Pátria, deixou. de gerar-se entre nós a terrível fôrça destruídora do regionalismo,
que dissocia, decompõp e aniquila.
Se é bem verdade, como afirma Afonso Arinos de Melo
Franco, que "fôrças oriundas de outros continentes, estranhas á região brasileira vêm influindo na formação do país,
em que, por isso mesmo, não existe ainda em seu poder de
dissolução o regionalismo condenável", é bem certo também que, antes da real influência importada nas correntes
imigratorias a que sem dúvida alude o joven escritor, já
a resultante das raças na imensa região, em grande lapso
de tempo, caldeadas, denunciava as condições propícias e
o meio adequado ao despontar na natural afeição e dêsse
verdadeiro amor que, sem esquecer o de toda a pátria,
cada um de nós particularmente sente pelo cespede natal
e cujo desenvolvimento facilitaram as poderosas circunctancias que realmente se traduzem na imensa extensão do país,
na diversidade de seu clima, de seus acidentes e dos aspectos de sua natureza. Quero dizer que êsse sentimento, que
a todos nós anima e que se traduz no especial afeto pelo
sítio do nosso nascimento, pela terra onde transcorreu, ás
vezes, toda a nossa existência, nada tem do zêlo excessivo,
do mórbido ciume e do hipertrofiado exagêro com que'o
regionalismo condenável exalta o torrão natal, em suas
cousas, em seus usos e costumes, em sua fôrça, em seu prestígio, em suas instituições, em seus heróis e em suà história. O regionalismo que cultivamos todos nós brasileiros
do~ maiores e dos menores Estados, o regionalismo de que
ate nos p.odemos, todos,envaidecer, é o dêsse - puro sentimento regional, que revigora e fortalece o próprio sentImento nacional.
Assim elevado e construtor, êle não só não exclue como
apura e exalta a admiração e o carinho que todos nós sentimos por outras regiões de nosso querido Brasil,. o que em
muito, bem mais do que ás vezes imaginamos, concorre para
nossa coesão e indissolubilidade.
Com efeito cada instante envaidecidos, pr.oclamamos
os encantos dessa Amazonia maravilhosa e nos extasiamos
ante as magnificências da fantástica região, que é tanto mais
surpreendente quanto mais penetranmos na grandiosa .realidade dessa portentosa terra. Decantamos, cada hora, as
quasi místicas seduções do Nordeste onde o sol, queimando
a terra e em seu seio abrindo os lábios fendidos das grandes chagas ressequidas, dêle suga as últimas gotas para o
espetáculo grandioso das caudais de outros quadrantes e
para a epopéia" deslumbran~ da eterna primavera de outros
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sítios fazendo do humano sofrimento ali Q crisol onde se
rete~peram a abnegação e o estoicismo de seus filhos .. qr.,.
gulhosos, recordamos, cada instante, os famosos cenar~os.
em que se embalaram os primeiros· sonhos de nossa nacIOnalidade e onde rebrilhou, rude, indômita e leal a bravura.
de nossos guerreiros, como sentimos que as atrações do N.o.~
roeste, na Ilujança verde e fascinante de seus ricos tesou.,.
ros, nos prendem o coração a seus imensos e majestosos
domínios. O Ilortentoso surto de São Paulo, onde operou
Ilrodígios o gênio altivo e construtor do bandeirante, depois
de haver rasgado, por todos os recantos da Pátria, as esplêndidas clareiras do Ilrogresso, nos empolga, assinalando
gloriosas etapas da nossa evolução social, como dominadoramente nos seduz a indômita intrepidez da gente do sul,
desabalando Ilelo descampado dos pampas, no ímpeto incontido da carreira e na vertigem do ousado caminhar, em que
vai deixando eis marcos indestrutíveis de uma civilização
brava e nobre. Assim, o entusiasmo e o fervor com que,
de extremo a extremo do Brasil, unidos, anseiamos Ilelo
engrandecimento de nOSsa terra, tais' como o modesto e diuturno mourejar dos habitantes de Minas que em nitidos e
eloquentes acentos de brasilidade, vivamente Os encarnam,
também, são Iloderosas fôrças que, no vigor dô mesmo laço
nos· prendem Eo amIllexo sincero dos grandes ideais -a de
um s6 e inseparável destine.
Êsse magestoso cenário contribuindo para revelar-nos,
na Ilujança insuperável de sua Ilrodigiosa ostentação, o
mesmo Deus, a todos nos imIlondo, assim, os traços domi.,.
nante de uma só crença, de uma -s6 fé, de uma só religião,
e a poderosa fôrça dos acidentes naturais a imprimirem
imperiosamente á linguagem o ritmo e a expressão que tecem um s6 idioma, aprestam, dentro do mesmo ambient!3,
com a rêsultante étnica fundida numa s6 raça, a rigorosa
coesão das Ilredestinadas agremiações humanas.
Eis porquê, Senhores, como muito bem assinala êsse
ilustre Constituinte, "é errônea a interpretação de que O
regionalismo que temos contribue ou Ilode contribuir Ilara
perturbação da unidade nacional". Eis porquê, como mos",
trou êle, "o regionalismo que temos não é somente uma necessidade, que os governos devem tolerar, mas, tambem, uma:
fatalidade a que se deve a grandeza do País, porquê êle tem
sido Ilaradoxalmente, a liga fundidora da unidade nacional
pois que, desde Os primeiros dias da nossa hist6ria, o destino foi buscá-lo para seu élo milagroso".
Além da demonstração filosofica dessa verdade e da dedução logica do Ilrincípio de que regionalismo, traduzindo
justa afeição Ilor determinado trecho do Ilaís, não exclúe, mas
até contribúe, Ilara intensificar ô amor Ilor todo êle: além
da nitidez dêsse asserto, contrapovam-no' exuberantemente
os fatos da nossa hist6ria, que já sacudiram os brasileiros
como um s6 homem e a Nação como um s6 corpo.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Perfeitamente. Essa a tradução
do meu pensamento, que não tem sido devidamente aIlreciado.
O SR. AUGUSTO VIEGAS - Eni verdade, todd o jovem
Ilaís se levantou para as vit6rilUl constitucionalistas de 1820;
Ilara os anseios de liberdade' e de independencia que em 1822,
rebentaram, palpitantes e vitoriosos na alma do Povo, o
qual, todo, com vivas demonstrações de são patriotismo,
se interessou, também, na luta. externa ~ que, no segundo Im.,.
VOLU,ME XV
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pério, o arrastou. o destino . .Inegavelmente 'part~cipou ainda
.o· País do movimento republIcano que se vem nele operando
e que, incontestavelmente, ao influxo .do. poderoso fator econômico envolveu e empenhou sua IQalQrla no aplauso ao regime sobrevindo, que teria seIQ êle sucumbido, como t-ªmbém. se verificou agora na revolução de 1930, em que, na
expansão de cOJ?1p::imi.das forças reprezadas, vibrou por um
só ideal a PatrlR llltelra.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Não se esqueça V.' Ex. da
Guerra do Paraguai.
O SR. AUGUSTO VIEGAS - Está ela referida neste
trecho de minhas. considerações.
.
Nosso regionalismo, pois, não prejudica a unidade patria como não perturba,. nem afeta o pr,oblema da represen·.tacão popular no seio da Assembléia Nacional, que, assim,
11e deve fazer em obediência ao direito que ás populações de
cada Estado assiste para perfeita· proporcionalidade entre
elas e seus representantes ou mandatários.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Ai é que discordo de V. Ex.
O SR. MORAIS ANDRADE - É uma eonsequência lógica
,das premissas do orador. '
O SR. AUGUSTO VIEGAS ' - Perfeitamente. Então, senhores Constituintes, a igualdade a respeito proclamada para
os povos, Estados dentro de um País e Nações no concerto
universal e que tem constituido argumento contrário á diferenea numerica da representação, não é a da equipotência
'de uns ou de outras, mas sim a da personalidade ,jurídica de
todos (Mttito bellt), da soberania destas, como portadores de
'iguais titulas ao mesmo respeito, como disse Root e ensinou
Ruy, relativamente á soberania das Nações.
"
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Não nego, absolutamente, que a
representação deva repousar na proporcionalidade do eleitorado ou da população, mas; além das prerrogativas dos Estados, membros da Federação, temos um fenômeno, no Brasil,
que precisa ser solucionado, exatamente para acabar com as
emulações, as dissensões, os ciumes e apredominancia dos
'grandes Estados sôbre os pequenos, fato que ninguem contesta. Para isso é que lembro a igualdade de representação
política, se não de um modo completo, integral e imediato,
pelo menos para nos encaminharmos no sentido dessa igualdade.
O SR. PED'RO ALEIXO - Seria desigualdade tratar igualmente entidades desiguais.
O SR. BIAsFoRTES - Ã solução para êsse caso é o
:Senado.
O SR. AUGUSTO VIEGAS - O que me parece, é que todos nós, brasileiros, nos devemos interessar pela solução
justa e harmônica da questão .
'
O SR. BIAS FORTES - A mais harmônica é a do Senado.
O SR.. HUGO NAPOLEÃO - A verdade, sÔbre todas, é
,esta: vemos o regionalismo deturpado em seus fins.
todos estivessem unidos, sem preocupações políticas, afim de
O SR. AUGUSTO VIEGAS - Não desejo a hegemonia
política de Minas, nem ã" ,de São' Paulo, mas quereria que
que aparecessem os grandes homens dos pequenos Estados.
'(Muito bem.)

. '

O SR. MORAIS ANDRADE - E quem propugnou, desde o
cOIíleço, nesta Assembléia pela mantença do Senado, com
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igualdade de representação política, foram justamente os
grandes Estados, Minas e São Paulo.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Enquanto não tivermos a igualdade de representação .política,os três grandes Estados continuarão a mandar na Federação.
O SR. AUGUSTO VIEGAS - Quer V. Ex. dizer, com
isso, já que em tal insiste, que continuarão com hegemonia,
não os Estados, ma's as suas populações.
O SR. MORAIS ANDRADE - Se é isso, é justo.
O SR. HENRIQUE BAYMA - Não se deve pronunciar aqui
a palavra hegemonia.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - O orador p6de dizer quem tem
orientado a política brasileira? Minas, São Paulo e Rio
.
Grande do Sul.
O SR. BIAS FORTES - Quero saber se numa. sociedade
anônima quem dirige é a minoria ou a maioria dos acionistas ...
O SR. AUGUSTO VIEGAS - Num grande lapso de tempo, quem orientou a política brasileira foi o general Pinheiro Machado, que chegou até a encomendar os tais qua-,
trocentos mil votos redondos, que decidiram contra Rui Barbosa o pleito de 1910. Eêle não era de Minas, nem de São
Paulo ...
O SR. BIAS FORTES - Já disse dessa tribuna que Minas
entregou o Govêrno ao Sr. Epitácio Pessoa, filhodaParaíba.
Minasentregôu'] A frase de
O SR. HUGo NAPOLEÃO V. Ex.' traí seu pensamento. Não, podia entregar. Então,
mandava no Brasil.
O SR. BIAS F'DRTES - Não interprete mal minhas pala-.
vras, caro colega, Minas entregou porquê o Presidente da
República de então era mineiro. Foi êle quem transmitiu
á Paraíba o Govêrnoda República. Era Presidente o Sr.
Delfim Moreira, filho de um grande Estado. Não entregou
com{i se fosse dono de capitania.
O SR. HUGO NAPO.LEÃo - Não interpretei mal. V. Ex.
é que está se explicando.
O .SR. BIAS FORTES -Estou esclarecendo, porquê é errada a' interpretação que V. Ex. está dando as minhas
palavras.
..
O SR. AUGUSTO VIEGAS -Conquanto muito me honrem os apartes dos nobres Deputados, seu forçado acontinuar, porquê o meu tempo é escasso, segundo o Regimento.
. O SR. HENRIQUE BAY:MiA - Peço- a V. Ex. a bondade
de consentir que fique consignado no seu discurso que,
falando-se contra a hegemonia dos grandes Estados, hegemonia que ninguém pleitea, o que se está fazendo é uma
injustiça aos que trabalham e contribuem para a grandeza
do Brasil, injustiça contra a qual protestamos.
O SR. AUGUSTO VIEGAS - Não fui eu quem falou
em hegemonia, pelo que o aparte c.omque me honra Vossa
Ex., está de prefeito acôr-do com meu discursô.
;0 SR. HENRIQUE BAYMA- Eu acrescentaria que os
Estados devem. contribuir para o progresso do BI1asHe não
levantar questões fictícias :quenão deveinexistir.
.
:O SR. HUGO NAPOLEÃo - Injustiça, está cometendo V. Ex.
para comigo. meu caro colega. porquê. com as minh~s
sugestões, .não tive em vista interesséssubalternos,' mas,
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única e exclusivamente, _a felici~a.de do Brasil, .qu~ nãQ se~á
perfeita enquanto se nao corrIgIrem os_ defeIt~s da desIgualdade dos seus Estados na representaçao polítICa.
.o SR. AUGU8TO VIEGAS - Na representação pr,opriamente dos Estados. de um país, \?omo nos domínios da magistratura internaCIonal, exhaustIvamente, tratada pelo .genial brasileiro, não na.diferença de autoridade entre êles,
pois que é ela entre to~ós !l; meslD;a, não obst~nt~ poder~mo.s,
no mais absoluto respeIto a sua Igualdade JurIdlCa, dIferIr
entre si condições potenciais peculiares ·ás condições naturais de certos EstadQs de UlII, mesmo país, como se verifica.
entre nós.
Em verdade, no que concerne á representação propriamente dos Estados brasileiros, confirmando este asserto, foi
ela sempre a mesma, constituida para. todos durante nossa
vida política, por igual número de representantes na Cama··
ra Alta, como ainda agora se deverá verificar, como expressão de sentimento dessa igualdade jurídica, enquanto que
a representação das populações de cada Estado sempre se
fizeram na proporcão desta, como é, também, razoavel e
justo.
Em qualquer regime - monárquico ou republicano como em qualquer sistema - unitário oli federativo. - as
constituições dos diferentes povos em geral, logicamente estabelecem a representação proporcional ao número de habitantes que os constituem.
Entre os países que, por seu tradicionalismo e experiência, se invocam como modêlo em assuntos constitucionais,
lembramos O exemplo a êsse aspectos categórico dos Estados
Unidos da América do Norte, onde o Esta!io de Nova York,
concorre para o parlamento com 43 representantes, () da.
Pensilvania com 34, diversos outros com um apenas, enquanto que entre estes dois limites seencontra1Il, ainda, quanto
a'O número, a mais variada. representacão;
O SR. PRESIDENTE - Advirto ao nobre orador, que ·está
.
prestes a findar o tempo de que dispõe.·
'O ,SR. AUGUSTO VIEGAS - Sr. Presidente, prezo muito oS apartes com que me honram os nobres colegas e
quero mesmo que êles se incorporem ao meu discurso, para.
lhe darem brilho. Penso, porém, que, por Um sentimento de
justiça, V. Ex. com elevado espírito de justiça deveria
aquiescer em descontar no tempo que é a mim concedido 'Os
1Il,inutos que me foram tomados por êBses mesmos apartes.
Ü SR. PRESIDENTE - 'O Regimento apenas faculta a Vossa
Ex. a meia hora. Pode V. Ex., entretanto, resumir as suas
considerações nos poucos minutos que lhe restam.
O SR. AUGUSTO VIEG1\S -Muito agradeço aVo Ex.
a gentileza da concessão.
O projeto, entretanto, traduzindo embora o alto pensamento 40s elevados prQPositos com que se orienta .a ilustrada Comissão, preferiu afastar-se do ·absolutamente exato,
certo e justo, para adota.r o critério que, fixando a proporção de um representantepar.a cada 150 mil habitantes, até
atiJ?-girem o número de 20 Deputados, que correspondem,
aSSIm, a 3. milhões de habitantes, estabelece que, deste limite por dIante, cada Deputado será eleito na proporçãode 250 mil habitantes.
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A razoavel transigência e a sã cordialidade dos brasileiros dos Estados mais populosos, juntas aos altos ideais quê
a todos devem irmanar, sancionavam já, Il1áu grado sua
desproporção, a injusta fórmula contida no artigo 37 do
Substitutivo, sem mesmo imaginar que muito além pudessem
ir os intuitos' de ilustres patrícios de outros Estados, que
entendem dever reduzir-se, sem nenhuma atencão, ao que
possa, ao menos, sígnificar, a representação das grandes populações.
Com efeito. uma emenda do ilustre Constituinte do
Piauí, citado, aparece no plenário pretendendo que a representação se faça de modo que os Estados que tiverem
até um milhão de habitantes 'dêm oito Deputados, os que
tiverem até dois milhões, dêm 12, e Os de mais de dois milhões, 16. Nada pode haver, Senhores, de maior desconsideração para os brasileiros dos Estados de Minas, de S. Paulo
e da Baía, pois, enquanto que, por esta emenda, se fazem precisos quasi 500 mil habitantes, pelo menos, destes dois primeiros' Estados para valerem um representante, em diversos
outros Estados, fazem Il1enos de .iOO mil habitantes.
Por um tal critério, paulistas, baianos e mineiros fepresentam méra fraçã.o de cidadão.
Infelizmente, desconcertantes também para êsses mesmos Estados devem ser a proposição Lino Machado e a da
ilustre bancada do Rio Grande do Sul, que procuram diminuir a fôrça real das respectivas populações, quando, para
a escol,ha do chefe da Nação, propugnam um processo em
lI'!1e está claramente externado o propósito de lhes restringIr e apoucar, por um artifício, em que não poderãQ êles
convir, SUa representação proporcional.
O SR. LINO MACHADo - Traduz
sentimento de brasilidade. y. Ex. não poderá negar.
O SR. AUGUSTO VIEGAS - Ora, Sr. Presidente, se se
estabelecer a representação na Assembléia dos mandatários
<lo Povo por outro critério que não seja o da pr.oporcionalidade com a população, anular-se-á a máxima fundamental
do govêrno republicano, segundo a qual "todos os cidadãos
são iguais, tendo todos no seio <la sociedade e perante o Estado as mesmas obrigações, ~os mesmos anus'" e, assim,
correlatamente, os meSIl10S direitqs e, portanto, igual representação.,
O SR. CARNEIRO DE REZENDE - Se são as maiorias eleitorais que fazem os governos nas democracias, será um absurdo conferir ás minorias o privilegio de fazer êsses mesmos govêrnos contra as maiorias, dominando-as. Que bela
democracia querem instituir, submetendo os grandes aos interêsses políticos dos pequenos Estados I Está certo isso?
O SR. AUGUSTO VIEGAS - Agradeço a V. Ex. o
grandes auxílio que se contém em seu esclarecido aparte.
Mas senliores vencedor o critério de que a representação se' deve faze~ em função da população, c~nsagr~ndo-se
destarte, um princípio quasi universamente aceIto, nao pode
ser êle desvirtuado, quando se pretenda que ela, também a
êste aspecto, se aproxime do que é razoável. Admit~ndo .0
justo princípio, não pode defrontar-se êle em uma d.ISPOSICão. que indiscutivelmente o fira.
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o SR. PRESIDENTE - Atenção! Está com a palavra o
Sr. AugustO' Viegas.
O SR. AUGUSTO VIEGAS :- Justa a proporcionali~a~e,
deve ser ela integralmente aplIcada, salvo quanto ao lImIte
minimo estabelecido, que, por tradicionalmente adotado como
unanime e cordialíssimo consenso, adquiriu foros de direito.
. ,senhores, se a justiça é a mais alta cúpula sob que se
abrigam os sãos interêsses, que encarnam na vida do próprio direito, a representação é a base sólida e segura de
uma democracia real e inderrocável, de um desenvolvimento
seguro e imperturbável, de uma felicidade ininterrupta e
perene.
. Defendendo êsse princípio que se me afigura razoável,
não tenho apaixonado o espírito •..
O SR. HUGO NAPOLEÃo - Também não o tenho, caro colega, na defesa da minhas idéias.
O SR. AUGUSTO 'VIEGAS - ... nem fechado o coração
para não sentir a suave afeição e o sincero amor que o brasileiro experimenta ...
O SR. LINO MACHADO - V. Ex. fala em amor. Peço,
apenas, em nome dêsse amor, uma relativa igualdade entre
Os Estados. É o que V. Ex. não quer permitir.
O SR. AUGUSTO VIEGAS - ... por todas as regiões
brasileiras; para não sentir que a grandeza destas, reflexo
só do Brasil unido, repousa na indestrutível coesão das partes dêsse todo formidável, que é nossa querida terra; que
a felicidade <le nOSSa Pátria se apoia na perfeita harmonia
entre os elementos dêsse admirável conjunto em que as populações de cada Estado, pelo trabalho e pela cultura. têm
.de preencher os seus destinos para que o Bra::;il atinja integralmente seus grandes ideais.
Defendendo êsse princípio que se me afigura razoável e
justo, sinto também que, nêste delicadíssimo instante de
nossa vida nacional, se devem olvidar - e é o coração que
fala (DÍ1'igindo-se ao Sr. Lino Machado) •••
O SR. LINO MACHADO _. Por isso mesmo V. Ex. deve
estar de acôrdo com a minha emenda, que vem do coração e
do cérebro, a um só tempo.
O SR. AUGUSTO VIEGAS - .,. nêste delicadíssimo
instante da· nossa vida nacional, se devem olvidar, quanto
em nossas fl1rças, os problemas que, visando embora determinados fins, contrariando aquêles poderosos fatores, agitam, abalam e dissociam, quiçá, para deante da realidade
brasileira, reavivarmos e fortalecermos o sentimento de brasilidade, com que se há de harmonizar ..•
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Essa a minha intenção, apresentando a emenda.
O SR. AUGUSTO VIEGAS - .. , com que se há de
melhor associar, congregar e confraternizar, para qüe se
coriserve, se desenvolva e se aprimore o maior tesouro que
Deus reuníu para grandeza de uma nação. (Muito bem:
muito bem. Palmas. O orador é vivamente cump,":mentado.)
Durante o discurso do Sr. Augusto Viegas, o
Sr. Antônio Carlos, Presidente, deixa a cadeira doa
presidência, que é ocupada sucessivamente pelos
Srs. Pacheco -<le Oliveira, 1° Vice-Presidente, e
Cristóvão Barcelos, (lo Vice..,Presidente~
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o Sr.

Presidente.- Tem a palavra o Sr. Guarací Silveira.,

O Sr. Guarªcí Silveira - Sr. Presidente, meus nobres
colegas, era meu dever ocupar a tribuna para defender diversos pontos do programa do Partido que me elegeu e ao
mesmo tempo defender algumas emendas que receberam
minha assinatura.
, Não toquei em qualquer ponto do interesse do Estado
de S. Paulo, porquê confiei aos Deputados da bancada paulista o estudo dos altos e .iustos interêsses da minha terra.
Tenho a confessar que a minha confiança não foi vã.
Os Deputados paulistas, esquecidos do partidarismo, cuidaram com todo o zêlo dos interesses do meu Estado. Emprestando-lhes a minha solidariedade, creio que tenho nesse
ponto cumprido inteiramente o meu dever. Qualquer que
seja a opinião em S. Paulo sôbre os Deputados paulistas,
depois de acompanhar os seus estudos e os seus esforços
exáustivos, posso afirmar que êles defenderam os interesses
do meu Estado, dentro dos interesses do Brasil.
Também, Srs. Deputados, deveria me ocupar dos direitos da mulher. Tive dúvidas, muitas vezes, com relação ao
voto feminino, tantas quantas tive e ainda tenho no que se
refere ao voto dos próprios homens.
A presença da nossa nobre colega, Dra. Carlota de Queiroz, em nosso meio, seus trabalhos, seus estudos pelos problemas nacionais, vieram, entretanto, tirar qualquer dúvida
que eu ainda pudesse manter. E os j:lireitos da mulher brasileira foram defendidos pela nobre colega' como ninguém
melhor o pudesse fazer.
Havia abordado, num trabalho um tanto menos ligeiro,
diversos assuntos, sabendo embora que a exiguidade do tempo' não me permitiria encará-los todos, convenientemente
desta tribuna. Resolvi, pois, apontá-los ligeiramente nesta
meia hora em que ocupá a tribuna.
Em primeiro lugar - o preambulo da nossa Constituição.
Neguei minha' assj.natura ao requerimento que mandava
colocar uma declaração . 'de confiança em Deus em nossa
Magna Carta, não obstante confiar sempre no. auxílio do Altíssimo. Conquanto, nos trabalhos desta Camara, esteja constantemente pedindo as luzes' de Deus, entendo que numa
Carta Constitucional, num estatuto político é ,perfeitamenfJe
desnecessária qualqu'er declaração da confiança íntima em
:peus; por parte daqueles que O confeccionarem. A confiança
em Deus é uma questão íntima e somente o próprio Deus
sabe se os que elaboraraIl:J, a Constituição confiaram ou não
confiaram llÊle.
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - Éo lado doloroso da posição de V. Ex. que, dizendo-se Ministro de Deus, coloca-se
ao lado de todos os atêus da Assembléia.
O SR. BARRETO CAMPELO - É uma contradição.
O SR. GUARACí SILVEIRA - O resultado dos nossos trabalhos será a máxima prova da nossa confiança no Altíssimo.
Também falei sôbrea bandeira brasileira. Existe emenda que pretende deixar uma porta aberta para futuras modificaçõesno símbolo nacional. Não me interessaria por
qualquer acrescimo á nossa bandeira. Alí temos representa.,
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do o Cruzeiro, que lembra a-fase da nossa colonizaçã~, .gs
esforços que foram feitos pel?s representa~tes da relIgIao
para levar o nome de J·esus CrIsto ao conheCImento dos nossos aborígenes e ao respeito dos nossos colonizadores.
Entretanto, eu não (@ereria que se tirasse da bandeira
a fi:.ase - "Ordem e Progresso", como desejam muitos, embóra seja uma sentença de certo credo. É, porém, sentença
que exprime um l)aminho verdadeiro; e a ordem lá está preconizada numa Carta de S. Paulo como causa necessária para
o progresso. O progresso foi apresentado pelo apóstolo São
Pedro aos crentes, como necessário até á vida religiosa. Or'dem e Progresso devem constituir, pois, uma inspiração para
todos os brasileiros.
Falarei a' respeito dos símbolos. É justo que todos os
Estados usem os símbolos adotados pelo govêrno da União,
mas não é justo que se proíba aos Estados cultivarem sOO
simbolismo. Há Estados, em outros paízes, que têm flôres,
frases, sentenças, peculiares a êles, e até com os Municípios
isto sucede. Se viérmos a proibir o uso dêsses símbolos como quer uma das emendas- serão êles então mais usados
do que no presente.
Desejo também me referir á legação junto á Santa Sé.
É, atualmente, a Santa Sé um Estado, que se denomina Vaticano. Se tencionamos manter uma legação junto ao Vaticano
como Estado, nada há que o proíba em nossas leis. Se, entretanto, queremos ter uma legação juntü á Santa Sé, que
representa Igreja e não Estado, estaremos então em contraposição com as próprias leis por nós estabelecidas ..•
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - Estaríamos na mesma situação da Inglaterra, protestante, que mantinha embaixador junto á Santa Sé.
O SR. GUARACí SILVEIRA - '" declarando que não há
aliança com a Igreja e, ao mesmo tempo, determinando que
haja essa aliança.
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - Os internacionalistas distinguem entre "aliança" e "relações diplomáticas".
O SR. GUARACf SILVEIRA - Tomando o Vaticano como
Estado, não há necessidade de se estabelecer na Carta Constitucional a existência dessa legação.
Há, do mesmo modo; uma emenda, atinente á colaboração da Igreja qom o Estado. Como já declarou um ilustre
colega, essa emenda é uma porta aberta para as concordatas.
Se a Igreja é brasileira, se a Igreja sente a brasilidade no
seio de 'seus membros. ela será uma colaboração necessária
aio trabalho de moralização do povo, e o govêrno, que per.tence a essa Igreja (como todos os nossos govêrnos têm
(pertencido), não terá, dificuldade em aceitar a sua coope·ração, onde quer qué' ela se torne precisa.
As classes e sua representação nesta Assembléia constituem outro assunto que merece a nossa atenção. Creio, Srs.
Constituintes, que a representação de classes nesta Casa foi
uma verdadeira revelação. Outr6ra, os representantes dos
trabalhadores, que aqui vinham, eram intelectuais, não podiam sentir com o operário, não conheciam a sua vida. nem
os seus interesses. Agora, a Assembléia pode ouvir os anseios
das suas almas. São êles mesmos, os que os sentem, que
aqui trazem suas aspirações e apontam suas dificuldades.
E posso dizer, pois minha experiência o afirma, que a
~_epresentação de classes foi uma revelação. Quando ouvi.,.
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desta tribuna, colocando diante do Povo brasileiro os seus
pontos de vista, e quando escutamos as ponderadas orações
dos empregados, dos trabalhadores, apresentando á Assembléia suas reivindicações, que precisam e devem ser atendidas, - não podemos deixar de concluir que foi de grande felicidade a presença dos representantes de classe na Assembléia Nacional Constituinte.
A eleição do Presidente da República pela Assembléia é
.um outro ponto do programa de meu Partido e ponto de
programa que abra,cei com todas' as veras de minh'alma.
Dizem que essas eleições agitavam o Brasil de modo asa..,.
near o seu civismo, mas o que a História nos mostra é que
essas agitações foram todas prejudiciais, e, até hoje, sentimos o efeito das campanhas presidenciais, as lutas que
,provocavam e o consequente derramamento de sangue coDi
que debilitaram o País e provocaram odiosidades entre os
brasileiros.
A Assembléia é o mais alto senso de eleitores que podemos ter; portanto, seria de vantagem que a ela confiassemos a eleição do Presidente, evitando tanto quanto possível as agitações políticas, pois é preciso que saibamos que
o nosso Povo chega a odiar, em nossos dias, a política de "p"
minúsculo que temos adotado. E, sendo o Presidente o nosso
mais alto magistrado, o que deve, sem partidos, fazer executar as leis, importava agir sem as influências partidárias,
no máx,imo possível, para garantia da existência e desenvol'
vimento de todos os partidos.
Apresentei também, Srs. Constituintes, uma emenda sôbre o crime dos funcionários públicos. Diga "crime" porquê
como tal considero a não observancia de uma lei, parta ela
de quem quer que seja, e êsse crime está de alguma forma
vinculado ao nosso iuncionalismo público que quasi não
há mais confiança na ação que podemos e devemos esperar
dêle.
, Existe emenda mais ou menos neste sentido, isto é,
dando direito a qualquer pessoa de representar contra o
funcionário. Sabemos, porém, que o direito de representação, consignado na Carta constitucional, é inóquo.
Temos, evidentemente, uma anoDialia a corrigir: o crime dos funcionários ,na observancia das leis. Sendo êlea
agentes do Executivo, não podem, ser julgados pelo próprio Executivo, e as comissões administrativas não passam
de mandatárias do próprio Executivo. É por êsse motivo que
jám'ais se consegue, no Brasil, responsabilizar um serventuário público por falta do cumprimento de leis ou por abuso
de poder.
É preciso, pois, que a Cnnstituição firme êste princípio:que a quebra de uma lei, parta ela de onde partir, só dev:e
ser julgada pelo Judiciário, e não pelo Executivo, pois da
Executivo os funcionários são agentes diretos. ,
Há outro ponto, em nosso Pacto fundamental, que necessita ser ventilado desta tribuna: o da naturalização.
O projeto de Constituição deixava ao Executivo o direito de cassar as naturalizações; mas, por uma emenda que
ofereci, tornava-se exigível a manifestação dos tribunais.
Essa emenda foi aceita em parte. Em lugar dos tribunais,
porém, pediu-se a manifestação de comissões administrativas.
'
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Caímos no mesmo êrro que denunciei há pouco: as comissões administrativa~ ag~m de acôr.do com ti von?tde do
Executivo. Nenhum c~dada.o,. naturalIz!ldo no BrasIl. terá.
garantias se vingar o dISPOSItIVO do proJeto. A qualquer momento o homem que' trocou a sua pátria pela nossa perderá.
esta e' também ficará sem a sua, de origem. Não sei. assim,.
se qualquer estrangeiro intelig-ente aceitará. em face dêsse
perigo. a nossa naci.onalidade. É pr~ciso que o Jud!ciário
ou a Assembléia ~aclOnal se pronuncIe sôbre a cassaçao das
naf.uralizações.
Há uma emenda pretendendo restabelecer o voto do!'l religiosos. Deve ela merecer a co~~id~ração da Asse)l1bléi8:.
O religioso, que tem voto de obedIencIa, deve sempre segUIr
as ordens dos seus superiores.
O SR. CORREIA DE OLIVEffiA - Em matéria política não
é exato.
O SR. GUARACt SILVEIRA - V. Ex. sê enganá. porquê não teve a experiência que tive, estando até aos 22 anos
em meios religiosos.
Para o religioso, a voz do superior é quasi a voz de
Deus, e nas causas mínimas êle obedece, e pela vontade dos
seus superiores se inspira.
Se negamos o voto ás praças de pré. porquê têm superiores que podem exercer coação, devemos também negá-lo a
qualquer pessoa que faça o voto de obediência.
O voto dos sargentos, que não é permitido por dispo..;
sitivo de nosso projeto, também deve ser considerado. Atualmente, os sargentos formam uma classe e não são-mais pracas que passem apenas um ano nas fileiras. Ficam no
Exército dezenas de anos, tendo direitos adquiridos no pôsto,
reforma e pensões. É uma classe.
Eis um fato interessante: as esposas dêsses sargentos
terão direito do voto que a êles a Constituição está negando. Os sargentos são os homens que trabalham junto
aos soldados, que vão para as trincheiras nos lugares mais
perigosos, quando a Pátria exige o sacrifício das suas vidas.
Não devemos negar-lhes o direito de escolherem os dirigentes do País.
O SR. CORREIA DE OLIVEffiA - Há contradição de V. Ex.,
negando o direito de voto aos religiosos e concedendo-o aos
sargentos.. Não posso compreender êsse ponto de vista.
O SR. GUARACt SILVEIRA - Devo dizer ao nobre 00·
lega que a exiguidade do tempo não me permite responde!."
aos apartes, que, entretanto, aceito agradecido pela distinCão que S. Ex. me está concedendo..
A Constituição - e devo falar ligeiramente para tocaI'
em todos os pontos necessários para mim - manda respeitar os direitos adquiridos. A revolução de 1930 encontrou
muitos direitos ilegitimamente adquiridos, e a Constituição
de 1934 vai encontrar muitos outros em iguais condições.
O SR. AmR MEDEffioS - E, no entanto, foram êles que'
suscitaram a revolução I ...
O SR. GUARACt SILVEIR1\. - Consignar em nossa
C~rta Magna o respeito aos direitos adquiridos sem determmar. qual a natureza dêsses direitos nos obrigará, mais
tarde, a respeitar os direitos que foram ilegal ou ilegitimamente concedidos a protegidos DolíticClS. pelos Estados e ~t~
União.
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o SR. ACIR MEDEIROS - A Revolução foi feita em benefício da burguesia clerical.
O SR. GUARACt SILVEIRA - Ja pedí licença a nm
colega, de outra corrente, .•.
O SR. ACIR MEDEIROS - Não pertenço a correntes.
O SR. GUARACí SILVEIRA - ., .para não responder
aos seus apartes, pela exiguidade do tempo.
Penso ser necessário acrescentar antes de "adquiridos"
a palavra "legitimamente", para deixar aos tribunais I?orta
aberta afim de poderem julgar os processos iníquos e Ilícitos que possam ter lugar na vida política do ·País.
O capital e o trabalho constituem outro ponto que queFo
abordar rapidamente. Creio que a estada, nesta AssembléI~,
de representantes do capital e do trabalho deu-nos uma VIsão da harmonia que pode existir entre um e outro.
Precisamos do capital á proporção que se desenvolva o
nosso País, -pois possuímos milhares de braços á espera do
trabalho, e é necessário que o capital tenha certa proteção,
para que seja atraído para o Brasil. Ao mesmo tempo, é
-preciso que o Govêrno controle os lucros abusivos do capital, de sorte que uma parte dêles venha a beneficiar o -próprio trabalhador. O de que o operariado brasileiro, na sua
indole cristã e pacífica, está precisando é por parte do Govêrno a garantia de sua subsistência, de pensões em sua
velhice, seguro contra a falta de trabalho, cuidado com a
saúde sua e de seus filhos, habitação conveniente. Compete ao Govêrno estabelecer, ainda, o "contrôle" sôbre o
capital, de tal maneira, que o braço seja -prestigiado e as
suas reivindicações sejam atendidas.
Pouca cousa tenho a dizer a respeito do divórcio. Apenas quereria responder a uma objeção do ilustre colega professor Anes Dias. Na questão religiosa do divórcio, alegou
S. EX. que, de acôrdo com as normas da exegese, um texto
difícil só pode ser interpretado em confronto com outros
trechos. O que S. Ex. diz é uma grande verdade, mas não
se trata de um trecho difícil, mas simplesmente de um
texto de exceção. Ainda que haja 99 textos de lei proibindo
o homicídio, e um apenas estabeleça exceção para a legítima defesa, essa exceção não entrará em conflito com os 99
outros terios.
A questão do ensino é outro assunto muito sério. A As~
sembléia tentou resolvê-la, mas é matéria mais de legislação ordinária do que constitucional. As normas propostas
pela Assembléia não resolvem o assunto. Por um lado, dão
ao estudante o direito de formar a sua mentalidade onde
quiser, de estudar onde lhe for conveniente e prestar exame nos institutos oficiais, medida esta que deve ser mantida. Por outro lado, porém, tentou resolver sem o conseguir a questão do mercantilismo do ensino. O sistema de
fiscalização é falho. A fiscalização por bacharéis que visitam o colégio uma vez por mês, quando muitO,é inteira~
mente ineficiente. Era preciso que fosse feita por profl;lssores, pessoas conhecedoras do mister, e não por homens
que fazem dessa missão apenas um meio de rendimento.
O SR. SOARES FILHO - Conheci, áquí na Capital, inspetores fiscais de colégios que não iam ao interior fiscalizá-los. Apenas assinavam autos que lhes eram trazidos.
Autos feitos pelos próprios diretores.
.
O SR. GUARACÍ SILVEIRA _ Obrigado a V. Ex. pela
informação. O Govêrno da União adotou para a Escola de
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Farmácia e Odontologia um processo que me parece eficiente: a nomeação dos diretores dêsses estabelecimentos.
Sómente nomeando o Govêrno professores com o exercício
nos seus Estados, afastados temporáriamente do magistério
estadual, para diretores técnicos dos ginásios equiparados
resolverá a questão. É verdade que, ainda aí, dependerá do
homem; porém, mais se pode esperar do homem que exerce
o magistério já há alguns anos do que daqueles que nunca
o exerceram.
SÔbre o ensino religioso, tenho a dizer aos meus nobres
colegas alguma cousa que me paréce importante. O art. 171
é grandemente ambíguo, dá -lugar a todas as explorações,
quer contra o ensino religioso de um credo, quer a favor.
!Alguns Deputados da bancada [laulista apresentaram unia.
emenda que resolve melhor a situação, determinando que o
ensino seja facultativo e ministrado por pessoas estranhas
ao estabelpcimento.
Êste dispositivo vem evitar grandes dificuldades. Não
creio, nem posso crer de maneira alguma, que os meus nobres colegas pretendam que o ensino religioso seja ministrado pelos próprios professores nas suas classes.
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - Eu pretendo.
O SR. GUARACt SILVEIRA - Isso seria urna coação
tão revoltante á conciência dos alunos que não posso admitir tenha guarida na mente de homens que representam os
ideais da República de 1889.
_
O SR. BARRETO CAMPELO - Essa é defunta.
O SR. GUARACt SILVEIRA - Defunta para os monarquistas e para os integralistas. Para nós, está viva,
muito viva, e esperamos vê-la melhorada.
Senhores, tenho auscultado a opinião de ilustres colegas desta Casa e tenho encontrado, nos mais fervorosos católicos, naqueles que não se envergonham de ser praticantes e manifestam a sua condição de católicos praticantes,
tenho encontrado apôio integral a essa' emenda de alguns
Deputados da Bancada Paulista, declarando que o ensino deve
ser facultativo e ministrado por pessoas estranhas ao estabelecimento. De um dos mais lídimos representantes nesta
Casa, ouví que daria o seu voto a essa emenda, não obstante
as suas ligações muito sinceras com a Igreja, de que é filho praticante.
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - Será um católico de valor
relativo.
O SR. GUARACí SILVEIRA - Relativo?l Não quero
dizer-lhe o nome porquê seria a maior ofensa que V. Ex.
faria a um dos católicos mais dignos desta Assembléia.
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - O católico que faz restrições ao ensino de sua crença é um católico de valor muito
relativo.
O SR. GUARACí SILVEIRA - Sr. Presidente, não mudo
de opinião, corno diz um dos meus nobres colegas; estou
escolhendo entre uma emenda ambígua, cuja aprovação se
pretende para transformar as nossas escolas num lugar de
contendas, de dissenções. Estou fazendo o contraste entre
essa emenda e uma outra, apresentada por alguns Deputados
da Bancada Paulista, com o fim de estabelecer apenas o
princípio do ensino religioso, sem provocar a luta dentro
das escolas e sem negar o princípio da laicidade do ensino.
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O SR. ZOROASTRO GOUVEIA A doutrina sustenta~a
pelo orador é uma espécie de jesuitismo protestante, pOIS
que finge combater pela liberdade do ensino, quando, de
fato, serve aos interêsses. da Chapa única.
O SR. GUARACí SILVEIRA - Eu só desejaria, Sr.Presidente, que fosse feita á emenda uma pequena modificaç~o.
A restrição que eu desejava se fizesse é que o ensmo
não fosse feito vagamente dentro do período· escolar, mas
na primeira ou na última hora dêsse período. E êsse meu
desejo visa evitar que os alunos sejam vaiados ao sair e
ao voltar ás suas classes, como já tem acontecido. Preciso
frisar que não estou defendendo a emenda, mas mostrando,
num cotejo, que ela. é muito mais razoável, está muito mais
de acÔrdo com as necessidades do nosso país do que aquela
que vem sendo pleiteada pelos reacionários, que querem
transformar as nossas escolas num lugar de contendas, perturbando a vida escolar.
O SR. FERREIRA DE SOUSA - Não apoiado. V. Ex. não
pode atribuir tais intuitos aos seus colegas.
O SR. GUARACí SILVEIRA - Ó que êles querem é
evitar seja declarado que o ensino não pode ser ministrado
pelos professores das classes; querem usar dos professores
pagos pelo Govêrno para ministrar () ensino religioso. (Não
apoiado.) Por êsse motivo, não querem que se faça a restriçãa.
É preciso fique bem claro que é isto o que desejam:
evitar que restrições apareçam, para que se valham amanhã
dos professores pagos pelo Estado, afim de oprimirem a
conciência das crianças brasileiras.
Sr. Presidente, peço licença para entregar, escrito, meu
discurso, onde abórdo todos êstes pontos e mais outros que
faltam, tais como: o ensino religioso; os padres no Exércit(},
que eu, de acÔrdo com certa emenda, desejo nunCa tomem
armas, mas façam trabalho que estejam em conformidade
com sua profissão religiosa; o casamento; o mandatopror~
rogado da Constituinte, de que sou partidário, aos menos
quanto ao tempo necessário para mantermos as reivindicações proletárias alcançadas nesta Assembléia: e, finalmen~
te, o julgamento dos atos do govêrno, que espero seja feito
com o máximo rigor, afim, de que não fique prejudicado o
direito de ninguém, quando seja direito verdadeiro.
No meu discurso· escrito os nobres colegas que se derem ao trabalho de o lêr encontrarão as referências sÔbre
tais assuntos. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orad01'

é cumprimentado.)

9

o Sr.

Gnarací Silveira (.Discurso escrito, enviado á Mesa)

"Sr.. Presidente da, Assembléia Nacional. Constituinte,
Srs. Deputados:
As incertezas do momento, os anseios do Povo pela rã:pida reconstitucionaIização do PaIs, a imperiosa necessida,:"
de do regime legal, onde o presidente contasse com o legislativo para a solução de problemas que afetam a todos os
continentes, nos obrigaram, concientemente, a adotar um regimento que não nos permite a discussão mais eficiente das
emendas, que é, precisamente, no encaminhamento das VD~
tações.
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Ficou, portanto, entregue ás. ~orrentes da maioria o encargo, tanto quanto a responsabIlIdade da confecção e votação de nossa Magna Carta.
Não devem, porém, os representantes das minorias, que
formam ponder~vel corrente el!l n~ssa ~ssembléia, calar as,
suas reivindicaçoes, quando maIS naoseJa ao menos para se
desobrigarem de responsabilidades pera;nte o tribunal da
opinião pública, no presente ena posterIdade.
Na exigua meia hora concedida a cada orador no período desinteressante das discussões sem objetivo imediato
de votação, e por êsse mesmo motivo sem o interêsse da
Casa estando au~entes, em 'trabalhos especiais, os que, pelo
Regi~ento, são os juízes das discussões, impossível e improficuo seria abordar, ainda que ligeiramente, os pontos de
programa partidário que me importa defender neste recinto.
Tendo ocupado muitas vezes a tribuna, no ardor de duras refregas, prefiro agora falar da serenidade do escritório
á serenidade dos gabinetes onde, porventura, me ouvirão
aqueles que não se julgam iluminados a, ponto de despresar
a voz das necessidades do Povo brasileiro. Sem o colorido
da frase rebuscada, e sem a opinião de doutos estrangeiros,
falarei Icom a sinceridade de quem deseja cumprir o seu
dever.
Isso posto, Sr. Presidente, trarei aosSrs. Constituintes
minha modesta contribuiçãosôbre o projeto da Constituição
brasileira.

o

p7'eambulo

Causou espécie a muitos que um cristão confesso recusasse assinatura á emenda que incluia confissão de confiança em Deus no preambulo da Constituição . Para alguns
essa negativa beirava ás raias do incidente evangélico que
se desenrolou ao cantar significativo dos galos.
Embora cristão, pondo a cada momento minha confiança em Deus, não fui eleito para um sínodo ou concílio eclesiástico.
Os códigos, os estatutos, os regulamentos e ,as ordenações, nada lhes importa quanto á crença dos que á confeccionam, ou daqueles que por êles se regerão.
A Nação brasileira em nada i,nteressa saber em quem
confiaram osseRS representantes,contanto que façam obra
digna, manancial de justiça,de proteção inteira aos direitos
de todos, principalmente dos fracoseopriInidos.
A Deus também pouco importam declarações, verdadeiras embora, porquê êle conhece os corações e sabe muito
bem o que existe nos corações dos homens.
O que Deus requer de nós são obras e não palavras.
Amanhã,se a Constituição falhar, como ansiosamente o desejamimpatri6ticos ,adversários - triste dilema nos caberia por sorte: ou Deus terá desdenhado a conf'iançados senhores Deputados ou os Srs. Deputados terão alardeado
nmaconfiança 'que não 'correspondia á realidade ..•
Não podia 'concordar como 'método da emenda. Assunto que afeta o fôro íntimo, confiança em Deus, é um
sentimento de profunda religiosidade. Não existe sem o sentimento correlato de submissão inteira á vontade divina.
Jámais. deveria ser solicitada a assinatura de quem quer
que. seja para uma declaração de sentimentos íntimos,.Colocada á disposição dos que pretendessem assiná-Ia, a emen:"
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da deveria ter exclusivamente as assinaturas dos que a procurassem expontaneamente.
Assim não seria lícito aos de f6ra suporem que uns a
assinaram para evitar a pécha de ateistas e incrédulos, que
outros a assinaram para evitar as iras dos panfletos setaristas, e que outros, finalmente, porquê a reconheciam ínocua e inútil.
Melhor fôra que emenda dessa monta e significação não
precisasse de instancias e pedidos, pois a Deus, tanto quanto sabemos pelo Evangelho; repugna tudo quanto não parte
livre e expontaneamente do coração.
De resto, lógica e filologicamente, a expressão "nós,
com nossa confiança posta em Deus" - ou então: "os representantes do Povo com a sua confiança posta em Deus"
ou qualquer outra equivalente, só seria verdadeira se abrangesse a totalidade dos Srs. representantes do Povo.
Na votação de leis, moções, requerimentos, nas eleições,
a maioria determina e a minoria se submete. Não é justo,
porém, não é lícito, não é certo, que a maioria faça declarações em matéria de fôro íntimo, em nome da totalidade.
Nem é honest.o forçar a minoria a se submeter ou então, tácita ou expressamente, em pleno regime de liberdade de
crença, manifestar o que se passa no fôra íntimo de sua
conciência.
Nossa Carta Magna vai ser iniciada com uma declaração
em nome da totalidade que. é verdadeira a respeito de uma
parte e falsa a respeito da totalidade! Lucra, apenas, a gramática pelo método confuso: - "Em questões de fôro íntimo a declaração em nome da totalidade não significa o todo
mas apenas uma parte." Mas perde a respeitabilidade de
nosso documento histórico cujas primeiras linhas - além
do método pelo qual a emenda foi conseguida ~ encerram,
.
lógica e filologicamente, uma declaração inverídica.
Aliás, essa argumentação que sempre apresentei aos
que me solicitaram assinatura para a emenda, que ·a parte
não poderia falar em nome do todo, em questão de fôro íntimo, já era, como mais tarde foi ouvido pela Assembléia,
argumentação· do notável constituinte Dl'. Raul Fernandes.
Bem lembrado foi, pelo ilustre jurisconsulto Deputado
(Jarl9s Maximilia_no, que o próprio Papa não pôs o nome de
Deus no preambulo da Constituição do Vaticano. A imprensa atribuiu ao nobre Deputado padre Arruda Camara a afirh1ativa de que o Povo, como representante de Deus na terra,
não precisava invocar o nome de Deus na Constituição do
Vaticano.
Não está certo. A não ser que êle se julgue incarnação de Deus na terra, o plenipotenciário, por mais plenipotenciário que lileja, fala, age e resolve em nome de seu soberano.
Soube o Papa discernir o limite entre o temporal e o
êspiritual. Compreendeu inteligentemente. que as declaraÇÕes políticas são estatutos, e que o estado de alma de
quem os compõem não· depende, para agradar a Deus e garantirsabedoria, de extemporaneas, solicitadas e concedi.
das declarações preambnlares.
A Bandeiroa

O parágrafo único do· ·al'tig060 revela a preocupação
sectária contra o lema "Ordem e Progresso" .Só arraigados
monarquistas podem negar o beneficio feito ao Brasil pelo
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insígne Benjamin Constant. Já que não lhes é possível destruir a obra feita pelo patriarca procuram !lpagar da bandeira a lembrança daquele que fez a RepúblIca,
O ódio sectário não deixa reconhecer o bem quando parte de adversários .. C;istão (e por isso mes~o L recpnheço
com justiça e gratIdao, que homens. sem relIgIao fIzera~,
contra a escravatura, contra o despotIsmo, contra a opressao·
do pobre, pela humanização do direito. ~ pela _frate~nidade
universal, campanhas que homens relIgIOSOS nao quIzeram,
nem o souberam fazer, ao mesmo tempo em que auxiliavam,
por outro lado, o forte contra o fraco, o rico contra o pobre,
os nobres, os potentados contra o povo, alimentando guerras e
favorecendo conquistas.
.
. E quando os magnatas venciam, e os mártires subiam
á forca, ou á fogueira, lá estavam os que consentiam,encorajavam e aplaudiam o despotismo a proclamar:
"Nem por pensamento tráias o teu rei. •• "
Hinos, armas e escudos

A obrigatoriedade das armas nacionais é uma necessidade em todo o território. A proibição de escudos, armas
e hinos estaduais e municipais é pueril e não encontra justificativa nas razões em que se apoia.
Nos Estados Unidos há flores, cõres, legendas e escudos para cada Estado, e até para as cidades. É uma emula.
ção justa.
A odiosidade entre os Estados não decorre dêsses usos
tradicionais que se tornarão mais significativos quando
proíbidos.
Ela nasce e se desenvolve nos sentimentos de inveja,
de opressão, no abuso de poder, quando indivíduos sem cultura moral e sem patriotismo, procuram humilhar os filhos
de outras regiões.
Sou de um Estado onde, ao contrário de outros, todos 08
seus postos eletivos foram ocupados por filhos de outros Estados do Brasil, ao mesmo tempo que se cultivava o uso da
bandeira, símbolos e brazões.
Deixemos os símbolos e procuremos estreitar as relações interestaduais, pela permuta de alunos nas universidades, pelas caravanas de estudantes, pela permuta de funcionários federais, procurando-se o que haja de melhor quanto
á educação, cultura e moral para se mandar de um a outro
Estado.
.
.
Colaboração religiosa
O artigo 10, letra b, tratando da laicidade do Estado,
faz exceção da Legação diplomática junto á Santa Sé.
Considerado o Vaticano como um Estado, é licito a exis~
tência da Legação, mas é a expressão "Santa Sé" que se tot<na imprópria e incoerente. Deve ser "junto ao Vaticano", Q
Estado, e não junto á Santa Sé - a igreja.
Mas, se o Vaticano é um Estado, é inútil a declaração ou
então teríamos que declarar também todos os Estados onde
o rei tem govêrno eclesiástico, como a Inglaterra, para
alI
se permitam legações brasileiras.
.
Mas, se não se trata do Vaticano como Estado, maS: meramente da Sant~ Sé, como sede de uma religião, então o tex-
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to é uma verdadeira mistificação: não pode haver aliança,
reza o artigo 10, -letra b, mas pode haver aliança, afirma o
mesmíssimo artigo 10, letra b.
Contou-me notável jurista que, em 1926, tendo que se
negar ao romanismo quasi- tudo de suas pretenções, concederam essa disposição como ficha consolatória.
Faz lembrar o jesuita que, chegando a certa casa solicitou um prego na sala de visitas para pendurar apenas o surrado chapeu. Dentro em pouco, porém, era senhor absoluto
de tudo e de todos. Em 1926, o prego. Em 1934 ...
As três emendas religiosas, em têrmosgerais, declarou
um nobre Deputado, era quanto desejavam, por enquanto,
nesta Constituinte. Entretanto, com a boa vontade da Casa,
já não é apenas o lugar para o chapeu que desejou •••.
A colaboração recíproca das igrejas com o Estado, estabelecida no mesmo artigo e letra, é porta aberta ás concessões, ás concordatas, ao financiamento de trabalhos espiri.,.
tuais e outros privilégios. A história fala altissonantemente a
respeito dêsses privilégios, que levaram os reis a se torna.,.
rem vassalos dos Papas. Veiu depois a reacção violenta,
quando os governos levantaram a cerviz e expulsaram o clero de seus domínios.
Representação de classes

Pela primeira vez no Brasil a Assembléia experimenta a
representação de classes. O fenômeno soaial mais interessante no momento é encontrarmos entra os empregadores homens que se batem pelas reivindicações operárias. Nota-se
também uma aproximação de mútuos interêsses entre os representantes do capital e os representantes do trabalho.
Em confronto com as legislações ·passadas podemos dizer que lucramos ouvindo a voz 40 operário, o único que nos
pode dizer o que sente, o que sofre e o de que precisa. A
sua contribuição foi moderada e eficiente. Pudemos aquilatar das suas condições e soubemos que o operário brasileiro
é cordato, inteligente e probo. Em lugar de deixarmos que
os demagogos os representem na Assembléia, é melhor que
êles mesmos se representem. Fôrça viva nacional, as classes
precisam ter bem delimitado o seu lugar nas Assembléias
que vão legislar especialmente para elas, que constituem a
fôrça construtora do País, em tôrilO das quais gravita a vida
nacional.
.
O govêrno discricionário leva ao seu crédito a proteção
ás classes proletárias, fazendo ouvir-lhes a voi outrora abafada a patas de cavalos quando buscavam reclamar os seus
direitos sagrados. É uma conquista pacífica que jamais deve
ser postergada.
A eleição do Presidente da República

Foi desprezada a emenda que dava ao presidente seis
anos para sua·gestão, vingando dispositivo que lhe outorga
quatro anos, aPenas, e impede que seja reeleito.
.
Nada mais justificado que a reeleição de um presidente
que bem governou
País e alcançou a ·confiançados seus
concidadãos. Entretanto, o receio do abuso de poder por parte de uns, e de subserviência, por parte de outros, aconselha
que se evitem as reeleições. Neste caso se impunha que o período governamental fosse de seis anos, tempo bastante para
l1m govêrno, sem insipiràr cuidados, restringidas como se enVOLU'J.Id:lI XV
4

°

°
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contram hoje as possibilidades de um regime discricionário
em plena vigência da Constituição, como· em tempos idos,
na primeira República.
A criação, entretanto, do colégio especial para eleição do
presidente ve.m complicar grandemente o nosso já complexo
sistema POlítICO.
A eleição do presidente pelo Congresso, acrescido de um
número considerável de presidentes de associações cientificas, de lentes de escolas superiores, de representantes sindicais
e de outras pessoas de responsabilidade na administração
pública, tornaria mais fácil a escolha, mais conciente, mais
desapaixonada e menos política.
Mau grado estarmos em uma Assembléia política, convém não nos esquecermos de que o Povo brasileiro odeia a política porquê apenas a tem conhecido utilitarista, mesquinha,
nepótica, capaz de sufocar todas as conquistas populares, de
postergar todas as leis, em benefício de seus grupos e de seus
interêsses. Não seria demais, portanto, que a escolha do Presidente da República, verdadeiro magistrado, a quem compete garantir o cumprimento de todas as leis, fosse mais· iDdependente, tanto quanto possível, dos partidos, até que
êstes se impusessem no conceito do Povo, pela observanci.a
honesta das leis e pela ausência de atos indecorosos, demesquinha politicagem de que o passado exemplos abundantes
nos oferece.
Infelizmente, a preocupação máxima dos partidos é a escalada ao poder, muitas vezes com desprêzo manifesto do
bom senso, da jústiça e do amor á Pátria.
A eleição do primeiro Presidente da República em sua
nova fase poderá ser feita pela Assembléia Constituinte, sem
desdouro de qualquer espécie.
Eleição livre, voto absolutamente secreto, os representantes dos Estados são a expressão exata da vontade popular.
Se se submeterem ás indicações dos governos regionais, se
se deixarem ludibriar pelas explorações sentimentais, se acreditarem erradamente nas promessas de candidatos e partidos, não é possível a verificação. Estão na Assembléia os legítimos representantes do Povo e dos partidos.
O eleito pela Assembléia será,. mais do que em qualquer
outra eleição que tivemos no passado, o legítimo representante da soberania popular.
As incompatibilidades, necessárias numa eleição pelo
sufrágio popular, onde a opressão pode desviar os eleitores
do cumprimento de um dever, não poderão ser invocadas
num prélio onde o voto é secreto e os eleitores são os escolhidos do Povo entre os homens de maiores responsabilidades
em seus partidos. O voto secreto na Assembléia e o censo altíssimo dos eleitores não justificam o temor das coações.
Se fosse feita sempre a eleição do Presidente da República por êsse tão elevado censo, aquí eu estaria a trabalhar
em favor da reeleição dos presidentes, que bem servirem e
a me bater contra todas as incompatibilidades.
Devo chamar a atenção dos nobres Constituintes para o
art. 68, onde se determina que o presidente não po-derá ser
reeleito senão quatro anos depois de cessar sua função presidencial.
.
O presidente, terminado
seu período, que chamaremos
primeiro, não poderá ser reeleito, isto é, ocupar a presidên-.
cia no ~egundo período. Está bem. Mas como a eleição para
o terceIro período se dará antes de ter,minados os quatro
anos de seu afastamento do cargo, e como. êle não pode ser
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reeleito antes dêsses quatro anos, conclúe-se que êle só poderá ocupar de novo a presidência depois de oito anos de
afastamento I
A redação devera ser esta,· para o afastamento de quatro anos apenas:
"O Presidente governará por um quatriênio, não podendo ser reeleito para o quatriênio seguinte, qualquer que tenha sido a duração de seu govêrno."
Os crimes de administração
Tive oportunidade de apresentar emendas sôbre a responsabilidade de funcionários e autoridades quanto a abuso
de poder e inobservancia das leis.
Verifica-se na vida pública uma anomalia interessante:
o Legislativo legisla, o Executivo executa e o Judiciário julga
as infrações e pune os culpados. Quando, porém, o crime de
inobservancia da lei, ou o de abuso de poder, é praticado po~
agentes do Executivo, o Judiciario é substituido por comissões
administrativas, compostas de agentes do. próprio Executivo,
sem nenhuma eficacla e garantia para as partes.
As portas da Justiça só pode bater quen é diretamente
prejndicado e êste, muitas vezes, tem que calar o seu direito
porquê a reclamação lhe criaria uma situação incômoda no
seio da repartição.
Vejamos um caso típico: estabelece a lei, por exemplo,
que a compra de materiais deve ser por concorrência pública. O diretor da repartição, para proteger certa firma, não
observa a lei e faz as compras sem concorrência.
Em juízo seria facil a punição, mas por meio de comissões administrativas é impossível, principalmente quando o
diretor é protegido pela politica dominante.
Outro exemplo: determina uma lei que certos cargos
sejam providos por concurso, ou que a altura necessária para
pertencer a uma corporação militarizada seja de tantos centímetros, e os encarregados de nomeação desobedecem aos
dispositivos legais.
Para tais crimes, pois é crime deSObedecer aos dispositivos legais, não pode dar remédio o Judiciário. Não há prejudicados definido~. São prejudicados aqueles que estavam
-dentro das exigências e que teriam sido nomeados numa prova que não· se realizou I
A emenda, que tive a honra de apresentar á Assembléia,
permitia a qualquer cidadão apresentar ao juiz documentadamente a prova dêsse crime de inobservancia das leis - a
maior chaga e a mais prejudicial prática que tem levado
nosso Povo a descrer da honestidade de nossos homens públicos.
Apoiada particularmente por êsse notável jurista, que é
Carlos Maximiliano, com exceção do último artigo apresentado, alheio á matéria, apoiada por Levf Carneiro, cu i· .
tura e erudição, ao par de interêsse patriótico pelo nosso futuro, são conhecidas, advogada por êsse notável jurista de
São Paulo, conhecedor de nossas necessidades, que é Henrique
Bayma, a sorte dessa emenda depende hoje apenas de um
estudo por parte dos Srs. Constituintes, pois se fôr examinada certamente irá figurar em nossa Constituição.
A um nobre colega, que se referia a essa emenda con-·
vencido da necessidade de sua aprovação, eu apenas perguntei: Mas os colegas se darão ao trabalho de estudá-la?
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O artigo i36 do projeto de Constituição permite a naturalização de estrangeiros. Deverá ser o processo cercado
de todos os cuidados .afim ~e ~ão se conceder direitos de
brasileiros a pessoas mdeseJ ávels.
Entretanto, concedida a naturalização, seria iníquo submeter o naturalizado á prepotência das autoridades que, por
crimes inexistentes, poderiam fazer de um homem que se
acolheu á sombra de nossa bandeira, um pária, sem direitos
e sem pátria.
Dispunha o Anteprojeto a cassação de naturalização sem
estabelecer qual a autoridade competente para fazê-lo. Ofe~
reci emenda exigindo que o prejuízo á ordem social e política fosse provada em juízo. Foi aceita a emenda em' parte,
mas o processo escolhido pela ilustre Comissão de Constituição foi o processo administrativo, quasi sempre sem garantias e á mercê das ordens do Executivo.
Se essa disposição não fôr modificada, nenhum estrangeiro desejará a cidadania brasileira, exposto como ficará,
por mero processo administrativo, a perder a pátria de adoção, deDais de haver perdido a pátria de origem.
De qualquer maneira, e pela melhor forma de direito, é
necessario que tribunais, especiais que sejam, julguem do
cancelamento de nacionalização, ou então que a Assembleia
tome conhecimento, por apelação ex-officio, de todos os cancelamentos de naturalização determinados por essas perigosas comissões administrativas.
Voto dos religiosos
Uma simples leitura dos livros de piedade, confeccionados para uso dos membros das ordens religiosas. mostra
que o superior dos padres deve ser ouvido e obedecido como
se fossse a Deus.
O voto de obediência não permite ao religioso discutir as
ordens superiores, a não ser que ellas induzam ao pecado.
Portanto, ainda que o voto seja secreto, êle jamais será
livre para um membro de congregações religiosas onde haja
o voto de obediéencia.
Proibir o voto ás praças de pré, cuja liberdade é assegurada pelo voto secreto, e cuja conciencia não esta prêsa 31
qualquer preceito religioso que o iniba de votar livremente.
e concedê-los aos religiosos que por um dever estão sujeitos
ás ordens de superiores, por questão de conciência, é verdadeiro absurdo!
Entretanto, há uma emenda neste sentido que deve seI'
votada com muito escrúpulo.
O vqto dos sar(Jentos

Nenhuma aspiração de classe é tão justa quanto a dos
sargentos que desejam o direito de influir na escolha dos
representantes do Povo.
:Sujeitos a longos eursos e estágios, tendo obtido garantias e privilégios, obrigados, em tempo de, guerra, ao
lugares mais perigosos com a tropa, exercendo suas atividades benéficas, dia após dia, ia lado dos soldados, não se
compreend!'l que se lhes negue o direito de escolher, como'
qualquer CIdadão, os seus patrícios para. os cargos elevados.
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Homens que já adquiriram posição definida na sacie;.
dade. suas esposas terão direito, a voto e êles estarão privados dêsse privilégio!
Certamente a Assembléia não permitirá que essa injustiça se consuma.
Não procede a alegação de que a mesma situação exig~
ria o direito de voto para as praças de pré, pois o soldado,
conscrito por lei, passará um ano apenas, na caserna, ao
passo que o sargentado é atualmente um,a carreira com garantias e reforma. Tão justa reclamação não pode ser desatendida.
O direito adquirido

A voz da experiência importa ás vezes ser ouvida com
mais acatamento do que a voz do próprio direito, exercido
segundo as normas, conhecidas.
A revolução de 1930 veio encontrar direitos adquiridos
de modo deshonesto e ilegal.
O Brasil constitucional de 1934 também encontrará direitos adquiridos de tal maneira que seria um crime respeitá-los.
Ao n. 6 do artigo 6 deveria se acrescentar uma palavra
que definisse qual o direito adquirido que se deve respeital': o direito legitimamente adquirido, merece todo o respeito, mas ao ilegítimo seria um crime proteger.
0

Harmonia entre o capital e o trabalho
Embora trabalhado por elementos estranhos, o operárió
brasileiro é cidadão pacato e ordeiro.
Enbora em sua grande maioria não seja submisso a
qualquer credo religioso, o operário _brasileiro é cristão
por índole e tradição.
Nestes nltimos vinte anos, com o desenvolvimento de
nossas atividades necessárias, os operários, oprimidos e aban'
donados, ensaiaram as, suas reclamações-o
Repelidos a pata' de cavalo, por autoridades atrabiliárias a serviço indireto do capitalismo exploradqr, e quasi
sempre estrangeiro, {) Brasil esteve ameaçado, a despeito
de suas condições naturais, de se tornar campo de experiência para os agitadores de outras plagas e para os que,
em nosso meio tentavam escalar as posições á custa do apóio
e sacrificio deles.
O idealismo do regime comunista, cuja prática se tentou na Igreja Apostólica, mas que foi l{)go abandonado pela
falta de convicção entre os falsos adeptos do cristianismo,
não encontra terreno propício em nossa pátria.
Seria, como qualquer outro regime, ou melhor do que
qualquer outro, praticável se a massa estivesse compenetra..;.
da de que a felicidade humana depende do altruismo de
cada indivíduo, não em benefício próprio, mas em benefício da comunidade.
Na falta dêsse idealismo somente a fome poderia determinar o regime comunista, mas no Brasil não há propriamente fome.
De resto, para que êle exista, é preciso que se elimine
a ambição. Não sendo possível eliminá-la só existe, um 1'e:curso para melhorar a condição dos que lutam e se, esfor-
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'!iam: reconhecê-Ia como fator ponderável de trabalhos e
sacrifício que beneficiam o progresso dos povos.
No Br:asil o operário de hoje tem imensas probabilidades de ser o burguês de amanhã. Os grandes capitais
passam de indivíduos para indivíduos com relativíssima
facilidade.
Bem compreendeu êsse aspecto de nossa vida. o inteligênte operárin brasileiro e por isso lhe repugna o regime
comunista.
"
Por outro lado, só o Cristianismo, bem interpretado,
soube compreender e praticar o verdadeiro idealismo. Só
êle, pois, teria fôrça, quando se tornasse compreendido, libertado das trevas da idade média, para tornar realizável
êsse regime no mundo.
A síntese do comunismo é: "O que -é teu é meu". A
síntese do Cristianismo é: ""O que é meu é teu". O fundo é
{) mesmo, mas o método de realização é outro.
Mas, o comunismo que nos veio de importação é {) comunimso sem Deus e inimigo de Deus.
Não veio como doutrina evangelizadora, mas como
ameaça de uma ditadura de intelectuais contra a burguesia e tentando fazer do p?oletariado o braço explorado para
a sua vitória.
Não será esta a solução de nosso problema econômico
e social.
Precisamos atrair capitais, incentivar {) comércio, a
lavoura e a indústria. Precisamos arrancar com fôrça hercúlea as riquezas de nosso solo e sub-solo.
Sem capitais, não teremos trabalho para os braços, que,
superabundarão de dia para dia, e os capitais não serão
atraídos num regime em que não haja garantias e vantagens.
Nosso problema atual é harmonia entre {) capital e o
trabalho. É o controle do capital para que não sejam excessivos os lucros.
Precisamos da ambição do capital em benefício dos
pr6prios trabalhadores. Essa ambição, que se p6de transformar -em milhares de fábricas, para milhares de braços, deve
ser controlada de modo a garantir-se ao operário o salário su,ficiente, o descanço necessário, a habitação confortável, à
oportunidade da máxima instrução para os filhos, {) tratamento em casos de enfermidades, o amparo na velhice, o
seguro contra acidentes, e falta de trabalho e nutras garantias que precisam gozar aquêles que edificam a nossa
nacionalidade com o trabalho mais penoso e menos' remunerado.
A revolução de :1930 teve seus êrros e suas falhas, mas
no que diz respeito aos direitis dos que trabalham manda a
lealdade confessar que ela fez avançar a Repúblioa por
meio seculo adeante. Em lugar de patas de cavalo, o operário tem direitos definidos, em que pese aos que pretendem
multiplicar os seus bens sem sentir a necessidade de ajtidar
aos que com êles cooperam, oprimidos e famintos.
Tenho, por dever de ofício e relações de família, penetrado em muito dos mais ricos palacetes de minha terra
e tenho contemplado as crianças enfermas cercadas de todo
o conforto que as riquezas podem oferecer.
Tambérn tenho me curvado para entrar nos infeotos
porões nnde os pais contemplam ns filhos que morrem ~
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míngua de alimentação conveniente, onde a raça se aniquila
e á fé nos homens se dissipa.
Tenho visto trabaLhadores que esgotam a vida no rude
trabalho diário para na velhice viver á custa de parentes
ou estendendo a mão á caridade pública.
A que::tão social no projeto, se não foi inteiramente
resolvida, ao mesmo foi considerada em seus mais importantes aspectos.
Importa que o novo regime exerça um controle, inteligente e sistemático sobre! os lucros do capital de modo a
contemplar com parte dêles os cooperadores naturais do
mesmo capital que ::.ão os proletários.
O divórcio e a família

Tendo tratado dêste assunto demoradamente em outraG
ocasiõ€'-s apenas quero declarar que as discussões mais avo..
lumaram em meu espírito a convicção de que o atual desquite é iníquo e imoral.
O último baluarte contra o divórcio a vínculo era a;
questão religiosa. Ficou demonstrado, ::em contestaç,ão, que
o Evangelho não o proibe em caso de adultério, o mais dolo.
roso dos casos.
Uma única objeção exegética de valor na ocasião de meu
discur::o foi a do nobre Deputado professor Anes Dias. Segundo sua justa apreciação, os textos dificeis das Sagradas
Escrituras só podem ser compreendidos por um confronto
com outros textos correlatos.
.
Entretanto, cumpre-me dizer que não se trata de um
texto difícil, nem em contradição com qualquer outro. A
dificuldade existe apenas para os que desejam interpretá-lo
de acôrdo com a doutrina errada estabelecida por uma seita
crístã.
O Evangelho condena em diversos lugares o novo casamento dos cônjuges separados. Quanto a isto não há dúvida.
Faz uma exceção clara, gritante, caridosa e justa, para o
caso de adultério.
Ninguém pode afirmar que seja incompreensível um
texto de lei que permite o homicídio em legítima defesa
porquê existam noventa e nove textos que o proíbam, sem
estabelecer a exceção.
Se não fôra e::sa errada exegese nada impediria o (jiv6r":'
cio-remédio para milhares de infelizes.
Urge, também, seguindo a corrente universal de humanização do direito, que· se libertem os filhos inocentes
da pecha de ilegítimos,· espúrio&, naturais e adulterinos.
Quando a religião, divorciada de Cristo, permitiu e incentivou as castas, sancionou a opressão, estigmatizou os
inocentes pelos crimes dos pais, já havia muito se fizera
noite sôbre os ensinos puríssimos de Jesus.
Agora, que sôbre essa noite de trevas densas fez-se a
aurora da renascença, que a iguàldade e fraternidade prégadas por Cristo vão-se realizando socialmente como nas
catacumbas de Roma, onde as nobres patricias davam o 6sculo
santo nas faces das escravas cristãs, cumpre que não nos
afastemos da estrada luminosa da humanização do direito.
As trevas da Idade Média, com suas fogueiras e suplícios, com a legislação civil inspirada por um cristianismo
sem Cristo, com os tribunais eclesiásticos, aos quais aborrecia o sangue, mas que, entregavam a vítima já condenada
ao braço secular (como os judeus cújas ;eis não permitiam
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crucificar a Jesus, mas que podiam a crucificação ao tribunal romano), as trevas da Idade Média não nos permitirão
.
essa vitória por enquanto.
Esperemos. Mil anos são em face da eternidade como o
dia que se perdeu na noite dos tempos.
O ensino

Temos visto o cáos do ensino secundário e superior nestes últimos tempos de reformas sÔbre reformas.
O ensino secundário tem sido mercantilizado por todos
os recantos do País.
O regime das bancas examinadoras, quando a política
teve influência nas nomeações, foi um doloroso desapontamento.
Um ano serví em comissões examinadoras e ciois anal'>
'pomo inspetor. No último apenas para verificar frequência,
yisto que um decreto mágico, como em outros tempos, dispensou de exames os alunos matriculados legítima ou ilegitimamente.
A falência do ensino secundário se notava em dezenas e
!iezenas de colégios. E as bancas, adotando critério diferente
em cada circunstancia, permitiram a aprovação de alunos
completamente nulos e até anormais.
O regime !ie fiscalização permanente seria ótimo se em
cada inspetor se encontrasse um apóstolo e não um mercenário; um educador e não um protegido político que faz jús
ao ordenado, visitando o colégio uma vez por mês, quando
muito.
Tudo depende do diretor do colégio. Se é êle um educador, o colégio será um estabelecimento útil e honesto, se
é êle um mercenário, o colégio será um balcão de exames
e de certificados.
O art. 170 resolve a questão quanto ao direito que deve
ter todo o aluno de ser auto-didata ou de estudar com o
professor que lhe convier.
Poderá prestar exames nos institutos oficiais ou reconhecidos.
Mas nada resolve quanto á eficiência do ensino. Continuam os ginásios eqUiparados,. continuam os inspetores em
boa parte mercenários, continuam os colégios que mercantilizam o ensino.
O único recurso viável para permitir e incentivar o ensino partrcular, sem perigo, seria o govêrno nomear o diretor
técnico do estabelecimento equiparado, usando para êsses
cargos professores públicos estaduais afastados temporariamente dos seus cargos, sem onus para o Estado, mediante
concurso, em lugar de bachareis leigos em matéria de ensino.
,Também é de necessidade garantir estabilidade aos professores, de modo a liberá-los da tutela dos proprietários mercantilizadores do ensino.
A função de diretor técnico, o cargo exercido por membras· do magistério, a exigência de sua presença diária no
estabelecimento, -tudo isso viria dar ao ensino secundário
um caráter de unidade.
'Importa, também,estabelecer facilidades maiores parà
os auto-didatas e para os estudantes que já passaram da
idade. normal para estudos secundários. Tudo isto, entretanto;
pertence á legislação ordinária. Só o receio de não ser contempladocuidadosamente o assunto na próxima Assembléia.
é que nos obriga 'a tratá-lona Constituinte.
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Ensino religioso
Matéria debatida muitas vezes no recinto, contra o ensino religioso, ainda que em caráter facultativo, já se pronunciaram as mais altas autoridades do magistério,' os mais
.respeitáveis juristas, as ordens de advogados, tudo de acÔrdo com os partidos políticos que vicejaram até 1930, e ainda
depois.
A necessidade de uma transformação moral do Povo
fez sentir a falta de ensino religioso nas escolas.
Surgiram duas pergqntas: a religião da maioria, o cristianismo tal qual existe aquí e em outros países, com sua
conhecida intolerancia e com um clero, em grande parte estrangeiro, poderá, imprimir uma direção religiosa tolerante,
piedosa, altruística, de sacrifício pelas grandes causas, de
sadio patriotismo, conforme a necessidade. premente do
Povo?
Terá êle a sabedoria que não teve em meio de outros
povos, e tão conhecida e confessada em países de outro credo,
para evitar a luta, a odiosidadeentre brasileiros, pela diferença de religião, criando um novo problema em nossa tão
infelicitada Pátria?
Um serviço honesto, patriótico e desapaixonado de pesquísa social mostraria que o nosso terreno é propício á luta
religiosa desenfreada, não provocada pelos protestantes, mas
impulsionada pela grande corrente materialista que se apresta para a reação, como temos percebido nestes últimos tempos.
Por outro lado, o estudo dos fatos históricos mostrará
que a intolerancia clerical existiu sempre, e ainda existe,
em nosso País coom em todo o mundo. No Brasil são inúmeros os casos, já documentados em minhas emendas, de ata'ques á propriedade, perseguições, delapidações, incendios criminosos, alguns com requintes de perversidade, dinamitações
e queima de móveis em praça pública, de modo revoltante, em
plena civilização. Não quero alongar este tópico, mas aquí
me comprometo a dar a qualquer tempo a .lista numerosa e
dolorosa destes fatos, pela imprensa do Rio e de S. Paulo
se isto fôr reclamado pelas autoridades eclesiásticas.
E o mais doloroso é -descobrir-se que nem siquer uma
pastoral, do mais modesto dos bispos, apareceu condenando
êsses crimes revoltantes, previstos no Código PenaI. Embóra
constatados, jamais a polícia se deu ao trabalho de descobrir
os criminosos.
Só uma vez - e isso no Império -o govêrno agiu
desassombradamente, condenando os abusos de autoridades
fradescas contra os adversários religiosos.
O serviço mt1itar e os clerigos
Existe uma emenda mandando contar aos clerigos, de
qualquer religião, já se deve concluir, o serviço prestado ás
tropas, em caráter religi_oso ou hospitalar, como tempo. de
serviço militar.
.
Caminhamos, sem dúvida, para a extinção das guerras.
Nossa Constituição de 1891, não obstante ser taxada de agnostica, é profundamente cristã na poibição· da guerra de conquista e na adoção da arbitragem. Não' tem o cristianismo
.exterior das declarações imprescrutáveis; mas é cristã em seus
dispositivos, embóra não acariciasse a pretenção de tocar
trombetas e anunciar, urbi et orbe, os sentimentos íntimos
.de seus signatários.
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Ce?Dservemos e aumentemos êsse aspecto cristão, em ia...
vór da paz.
Não se obrigue a um padre, ou a um pregador do Evangelho, a tomar armas para a matança de seus semelhantes.,
Há trabalhos que êles podem fazer sem manchar suas
mãos com sangue e seus corações com rem6rsos. Êles precisam inspirar a paz, a verdade, a justiça e a santidade.
Êles deverão, se é verdadeiro o cristianismo de suas almas,
ser os pregoeiros da paz. Se o Cristianismo não vencer a
guerra e não inspirar a paz será por não o têrmos compreendido.
Casamento religioso com efeitos civis
Já tive oportunidade de me manifestar a respeito da
inovação perigosíssima estabelecida em o projeto a respeito
do casamento religioso com efeitos civís. Concedendo ao casamento religioso efeitos civís, a disposição .ambigua não determina com clareza o que deve ser estabelecido na lei ordinária, dando lugar á validade futura, não s6mente do ato
como também do processo religioso do casamento. Não obriga outrossim, o celebrante a registrar os casamentos efetuados com participação civil.
Dando privilégios á igreja não exige dela que cesse de
uma vez para sempre com os casamentos feitos sem as garantias da lei, que infelicitam milhares de brasileiros, criando um caso sui-generis de bigamia .
. Nenhuma reciprocidade e ao mesmo tempo um doloroso
atentado contra a família brasileiral
Mais uma vez, emb6ra minha voz esteja clamando no
deserto, é preciso pedir em liome do Povo brasileiro aos
Srs. Constituintes que resolvam com cuidado bastante êste
perigoso problema.

Prorrogação do mandato da Assembléia Constituinte
Uma simples leitura do projeto de Constituição revela a
necessidade de certas leis e regulamentações que não podem,
nem devem deixar de ser interpretação autêntica da ConstP
tuição que votarmos e promulgarmos.
Como cristão evangélico não sou e jamais serei um
revolucionário. Como brasileiro não pude deixar de sentir, em
1924, um grande desejo de vitória da revolução.
Em 1930, porém, eu que jamais apoiei, de leve que fósse,
os govêrnos divorciados do Povo, fui contra a revolução.
Temia que ela não representasse o idealismo de 1922 e 1924.
Vitoriosa, porém, é preciso que ela honre os ideais dos
que morreram, e os faça triunfarem.
A Assembléia Constituinte é, sem dúvida alguma, lídima
representante da vitória de 1930. Os que foram eleitos pelas correntes revolucionárias, por êsse mesmo motivo. Os
que foram eleitos pelas correntes oposicionistas devem reconhecer com lealdade· e sinceridade que essa eleição seria
impossível no passado regime, como o atestam os lamentáveis e dolorosos casos da Paraíba, de Minas e do Distrito
Federal, para citar apenas os últimos.
. A revolução teve falhas, mas teve vit6rias incontestáveIS, como no que diz respeito ás reivindicações trabalhistas.
. .Todas essas reivindicações, entretanto, poderão ser sacrIfICadas se o demagogismo, escondendo asvit6riase ex,;.
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pIorando as falhas, trouxer para a próxima Assembléia uma
corrente capitalista e reacionária.
Eleitos pelo Povo, na mais honesta eleição da história
da República, estamos aquí para fazer a obra constitucional e não devemos dá-la por terminada enquanto não houvermos regulamep.tado, por leis especiais, todos os novos
aspectos de nossa Constituição.
Interpelado pela imprensa, sem receio das opiniões
em contrário, afirmei que ao menos até o final de 1935 deveríamos ficar aquí, tendo a próxima Assembléia· o período
de três anos, por uma disposição transitória.
Naturalmente isto não será do agrado daqueles que pretendem uma oportunidade para prejudicar as reivindicações
operárias e outras disposições alcançadas nesta Assembléia
Constituinte, quando legislarem subsidiariamente. Nem será
do agrado daqueles que, em pleito livre, não lograram elegerse, mas é do interêsse da Pátria e mui especialmente do interêsse dos operários.
'Já foi dito que êsse mandato não nos foi concedido pelo
Povo, pela fôrça do decreto que o convocou. Todavia, convém lembrar que o govêrno ditatorial, desejando passar a
Nação ao regime constitucional, só tinha uma cousa a fazer:
convocar o Povo para eleger os representantes de sua soberania.
. . 'I
Tudo mais não poderia passar de meras sugestões, sem
o que essa soberania estaria jugulada ao próprio govêrno
discricionário.
Compete, pois, a Assembléia não sómente estabelecer
as leis que ela pode e deve confeccionar, em benefício do
novo regime e no espírito da nova Constituição, como determinar um modo diferente da eleição do Presidente da República, contrário ao decreto. Embora eu deseje essa eleição pela Assembléia, reconheço que lhe assistia o direito
de determinar outro processo, tanto quanto lhe assiste direito de se prolongar para confeccionar as leis e regulamentações que afetam a Constituição.
Embora não revolucionário em 1930, desejo á revolução
'vitoriosa que faça ao Brasil o maior bem que puder. Reconheço grande benefício no Código Eleitoral e nas disposições
constitucionais em vias de aprovação final, a respeito do
proletariado.
Esta Assembléia, entretanto, precisa solidificar as suas
conquistas.
Reconheço nesta Assembléia a mais livre das que temos tido, como se verifica pelo número de Srs. Deputados
que constantemente divergem de seus próprios "leaders". .
A ninguém ela deve entregar o trabalho que lhe pertence.
Os atos do GovOrno Provis61'io
A Assembléia Nacional não pode, nem deve deixar de
examinar os atos do Govêrno Provisório. Seria um ato de
requintada injustiça no que diz respeito aos interêsses de
terceiros.
O bem público pode sacrificar o interêsse particular,
mas é necessário que fique perfeitamente provado que se
trata de reconhecido bem público.
.
Duzentos e cincoenta e quatro Deputados poderão for
mar vinte e cinco comissões para receberem reclamações de.
interessado!'! •
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Os atos administrativos, complexos e de difícil julgamento poderão ser aprovados se contra qualquer dêles não
houve~ denúncia documentada, revelando deshonestidade.
Com trinta dias de prazo para as reclamações de direitos prejudicados poder-se-á iniciar, por meio de comissões, o· estudo dos documentos apresentados. E nesses trintà
dias a Assembléia continuará os seus trabalhos de legislação
especIal.
É bem, possível que poucos sejam os prejudicados, com
direitos legitimamente adquiridos. Recebamos as suas reclamações. Os próprios revolucionários não quererão ver a
história de sua atuação empanada. pela aprovação de todos
os seus atos sem prévio exame, em prejuízo de terceiros.
Eis ai, Srs. Deputados, os diversos pontos do projeto
de Constituição em que eu desejaria tocar, no encaminhamento das votações, se isso fosse permitido .
.Não o s~ndo, preferí deixar minha desvaliosa opinião
aquí consignada.
Qualquer que seja o vosso interêsse pelo meu ponto
"de vista tenho -a satisfação de haver cumprido o meu dever.

10

o Sr. Presidente Xavier.

Tem a palavra o Sr.

Demétrio

o Sr. Demétrio Xavier - Sr. Presidente, Srs. Constituintes: representante do Rio Grande do Sul, soldado do
Partido Republicano Liberal - de que me honro de ter sido
um dos fundadores - fiel ao imperativo categórico de seus
postulados, preferi consagrar, desde a primeira hora da instalação desta mágna Assembléia, os esforços de meu patriotismo ao estudo da matéria constitucional, em colaboração
com os meus ilustres companheiros de bancada, sob a insigne direção de nosso leader, a ocupar esta majestosa tribuna, evidenciando o meu demérito, quando, nas suas' eminências, teem fulgido os mais altos expoentes da nossa cultura.
Fôrça era, no entanto, Sr. Presidente, que antes do
término de nossos trabalhos, eu definisse a minha orientação a respeito da nova organização política do País.
Nascido no descampado rio-grandense, onde forjei o
meu espírito nos ensinamentos d~ Silveira Martins, batalhando sempre na planície contra todos os Govêrnos, no
Município, no Estado e na União - é a primeira vez, senhor
Presidente, que estou integrado num Partido de Govêrno
e de ação, que só é Poder, porquê emanado foi da epopéia
de Outubro, em cuja "bandeira cintilam todas as reivindicações políticas, sociais, econômicas e religiosas do Povo
brasileiro.
Essa "bandeira, senhores Constituintes, é o mesmo. lãbaro histórico, erguido nas coxilhas do Pampa, desde os
albores da velha República, numa concitação cívica, para
que não se rompessem os laços da unidade nacional, amea- .
cada pelo regime então implantado, não sÓ inapto para preencher as necessidades econÔmicas do País e evitar a sua
cruel divisão em· Estados pobres e opulentos, como infenso
ás tradições, usos, costumes e crenças da raça brasileira.
Na predicação dêsses ideais, numa sequência de movImentos, legítimos e desesperados, de Nort.e a Sul, o solo da
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Pátria foi regado pelo sangue generoso e heróico de seus
filhos. Era a reação da alma nacional aos quarenta anos
de mentira republicana.
Dir-se-ia, Sr. Presidente, que em face de tantos malogros, quer nos prélios pacificos, quer nOs embates armados, .um grande desanimo dominara a conciência coletiva~
Entretanto, as reservas morais do Povo brasileiro co·
lhiam, das próprias derrotas, novos incitamentos para a arrancada suprema I
Ü Povo, no seu instinto e na sua fé, aguardava, apenas,
o homem-símbolo, o condottieri depositário de sua confiança,
a cujas mãos hercúleas e probas pudesse entregar, tranquilo, o patrimônio do seu passado, as esperanças de seu
futuro, a certeza da sua redenção.
Foi quando surgiu, no Govêrno do Rio Grande do Sul,
dantes prêsa dos odios e paixões, de uma política anti-republicana, de uma administração envelhecida no uso e abuso
do poder, a figura serena do estadista e patriota - Sr. Getúlio Vargas - imprimindo um largo sôpro de renovação,
de seleção de capacidades, de tal forma, senhores, que conseguiu êste duplo milagre: .unir em tôrno do seu Govêrno
a população unanime do seu Estado e atrair as simpatias,
admiração e as esperanças do Brasil.
Pacificador do Rio Grande, coordenador, de suas energias, aferidor de seus homens onde quer que militassem,
implantou ali o exemplo vivo da virtude republicana.
Preparava-se, assim, no' Rio Grande, para felicidade do
Brasil, a cristalização do vaticínio de Barbosa Lima, nestas
palavras memoráveis, pronunciadas neste recinto:
"Rio Grande! Dilata as tuas fronteiras republicanas até
que abracem esta vasta e querida Pátria Brasileira - e
que do teu seio possa surgir o' joven e intemerato estadista
que há de salvar a República!"
A marcha triunfal de 30, demolindo todo um passado
de opróbrio e de luto, assentou os fundamentos da salvacão
do País e inaugurou a éra da regeneração nacional pela
obra revolucionária, que há de ser consolidada, queiram ou
não os sebastianistas de todas as procedências e jeremias
de todas as situações.
Houve um instante, Sr. Presidente. nos dias trágicos
de 32, que a estabilidade do Govêrno Provisório se espelhava periclitar, arrastando na queda todas as conquistas de
Outubro.
, Os rádios da sedição, pela voz dos seus arautos mais
destacados, agitavam os ares do Brasil com as afirmativas
febricitantes de que o Govêrno estava sitiado, os nossos
amigos, leaders e companheiros mais eminentes em perigo
- a rebelião vitoriosa, porquê amparada por ex-presidentes
da República e de Estados, por generais ilustres, e com recursos de extraordinário poder bélico e financeiro.
Não hesitei, Sr. Presidente. Fiel a meus compromissos,
princípios e tradições, fiquei com a revolução ameaçada.
Não foi sem emoção e surpresa, que vi abandonarem a
nossa marcha tantos e tantos companheiros, cheios de serviços e méritos, com responsabilidades históricas na jornada de Outubro, arrastados no torvelinho das paixões, sobrepondo máguas, inevitáveis, mas passageiras, aos sagrados ditames da renovação nacional.
Como inúmeros companheiros de análogas origens partidárias, assumi a única posição que me marcava a co:p.-
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ciência: fiquei firme ao lado .do nobre general :I!"'lôres da
Cunha para marchar com ORlO Gra:nde em defesa do Govêrno 'instituído pela revolução, Govêrno êsse com autorida-'
de muito maior do que todos os fabricados pelos famosos
contubérnios da velha República, porquê escolhido á bala
pelo Povo brasileiro e batisado por seu próprio sangue, em
holocausto á libertação da Pátria.
Naqueles dias, tão intensamente dramaticos, Sr. Presidente, era preciso mais espírito de abnegação para assumir
posto de responsabildiade, como assumi, na fronteira de meu
glorioso Rio Grande, junto ao general Flôres da Cunha, para
manter a palavra empenhada ao egrégio Chefe do Govêrna
Provisório e a Osvaldo Aranha - o fulgente Bayard da
revolução - do que aderir a uma sedição ás portas do
triunfo.
Ficar, então, com o Govêrno ameaçado, era saber honrar uma solidariedade espontanea e patriótica, pela mútua
obrigação de guardar e defender o patrimônio dos nossos
princípios.
:ilJsses princípios, Sr. Presidente, entre outros, eram
aqueles que o genio de Silveira Martins propagara e que,
neste recinto, foram defendidos pelo conselheiro Maciel, por
Pedro Moacir e Rafael Cabeda, para só falar dos que a saudade evoca de mundo a mundo, e que só a revolução poderia
adotar, com as modificações naturais ás contingências contemporaneas~
.
Vitoriosa a contra-revolução de 32, aqueles princípios.
por certo, seriam relegados a novo e criminoso abandono •••
O SR. MORAIS ANDRADE - Não apoiado. V. Ex. não póde
dizer semelhante cousa. Não tem o direito de fazer tal afirmativa, porquê a revolução de 1932 foi feita pelos mesmos
ideais da AliançaLiberal. Não vejo autoridade em V. Ex.
para julgar da revolução de 1932.
O SR. DEMÉTRIO XAVIER..;.. Tenho autoridade para
falar assim, porquê falo em nome da revolução vitoriosa de
30, consolidada em 32.
, O SR. MORAIS ANDRADE - Os revolucionários de 1932 se
levantaram para reivindicar os princípios da Aliança Liberal. (Apoiados.)
O SR. DEMÉTRIO XAVIER - A revolução de 1932 nada
mais pretendia do que retornar ao velho regime condenado
pelo Povo brasileiro.
.
O SR. MORAIS ANDRADE - Não apoiado. Ela reivindicava
os princípios da Aliança Liberal. que a Ditadura estava desmentindo.
'O SR. ALOíSIO FILHO - Si a revolução de 32 pretendesse
a volta' ao velho regime, ainda aí praticária obra de patriotismo. Devemos confessar que o velho regime era melhor do
que o novo •
. O SR. DEMÉTRIO XAVIER - Para os "saudosistas" seria êsse o ideal.
O SR. MORAIS ANDRADE - V. Ex. está injuriando os
revolucionários de 1932.
O SR. HENRIQUE BAYMA - O orador desconhece a existência da Aliança Liberal e desconhece os princípios democraticos pelos quais São Paulo se bateu.
O SR. ALOíSIO FILHO - Aqui não ha "saudosistas"; ha
homens que querem a verdade do regime e' não alimentam
..
pretenções imorais.
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o SR. MORAIS ANDRADE - O que existe em São Paulo é
a fidelidade aos princípios que o Govêrno não soube respeitar.
O SR. RAUL BITENCOURT - Não apoiado.· V. Ex. tem o
intuito de impedir que o orador fale. Quer açambarcar a
Sessão.
'
O SR. AsCANIO TUBINO - É intolerancia da parte de
S. Ex.
O SR. CUNHA VASCONCELOS - Ouçamos o orador.
O SR. DEMÉTRIO XAVIER - Não ha de ser, Sr. Presidente, com barulho, que os nobres Deputados hão de aba..,
far minha palavra. Falo, aquí, em nome da revolução.
Prosigo:
Vitoriosa a contra-revolução de 32, aqueles princípios
por certo seriam relegados a novo e criminoso abandono
porquê assistiriamos á restauraução de uma ordem de cousas
que só subsistia pela prática das instituições removidas e sepultadas pelas armas de Outubro.
Assistiriamos, pela volta ao passado, á reprodução de
quadros dantescos, em que tão ferteis foram os últimos quatrienios da velha República...
.
'0 SR. ALoísIO FILHO - Do último dêles, foi o Sr.Getulio Vargas, figura de grande relevo. .
O SR. AIVIARAL PEIXOTO - Revoltou-se, porém, a tempo.
O SR. HENRIQUE BAY:MA. - Viemos aqui para discutir
assunto constitucional e não para ser hostilizados.
O SR. DEMÉTRIO XAVIER - Vou provar que estou falando sôbre assunto genuinamente constitucional, em uma
Assembléia que só se pôde instalar graças á Revolução.
O SR. AMARAL PEIXOTO - E só está reunida por condescendência da Revolução.
O SR. ALOíSIO FILHO - É uma afirmativa grave. É outra injúria á Assembléia dizer-se que ela só está reunida por
condescendência da Revolução.
O SR. ZOROASTRO DE GOUVEIA - Revolução, portanto, que
. deixou muita gente entrar por debaixo do p::no.
O SR. DEMÉTRIO XAVIER - Dizia eu: Assistiriamos,
pela volta ao passado, á reprodução de quadros dantescos, em
que tão ferteis foram os últimos quatrienios da velha República: as areias da praia mais bela do mundo ensopadas com
o sangue moço dos nossos herois; as mais longes paragens
do nosso hinterland assoladas pela destruição e pelo luto; a
cidade mais linda do globo, em sitio perene, e, em estado de
alarma, a nobre, valente, generosa população carioca; essa
terra de bravos e de martires onde nasceu João Pessôa agredida e talada pelo despeito do despotismo, ante a reação gloriosa do seu brio ofendido; Minas, a livre e formosa Minas,
com milhões de brasileiros que ali vivem a vida do' trabalho,
lia honra e das virtudes cristãs, desacatada e perseguida; e
tu, finalmente, meu querido Rio Grande, vigia meridional da
nacionalidade ..•
O SR. ACÚRCIO TÔRRES - Que sempre apoiou os governos
(la antiga República.
.
O SR. RODRIGUES ALVES - Durante 40 anos.
O SR. DEMÉTRIO XAVIER - ••• nas lides extremas da
Patria, tu, soldado do Brasil, afrontado pela brutalidade da
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prepotência, porquê, acudindo, ao clamor das populações ultrajadas ficaste "De pé, pelo Brasill"
Mas' Sr. Presidente, a obra dos revolucionários de 30
resistiu 'á formidavel provação •
. Os fatos - que não apenas a vitória das armas - provaram, á evidência, que o caminho trilhado por nós. - oó!
que ficamos com a revolução e com o seu Govêrno - era ti
que conduzia aos altos e impessoais objetivos da nossa .ideo~
iogia política.
Acentuemos os mais relevantes.
Dos escombros das velhas agremiações partidarias rio'l!I'andenses, sujeitas, como pontificava Silveira Martins, á semelhança dos corpos físicos, ás leis fatais da Natureza
nascem, crescem e morrem - surgiu um Rio Grande novô,
ao sopro das grandes e modernas correntes .de idéias que agitam os povos, e impÔs a formação do Partido Repúblicano
Liberal.
O SR. TEOTÔNIO MONTEmo DE BARROS - Que quer impõr
a sua hegemonia á Nação;.
O SR. RAUL BITTENCOURT - Não apoiado. Isto é que é·
injurioso. V. Ex está. radicalmente enganado.
O SR. AsCANIO TUBINO - Não ofendemos a São Paulo.,
A afirmativa do nobre Deputado é que é afrontosa.
O SR. DEMÉTRIO XAVIER - Acusava-se .••
O SR. ALoísIO FILHO - :êsse Partido quer impÔr ao
Brasil um presidente que êle não deseja.
O SR. .AMARAL PEIXOTO - Quem disse que o Brasif
não o deseja?
O SR. DEMÉTRIO XAVIER - Quem não o quer é O
"saudosismo", e não a Nação.
O SR. ALoísIO FILHO - Vão ouvir o Povo lá fóra.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Se querem um govêrno para
o Povo, vamos proclamar a república proletária.
O SR. AMARAL PEIXOTO - O nobre Deputado, com (j
seu aparte, tem máis razão do que aquel~s que estão falando em nome do passado.·
O SR. DEMÉTRIO XAVIER - Voltando ao passado, os
proletários não teriam representação aqui.
Acusava-se o Ohefe do Govêrno Provisório de procrastinar o advento do regime legal. Entretanto, S. Ex., logo
após de assumir o poder, nomeava o eminente Sr. Assiz
Brasil para, em colaboração com outros técnicos de sua li..
vre escôlha, confeccionar o Oódigo Eleitoral - uma das
promessas fundamentais da revolução. Não cabe a S. Ex. a:
menor responsabilidade pelo retardamento da convocação
do Povo brasileiro ás eleições 'constituintes, uma vez que
o Sr. Assiz Brasil levou mais de ano a terminar o seu trabalho, só promulgado durante a gestão do nosso ilustre coléga, Sr. Mauricio Cardoso, quando ministro da Justiça.,
Promulgado o Oódigo Eleitoral, o Chefe do Govêrno Provisório não só convocou o Povo para o pleito de 3 de Maio
como fixou o dia 15 de novembro de 33 para a instalação
desta augusta Assembléia.
A-pesar-de marcado o pleito, explodiu a sedição de.
32 •••

(Trocam-se veementes apartes 'entro as bancadas de
São Paulo e Rio Grande do Sul. O Sr. Presidente, tocando
o:; timpanos, reclama atençlLq.)
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o barulho, o tumulto, são as armas de que se socorrem
.os que combatem a revolucão! Estamos, aqui, fazendo um
verdadeiro inventário do que foi o Brasil ao tempo da velha
República e do que é sob o regime revolucionário.
O SR. ALoíSIO FILHO - Velha República, da qual o
Sr. Getulio Vargas foi ministro da .Fazenda.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Isto é história muito antiga I
O SR. HENRIQUE BAYMA - O orador é até hoje o único Deputado pelo Rio Grande do Sul que québra o cavalheirismo de sua bancada para conosco.
O SR. AScANIO TUBINO - O orador não está hostilizando São Paulo, nem nós do Rio Grande do Sul faríamos
tal cousa; está narrando fatos históricos.
O SR. DEMÉTRIOXAVIER - Aqui não se discute São
Paulo, nem o Rio Grande; discute-se a Nacão brasileira I
(Palmas. Muito bem.)

O SR. HORÁCIO LAFER - Discute-se a falta de patriotÍsmo do orador I
O SR. DEMÉTRIO XAVIER - V.Ex. está 'enganado;
tenho tanto patriotismo que, até, a minha vida ofereci,
várias vezes em defesa da Revolucão.
.
Mas, dizia eu, Sr. Presidente, a-pesar-de marcado o
pleito, explodiu a sedicão de 32, e a-pesar-da perturbacão
do ritmo normal da vida político-administrativa do País,
S. Ex. manteve integralmente aqueles atos.
Instalados os nossos trabalhos, S. Ex. comparece á
Assembléia e, em mensagem memorável, fala aos representantes do Povo, cujas decisões aguarda com fé, éuja soberanIa proclama e prestigia. No entanto, Sr. Presidente,
ninguem negará que muitos. dos nossos pró-homens - alguns com assento nesta Casa - julgavam prematura a con~
vocacão da Constituinte, cedendo, afinal, á orientacão do
honrado Chefe do Govêrno Provisório.
Outro fato, Senhores Constituintes, é a divisão desta
Assembléia em face das instituicões a serem adotadas. Os
que combatem o Govêrno Provisório querem a restauracão
total do Pacto de 91, quando é certo que nêsse regime floresceram as oligarquias e o escandalo dos empréstimos ao
capital estrangeiro, pelos excessos de uma autonomia local
contrária á unidade pátria. . .
.
O SR LINO MAORADO - Emprestimos escandalosos por
toda parte. V. Ex. tem absoluta razão.
O SR. DEMÉTRIO XAVIER - .... regime, êsse, Sr.
Presidente, de franca irresponsabilidade e de absoluta hipertr6fia do poder nas' mãos do Executivo, regime de corruPCão
e anulação do Legislativo, obediente que era ás imposicões
governamentais.
Nós, os revolucionarios, que jámais olvidaremos os
compromissos de honra assumidos perante a Nacão ..•
O SR. ALoísIO FILHO - Pois não!
O ·SR. DEMÉTRIO XAV.IER , .. nós~ que jámais olvidaremos as memorias dos mártires que tombaram levando na.
retina a imagem de um Brasil engrandecido, nós, Sr. Presidente, queremos um novo regime, instituições modernas,
mais acórdes com a marcha da civilizacão, dentro das ne-cessidades da nossa riqueza econômica e da nossa forca po·lftica em face do cenário internacional, tendo em vista o
estado social do nosso Povo, pobre, sem této e sem conforto
VOLU,ME XV
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pela incuria c~iroino~a dos Gbv~rnos pa~sados,. aléro das
exigencias da Illstruçao e da saude, e os lroperat!vos do seu
scl>straturo rooral, tudo, enfim, que lhe foi sonegado, ero quarenta anos de desgoverno e de delapidações.
O SR. MORAIS ANDRADE - De que VV. EEx. foram cooperadores.
O SR. DEMÉTRIO XAVIER - Refiro-roe, Sr. Presidente, á oposição. desta casa.
Não esqueçaroos que, para realizar essas reforroas reclamadas pelos habitantes dêste iroenso País, os revolucioilarios e 0m geral todos os bons patriotas, nos deveroos unir,
acirou de paixões e quaisquer outros interêsses, inspirados
no desejo supreroo de promover a felicwade e a gloria do
Brasil. A coesão do suudosisroo (Muito bem) é natural seja
roals 1"acll que a nossa. (Apoiados. Protestos.)
Idéalistas, nós mais nos uniraroos contra as instituições
e habitos que arruinavaro o Brasil e flagelavam o Povo, do
que a favor de um programa pré-estabelecido.
O SR. RODRIGUES ALVES - Quer perpetuar-se no poder
O SR. TEOTÔNIO MoNTEmo DE BARROS - Êsses hábitos
máus existem em toda parte. Também no Rio Grande.
O SR. VÍTOR RUSSOMANO - Não se trata aquí do Rio
Grande, nem de S. Paulo, mas da Nacão.
O SR. DEMÉTRIO XAVIER - Para a destruição do que
era roáu, estivemos unidos como um só organismo. Para a
construcão do que julgamos benéfico para o País, nos dividimos em muitos detalhes, em muitas doutrinas, o que,
aliás, não depondo contra o nosso caráter, enfraquece a nossa ação.
.
Os adversarios da revolução, hoje, se acham como, hontem, nós, quanto aos sentimentos de coesão.
O odio á obra revolucionaria aglutina todos os beneficíarios da desgraça coletiva, nas quatro décadas do regime
extinto, em que se sacrificavam os interêsses da Nação aos
apetites de um individualismo insaciavel.
O SR PRESIDENTE - Lembro ao nobre orador que faltam apenas três minutos para terminar o tempo de que
dispõe.
O SR. DEMÉTRIO XAVIER - Vou terminar, Sr. Presidente.
Cabe-nos, pois, o dever de procurar uro. denominador
comum para as nossas solucões.
,Tudo depende, Sr. Presidente, do patriotismo de cada
um de nós. Todos estamos animados de bem servir á Pátria
e, por isso, palmilhando caminhos aparentemente diversos,
o certo é que aquela mesma finalidade procuramos atingir.
Tudo que fizermos para êsse ~scôpo se justifica, tanto é
verdâde que é nosso dever precípuo assegurar .0 bem estar
do Povo brasileiro e concorrer para a grandeza do Brasil,
terra que é a roais bela do Planeta, Patria que há de ser a
IDais forte pela sistematização dos nossos trabalhos, pela
probidade e visão administrativa de nossos Governos, e pela
dedicacão fervorosa de cada um de nós, no setor onde tenha
de agir, sempre que todos ponhamos, acima de vaidades e
preceitos, os supremos interesses da Nação.
. Quanto a mim, Sr. Presidente, já pratiquei o que alvItro.
Parlamentarista, que sempre fui, porquê convencido
ser êsse regime de responsabilidade. dos que governam; regime de seleção, creador de estadistas, flexivel bastante
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para a solução pacífica das crises mais temerosas - refratário a pronuciamentos e sedições (Muito bem) - apto a
recolher na legislação todas as conquistas e inovações, sobretudo as reformas da justiça social, em favor do operariado, das mulheres, das crianças, dos desvalidos, de todos
os humildes, que o Estado de'.'e amparar e proteger, sem embargo, depois da grande guerra, que fundamentalmente alterou as taboas dos valores humanos, as minhas conyicções
parlamentaristas cederam ás contingencias da realidade.
}~ que, para as grandes soluções da luta e00nómica moderna a rapidez das deliberações, a diciplina dos governados, a estabilidade que devem ter os Governos para que o
Estado possa intervir sem abalos sobre a produção, de acórdo com as exigências da estatística e as informações comerc:iais das arrUmas diplomaticas, estão a exigir, em todas
as Nações, a modificação gradativa das instituições liberais
e individualisticas, de forma que as massas influam mais
pela delegacão de uma grande soma dos seus direitos a conselhos técnicos, em contacto com o Govêrno, do que pela representação política.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - V. Ex., neste ponto, está
em contradição comsigo mesmo. Há pouco, atacava a república antiga e, entretanto, o mal da república antiga, o presidencialismo, é abracado por V. Ex.
O SR. DEMÉTRIO XAVIER - Nosso regime é eclético;
V. Ex. leia as emendas da bancada riograndense e se convencerá da herezia que está proferindo.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - O parlamentarismo das
emendas é o presidencialismo disfarçado •. -. para peor.
O SR. ViTOR RussoMANo - O orador tem um brilhante
passado parlamentarista.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA'-- Por isso é que lhe extranho a atitude.
O SR. ViTOR RUSSOMANO - Foi ardoroso combatente do
parlamentarismo do Rio Grande do Sul.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Por isso, repito, é que estou
estranhando que tenha enrolado a bandeira.
O SR. DEMÉTRIO XAVIER - Quem enrolou a bandeira foi V. Ex., porque V. Ex. não representa causa alguma
aquí, emquanto eu defendo os sagrados principios da Revolução Brasileira.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Eu represento à repúblicà
que V. Ex. não pode siquer sonhar, porquê V. Ex. repre~enta a exploração capitalista. ;Eu represento a União possível, o único partido possível para a grandeza nacional - o
do Brasil proletário.
O SR. DEMÉTRIO XAVIER - Quem representa o proletariado aquí não é V. Ex. e sim a nobre bancada das clasi;Jes.
Assim, Sr. Presidente, cortando muitas arestas de antigas
convicções, cooperei na fundaçã'O do Partido Republicano Liberal e na elaboração do seu programa, em que se fundiram
princípios que mereceram o apÓio e provocaram a solidariedade de próceres dos vários matizes em que se dividia a
opinião riograndense.
Eis por que, Sr. Presidente, foi possível, r.o meu Estado, organizar a poderosa agremiação política, cujo programa eclético, objetivista, construtivo...
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Apoiada nas armas dos 40
mil provisórios que lá estão.:
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O SR. VíTOR RUSSOMANO - Não há govêrno que não se
apoie nas armas.
~
O SR'. ZOROASTRO ~OUVEIA - , Entao cantem a cantiga
certa; não entoem pela lIberdade.
O SR. DEMÉTRIO XAVIER - Sr. Deputado Gouveia, todos os govêrnos, como a própria Russia de V. Ex.,
se apoiam nas armas.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - V. Ex. já concede que eu
seja Deputado.
O SR. DEMÉTRIO XAVIER - O programa do meu
Partido, reflete a realidade ambiente e assegura ao Partido
Republicano Liberal uma larga existência, uma forte capacidade de expansão e um poder espontaneo de proselitIsmo.
Nesse programa figuram teses de alta significação nacionalist'a e humana. Apontemos, em ligeira síntese, alguns
itens de sua parte social: equiparação dos jornaleiros e operarios do Estado aos funcionários de quadro; seguros sociais
contra a invalidez, moléstias, velhice, desocupação ocasional
e involuntári'a; amparo á infancia, á maternidade e ao trabalho intelectual; amparo especial ao trabalhador rural; fomento de sindicatos. cooperativas, inclusive de profissões
liberais ..•
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Tudo isso com o presidencialismo será o Washingtonismo de novo.
O SR. DEMÉTRIO XAVIER - ... a aplicação crescente
das rendas públicas ao desenvolvimenlo do ensino primário.
obrigatório, onde possível.
O SR. ASCANIO TuBINO - Não esqueça V. Ex. o salário
minimo.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Tudo isso dentro do presidencialismo é conversa fiada.
O SR. DEMÉTRIO XAVIER - Não me esquecerei do
salário mínimo, como acentua o nobre Deputado Ascanio
Tubino.
Sou, Srs. Constituintes, profundamente naeionalista.
Quero um Brasil rico e forte, um Brasil em que não
haja fronteiras morais nas suas unidades federativas,' sentindo-se cada cidadão. em qualquer Estado brasileiro a que
o leve o destino, tão á sua vontade, tão sem constrangimento,
que receba a consoladora impressão de haver chegado a seu
próprio lar.
Condeno qualquer concessão da conciência da grande
Pátria em favor de pátrias pequenas.
.
O SR. RAUL BITTENCOURT - 1lJsse o verdadeiro patriotismo.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - E que não haja fronteiras
morais, mas em que haja muros de 'ouro entre OS que possuem e os que trabalham. 1lJste o Brasil liberal com que
V. Ex. sonha.
O SR. DEMÉTRIO XAVIER - Nisto, relembro 'as palavras imortais de Silveira Martins no memorável Congresso
de 96, em Porto Alegre, quando, fremente de amor da Pátría, una e indivisível, protestava se falasse tanto e, depois
d~ promulgação da Répública, em pátria-mineira, pátriarIçgrendense e, sobretudo, em pátria-paulista, quando a PátrIa era uma s6 - o Brasil. Um dos males do regíme passado foi enfraquBcer o sentimento nacionalista.
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Conta-se· que Mitre, o grande estadista e militar argentino, ao conhecer a Constituição de 91, comentara a beleza
romantica daquela obra, mas acrecera, profétfco, que se fosse
mantida, a unidade do Brasil não resistiria meio século.
Deus - que preside os destinos das Nações - vela pelo
Brasil e não permitiu que os descendentes dos Constituintes
de 91 assistissem á calamidade do desmembramento nacional e, fazendo vitoriosas as armas de 30, perpetuou a integridade da Federação brasileira.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - VV. EEx. estão preparando um outro movimento dêsse caráter, porquê a digressão de V. Ex. é palanfrório.
O SR. RAUL BITTENCOURT - E V. Ex., o menos autorizaâo para falar em palanfrório, porquê é o primus inte"
pares dos palradores nesta Casa.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Mas não falei duas horas
para provar que só se deveria falar meia hora sôbre a Constituição ...
O SR. RAUL BITTENCOURT - Proclamei uma verdade que
V. Ex. não soube apurar.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Nãe provou cous& alguma;
provou apenas um êrro astronômico. .
.
O SR. DEMÉTRIO XAVIER - Dentre os benefícios da
revolução, não é dos menores o haver despertado os sentimentos de amor á Pátria, de respeito aos órgãos de sua defesa e integridade, e as gloriosas fôrças armadas jamais olvidarão que o Govêrno Getúlio Vargas tudo tem feito para
aparelhá-las, cada vez mais, de todos os meios eficientes á
sua fôrça, grandeza e poder.
No Exército e na Marinha, depositam os povos a segurança de sua independência, de sua soberania e de sua
honra, no Exército e na Marinha, se refletem a vitalidade
e a grandeza das Nações e as melhores armadas foram, são
e hão de ser as dirigentes da civilização.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Os que sofreram e arriscaram a vida ao lado de V. Ex. nada representam, quando
não são generais do Exército, ou quando não têm atraz de si
os tesouros estaduais.
O SR. DEMÉTRIO XAVIER - Sejam quais forem as
instituições, democratico-liberais como a Inglaterra, Estados
Unidos, França e Japão, ou fascista como a Itália, bolchevista como a Rússia, todas as grandes nações, é em seus
Exército e Marinha que assentam· a sua independência, no
concerto internacional.
Os sonhadores de todas as épocas estão obcecados pela
idéia de que fomos convocados para fazer obra perfeita e
imutável. Mas o instante é de trepidação universal. Os homens tateiam nas grandes veredas da civilização. Ainda não
se obteve uma solução definitiva para as angustias da conciência humana, em busca da perfeição e da paz. Não se
obterá tão cedo um regime estável e seguro, enquanto perdurarem no Planeta as consequências dolorosas da grande
guerra.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA _. A grande guerra, foi . um
produto do capitalismo.
O SR. DEMÉTRO XA.IVIER - Temos de fugir aos regimes adotados pela Russia e pela Italia - apropriados talvez a êsses paízes - como nos cabe abandonar o exemplo
conservador ·que nos oferecem as nações envelhecidas..
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81's. Constituintes, um regime nosso, flexivel

bast~nte para'que possamos periodicamente adaptá-lo ás rea-

lidades impostas pelo curso natural da vida brasileira, sem
os riscos de fratricídios, e apto a assegurar-nos uma atmosfera propícia ao trabalho fecundo, á órdem, á prosperidade,
de modo que o Brasil, cada vez mais opulento e mais forte,
prestigiado entre as nações, seja a Pátria feliz de uma raça
imortal.
.
Certamente, a carta constitucional que estamos elaborando não pode satisfazer a todos, ·e devemos enfrentãr com
estoicismo a investida dos zoilos como desejar a critica serena da erudição, da experiência e da bôa fé.
Desiludam-se os saudosistas do anseio de fazer o País
voltar ao passado. A mentalidade renovadora criada pela revolução não deterá a sua marcha. O processo do seu desenv9lvimento pode, não raro, passar desapercebido, mas palp}ta no fundo d~ todas as conciências e nêsse misterioso teCIdo dos aconteCImentos, em que fulge e freme a mística da
revolução.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Felizmente, a decomposição
vai ser mais rapida, porquê a comédia é mais completa.
O SR. CARLOS REIS - Já houve até quem a chamasse de
tragédia ...
O SR. DEMÉTRIO XAVIER - Ninguém dirá que desapareceu um Exército em marcha, porquê se detenha, ás vezes,
para examinar terreno conquistado ao inimigo, enquanto o
seu Estado Maior organiza o plano do combate e do triunfo.
O Partido Republicano Liberal do Rio Grande do Sul, ala
austral dêsse Exêrcito, estatuiu, na frase inicial do seu ·porgrama, ser "um partido estadual de finalidades nacionais".
Cumprindo êsses objetivos, nós, do Rio Grande do Sul,
com responsabilidades na nova órdem decousas implantada
no País, apresentamos a esta magna Assembléia - que é bem
a sintese do nosso Povo na representação homogênea de todas as suas fôrças - a soma de emendas que nos parecem
acertadas .ao notável trabalho da Comissão dos 26, corporificado no Substitutivo oferecido á Assembléia pelos três mestres de Direito Constitucional, os nossos preclaros colegas,
Srs. Carlos Maximiliano, Raul Fernandes e Leví Carneiro.
Peço vênia, Sr. Presidente, para destacar algumas emendas da nossa bancada.
A eleição do Presidente da República, que sempre foi no
extinto regime motivo para agitações perniciosas, quando
não para conlúios e farças, deve ser, agora,processada pela
forma indireta, num ambiente de cultura e de seleção,onde
a própria veemência dos debates é atenuada pela magestade
do ato.
O SR. ALoíSIO FILHO - A eleição no regime passado
deti- origem á campanha da Aliança Liberal, qúer dizer, ás
agitações perniciosas a que V. Ex. se refere.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Vão agravar {) presidencialismo, entregando a meia duzia o poder supremo de eleição
.
do presidente.
O SR. DEMÉTRIO XAVIER - Pela nossa emenda, se
estabelece o equilíbrio federativo na constituição da Assembléia extraorainária incumbida de eleger ci Presidente da
República.
Com efeito, a Assembléia Nacional é acrescida de três
representàntes para cada bancada...

°

-71 -

o SR. Lmo MACHADO - Proponho cinco por me parecer
mais perfeito.
O SR. FERREIRA DE SOUZA - A emenda do Deputado Lino
Machado é ainda mais interessante.
O SR. DF':i\'1ÉTRIO XAVIER - ... eleitos pelas Assembléia Estaduis para êsse fim, garantida a .representação da
minoria, e dos 21 Conselheiros eleitos pelos Estados no Conselho Federal. Assim, os pequenos Estados, anteriormente
sujeitos á pressão esmagadora da maioria do eleitorado,
quando direta e eleição, ou das grandes bancadas, quando a
eleição indirecta, sem aquele corretivo, poderão no processo
indicado pela emenda riograndense, faze<' valer os seus direitos.
.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - É outro farisaismo, porquê
o que se vai ter, com a Camara dos Estados, é a política dos
governadores oficializada.
O SR. LINO MACHADO - Haverá representantE's da oposição, com a proporcionalidade da eleição.
O SR. ALoísIO FILHO - Não apoiado. Não pode haver
eleição proporcional para dois.
O SR. DEMÉTRIO XAVIER - A emenda é de grande significação nacionalista, pois evita que zonas menos populosas do País, sofram acaso a pressão de zonas mais ricas e
fortes.
O Senado era uma faustosa superfetação no nosso organismo político.
Já em 91, Julio de Castilhos, com a autoridade máxima
nos conselhos republicanos e a indiscutivel visão de homem
de Estado, previra a inutilidade do Senado, cuja criação infelizmente não pôde evitar.
A realidade provou que Julio de Castilhos estava com a
razão. Hoje, a bancada riograndense tem a honra de renovar
a atitude daquele preclaro brasileiro, pleiteando o regime unicameral.
As emendas referentes á parte social refletem a tendência anti.,.individualista do nosso Partido, que foi o primeiro
a erguer no País uma generosa bandeira de postulados de
fundo coletivista e cooperativo, conferindo ao Estado o nobre encargo de tutelar e assistir as classes produtoras e trabalhadoras.
É bem verdade, Sr. Presidente, que o Govêrno Provis6rio inaugurou uma política de realizações em tôrno dos problemas do capital e do trabalho.
A própria representação de classes nesta Assembléia foi
obra espontanea da revolução. Não é· c6pia de nenhum regime. É instituição genuinamente brasileira. Resistiu á prova de fogo dos que, afeitos ao hábito de tudo imitar servilmente, deprimindo sempre o que é nosso, agouravam o seu
fracasso.
Todos nós podemos oferecer o testemunho da harmonia
existente entre a representação política e de classes, ou profissões, em benefício da alta missão que nos foi cometida.
O nosso partido não s6 aplaudiu o ensaio da representação aludida, como se bate pela conservação dessa conquista
revolucionária no corpo da nossa magna lei.
Outra iniciativa do GovêrnoProvisório, que merece destaque e louvor, foi a de imprimir um cunho de deliberações
coletivas no exame dos assuntos mais relevantes, ou graves,
emb6~a, no exercicio de poderes' discricionários, tivesse o
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Chefe do Govêrno a f~culdad~ de resolve-los s~m .out~as.limi
tações senão as da leI orgámca que êle próprIO mstItUlra ao
assumir o poder.
Essa praxe, em boa hora inauguráda, era uma legítima
reação contra os quarenta anos de irresponsabilidade e presunção de infalibilidade por parte dos antigos Presidentes,
que assim levaram o País ao descalabro.
, O Ante-projeto, como o Substitutivo constitucional, ado":
tando o princípio do comparecimento dos Ministros á Assembléia, voluntariamente ou, interpelados, nada mais fizeram do que sagrar na legislação aquela praxe moralizadora.
Peço licença, Sr. Presidente, para registar que essa medida corresponde ao item primeiro do programa do Partido
Republicano Liberal.
Aliás, podemos, todos nós, dar o nosso testemunho' do
êxito -dessa prática salutar, lembrando a impressão deixada
nesta Casa pelos eminentes Srs. MinÍstros do Govêrno Provisório, trazendo ás nossas discussões e deliberações, os esclarecimentosde sua gestão, as luzes do seu saber e a contribuição da sua experiência.
.
Quero, Sr. Presidente, encerrar a minha dissertação sôbre
as emenda~ da bancada a que me honro de pertencer, frizando a mais importante de todas, pela sua radiosa projeção
no futuro: - refiro-me ao capítulo que trata da família, da
educação e da cultura.
Animo-me, Sr. Presidente, a ped:r a mais benevolente
atenção dos Srs. Constituintes, para êsse fragmento de nosso
trabalho, uma vez que todos reconhecemos que da estabilidade da família, do aperfeiçoamento da educação e da difusão da cultura, esplendem a pujança e grandeza das raças,
dos povos e das nações.
Para que se consolide:{Il as aspirações do nosso Povo, de
cuja vontade soberana esta Assembléia vem sendo o instrumento mais culminante e mais digno, é preciso que haja, senhores, um imenso armistício moral em todas as nossas lutas - ai de nós I tão pequeninas deante da gloria e do futuro
do Brasil! - é precisO que haja uma zona neutra, onde todos possamos colocar a imagem da Pátria acima de todos
os dissídios e de todas as paixões.
Sursum corda, Srs. Constituintesl
Sursum corda, para que em breve esta augusta Assembléia confie ao respeito, ao amor e á obediência de todos os
brasileiros - governantes e governados - o contrato supremo de suas relações, direitos e deveres, a lei das suas leis,
a sua Constituição. E, então, Sr. Presidente, caberá a esta
Assembléia uma responsabilidade não menor: - a escolha
do primeiro Presidente constitucional da nova República,
em quem depositaremos a árdua e alta missão de cumprir
a grande lei e dirigir os destinos do Brasil.
Despojo-me, Sr. Presidente, de toda e qualquer parcela
de regionalismo e de toda e qualquer suspeição partidária;
falo como brasileiro, que ama a sua Pátria mais que nenhuma
outra cousa no mundo.
Dentre as personalidades do Brasil contemporaneo nenhuma reúne maior soma de condições excepcionais, autoridade maior para consolidar a nova situação da República do
que o Sr. Getulio Vargas, o grande concidadão, o preclaro
patriota, homem de Estado á altura da nossa época, sereno,
probo, sem adias, de vida modelar em todos os seus prismas,
mentalidade renovadora sem exagêros, enérgico sem arro-
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gancia, profundo conhecedor de todos os problemas atinentes ás realidades e possibilidades nacionais.
A presidência Getulio Vargas, Srs. Constituintes, garante
a establidade do regime, as conquistas renovadoras de 30, a
paz entre os brasileiros, o progresso, a justiça social e a gloria da Pátria I (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é
vivamente cumprimentaàõ.)

11

o Sr.

Presidente - Tem a palavra o Sr. LeÔncio Galrão.

O Sr. Leôncio GaIrão - Sr. Presidente, depois da tempestade - a bonança... (Riso. )
Retiro do meu discurso o exórdio. Com o adiantado da
hora, não há mais tempo para divagações nem controvérsias
de ordem técnica, social ou científica. Nesse ponto, não defendo, nem acuso, a Constituinte. De defesa não precisa ela.
Não lhe estiveram superiores· as outras na competência e no
trabalho. De acusações já lhe bastam a dos artistas de obras
feitas, a dos fornecedores de sugestões não aprovelta.~as, a
dos inimigos sistemáticos da ordem e da lei, a di'l quantos
sôbre ela estão a bater a roupa suja de suas desilusões, de
seus despeitos, de sua má vontade.
É meu intuito, apenas, justificar algumas das emendas
com que, além do trabalho. coordenado da minha baneada,
quis contribuir - pedrinhas soltas e de nenhum valor, embora (Não apoiados) - para a reconstrução do magno edifício da nossa vida constitucional.
Começo por aquela que apresentei com relação â bandeira nacional.
Senhores, não morro de amores pela legenda com que
assinalaram a nossa bandeira. Já agora é um lema que o uso
consagrou, fazendo esquecido o defeito e tirando-lhe a significação que lhe davam então. Queiram os Srs. Constituintes
modificá-Ia, substituindo o letreiro e não lhe negarei o meu
voto. Proponham-se a concertar a ordem das estrelas que, no
dizer de astrólogos e competentes, não condiz com a realidade
do nosso céu e, apurada a verdade, nenhuma impugnação terei a fazer. A Constituinte é soberana. Passar, poc>ém, para a
As"embléia Ordinária a autoridade 'ie modificar a bandeIra,
que é o símbolo, a encarnação da Pátria, não, Srs. Constituintes. Seria expô-Ia a tantas alterações quantas fossem as
mai.orias ocasionais da Assembléia.
A mesma razão atua contra a criação de um pavilhão
comercial, cuja necessidade desconheço, nem consta dessa aluvião de sugestões que nos foram presentes, de toda parte
advindas, umas de alta relevancia e autoridade, outrus simplesmente interesseiras e até esquisitas, como a tolerancia do
jogo do bicho entre os preceitos constitucionais.
Supresso o parágrafo, como aconselha a emenda de minha ·autoria, é de bom alvitre deixar á Assembléia Ordinária a prescrição do uso da bandeira e do hino, de que tanto
se tem abusado em atos de verdadeira inconciência ou de
falso patriotismo, como se aquela pudesse ser uma colcha
comum para fins ordinários, e o hino, o mais beb, o mais
vibrante, que tão profundamente fala ao coração e á alma
brasileira, pudesse ser o remate obrigado de vivas, banquetes, dansas.
Passo M artigo do Substitutivo que consigna a (ibrigatoriedade do alistamento eleitoral e do voto sob as sanções
qu a lei determinar, excetuados os maiores de 60 anos.
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Não compreendo, Sr. Presidente, como, sendo obrigat6rios o alistamento e o voto, sob as sanções que a lei determine uma exceção se crie de logo para a eleição dus mem,,:
bros 'do Poder Legislativc e a noineação dos Ministros da
Côrte Suprema ou Supremo Tribunal, com a exigência apenas
de serem alistáveis como eleitores.
O Código Eleitoral, em plena vigência, preceitua que
"um ano depois de entrar êle em vigor, o cidadão alistável
apresente seu título de eleitor para poder desempenhar ou
continuár desempenhando funções ou empregos públicos".
Bem sei que, interrompido, desde um mês antes cto pleito
eleitoral, o alistamento nos Municípios do interior, foi êsse
prazo prorrogado por mais um ano pelo Chefe do Govêrno
Provisório. Isto, porém, não importa ao caso, nem infirma
as minhas considerações.
Diante de tão evidente e taxativa proibição não atino
porquê se tenha aberto exceção precisamente para os membros do Poder que faz a lei e do Tribunal que a aplica, membros que são êstes, pelo seu vice-presidente e quatro) outros
ministros, do Superior Tribunal Eleitoral, que tem de dar..
lhe a execução !
A de não exercer ou continuar exercendo funções ou
empregos públicos é !penalidade já existente. Mas a Lei criará
outras - sob as sanções que a Lei determinar -, dispõe o
Subst.itutivo. Também estas não lhes serão aplicáveis, em
virtude da exceção em seu favor decretada.
Nem se diga que são maiores de 60 anos e corno tal'
excetuados. Os membros do Poder Legislativo ponem ser
eleitos desde os 21 anos e os Ministros do Supremo nomeados
dos 35 aos 65 anos. E se aqueles podem ser deputados até
a extrema velhil:Je e êstes ministros até aos 75 anos, quando
serão aposentados compulsoriamente, não vejo porquê fiquem
isentos do dever do voto na escolha dos dirigentes da Nação.
Podem fazer o mais - legislar e julgar -, mas não estão
obrigados ao menos, que é, entretanto, o mais do mais. - votar - quando todos o são.
'
Por isso não acolho que cesse a obrigação do voto aos
60 anos. A lei ordinária é que deve estabelecer os limites
e as sanções.
'
Obrigatório o alistamento, seja. Obrigatório o voto, não,
Srs. Constituintes. Há casos que podem mais do que a lei.
O doente não poderá ser obrigado a comparecer á eleição.
Também o ausente não o pode ser. Para obviar a tais inconvenientes é que apresentei emenda tornando dependente
das condições que a lei determinar a obrigatoriedade do voto.
A lei eleitoral, Sr. Presidente, torna obrigatórios o alistamento e o voto e, ao invés de facilitar aquele para a efeiividade dêste, fá-lo dificil, senão impossível em determina··
dos casos. Não é no alistámento que está o grande perigo
da fraude ...
O SR. LINO MACHADO - É o comêço.
O SR. LEôNCIO GALRÁO - O perigo está nos reconhecimentos.
O SR. LINO MACHADO - Não apoiado. O alistamento mal
feito dá lugar a fraudes desde o início.
O SR. LEôNCIO GALRÁO - V. Ex. tenha a bondade
de ouvir-me.
O SR. Lmo MACHADO - Estou ouvindo-o com a máxima
atenção.
-
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O SR. LEôNCIO GALllO - Não são as mesmas as condições locais de uma capital e as de uma cidade ou vila do
interior do País. As leis são, entretanto, as mesmas a serem
aplicadas nestas e naquelas. Nas capitais, gabinetes de identificação; nos Municípios do interior, não são sequer conhecidos. Nas capitais, fotógrafos aos centos; no interior. simples amadores que por lá aparecem de cajú a cajú e, ás vezes, nem êstes. Nas capitais, facilidade de documentação)
cartórios á porta; no interior, cartórios situados á distancia
de leguas, muitas vezes, arquivos em desordem ou inexistentes, confiados a pequenos régulos de aldeia, que fazem ou
servem á política local, facilitando a uns e cansando a outros
até obrigá-los a voltar para. suas casas longínquas, homens e
mulheres, sem terem conseguido os meios de alistarem->le.
Dir-me-ão, Sr. Presidente, que está a desaparecer a exigência_ da identificação nos Municípios do interior, ficando,
apenas, a das fotografias. Estas, não obstante a dificuldade
de obtê-las em certos lugares, são realmente necessárias para
a prova de identidade do eleitor. O que, porém, não é de
aceitar é que somente pela certidão de idade ou de casamento se possa provar a maioridade para o alistamento,
como, parece, vai ser decretado pelo Govêrno. Por que não
serem admitidos outros meios de prova? A lei não exige a
prova de determinada idade; Exige, apenas, a prova de
maioridade, isto é, de ser maior de 21 anos. Se a declaração de duas testemunhas, firmas reconhecidas, basta para
provar a identidade do alistando, por que não ha' de servir o
atestado de uma autoridade local judiciária ou. administrativa
ou outro documento probante da maioridade? Para um
homem de barbas brancas, residente na localidade, um negociante, um lavrador, contribuinte de impostos, não será suficiente um atestado de que é maior? Por que não servir
mesmo um título expedido antes de 1924, dez anos para trás,
quando o seu possuidor estaria com onze anos, na mais
absurda das fraudes? eleitor que teria sido alistado na presença dêsses mesmos juizes a. que se atribue a verdade eleitoral de hoje! A fotografia do alistando será o corretivo de
qualquer falha que se possa dar.
Se o alistamento é obrigatório, por que tornar tão dificil
a aquisicão do titulo de eleitor?
Digamos a verdade, Srs. Constituintes. O mal nunca
esteve no alistamento. Não eram os eleitores que se falsificavam. Eram as eleicões que se fraudavam com supostos
nomes de eleitores.
O SR. LINO MACHADO - Eram as eleições a bico de pena.
Constituiam o serviço principal dOR cartórios, sobretudo no
interior do meu Estado: falo com absoluta segurança.
O SR. LEôNCIO GALRÁO - Era nos reconhecimentos.
Alguma fraude, porventura, praticada no alistamento não era
a responsável pelo que se praticava nas camaras. As eleições,
a principio, faziam-se boas e legais. Criou-se o instituto das
duplicatas. Estas proliferaram. Surgiram as triplicatas.
Afinal, as eleições faziam-se a granel, a contento e a pedido
.
de cada interessado.
Atendam bem. Srs. Constituintes:' não eram eleitores
falsamente alistados. Eram eleitores falsamente votando I
nomes de eleitores que se copiavam das listas, vivos, ausentes, mortos! eram eleitores cujos nomes se tiravam das
folhinhas, escriturados nas atas por duas ou três pessoas,
que no fim já nem a letra disfarçavam, até senhoras e crianças! Tudo servia· para a feira dos reconhecimentos.
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Em certo tempo eram feitos por emendas no plenário.
"O SR. LINO MAOHADO - Pela matemática Pereira Lôbo.
O SR. LEôNCIO GALRÃO - Recordo-me do que então
ocorreu com um candidato diplomado e primeiro votado no
parecer que o reconhecia Deputado pelo Distrito Federal.
Estava êle no recinto á espera de, aprovado o parecer, ser proclamado Deputado. Surge a primeira emenda: -. Em vez de
Fulano, seja reconhecido Sicrano. Vem a segunda: - Em
vez de Antônio, seja reconhecido João. E assim até ao último nome, sendo reconhecidos quantos Deputados dava o Distrito, sem nenhuma referência ao nome do candidato mais
votado e primeiro do parecer, que, um tanto surdo e alheiado
das deliberações, sentado numa das poltronas, aguardava a
su.a proclamação. Um amigo, apiedado da sua situação, dêle
se aproxima, dá-lhe o braço e o conduz para fora do recinto,
fazendo-o então ciente da sua desventura.
.
O SR. LINo MAOHADO - Isso é um triste panorama da
velha República, que V. Ex. está brilhantemente descrevendo.
O SR. LEôNCIO GALRÃO - Querem mais? Ouçam.
Foi num grande Estado do Norte, logo depois de um bombardeio, de triste memória e que, infelizmente, consta dos
anais da nossa História como lembranca das salvações de
então ...
O SR., LINo MAOHADo - E que determinou a vinda de
V. Ex. ao Rio de Janeiro.
O SR. LEôNCIO GALRÃO - A maioria do eleitorado
estava com o Partido que havia sido deposto. Não é preciso dizer mais. As atas foram feitas em dobro.
Houve duplicat~. da junta apuradora. Novas atas arranjaram-se por lá. Não bastaram. Fizeram-se outras aquí
mesmo. A comissão de inquérito tinha de cumprir a ordem
dos chefes. O trabalho foi difícil. Escolheram atas, somaram votos, tornaram a somar e, ainda assim, fizeram a soma
errada, pois deixaram o último reconhecido com a minoria
de 600 e tantos votos em relacão ao candidato que tinha
sido o mais vaLado do seu Estado. Êste candidato, de regreso á sua terra. assim explicava o seu caso aos representantes da imprensa que lhe perguntavam porquê não fôra
reconhecido: - "Eram 22 as cadeiras, havia sido eleito
para. uma delas, estava atento; não obstante, quando olhei
"para traz, estavam todas ocupadas, não achei onde sentar-me,
vim embora."
O caso se passou com quem vos está falando neste momento.
"
E dêste modo prosseguiu a corruPcão e"m reconhecimentos que se faziam com o' auxílio de montanhas de atas, tão
boas corno tão boas, á escolha dos encarregados. Para que
então fazer eleicões? Cansar amigos, fazer despesas, se as
melhores, as mais perfeitas, as mais baratas, eram as falsas?! O responsável, o culpado não era, portanto, o eleitor,
o pequeno eleitor, o-eleitor das urnas. Era o grande eleitor,
o eleitor dos reconhecimentos. É contra êste e não contra
aquele que é preciso estar alerta.
O SR. LINo MAOHADo - É urna grande verdade o que
V. Ex. está dizendo.
O SR. LEôNCIO GALR.:\.O - Estamos sob as disposicões
de urna nova lei, de cujaaplicacão os resultados têm sido
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aquí decantados e com justiça. Mas, senhores, também foi
livre a primeira eleição da lei Saraiva, em que até Ministros foram derrotados. Na sua segunda execução, porém, foi
eleita uma camara unanime, á que se seguiu a quéda da
Monarquia.
Daí o receio de que tão seguros não sejam os resultados da nova lei.
O SR. LINo lY!ACHADo - Asseguremos o direito do voto.
O SR. LEôNCIO GALMO - É no reconhecimento dos
eleitos que se justifica o meu receio, a-pesar-da boa vontade
dos seus executores, magistrados acima de toda suspeição.
Será mesm9 cumprindo a lei, que farão o reconhecimento
dos falsos eleitos. Será mandando repetir eleições declaradas nulas que se fraudará a vontade do Povo. (Muito bem.)
Nada mais fácil.
Basta, Senhores, que sejam anuladas e mandadas repetir
algumas eleições. Agora mesmo no meu Estadá foi repetida
a eleição em 9 secções, ou seja comparência de novo de
2.700 eleitores, tomada a média de 300 por seccão. Mas de
200 eleições foram repetidas em todo o País.
Suponhamos que, num Estado, sejam anuladas :10 secções, por não coincidência do número de cédulas com o dos
eleitores votantes, ou sejam 3.000 eleitores chamados
a votar novamente. Já é conhecido o resultado geral do
pleito. Está devassado o segredo. Entre candidatos da mesma legenda é possível que tenha sido eleito algum de menos preferência política ou pessoal com evidente prejuízo
de outro para quem não tenha sido generoso o eleitorado no
segredo de seu voto. Repetem-se as eleições e os sufrágios
são mandados descarregar no candidato derrotado, que é então considerado eleito, alterada a ordem dos já designados
pela vontade manifesta do eleitorado. E o reconhecimento
terá de sancionar a fraude.
O SR. CARLOS REIS - A eleição será inteiramente hurlada.
O SR. LINO MACHADO - Na velha República, houve até
candidatos secretos no meu Estado.
O SR. LEôNCIO GALMO - Agradeço os apartes em
refôrço da minha argumentação.
O SR. LEMGRUBER FILHO - Aliás, V. Ex. está apontando uma grande falha do Código Eleitoral.
O SR. LEôNCIO GALMO - É a liberdade de escolha,
a-pesar-do segredo do voto ...
O SR. LINO MACHADO - Tal como já se verificou na
minha terra: foi escolhido pelo Superior Tribunal. Eu trouxe
protesto ao poder verificador e ficou sem solução.
O SR. SOARES FILHO - Reãlmente, a prática dêsse dispositivo revelou os males 'apontados nos apartes dos nobres colegas. O princípio, porém, é salutaríssimo. O que precisamos é restringí-Io aos casos de fraude provada.
O SR. CARLOS REIS - É evitar as repetições, porqUê
estas burlarão o Código.
O SR. LEôNCIO GALRÁ.O - O mesmo se poderá dar
com a votação dos candidatos da minoria. A maioria, dispondo de centenas e milhares de eleitores, já garantidos os
de sua legenda, irá, se quiser, escolher dentre os candidatos
adversos os que lhe sejam mais simpaticos ou menos aguerridos, fazendo sôbre êst'es recair quantos votos bastem para
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serem os reconhecidos, e isto deJ:.l-tro da lei ~ com a ~bservan
cia dos seus mais rígidos preceItos de samdade eleItoral.
O número inexato de cédulas na urna em relação aos
eleitores pode ser resultado de fraude, como pode ser a resultante de um descuido e até para o fim planejado de obrio"ar á repetição do pleito para os fins de assegurar candidatos duvidosos. Apresentando outros indícios de fraude,
devem ser tais eleições anuladas de vez; no caso contrário,
devem ser apuradas, descontados da legenda mais votada
os vótos das céd..ulas acrescidas.
O SR. CARLOS REIS - Caso contrário, a fraude virá aproveitar ao próprio fraudador.
O SR. BARRETO CAMPELO - Se não se adotar o critério
indicado por V . ..Ex., resultará premiado o culpado.
O SR. LEÔNCIO GALRÁO - A eleição direta do Presidente da República é objetivo de outra emenda minha.
Fui, Sr. Presidente, partidário da eleição presidencial
pela Assembléia ...
O SR. LINO MACHADO - V. Ex. ficaria bem continuando com essa opinião.
O SR. LEÔNCIO GALRÁO - ... como meio de evitar
os apaixonamentos, procedendo-se á eleição num ambiente
de calma e serenidade. Com a experiência dos poucos dias que
faltam para essa eleição, declaro-me - um vencido - .
O SR. FREIRE DE ANDRADE - Em muito menor escala do
que nos dois anos de luta, como antigamente.
O SR. LEÔNCIO GALRÁO - Não me convenci da utilidade e muito menos da exequibilidade. do sistema adotado
no Substitutivo...
O SR. LINO MACHADO - Estou de pleno aeôrdo com
V. Ex. Mas, poderemos organizar outro colégio eleitoral
que atenda melhor ao regime federativo.
O SR. LEôNCIO GALR_:iO - ... no .prazo estipulado.
Será sempre a eleição direta dos seus componentes, seguida
de uma outra para fazer-se, então, a eleição do Presidente
da República. Duas eleições com as mesmas dificuldades e
delongas de uma só, que a todos é preferível, e de mais
agrado do Povo. Serão eleições demoradas. As urnas, para
a eleição do colégio eleitoral, não serão devolvidas em menos de dois meses, entre outras as do Município de Guarajámirim, confinante de Mato Grosso com Amazonas, que o Superior Tribunal acabou decidindo fossem apuradas em Manáus, ao invés de Cuiabá, a capital do Estado a que pertence
o longinquo :Municipio, que não teve apuradas as suas eleições de 3 de Maio.
Apuradas as eleições seccionais, surgirão os recursos
para os Tribunais Eleitorais, que farão renovar eleições,
apurá-las quando recebidas as urnas de torna-viagem, de
suas decisões havendo recurso para o Superior Tribunal,
onde observados os prazos de seu regimento, serão afinal
proclmados os eleitores da Colégiada, cerca de quatro meses
a mais, como se verificou no reconhecimento dos Deputados
á Constituinte.
Reunir-se-ão êle:5, um para cada mil habitantes., na
capital dos respectivos Estados, para a eleição do Presidente da República. Depois do pleito, a apuração. Idêntico
o processado. Recursos para os Tribunais Regionais. Novos
recursos pa:-a () Superior Tribunal, que pod'erá anular e
mandar repeti!' eleições nêsse ou· naquele Estado, para, só
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então, proclamar eleito o Presidente da República. E para
tudo isto não bastam os trintas dias do Substitutivo.
O SR. .Â...RRUDA FALc.:\o - Tudo isto para inutilizar o
princípio da democracia, que consagra o sufrágio universal.
O SR. LEôNCIO GALRÁO - Não digo "universal", porquê restrinjo o sufrágio, não o conferindo aos analfabetos.
Com a eleição direta o candidato aproxima-se do eleitorado. Não podem ser nunca esquecidas as conferências de
Ruy Barbosa, falando á conciência nacional e levantando O
e:ipirito do Povo; igualmente as de Nilo Peçanha, de Estado
a Estado, levantando o eleitorado do marasmo da indiferença e ensinando-lhe a exercer o direito e a praticar o
dever do voto, para maior grandeza do Brasil. Á sua voz,
levantaram-se da inércia para o pleito eleitores em tão
grande número que fizeram duvidosa a vitória de qualquer
dos candidatos.
.
O SR. SOARES FILHO - Aliás, desta tribuna, já foi muitas vezes salientada a melhoria dos costumes através das
campanhas presidenciais.
.
O SR. LEôNCIO GALRÁO - E ainda depois, os caravaneiros da Aliança Liberal, do Norte ao Sul, doutrinando e
propagando os idéiais que, triunfantes, fizeram a nova República, cuja constitucionalização estamos elaborando, não
podem ser esquecidos.
Dêsse modo, Sr. Presidente, candidatos e eleitores se
fazem conhecidos, apercebendo-se áqueles das. condições do
País e necessidades de seu Povo, e lucrando êstes, quando
mais não seja, em vê-los de perto, ter o consôlo de suas promessas e alimentar a esperança de melhores e mais venturosos dias.
.
É um êrro, Senhores, dizer ou pensar que o Povo do
interior não se interessa pelos candidatos á alta magistratura
do País. Ao contrário: conhecem os seus nomes, discutem os
seus atos, apaixonam-se pelos seus programas e até, por
causa deles, brigam e inimisam-se uns com outros. De religião, medicina e política, todo o mundo entende e discute.
O SR. ARRUDA FALçÃo - A Nação não deve eleger um
cidadão que não tenha o nome conhecido em todo o território.
O SR. LEôNCIO GALRÁO - Passando adiante, porquê
a angústia do tempo não permite demorar mais sôbre o assunto, deverás interessante, quero dizer duas palavras ás
classes operárias que, por alguns de seus oradores, tantas
vezes aquí se tem levantado em grita contra a Eg'l.'eja, que
dizem indiferente aos seus males, ás suas aflições, á sua
situação.
Permitisse a hora e mostrar-lhes-ia a injustiça que fazem á igreja católica, sempre interessada pela sua sorte na
regulamentação do trabalho. e pelo equilíbrio entre êste e
o capital, amenizando, quanto possível, a agrura da situação proletária. Contento-me em trazer-lhe notícia de atualidade, o modo porquê, no Estado do Vaticano, o Santo
Padre está praticando os ensinamentos e doutrina das encíclicas sociais "Rerum Novarum" e "Quadragésimo Ano" .
O funcionário ou operário que é empregado no Estado
do Vaticano, toma o compromisso de servir fielmente ao
Sumo Pontífice, como é de uso em todos os países em relação ao seu funcionalismo. O horário é de sete horas de
trabalho. Incluindo os dias santos e feriados, o t;rabalho
semanal é de quarenta horas na média. Todo o empregado
na cida<!f. do Vaticano tem direito de vinte a trinta dias de
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férias. O ordenado I?ensal 6, de :1. 60~ a :1.750 liras, com
um aumento de 500 !Iras de ClI~C.o em CInco. anos. P~ra cada
filho menor de 18 anos a faml!Ia recebe uma pensa0 mensal de 80 liras. Os funcionários do Vaticano têm direito, na
medida do possivel, a uma morada. Mudanças devem ser
avisadas com três meses de antecedência.
Assim estão realizados os postulados principais das
Encíclicas: horário rasoável do trabalho, descanso suficiente ordenado justo, garantia de emprêgo, auxílio ás famílias.
, Não fôra, Sr. Presidente, a generosidade do· nosso colega e meu distinto amigo, Sr. Alexandre Siciliano, a quem
expresso o meu reconhecimento, e, finda a hora, para que
está V. Ex. a acenar-me, teria de descer, já, as escadas
desta tribuna ...
O SR. FREIRE DE ANDRADE - ·Com muito pezar nosso.
O SR. LEôNCIO GALRÃO - ' ... e maior meu ainda,
sem dizer uma palavra sôbre as chamadas emendas religiosas.
.
Verdade é, Sr. Presidente, que essas emendas, tão sociais quanto as que mais o sejam, foram nesta Casa discutidascom tanta proficiência e superioridade, num ambiente de tolerancia e serenidade, que fazem honra á cultura e aos sentimentos de justiça e alto civismo dos Constituintes de 1934, que nada terei a acrescentar a essas esplêndidas conferências, a êsses eloquentes discursos, a êsses
bel~ssimos improvisos, trabalhos de fino lavor, preciosas
joias literárias e de talento e culturà, que ficarão, felizmente, a reluzir no escrínio áureo da nossa história constitucional.
.
Sacerdote, agindo como Constituinte pela vontade de
um partido que adotou, no seu programa a defesa' dos postulados mínimos religiosos e tendo, como não posso deixar
de ter, as minhas vestes o dizem, a fé' religiosa do Povo
que me elegeu seu mandatário, sinto-me na obrigação de.
declax'ar que não tive necessidade, mesmo no aceso da luta,
de altear a voz para a defesa das reivindicações por que
se batem os católicos brasileiros, com o direito que ninguém lhes pode contestar e a outros não prejudicam, nem
tolhem a liberdade,porquanto o que advogam para o seu
credo é o mesmo que para o dêstes advogam.
Cidadão de uma ~ãtria livre, a· que venho servindo
dêsde a mocidade que já vai tão longe, na boa como na mê.
fortuna, acostumado ás refregas da palavra e da ação, muitas vezes tive de reagir contra mim mesmo, para não tirar
uma folha dos louros, uma só sequer, que a vitória conferiu aos paladinos da fé, aos cruzados da boa causa, aos
combatentes pela liberdade religiosa e, com esta, pela verdade, pela ordem, pela grandeza da Pátria.
Os seus nomes, bem os quereria citar. Não posso. Não
o devo. São muitos. São quasi todos. Do Amazonas ao
Rio Grande do Sul. Excluir um só seria uma injustiça de
que nunca me penitenciaria bastante.
A êles me associo, uma só voz, para Pedir á ilustre e
operosa, Comissão dos 26, que é a expressão máxima da
·nossa confiança, e também a esta eminente Assembléia, de
conspícuos e insignes representantes do povo, que não di.sassociem da Carta Magna das nossas liberdades a que reclamamos, os brasileiros católicos.
'
Queremos, senhores, liberdade para o nosso culto e de
quantos não contrariem á ordem e aos bons costumes, como
seriam o m,ormonismo e, com êste, a poligamia, o islamis-
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mo com o sacrifício da mulher obrigada a sepultar-se viva
com o cadáver do marido, a magia negra e outros de crendices bárbaras e imorais.
Queremos, Senhores, a liberdade de ensino religioso
para as nossas crianças, não só no lar, mas ainda na escola,
que é o prolongamento do lar. O Povo quer que, nas escolas, sejamos seus filhos instruídos nas lições dessa religião que é a sua, que herdaram de seus pais e querem
transmitida aos seus descendentes. O Povo não quer apenas ser cidadão, mas também ser cristão e, para isto, precisa e quer aprender os direitos e deveres, que lhe assistem. E no lar, muitas vezes, não tem como aprender. Aos
ricos tudo é fácil. Aos pobres, em grande maioria, operários e trabalhadores rurais, falta até tempo para ensinar
a seus filhos. De ordinário analfabetos, não é justo que
lhes transmitam a igncirancia, em que vivem, párias na
própria terra.
'
Oom um sacrifício, enorme, mandam as crianças á
escola, onde devem elas aprender não só a ler e escrever,
mas também a servir e amar á sua Pátria e a êsse Deus,
que é o amigo das crianças, a riqueza dos pobres, o consolo dos aflitos, a esperança de todos. Não concorrem para
elas com o tributo que pagam? Oomo se lhes negar, pois,
aquilo a que têm direito, em bem da sociedade em que vivem, pobres proletários, sem meios outros de se instruirem
e educarem?
E o que se ensina nas 'escolas, em matéria de religião
é, Srs. Oonstituintes, a prática da virtude e o cumprimento
do dever. É a existência de um Deus que nos manda fazer
o bem e evitar o mal. É a obrigação de amar ao próximo
como a nós mesmos. É a moral qUe nos ensina a viver na
sociedade, sem quebrantar-lhe a ordem e ferir o direito
alheio. É o respeito á autoridade constituída. É o amor á
Pátria, fi dever de defendê-la, de por ela dar o sangue, a
própria vida. É o culto á Bandeira.
Não serão, porventura, tais ensinamentos úteis á sociedade? Não serão êles um combate vivo ao vício, á miséria
moral, ao crime? Não serão um auxílio valioso ao poder público para a garantia da ordem?
O ensino religioso é, portanto, uma cooperação que a
Egreja presta á sociedade, e não um privilégio que se lhe
conceda. O que fizer a Egreja Católica podem fazer as várias
seitas que se espalham pelo Brasil, fracionadas ese hostilizando umas ás outras. Ninguém lhes tolhe a liberdade e o
direito. Se não o fazem, é porque - ou não querem, ou não podem. Não andam elas por todas as cidades, vilas e
povoados do País, pregando seu evangelho e passando seus
livros? Se não vão ás escolas é porquê não o querem. Também elas não se metem a civilizar os indígenas selvagens,
preferem converter aos civilizados! Que culpa cabe por isso
aos católicos?
Demais, Sr. Presidente, não é nenhuma novidade o ensino de religião nas escolas brasileiras. Ensinava-se no Rio
Grande do Sul, ao tempo de Júlio de Castilhos, positivista e
constituinte de 1891.. Ensinava-se em Minas-Gerais, no govêrno Antônio Carlos. Ensinava-se em Sergipe, na administração Graco Cardoso. Ensinava-se na Baía, onde se não
era permitido por Lei, nunca também foi proibido. Ensinava-Ile em outr.os Estados. E isto porquê, por sua vez ensinava Rui Barbosa, não o proibia a Oonstituição de 1.891..
E <rue mal nos poderá advir do ensino religioso, ou se o
querem, do ensino da religião católica nas escolas? Não é
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ela do povo por sua origem e suas instituições? Não era do
povo o seu fundador, o filho do carpinteiro,. como o chamavam, tão pobre que nunca teve. um travesseIro, onde descansasse a cabeça, e se o teve fOI a cruz onde morreu?
Não eram do povo, pobres pescadores, êsses 12 apóstolos
que pelo mundo inteiro pregaram o Evangelho? não foi do
povo o seu primeiro ch~fe na; terr~, humilde pescador, proletário que se chamarIa hOJe? SIxto V, que governou a
Igreja, não era um simples guardador de porcos?" Não é de
todos sabido que Pio X era de uma família tão pobre que,
para ir a Roma tomar parte no Conclave, comprou bilhete
de ida e volta, de que só não se utilizou porquê, sem que
êle, nem ninguém esperasse, foi eleito Papa? Não são do
povo OS seus sacerdotes, quasi sempre oriundos das famílias mais pobres, mais desfavorecidas da fortuna, porquê
os ricos perlustram "as academias, se educam e aperfeiçoam
com viagens á Europa e aos Estados Unidos onde, se muito
lucram, ás vezes perdem até a fé? (Riso.)
O SR. SOARES FILHO - V. Ex. deve se lembrar da palavra de Cristo quanto á facilidade de entrar no Céu, quer
dos filhos de uma ou de outra classe.
O SR. LEôNCIO GALRXO - Dizem, e o tenho lido na
justificação de várias emendas, que é ela servida por maus
sacerdotes. Certamente sou um dêles. (Não apoiados.)
O SR. CARLOS REIS - V. Ex., até pela idade, está repleto de virtudes ...
O SR. LEÔNCIO GALRXO - Virtudes pela idade quasi
que não valem; são iguais á de Orígenes.
Servida por maus sacerdotes e indignos ministros, essa
é a prova, melhor da sua divindade. Repete-se hoje contra
ela o que têm dito há milhares de séculos os seus mais ranc9rosos inimigos, porque ela tambem os tem (e quem é que
os não tem?): é - um corpo em decadência.
Entretanto, senhores, Os seus inimigos desaparecem e
ela aí está, como nos melhores dias de sua juventude, tendo
ainda no coração caridade bastante para abrazar o mundo,
nas artérias sangue generoso e forte que, derramado, ao invés de enfraquecê-la, mais a vivifica, transformando-se em
s"emente de novos cristãos.
Passam os séculos, abatem-se as cidades, ruem os tronos, e ei-Ia aí, impávida e serena, uma rocha viva contra a
qual, debalde, se lançam, coléricas, as ondas da impiedade e
recuam, vencidas, desfazendo-se em espumas.
De sua divindade tenho a prova melhor" no seguinte
fato, que peço aos Srs. Constituintes contestarem, se possíyel: tenho presenciado, e de casos tais a história se repete, a católicos, irreligiosos, filósofos, ateus, á última hora,
no momento extremo da vida, olhos voltados para o céu.
converterem-se a esta religião santa.
Mas, Senhores, digam-me se já ouviram dizer que algum
católico, o menos praticante dêles, se houvesse convertido,
em tal extremidade, a credo outro qualquer, abandonando a
sua religião para se tornar protestante, ateu!.. Não sei.
Nunca ouvi dizer. Se alguém o sabe que o diga, para ilustrar a minha conciência.
O SR. ACIR l\IEDé:lROS - Fui batisado na igreja católica, apostólica, romana, e, no entanto, renego essa religiãg.
O SR. LEÔNCIO GALR.:tO - V. Ex. voltará para ela,
como o filho pródigo. Tenho fé em Deus.
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o SR. CRISTÓV.~b BARCELOS - O nobre colega só pO,deria dar o seu te-stemunho se estivesse na hora da morte.
O SR. ACIR MEDEIROS - É uma questão de fé intima.
Deixei de ser católico, apostólico, romano, por ver que essa
religião não 00rrespondia ás necessidades do proletariado,
.que aí está faminto, á mingua de recursos, enquanto a igreja
ergue verdadeiros monumentos.
O SR. LEôNCIO GALRÁO - Se o nobre colega estives,se presente desde o início do meu discurso, teria conhecido
como o Estado do Vaticano está procedendo para com os
.seus operários, solucionando a questão social com um horário rasoável, descanso suficiênte, ordenado justo, garantia de emprego e auxílio ás famílias. É dela próprio a práti.ca da caridade e o operário tem nela a melhor parte ...
O SR. AmR MEDEIROS - Entretanto, o proletariado não
..é perdoado quando erra.
O SR. LEôNCIO GALRÁO - Como não? O proletaria,do é talvez o filho mais querido da igreja ...
O SR. AmR MEDEIROS - A igreja católica, apostólica, romana, jamais protestou contra os atentados á liberdade do
.·operário.
O SR. LEôNCIO GALRÁO - Ao cOlltrário. É a igreja a
.defensora pronta e corajosa dos oprimidos. Se V. Ex. conhecesse a encíclica "Rerum Novarum", de Leão XIII, não
:cometeria tamanha injustiça. Pelos pobres e pequenos, sejam de que nação forem, a sua ação não se faz demorar
interessada por que a todos se dê amparo, se faça justi..ça e se guie, pelo ensino e pelo exemplo, para o caminho
do bem. Deus não desceu ao mundo para salvar os perfeitos, mas par'a rehaver os transviados do bem, dizendo-lhes:
- "Eu sou (I caminho, a verdade e a vida".
O SR. AmR MEDEIROS - Pedir pão, trabalho e liberdade,
-não é imperfeição.
O SR. LEôNCIO GALRÁO - É 11m direito que a nin:guém se contesta. Aos ricos Deus constituiu tesoureiros dós
.
pobres, e a êstes, auxiliáres da salvação daqueles.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - V. Ex. me permite um
.aparte?
O SR. LEÔNCIO GALRÁO - Quantos V. Ex. queira.
Apenas peço a V. Ex. que seje suointo, pela premência do
·tempo.
.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA -:- Meus apartes são sempre
sucintos. A igreja deve deixar ao proletariado o direito de
'tratar de sua vida nêste mundo, porquê êste não é o reino
de seu Deus.
O SR. LEôNCIO GALRÁO - Também não está V. Ex.
com a razão, porliuê o operário é dêste mundo. As queixas
do ilustre colega, SI'. Acir Medeiros, respondo com fatos
que aí estão a desafiar contestação: casas de caridade para
quantos sofrem, asílos para crianças, mulher"s, e a'," para
a velhice, educandários para menores ...
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - É o opio católico.
O SR. LEôNCIO GALRÁO - Do berço ao túmulo é a
companheira inseparável do que sofre no corpo ou na alma,
,desconhecendo limites e condições, sem recebI' a ~.ção do
tempo, nem a colera das hostes, por ventura irritadas, hoje
"como ontem, amanhã como hoje.
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o SR. AmR MEDEIROS - A verdade é que O proletariado está aí á sofrer.
O SR. LEÔNCIO GALRÁO - Contra a afirmativa de
V. Ex. protesta a História.e prote~ta o proletariado qu.e á
ação da igreja deve os maIores trIUnfos da sua orgamzação social. Esta é a verdade tão reluzente como o sol, cujos
raios não podem ser tapados com o dedo do que não lhequer sofrer a claridade.
O SR. ZORLlASTRO GOUVEIA - A verdade é adquirida pela
ciência. A igreja precisa dos capitalistas para manterem o
esplendor do seu culto.
O SR. LEÔNCIO GALRÁO - A igreja não é inimiga
dos capitalistas, como não o é dos proletários. Pede áquêles em favor dêstes, e entre o capital e o trabalho faz ()
equilíbrio das clásses, das suas desigualdades fazendo a harmonia da vida socíal.
O SR. ACIR MEDEIROS - V. Ex. bem sabe ...
O Sll. LEÔNCIO GALRÁO - Tenha paciência o meu
caro colega. O tempo de que disponho vai á vela ...
O SR. AClR MEDEIROS - Estou prestando homenagem
ao talento de V. Ex.
O SR. LEÔNCIO GALR..:iO - Ora, o meu pobre talento r
De nada vale. Não chegou para convencer a V. Ex.
Prc:seguindo nos meus comentários, penso que ~ diyõrcio será uma planta daninha na legislação brasileira, máu
grado a negativa dos seus afeiçoados. "O divórcio é a dissolução da família, a derrocada do lar. A família é. a pedra angular da sociedade. Derrocada aquela, está derrocada
esta. Alterar a substancia do casamento, a maior das instituições civis, sagrada matriz da família e, pela família, matriz da sociedade, é operar uma revolução 'organica na estrutura moral de um povo, disse-o Rui Barbosa, cujo nome·
só é o seu elogio, porquê basta pronunciá-lo para que á
mente acudam de tropel todas as suas grandezas.
"O casamento, é Bonald quem o diz, é uma sociedade'
natural e não uma associação comercial.· As quotas não são
iguais: o homem entra com a proteção de sua fôrça, a mulher com as exigências de sua fraqueza. Em caso de separaCão, não são iguais os resultados. O homem sai com toda
sua autoridade; a mulher não sai com toda sua dignidade
e de tudo que ela levou para o casamento, pureza' virginal,
juventude, beleza, fecundidade, consideração, fortuna, em
caso de dissolução, só poderá retomar seu dinheiro".
Não são difíceis de conseguir motivos para o divórcio,
uma vez admitido êste na legislação. O adultério? "Sôbre'
dez casos de divórcio fundados no adultério, nove haviam
sido preparados por conchavos de maridos com terceiros
que se incumbem de seduzir as "myladies", real ou aparente..;
mente, com o cuidado de preparar todas as provas e testemunhos necessários á justiça", dizia o bispo protestante dp
Rochester, sem levantar uma '-'oz de protesto no seio do
parlamento britanico.
Sevicias, injurias graves, são de pronta manipulação,
"Delas passa-se facilmente para causas outras de somenoB'
importancia, como ocorreu em certas regiões dos Estadoll
Unidos, onde foram aceitas como dirimentes do matrimônio causas dêste quiláte: -,... um maridó não cortava as·
unhas dos pés e assim arranhava a sua consorte; - um ou-
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tro persistia em fumar enquanto ela estava com dor de cabeça; - um terceiro tomava para I) próprio uso o talher Li...
sua cara metade." (O Div01'cio, Padre Franca.)
Incompatibilidade de gênio é a porta de mais frequente entrada para o divórcio. Oiumes, caprichos, intrigas,
tudo serve para o desmancho do lar pelo divórcio. Por qualquer motivo fút.il, facilmente desculpável e de efemera duração, não mais podem viver juntos.
Pela lei vigente, Sr. Presidente, resolvem-se casos tais
-e semelhantes pelo desquite, com a separação de corpos e
de bens. Não é, bem se vê, uma separação para sempre.
-Dessados os motivos, desfeitas as cau ,reconcil: -,dos os
cónjuges, pela ação intermediária dE: amigo&, parentes, dos
próprios 'filhos," podem os desquitados voltar á vida em comum. Divorciados, não mais. A mulher passa a ser a viuNa de um homem que está vivendo maritalmente com outra
mulber e vice-versa.
Desquitados, alegam os paladinos do divórcio, a mulher
·será uma candidata á prostituição. Porquê, pergunto eu,
não continuará ela a viver honestamente? Não vivem honestamente as viuvas, no Brasil? Quem lhes atirará em face
uma dúvida a respeito, tão elevadas se conservam na no~breza da honra e na dignidade do lar? Não vivem honestamente, toda uma vida, as inúmeras senhoras, que se conservam solteiras, por que noivos não acharam, ou casar não
.quiseram, resguardadas no seio das famílias ou entregues
-ao burborinho do trabalho?
Suicidam-se, dizem os prosélitos do divórcio, por não
poderem suportar a vida em comum, os màl casados. E por
·que se suicidam com tanta. frequência os amasiados? Por
que não se separam desde que nenhum laço os prende? Por
·que se maltratam, uns aos outros, os que ,vivem sem os vínculos do casamento? Há poucos dias publicaram os jornais
a morte, em Minas, de um homem que era viuvo de 60
mulheres vivas! Quantos não fariam como êle, se houvesse
a facilidade do divórcio? E quantos divórcios não se proces-sariam se aos homens quisessem as mulheres abandonar por
Imputação provada de adultério, que afinal tanto é crime
para estas como para aqueles? seria um dilúvio de casa.mentos desatados.
Tem provado bem êste instituto em outros países de
·maior projeção, de modo a aconselhar a sua implantação na
nossa lei magna ou mesmo na legislação comum?
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - É brilhante esta parte do
discurso de V. Ex. Pergunto, ~ntretanto, é um fato, ou não,
·a existência do repúdio, do divórcio, em toda história do
'Universo? O direito é chamado para disciplinar fatos emergentes da vida civil, na maneira mais útil. Temos assim de
disciplinar ,o divórcio.
O SR. LEôNCIO GALRÃO - Por hora estou argumentando com o que se passa entre nós ...
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - E eu estou argumentando
.com o que se passa no mundo, onde existe de fato o repúdio, sendo, por consequência, necessário discipliná-lo juri.dicamente.
O SR. LEôNCIO GALRÃO - Temos que atender aos
.sentimentos de brasilidade, que se tenta ferir com o repú,dio de sua mais cara instituição 'porquê a povos estranhos

aprouve substituí-la por outras que o Povo, de que somos·
delegados, não quer.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - A oplmao pública não·
está bem representada aquí; ela foi obnubilada pelas Ligas
Católicas.
O SR. LEÔNCIO GALRÁO - As palavras de V. Ex.
comprovam a minha asserção. A opinião pública, obnubilada, ou não, pelas Ligas Católicas, protesta contra o presente do divórcio, que lhe viria aumentar a miséria moral,
tirando-lhe a garantia da família e a felicidade do lar. Seria
uma falta de caridade a mais contra os destinos básicos da
sociedade conjugal, que se procura reduzir a um contratoamoral e revogável a aprazimento das partes ou talvez á vontade de uma só. A caridade não pode ser estranha a 'V. Ex....
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Tanto assim que combato
desassombradamente a Egreja como mola que é do capitalismo cruel e explorador.
O SR. LEÔNCIO GALRÁO - V. Ex. inclue a igreja na
classe do capitalismo. Daí o êrro. Nem capitalismo, nem
burguesia. A igreja associa um ao outro em bem do equilíbrio das classes. A igualdade das classes com a das riquezas é um impossível, redundaria na igualdade da miséria\
pela desigualdade das condições. A igreja pertence ao mundo
inteiro, braços abertos para a todos aconchegar ao coração.
O SR. AOIR MEDEIROS - Abre os braços aos ricos. A
igreja é uma sociedade burguesa muito bem organizada.
O SR. LEôNCIO GALRÁO - Isto á parte, por exiguidade de tempo para melhores esclarecimnetos, que me distanciam do fim colimado, vou dar a palavra a Rui Barbosa
para dizer o que tem sido o divórcio nos grandes países que
o adotaram na legislação.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - A palavra de V. Ex. é fúlgida e tem autoridade nos meios católicos.
O SR. LEôNCIO GALRÁO - Somente nos meios católicos, não; porquê pelos meus lábios só passam expressõesde verdade. De outro modo não estaria nesta tribuna, trocando idéias com tão distintos colegas ...
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - V. Ex. está é errado';mentindo não.
O SR. AmR MEDEIROS - O orador está defendendo a
burguesia, como bom burguês que é . ,
O Sr. Presidente - Advirto ao nobre orador que lhe'
restam apenas cinco minutos para concluir seu discurso.
O SR. LEÔNCIO GALRÁO - V. Ex. é testemunha dotempo que levam os apartes com que os colegas têm ponteado meu discurso. Mas vou ser breve,quanto possível.
O divórcio na França. "Ninguém, como êsses dois beneditinos da arte, escreveu Ruy Barbosa, citand,o os Gon-·
courts, na sua História da Sociedade Francesa durante a
Revolução e o Diretório, insuspeitos ao Catolicismo, estudou os costumes da fase social criados, no seu grande país,.
pela lei do divórcio, instituída pela revolução, daí se irra-o
diando para nações outras:
Cousas, espíritos, tudo vacila, flutúa e o próprio lar
dêste mundo sem amanhãs se torna precário e passageiro. Já
não é senão' temporária a associação conjugal: riscou-sedentre as associações sociais essa indissolubilidade, onde re-
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side a santidade civil do dever do amor e a sanção racional
da união.
E por que condescendência com os preconceitos, por que
fraqueza ante a disciplina moral dos outros séculos, haviam
de ter deixado os legisladore::. da revolução ao laço conjugal
a sua solenidade, a sua perpetuidade? Que vem a ser para
êles o casamento? Puro comércio. Não é um ato civil, nem
um ato religioso: é um ato natural:" É a natureza em ação",
dizia Cambaceres, no projeto do Código Civil.
Nesse acôrdo licencioso entre as instituições e os costumes, nessa autorização da liberLmagem, nesse incentivo
ao desregramento pelo código Drganico daquela sociedade e
pelos princípios dêle, em que belo andar não vai a família?
Já não há escandalo possível: no sacramento do adultério a
prevaricação é uma solenidade. Agradam-se homem e mulher? A lei os ajunta. Deixam de querer-se? Com a mesma
legalidade se rompe o laço. Convola a mulher de marido em
marido, no encalço do prazer, indigna da felicidade, desatando, reatando, e redesatando a cinta. Circula como graciosa mercadoria. É esposa, enquanto não se enfada; mãe,
enquanto se diverte ... "
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - O êrro dos católicos, em
geral, é que estudam ontologicamente, metufisicamente os
institutos, em vez de fazê-lo historicamente. Historicamente, o amor estabelece a família, e esta se desenvolveu
antes de existir a igreja católica e a indissolubilidade do
matrimônio.
O SR. LEÔNCIO GALRÁ.O - É a história do divórcio
na França justamente, o que estou fazendo. Permita-me o
ilustre colega que prossiga. (Continuando a ler) : "O marido
(ás vezes, um órfão menor, com o direito de casar de sua
simples vontade, sem licença de ninguém), o marido corre
dos braços de uma aos de outra, buscando na esposa uma
concubina, procurando nas reduplicadas núpcias a saciação
do apetite, convertendo a virgem nura objeto de especulação
sensual. O casamento? A que o reduziram? Uma locação rescindível de semana em semana, de noite a noite. Que mais?
Uma contradansa. Divorciam-se por uma ausência de seis
meses, divorciam-se por oposição de temperamento, divorciam-se por nada. Casam para se divorciar; descasam, para
se recasar, sem que o homem tenha jámais o ciúme do passado, sem que a mulher lhe sinta o pudor."
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Então, não existe família na
França, na Inglaterra, em país algum civilizado.
O SR. LEÔNCIO GALRÁ.O - É a história da instituição
do divórcio na França, de autores insuspeitos, que estou
lendo, bem o vê V. Ex.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Leia V. Ex. o livro de
Wandell sôbre a família francesa.
O SR. LEÔNCIO GALRÃO (Continuando a lêr) : - "Nos
passeios, os que ontem eram esposos, hoje se encontram, e
se- cruzam já ligados por outro himineu. De tal maneira se
esqueceram, que se cortejam. Ao divórcio se entregaram em
presa todas as classes da sociedade, altas e baixas. Aquí é
moda; aH é veso. Mulheres de antiga qualidade, condessas
divorciam-se, e vão matrimoniar-se com os seus antigos
criados. Em Nancy, en:1 Metz, a cada acantonar das tropas
nos quarteis de inverno, os soldados casam, convindo previamente em descasar quando regressarem. E porquê o povo
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não havia de faze.r de sua parte como o mundo elegante?
Porquê não tomarIa o seu quinhão no "código da crápula"?
Dantes batia a mulher. Agora vai morigerar-se: pô-Ia-á
no olho da rua."
O SR. ZOROA8TRQ GOUVEIA - Aliás é doutrina até certo
ponto católica, a do de::;preso da mulher.
O SR. LEôNCIO GALRAO - É V. Ex. quem a está prégando.
O SR. ZOhOASTRO GOUVEIA - São Paulo disse: "Casar é
bom, não casar é melhor."
O SR. LEôNCIO GALRÃO - Não casar é a perfeição.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Ai! do mundo se essa perfeição fosse adotada. V. Ex. não estaria aqui a nos deliciar com o seu belo discurso.
O SR. ACIR MEDEIROS -:. São Paulo ai está contra Cristo.
O SR. LEôNCIO GALRAO (Continuando a lêr): - "A
E'rança já não é mais que um vasto lugar de prostituição.
"Estabelecestes em Frant;;a um mercado de carne humana,
brada Delvile na tribuna nacional. Toda idéia de moralIdade conjugal desaparece do animo da nação; e, ao passo que
os hospitais regorgitam, que no ano V, só no Departamento
do Sena, se eleva a quatro mil o número de enjeitados, e
a quarenta e quatro mil nos mais departamentos, o Conselho dos Quinhentos examina a petição de um sujeito que,
viúvo d~ duas irmãs, requer esposar-lhes a mãe.
Entretanto que de almas nobres e gentis esmagadas e
desamparadas! Que de ternuras repudiadas e gementes I
Quantos corações dilacerados pela harbaridade de um caIlricho, pela cruêza da ingratidão, ou da indiferença! E como
não treme o punho, forcejando por não tremer, á assinatura
dêsse contrato fúnebre,' onde os contraentes se desfazem
um do outro, e, ás vezes, enquanto êste renuncia, aquele se
liberta.
.
Mas, por uma que deplora, e não se consola nas saudades, quantas impacientes e versateisl Por um divórcio, que
se sofre, quantos que se reclamam I Caiu em letra morta, a
lei cristã, por onde a esposa era, não um ente idêntico ao
homem, mas uma companheira a êle semelhante. Atualmente, igualdade perfeita: .0 marido repudiável pela mulher; 1'1 mulher pelo marido. Ela sobreexcede em volubilidade
ao homem: de 5.994 divórcios celebrados no registro civil,
da comuna de Paris, em 15 meses, 3.870 foram de iniciativa das mulheres, por conta dêles correm 887 dos ·1. H5
imputado's á incompatibilidade de temperamento. Todo êsse
mundo vive a chafurdar nos sentidos, animalizado".
Delicioso o quadro, :não é? pergunta Ruy Barbosa ..É a
liberdade no amôr. É o progresso no matrimônio. É a abolição do caruncho religioso. É a redenção do lar, o paraíso da
honra. a bemaventurança da espécie.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA, - V. Ex., afirmou há pouco
que as viuvas vivem honestamente. Porquê as divorciadas
não poderão fazê-lo?
O SR. LEONCIO GALRÃO - Podem.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - O fato de se separarem não
quer dizer. que vão cair na prostituição.
O SR. LEôNCIO GALRÃO - O argumento de V. Ex.
prova demais: que as desquitadas também o podem fa:lJer ..•
O SR. ZOROASTRO GOTJVEIA - Natural I
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O SR. LEÔNCIO GALRÁO ·vórcio.

Logo, não é preciso o di-

o Sr. Presidente - Advirto ao nobre orador de que está
'finda a hora regimental da Sessão.
o Sr. Magalhães Neto (Pela ordem) - Sr. Presidente,
.requeiro a V. Ex., consulte a Casa se consente na prorrogação da Sessão por 10 minutos para que o Sr. Deputado
,Leôncio Galrão conclúa o seu discurso.
(Consultada a Casa, é apl'ovado o requerimento do senhol'
Magalhães Neto.)

O SR. LEÔNCIO GALRÁO -:- Com os meus agradecimentos á generosidade dos dignos colegas que me honram com a
'sua atenção, vou procurar ser breve.
Como na França, nos Estados Unidos: é assim que depõe
'0 juiz americano Noah lJavis, do Supremo Tribunal de Nova
York:
'
"O nosso regime de divórcio é bárbaro e aviltante. Tem
"levado a aumentarem largamente os divórcios par a par com
·os casamentos. Em alguns Estados a razão entre uns e outros de um para trinta e cinco subiu a um para dez. Noutros
chega a ser um para seis. Outros há onde ainda é mais
,crescida .
.. Á essa liberdade de separação os filhos se antolham
embaraços; e onde quer que penetre êste sentir, o miasma
do divórcio é fatal á maternidade. Os justos preceitos da lei
·da natureza, lei de Deus, e do honesto patriotismo, que põem
na sucessão de uma progênie virtuosa e robusta as sólidas
·esperanças da saúde e grandeza de nossa nacionalida<;l.e. estão em risco de ser tão de todo sacrificados ás nossas mesquinhas idéias sôbre a comodidade individual que já se nos
.chega, segundo as leis da sociologia, a prefigurar a esterilidade. "
Vejamos agora, Srs. Constituintes, o que se deu na Alemanha. Restabelecido pela Reforma, no século XVL 0. ';''íórcio tinha a princípio a sua extensão circunscrita aos casos
·de adultério e poucos outros de maior gravidade. Em 179!{,
o Landl'echt prussiano o ampliou quasi ás raias extremas, incluindo entre os motivos de separação as sevícias, as injúrias, as sentenças penais, a' embriaguez, o abandonú, a prodigalidade, a quebra das obrigações alimentares, a mudança
de religião e o mútuo consenso. Não contente, abrld a port.a
-ã dissolubilidade conjugal por vontade exclusiva de um dos
consortes, quando obstinado em reclamar v divórcio sem causa
cabal, autorizando então o juiz a pronunciá-lo com a perda
de um sexto dos bens do esposo renit:mte a favôr do outro.
. Já Madame de Stael dizia no' seu famoso livro Da A~e
manha: "Não se pode contestar que a facilidade do divórcio
nas províncias protestantes atenta contra a própria santidade
do casamento. Muda-se ali tão tranquilamente de esposo,
como se se variasse de cenas em uma comédia. É assim que
os costumes perdem todo o caráter de estabilidade."
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Todas as leis estão sujeitas
a abusos. Isto indica que a lei do divórcio. deve ser concienciosamente estabelecida para evitar tais excessos.
O SR. LEÔNCIO GALRÁO - Na Inglaterra: "No seu
Paraíso Perdido, o poeta Mílton, infeliz no casamento. pleiteava, no dizer de Gladstone, a licença no divórcio por aver-
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são ou incompatibilidade entre os casados. É somente daa·
desditas dos homens que êle se comisera nos casais infelizes,.
e encara com interêsse muito secundário o das mortificações.
da mulher, cuja existência mal parece perceber."
A sua teoria, com efeito, era que o casamento se fizera
para o homem, e a mulher para o casamento. Três vezes casado, nem mesmo para com a última esposa, carinhoso arrimoda sua velhice e da sua cegueira, teve grande ternura.
Gladstone combateu fortemente o divorcismo e, vinte
e um anos mais tarde, escrevia êle: "Com pezar registro, após
vinte e um anos de observação dos fatos, a convicção em que
me acho, de que o acerto geral dos meus argu~entog e das
minhas previsões naquela época têm sido tristissimamente
demonstrado pelos daninhos efeitos dessa medida sôbre a.
moralidade conjugal do país."
Que diria hoje Gladstone, que, quinze anos mais tarde,
citou o caso de uma americana que aos 42 anos já havia sedivorciado 28 vezes? Pergunta um conhecido e profundo escritor.
.
Será esta, senhores, a situação que nos espera, se por
desgraça nossa, algum dia, fôr incluído o divórcio na legis-·
lação brasileira.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Não apoiado. Só assim se
moralizará a família realmente.
.
O SR. LEóNCIO GALRÁO - Não me resta tempo para
justificar emendas e idéias outras por que nos batemos, em·
nome e para bem dêsse Povo que nos elegeu, como seja, porexemplo, a questão do casamento civil e a do religioso.
Desejaria mostrar que, com o reconhecimento da validade do casamento religioso inscrito no registro civil, é aos
pobres que se procura amparar. Os ricos dispõem de recursos'·
e podem cumprir o seu dever de cristão e de cidadão. Os
pobres, porém, não poderão fazer, muito embora se decrete
a gratuidade do processado e da sua celebração. Gratuita já
era esta. A do processado não produzirá o efeito desejado.
É a despesa com os chamados procuradores que os encarece.
O escrivão, ài;íenas, coordena os papeis e dá curso á divulgáção dos proclamas. O preparo dos documentos exigidos
pela lei - declarações, certidões, atestados - corre por conta,
de terceiros & são êstes que auferemos resultados monetários do seu trabalho, incluídas as despesas feitas com a aqui-'sição de provas na conformidade das exigências do respectivo juiz.
O processadp, se em alguns lugares não sofre dificuldades, em outros já não sucede o mesmo. Varia a jurisprudência. Em algumas circunscrições, publicados os proclamas e
não havendo denúncia de impedimentos, o escrivão passa a·
certidão de habilitação e aos nubentes é livre casarem-se onde'
quiserem. Em outras, os magistrados exigem que os autos
lhes sejam conclusos, alguns mandam ouvir a promotoria,
e só depois de publicados pela imprensa local, os editais dão'
sentença, sendo variável ainda a jurisprudência em relação'
ás provas de idade, em que se manifestam por demais exi-·
gentes alguns juízes, só admitindo o suplemento da certidão
de idade por justificações, que não custam poucos mil réis.
O SR. ACIR MEDEffiOS - É assim que procede a burocracia burguesa.
O SR. LEóNCIO GALRÁO - Acresce que em muitos lugares do interior não penetram os escrivães, que aguardam:
as partes, em seus cartórios. Nas suas viagens de desobriga'
muitos casamentos celebram os párocos, dos pobres princi-
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palmente e dos que vivem maritalmente unidos por motivosvários ...
O SR. ACIR MEDEIROS - Mas não casam sem dinheiro ...
O SR. LEôNCIO GALRÁO - Ouça o meu colega, Sr. Acir
Medeiros: Sou o vigário pobre de uma freguesia rica. Ouça
mais: Quando se decretou o casamento civil, fui eu quem
ensinou a preparar os papeis para o primeiro casamento
civil que se celebrou em minha terra e, ainda, quem instruiuo juiz de paz que o presidiu.
No meu Município, onde tenho de vida paroquial 45
anos, só não se casa civilmente quem não quer, ou não pode.
A todos aconselho a cumprir a lei para garantia de seus
bens. sem olvido do seu dever de cristãos.
Eé, por isso, que conheço a vida do pobre ...
O SR. ACIR MEDEIROS - Conheço mais do que V. Ex.
O SR. LEÔNCIO GALRÁO - Não conhece, não.]f; por
os conhecer, anos muitos de vida decorridos entre êles, que
advogo a validade de casamentos celebrados sem o concurso
dos funcionários civis. Por isso ou por aquilo, casaram-se
só religiosamente. Já agora lhes é quasi impossível acorrerem ao cartório. Vivem marid.o, mulher e filhos, na pequena
propriedade que, com sacrifício, adquiriram, Rara amparo da
velhice e garantia dos sobreviventes. Dá-se a morte do chefeda família. E ainda bem não lhes secaram as lágrimas, ás
vezes ainda o corpo do extinto não baixou ainda ao túmulo,e já um parente, de ordinário indiferente ou inimigo do pobre homem, apresenta-se e íntima a mulher a sair de casae de tudo se apropria, porquê, declara em altas e atrevidas
vozes: nem ela, nem os seus filhos têm aU causa alguma:
não se casaram civilmente, êle é o único herdeiro.
Sôbre o exame pre-nupcial que o Substitutivo crea em,
uma das suas disposições, muito teria a dizer. O tempo urge
e limito-me á declaração de que o considero inexequível no
Brasil. Quando muito, se poderia aplicar, a título de experiência, nas capitais. Ainda assim seria falho, porquê não é
só pelo casamento que se dá a procreação, a não ser que seestabeleça no País o sistema de esterilização de Hitler.
O SR. MAGALHÃES NETO - Êste é o único argumento
que se pode apresentar sem maior estudo contra o exameprenupcial.
O SR. LEÔNCIO GALRÁO - Ao demais, nubentes isen,..
tos de qualquer moléstia podem adquirí-Ia depois de casados. Nos Municípios do interior seria a redução ao míni-mo dos casamentos, quando mais não fosse, á falta de médicos.
"Quando, Senhores, a Convenção americana, de que u
convenç.ão francesa foi a antítese, labutava entre' escolhos
temerosos, na tarefa da construção nacional, dia houve, em
que todos os animas sossobraram, parecendo irremediavelmente naufragada a tentativa de compôr das colônias re-demidas uma grande nação. Então, em momentos de inexprimível tristeza, Franklin se levantou, entre os constituintes, e disse: "Temos discorrido um por um todos os Estadosda Europa; mas nenhuma das suas constituições se adapta
ás nossascircunstancias. Posta esta assembléia em tal si-tuação, como que ás escuras no buscar da verdade, e quasi
incapaz de a discernir, quando a encontre, - como vem user que, até agora nos não tenha acudido socorrer-nos aoPai de toda a luz, exarando nos ilumine o entendimento?'
Tenho vivido largos dias,senhores, e quanto' mais vivo;.
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mlais convincentes provas se me deparam desta verdade,
_ que Deus superintend~ os ~egócios humanos".
Se um filósofo, que slmpatIsava abertamente com os esoÍritos mais livres de França, assim pensaVêl e assim se ex'pressava, não compreendo porquê nós, cãtólicos brasileiros,
'hesitamos em pôr o nome de Deus no preambulo da nossa
:Carta Constitucional!
Quando é que Deus. em toda a nossa vida de Nação. esteve de nós separado, para que agora o releguemos?
O SR. AcÍR ·l\fEDEIROS - O proletariado tem estado afastado continuadamente de Deus.
O SR. LEôNCIO GALR..:\.O - V. E,""{. só poderia dizer
isto em seu nome pessoal, não em nome do proletariado.
O SR. AciR MEDEIROS - Falo em nome do proletariado,
porquê o represento.
.
O SR. LEôNCIO GALRÁO - Engano de V. Ex. O pro:letariado brasileiro é todo católico. V. Ex. é urna exceção
a confirmar a regra.
Não perco, entretanto, a esperança de vê-lo redimido
dessa intolerancia, que muito me penalisa.
Não foi Deus, Senhores, que abençoou o Brasil, no seu
natal, nas plagas selváticas de Porto Seguro, á sombra da
:bandeira que anunciou ao· mundo o alvorecer festivo desta
nacionalidade gigante, que é de todas a sem igual?
Não foi a Deus que tantas vezes agradecemos a vitória
.do nosso Povo contra os audazes aventureiros que, sequiosos
do nosso ouro, invadiam as nossas terra". sacudindo o turíbulo da nossa fé e cantando o te-deum da nossa gratidão?
Não é a Deus, que ternos recorrido nas nossas desditas?
Não é a Êle que ternos louvado lérri-nossasalegrias?
Não é a Êle que colocamos no mais alto das nossas co~
'linas, - O Cristo Redentor,- sôbre o cimo do Corcovado,
corno o guia dos nossos destinos; o senhor da nossa terra e
da nossa gente"?
Porquê, então, não colocá-lo, a Êle que é o princípio
,rle todo o creado, no preambulo da nossa Constituição, si só
Êle é o grande , só Êle é o todo-poderoso, só Êle é o sábio,
porquê, parodiando Rui, dele emana toda a grandeza, todo o
poder, toda a sabedoria? (Muito bem; muito bem. ·Palmas.
-O orador é vivamente cumprimenta,do.)

°

Durante o discurso do Sr. Leôncio Galrão,
Sr. Cristóvão Barcelos. 2° Vice-Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo senhor Pacheco de Oliveira... 2· Vice-Presidente.

O Sr. ~residente - Esgotado o tempo da prorrogação,
-vou levantar a Sessão, designando para a de amanhã a mesma
ORDEM DO DIA

Continuação da discussão do projeto n. 1-A, de 1934.
i(Substitutivo Constitucional -

28& Sessão.)

Levanta-se a Sessão ás' 18 horas e 20 minutos.

123" Sessão, em 17 de Abril de 1934

.

Presidência dos Srs. Antônio Carlos, Presidente; ~ernãndes.
Tkvora, 2" Secretário, e Pacheco de Oliveira,' 1" Vice-Presidente

1
.

-

Ás 14 horas, compcrecem os Srs.:'
.

.. -

AntBnio Carlos, Paclieco~de Oliveira, Cristóváo Barce- !os, Fernandes Távora, Clementino Lisbôa, Valdemar Motu,.
Aivaro Maia, M&rio caiado, Luiz Tirelli, -4lfredo da Mata, .
Joaquim Magalháes, Lino Machado, Magalháes d e -4lmeiGa,
Costa Fernandes, Carlos Reis, .-4doli Soares, Godofredo Viuna,. F5eire d e -4ndrade, L u i z ~Sucupira,.Taldemar 'Falc50, José
Borba, Leão Sampaio, Kerginaldo Cavalcanti, Alùt2rt.o Roselli, Veloso Borges, Herectiano Zenaide, Barreto Carnpe10, Agamenoc de Magalhães, 8outo Filho, Arruda Falciío, :
Arruda ~ ~ m a r Arnaldo
a,
Bastos, Alde Sampaio. Siniões Bnrbosa, Góis Monteiro, Valente de - Lima, Guedes Koy e i r a , Rodrigues Dória, Deodato Maia, J. J. ,Seabra, Marques dor:
Reis,' Prisco Parafço, - Magalhiies Nelo. Iledeiros Seto, Ar-.
tur Neiva, Alfredo .IZascarenhas; Ledncici :Galrão, Nanuel
Arnold Silva, Lnu-:Novais, Negreiros Falcão, -Aloísio Filho.
ro Passos, Fernando ' de, hbreu,. Godofredo :Menezes, Joneri
: Rocha, Henrique
Dodsworth, Amara1 Peixoto. LeitUo da.
Cunha, Olegdrio Mariano, Nilo. de Alvarenga, Alfpio Coslallat. Fernando Magalhães, José -Eúuardo, Lemgruber Filho,: Jos4 Braz, Martins Soares.. Pedro- A1eiso. Augusto de Lima,
Negrão de Lima, Augusto Viégas, Mata Macliado, Delfim -Moréira, Odilon' Braga, - Vieira :Marques, Clemente Medrado,
.Raul Sá, . J o á o Beraldo, Furtado: de Men-es,' Cristiano Ma-.
~

-

'

'
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O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o oompagecimento de 125 Srs. Deputados.

Está aberta a Sessão.
O Sr. Valdemar Motta (4" Secretario, servindo de 2"),

-.procede á leitura da Ata da Sessão antecedente.

O Sr. Presidente - Se algum dos Srs. Deputados tem
-~.etificaçÕesa fazer sdbre a Ata que acaba de: ser lidà; 'queira envi8-Ias, por escrito, á Mesa nos têrmos do Regimento.

Vêm á Mesa as seguintes

Requeiro que a emenda n. 1.503, da minha autoria, seja
-publicada com as retificações abaixo.
Sala das Sessões, 17 de Abril de 1934. - Abelardo Mayrinho.

Ao arte 91, .Substitua-se o paragrapho '1 pelo seguinte:
a 1 . 0 Excetuam-se as acumulações em cujo favor mili.
'tem, em conjuncto, as seguintes condições:
a ) afinidade t6cnica entre os cargos acumulados;
b) possibilidade material do desempenho harmdnico
t:dêsses cargos;
- ,
. c) os vencimentos de um cargo não serem superiores a
'50 % dos cargos de remuneração mais elevada;
d: provimento, nos v o s acymulados,. por forca de
-concurso na fórma da lei, ressalvada a hip6tese do para.gráfo 3" do presente artigo.

.

mariutenção' integral da redação do artigo 171 do Substituiivo da Comissão-Constitucional.
Sala das. Sessões, 17 de Abríl de 1934.
Delfim Moreira
J u n i o ~ .- Licurge Lezte.

-

Em seguida, é aprovada a Ata da Sessáo ant.ecedent.0.
O Sr. ne&iqne Dodsworth - Peço a palavra, pela ordem.
O Sr. 'presidente - Tem a pala-,

o nobre Deputtido.

O Sr. Henriqne Dodsworth (Pela orde)n)

'

- Sr.

.

Presi-

dente, como não se trata de uma retificação-á Ata que V. Es.
.acaba de dar como ,- aprovada, só posso me prevalecer de
uma questão de ordem para falar no sentido de -pedir a
'V. Es. a gentileza de mandar verificar os õriginais da
,emenda n. 1.383, de vez que foram, na publicaçáo, omitidos
o nome do Professor Miguel Couto e o meu. Sou o primeiro
... signatário da emerida'(1): Trata-se de um lapso que deve ser
reparado, por issa que a: emenda é relativa á eleição, do
Prefeito do Distrito Federal,, pelo .sufrágio-direto, isto C,
- p o r escolha do Povo.
Subscreveram-na quatro colegas de
.bancada, se,ndo que dois, repito, . tiveram os seus nomes
omitidos. Ir. Es.' sabe, Sr. Presidente, que, além dêsses
quatro Deputados, pronunciaram-se no mesmo sentido o s
S r s l Leitáo da Cunha, que tem emenda de sua a;utoria, e
OlegArio Mariano, que primitivamente, também assiniíra
.emenda s6bre a eleiçáo direta.
Xão podendo fazer retificaggo por escrito, sou levado h
pedir, pela ordem. que V. Es, tome as necessárias providendas.

O Sr. Presidente - -4 emenda' a. que aIude o nobre Depu- -'tado será de : novo publicada com a s assinaturas a mie
'S. -Ex.s e refere.
O SR. HEKRIQUE D~DSLVORTH.- Agradecido a 6.Ex.
5

r.

u

O Sr. Presidente --Passa-se

k lekura do Expedicntc.

O Sr. Clementino Lisboa (3" Secretário, s e ~ h d or,le -TI
:procede &_leiturado segginte .
.

EXPEDIEXTE
.

.

-.

.
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O Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente- ,Tenho sobre a mêsa, desde a Sessão de ontem, o seguinte

Requeremos que por interm6dio dá Mesa dirigente dos
traba1ho.s da AssemblBia Nacional Constituinte, sejam solicitadas informações urgentes ao Exmo. Sr. Ministro da Justadas. sob auâis razões foram Dresos em a noite de 15 do corrente, os Ópcrários componentes d a assemblkia que se -realizava na Federaçác dos Rfaritimos, ás 18 horas daquele dia,
quando aquela reuni50 se efetuava de conformidade com o
que estatue o decreto n. 19.770 de 19 de Março de 1931, que
regula a materia.
:
Sala das Sessões, i6 de Abril de 1934. - V e d e Toledo.
- João Vitaca. - Waldemar Reikdol. - Acyr Medeiros. Acitrcio Torres. -Souto Pilho. - Heni-ique Dodsworth. - Gilberl Gabeira. - Aloysio Filho. - Odon Bezerra. Bias Fortes.
Armando Laydner. - Soares Filho.
Gua-.
racy Silveira. - Amara1 Peixoto Filho. - CarZos Reis., -.
Jiinur~node ~ ~ o u r -Lacerda
u.
W e m c k . - Kerginaldo Cavalcnnti.
Joüe ViltasbGas. - Carneiro de Rezende.
Alipio Coslalat. - Can~posdo Amaral. - Cardoso de Mklo,

-

-

-

O Sr. Presidente - Ãcompanha '6 requeriment,~que
acabei de Icr - o scguinte
ItEQUWIMENTO DE URO&NCIA.

..

Rcqacrcrnos trrg~nciapara discussiio 6 votaçãó do requerimc?nlo de infoilmnyües, assinado pelos Srs. Deputados Vasco
de Toledo o- oulros.
-Sila das SCSS~CLE.
16 de Abril d e -1934. - Joúo ~ i t a c i

- IValdemar
Knndcr. - Acurcio

Acllr J!cdc%rna.

I

. .

'
-.

-

Reikdat;~ V. de Toledo.'
Ado1ph.o
Torres.
Souto Filho.
Hcnriqgo Do&?:?orlh.,- GiLhert Gabeira -- Alo.~sio~
PQho
Osorio Borha.
Bias Fortes.
A m n d o Laydner;
Guaram Silveira.
Amara,? Peixoto Filho.
Soares Filho:

-

--

-

-

;

:

.
.
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abertas em consequência do =imperativo moral, notadamente
nos casos de-vo-bs de pesar por falecimento de pessoas ilustres e em outros congêneres.
Se a tolerancia da Mesa fosse até ao ponto de aceitar, . ,
para submeter á consideração da Casa, assunto como o de
que a q u í s e trata e, sobretudo, tendo em vista os precedentes, 6 claro que a AssembIAiá terizi a sua atenção atraida, .
por bastante tempo, para outras questões, com prejuizo da
exclusividade .do assunto contitucional prescrito no Regimento.
O SR MINUANO
DE MOURA - A Assemléia é a soberania
nacional. Deve tratar de tudo.
O SR. PRESIDENTE
- A soberania.naciona1 da.Assembl6ia
: já se pronunciou, de modo expresso, quando votou seu Regimento, ao qual a Mesa. tem d e ficar adstrita.
O SR. ZOROASTRO
GOUVEU
- A Assembleia, ao contriirio
da política de Pombal, trata primeiro dos mortos, para depois tratar dos vivos.
. O SR. PRESIDENTE
- O caso j6. não é mais com a Mesa,
mas com a AssemblBia.
' continuando :
Cumprindo-me tomar no. mais alto, apreço todas as iniciativas que provêm dos meus ilustres colegas da tissembleia, e como o requerimento autorizava. precisamente, a
Mesa a- conseguir do Sr. Ministro da Justiça as informações
relativas á mat6ria, eu me apressei -em conferenciar com
S. Ex., que prontamente me deu os esclarecimentos necessários, os quais transmitirei aos signatarios do requerimento, considerando, assim, haver satisfeito os propósitos
que os mesmos tiveram em vista.
informou-me o Sr. Ministro da Justiça que, realmente,
essas prisões se realizaram, para investigagões quo diziam
respeito á ordem pfiùlica, e que, em ònsequOncia de invcstigações jii prcwdidrts, é muito reduzido o número daqiieles
.
.
que se acham presos.
0 SR. VASCO
DE TOLEDO
- Sã0 92. :
'.
.O SR. PRESIDE~TE-OS que se acham detidos continuam
a ter csclarccidas as suas atitudes, afim de que o Governo,
empenhado em a - todos conceder liberdade, conceda-a o mais
.
.
possível.
.
.
.
depressa
São estas a ~ ~ i n f o r m a ~ ócom
e s , as quais, parece-me, es- :.
tarão satisfeitos os Srs. Deputados, que assinaram os reque-

..

'

-

- 98 O SR. -HENRIQUEDODSWORTH - É muito vago.
- --

O SR. JOÃO VITACA
- OS autores do requerimento queriam'saber quais as razões que levaram a polícia a invadir a
sede da Federação Mzrítima.
== O SR. PRESIDENTE
- Razões de ordem pública, afirmoume o Sr. Ministro.
O Sr. Eenriqae Dodsworth- - Peço

ordem.

O Sr. Presidente

worth.

-

a palavra,

pela

em a palavra o Sr. Henrique Dods-

O Sr. Henriqne ~ o d s w o r t h(Pela ordem) - Sr. Presidente, V. Ex. acaba de declarar que o requerimento apresentado por vários Deputados, e do qual sou um dos signatgrios, trata de assunto relevante, que V. Ex., entretanto, se vê impossibilitado de submeter á consideração da
Assembléia, por isso que os debates estão restritos á matéria
constitucional .
Tem V. Ex., porém, na sua alta sabedoria e nas prerrogativas de Presidente da Assembléia, dentro do Regimento,
a maneira simples para resolver o assunto, sem a perturba030 de nossos trabalhos: a convocação de uma sessão extraordinária para examinar a questão, a exemplo do que V. Ex.
jii teve oportunidade de fazer, quando foi apresentado o projeto de Reforma do Regimento, que não cogitava como não
poderia cogitar, de matéria constitucional.
Assim, dentro dos termos do Regimento, poderá V. Ex.
resolver êste caso.

O SR. PRESIDENTE.-VOUconsiderar, com a devida akn@o,
.

a sugestão que acaba de ser feita pelo nobre Deputado.

O Sr. Vasco de Toledo

O Sr. Presidente
.
Vasco de Toledo.

-

- Tem

Peço a palavra, pela ordem.

a palavra, pela ordem, o Sr.

O Sr. Vasco d6 Toledo-(peta ordem) - Sr. presidente,
os signatários do requerimento a que V. Ex. alude, querem deixar aqui consignado- que não s e consideram satisfeitos com a maneira pela qual o Sr. Ministro da Justiça informou a V. Ex., pois g u e têm a int-enção srecisa de trazer
a esta -4ssembléia, no momento oportuno em-que estão reu-nidos: os representantes do Brasil, o seu veemente protesto ,
contra a maneira absurda pela qual a Policia do Distrito Fe-dera1 .cercou2 a sede da Federação Maritha, legalmente
.consti%ufdae reconhecida pelo Ministério do Trabalho, pren:
dendo- os-que ali-se reuniam, conforme refere- o mesmo - r e i
.-querimento. Fica assim bem claro e patente .que,-em-. nosso
.Y?+,, nZò: existe liberdade de opinião e da rengião-e
mais -honesto --eu diria melhor, mais "decent6
sena que:o~Gov8rno negasse ao Povo .esse-üireito, ..em v? d e recorrer -a2blcrgue de-procIamaf uma liberdade
-(-to
- - - .- que n8o existe.
.. .
h;
muito
bem.jL
.
_
.
. - -.=
.
- -,.- .-.
.
- - - .. -.
.. . -..-" - ,. -

-

"

'

- 99 -

O Sr. Presidente
De acordo com o ~egimento,vai-se
passar & Ordem do dia (p.ausa.)

Comparecem -mais os Srs .:
CuEha BIelo, -4bel Chermont, Mario Chermont, qeiga Cabral, Leandro Pinheiro, Moura Carvalho, R o d r i g ~ e sMoreira,
Ageno? Nonte, Hugo Napoleão, Pires Gaioso, Figueiredo Rodrigues, Pontes Vieira, Xavier de Oliveira, Silva Leal, Ferreira de Souza, Irenêo Joffily, Pereira Lira, Luíz Cedro, Mario Domingues, Augusto Cavalcanti, Osório Borba, Humber- .
to &loura, Izidro Vasconcelos, Sampaio Costa, Clemente Mariani, -4rlindo Leoni, Edgard Sanches, Homero Pires, Gileno.
Amado, Francisco Rocha, Paulo Filho, Rui Santiago, Niguel
Couto, Sampaio Corrêa, Joáo Guimaráes, Prado Kelly, Raul
Fernandes,YCésar Tinoco, Acúrcio Tôrres, Ffibio Sodré, Cardoso de Melo, Soares Filho, Buarque Nazareth, Ribeiro Junqueira, Gabriel Passos, José Alkimirn, João Penido, Daniel
de Carvalho, Belmiro de Medeiros, Licurgo Leite, Celso NacKado, Bueno Brandáo, José Carlos, Rodrigues riives, Guarac í Silveira, Hipólito do Rego, Zoroastro Gouveia, Carlota de
Queiroz, -4breu Sodré, -4ntonio Covelo, Morais Leme, Generoso Poncc. JoZo Vilasboas, Alfredo Pacheco, Francisco Vilanova, Plfnio Tourinho, -4ntonio Jorge, Idálio Sardenberg, KerCoiRamos. Bdolio I<onder, Simões Lopes, Carlos Masimiano,
Demélrio Savier,Gasaar Saldanha, Alberto Diniz, Acir Bicdeiros, Gilbcrt Gabeira, Francisco Moura, Edwald Possolo, Guilherme Plzister, tiiigust,o Corsino, Jogo Pinheiro. Horácio
Lafer, Euvaldo Lodi, Mario' Ramos, Rocha Faria, Gastáo d e
Brito, Oliveirs Passos, Pinheiro Lima, Levi Carneiro, Morais
Paiva ( 9 1 ) .
'

Deixam. de comparecer os Srs. :

-

Thomaz LObo, Jcová 3fota. Martins Vens, Odon Bezerra,
João Alberto, Solano da Cunha, J ~ 3 6S& Antonio Machado,
Leandro Maciel, Augusto Leite, Atila -4mara1, Carlos Lindenberg, Lauro Santos. Pe-ira Carneiro. Oscar Weinscliensk,
Gwyer de .Azevedo. B i s F o ~ t e s ,Me10 Franco, AdBlio Maciel,
Pandiá Ca16geras. Simão da Cunha, Aieixo Parayassú. PUnio Correia-de Oliveira. Mário Whntely, Cardoso de Nelo Neto. Domingos Velasco, Lacerda Pinto, hfaurício Cardoso, Anes
Dias, -Frcderico Wolfenbutell, Alberto Surek, Mário Manhães,
VAlter- GosIing. Pedro Raclie, Pacheco e Silva, Roberto SimoFen, Davi Meinick, Koyeira Penido (38)

-

ORDEM DO DIA

-

4

-

*.

~ontinuwãoda discussão

do projeto n. i-A

de 1934. (Subseitutivo Constituciopd. =-

-.
0'-~r.Presidente - . ~ ~ t ? iem'di&ussáo

a palavra o Sr.
--.

-

Cunha Vasconcelos.
-.

.

.

28' Sessão.)

--

-_

-

o >rojecto. Tem<
.

:ss

7

O Sr." Cunha _~aic&ceios Sr. Presidente,_ S r S =Const.it&nteçr Ocupãndo~
a tribuna.para"justificar algúmas emen- - _ das, T e tive .a-honra d e oferecer -ao Projeto ~e,Constifxi@o
='. :
em elaborago,
sem saber
. "- - - -..
- - sinto-me em s6rip-;dificuldades

.-

.

'

"

.

Z

.
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.
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por onde deva com&çar. Tenho a língua presa entre os ponteiros do relógio, que correm velozes, e sou obrigado a deixar a tribuna dentro do prazo máximo de uma hora. A angústia do tempo levar-me-& a sacrificar as explanagões das
teses a discutir, nas quais s6 pela rama, a furto, prtderei t&
car. A pressa, srahor Presidente, -6 inimiga da perfeiçãoTinha razão Napoleáo quando recomendava aos seus soldados: "Devagar para chegar depressa," A verdtde da acssa
afirmativa vem se fazendo sentir dia a dia nas mutacões r&pidas do nosso regimento interno, ca ordem dos nossos trabalhos, no nosso cenário politico. A Comissão dos 26, tão
injustamente malsinada e anatexnatizada pa!o. seu aspecto regional. foi reduzida com grande felicidade, aliás, a uma
comissão central de trks membros, encarregada de dar parecer shbre o projeto, ouvidos os relatores parciais dos trabalhos distribufdos. De súbito, dissolve-se esta ~,omissão,e .
criam-se oito subcomissões de três membros cada lima para
substituir a primitiva comissão central. A primeira reforma obedeceu 6 necessidade de acelerar a marcha dos
trabalhos e manter a necessária harmonia de vistas no estudo das m ~ l t i p l a sciuestões que enserra o projeto. A segunda, que está em vigor, destruiu completamente a p r t
meira e os seus elevados intuitos. E, assim, nestas correrias, de lura em-lura. vamos imitando a vida rasteira dos
caranguejos, entre o lamarão e a areia, o esoopso de suas
marchas e contra-marchas. A fragmentação do comit6 central
em oito frações pode satisfazer á vaidade de muitos, os interesses regionalc. mas ser6 de resultado negativo. As questões científicas n50 se resoivem pelo maior niimero e siri:
pelo número de cùmpetentes. Parece-me. senhor Presidente.
que h8 o propósito de anular o Substitulivo da Comissão
constitucional, fasado tanIa>i,cvezes de reacionário por ter
reproduzidcr em suas linhas gerais 8 nossa sábia e Iiber:*ima
Constituição de 189.1,:consagrando. os .mais s8os principias de
democracia liberal e federalismo.- t'énso, entret.aritc, que a
coniissiio central fez o niáriimo que de:a se poderia esperar
e excedeu mesmo a minha espectativa. Mas não quero julg6-Ia com a minha própria-autoridade. Cedo a palavra ao
grande 6rgã0 de publicidade. o "Jornal do Comdr@on: " 0 parecer gue ontem publicámos n a integra 6 uma peça notAve7 sob tcdos os títulos. O Sr. Raul Fernandes, de ac6rdocom a prdpria n~issãodo comite revisor, 1160 procurou fazer obra de doutrina, não tratou (Ie indicar a melhor forma
a escolher. S. Es. tratou de realizar um ato polftioo 'ie
conciliação, a base de um compromisso que gudesse obte?
maioria-no plenário. Não cogitou do melhor, mas do possível.
LamentAmos. entretanto, que o espfrita conciliador d!, co-mité revisor não fosse além e não anulasse o cpe o Anteprojeto tentara consagrar.
*
.
.
*A -extensão dai atribuições ~egiçlativasdorp&er--c&tral que o SúSstitutivo manteve não pode ser considerada um
.compromisso, -uma tentativa de conciliação, - pois anula de
-fato, o sistemâ Tederátivo e a-autonomia dos Estados.--Tamb6m .ldentamos que o Substitutivo inclufsss .nacaintU%-dos representantes a. representação profissio-~l,que deseskUIu-a:
f ormã--'democra-tiva:de governo e desequrlibrou~.todo_a'e p - B r i o - necessár'io ao bom funcionamento docsfstema -fed@ra--'
t i v o ~.A Sepresen tação -profissional deve ser abolida - 3.0rqu8Item
;pokyfirn
a reprssentagão: demo*_ . --.
- anular
- -.,e substituir
. - - -- .:"

e

-e*
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ticz e para servir os governos d e fdrga. Mas no Brasil o
6rro de sua aplicação 4 ainãa maior e não deve ter fundsmento mesmo para os que a admitem. -0Substitutivo 6 superior ao Anteprojeto sob todos os pontos de vista, e poderia
merecer a aprovação como medida de conciiiação, mas com
eliminação de muita coisa do -art.
com a supressáo da
representação profissional e da sobwivência do Anteprojeto na parte das declarações de direitos, educação, familia,
assistência e nacionalismo exagerado. Desejamos que o plenário náo confirme os prognústicos da maioria da grande comissão e saiba manter a forma republicana e democrática
d e governo, autonomia dos Estados e Municípios, a limitação
de poderes sem a qiani-n&=há Constituiçáo, e saiba também
conservar as tradições do nosso direito civil*. Aceito e subscrevo inteiramente as palavras supra que importam em uni3
critica sensata e patriótica do grande órgão de publicidade.
Reputo inteiramente estemporaneo o qualificativo de reacionário que ihe emprestam. De certo, o Substitutivo não pode
agradar a todo o mundo, nem tanpouco sair completo e acabado das mãos h5beis dos seus relatores, como se já fosse
lei. Káo podia ter as virtudes mirificas das pílulas do Abreu,
que~começama obrar desde que sáem da botica, e surgir perfeita como hiinerva saida da cabeça de Júpiter, já revestiàa
de todos os seus primores, mas é incontestável que consagra as melhorcs doctrinas democráticas e, quebradas as
arestas, satisfaz plenamenle .
.
Passarei agora a ocupar-mc, d o Poder Legislatiuo. Alérn
do que acrma ficou dito, n5o vejo, Senhor Presidente, raz9;
para que se substituam os nomes tão nossos conhecidos de
Senado e Camara dos Deputados, pelas expressoes. Camara
dos Representantes. tomada de empr6stimo 6 America do
Norte e Camara dos Estados. de acfrdo-com o figurino austriaco. Há, inquectionavelnientp., demasiada concentraçzn ?9
poderes no exccuitvo federal, que usurpou grandes atribui~ õ e sque-s6 podem ser esercidas pelos próprios Estados.
&&rei
o meu voto á criacão do Conselho Nacional e
Conselhos Técnicos, que par2 m i a siíó verdadeiras superietaçaes, yerdadejros zarros=aicg6ricos e carliavalesùns. vistosos e desnecessbrios. .Se estudarmos atentamente a constiturção4o Senado brasileiro e do seu modklo da Am8rica do
Xorte, veremos que éntre as atribuições do Senado brasileiro se encontram e se poc?em resolver todos os problemas a
que se r.eIerem os novos institutos. O Senado tem poderes
1egis:ati.r.o~.é brgão consultivo do governo e tem funções judiciárias. I3 consultivo, quando aprova as.qomeações de Ministros do Supremo Tribunal Federal, ou diplomáticos, e, de ac6rdo com a cónstituição-americana. quando aprova as no- :
meações. de todos. os- funcion&rios de nomeação do govkrno
aa União. Aiiás, esta dltima atribuição dada ao Senado-foi
objeto de umz emenda que tive a honra de. _apresentartartarao
SubstitutiVo constitucional. . 33 rjudiciárió, mando- Julga o
Presidente da Repúbiica nps crlnTes;de =responsabilidade,
Quando o Senado ou a-Camara' dos Deputàdos organiza as :
.diversas comissões,=procuraurasempreeiplher para, elas. 0@~5éc--nfcos 'e profissTonais. -&sim:' %&a a8 c o m i s s õ e s F í i ~ J d s t i ~ ~ ~
são nomeados-os advogados ou bachareis em-díreitofde.-rnaiqr:
-comget8ncia;- g~ a Saade,Pmlica, méilicos; .par&ás co- *
.- -miss6ea. de Marinha -o ExBrcip), xo!iciais destas .duas armau;:-para a..oonalssilo de finan(;as, ps fuiacnistas
-.,- . com as credes- ". .
.
.
"
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ciais necessárias; para as comissões de engenharia, 'os engenheiros, etc. Dentro d a Camara ou dentro do Senado,
mesmo com a organização democrática que eles têm, encontram-se os t6cnicos ou profissionais que podem ilustra-i'as.
Não h&, pois, necessidade de impor+rmos a organização política da Itália, da Riissia, da Áustria ou da Alemanha, que
acredito mesmo não serem ob.jetos de exportação. Tão importante 6 a f u n ç ã ~do Senado no organismo da Repiíblica
que a nossa Constituição de 1891 proibiu expressamente no
ãrt. 90, 5 4", a apresentacão de qualquer projéto tendente n
abolir a igualdade da resresentação dos Estados no Senado.
O Senado, pode-se dizer, 6 o coração da República, é o órgão
destinado a manter o equilíbrio político no regime.
Passemos agora a tratar do Poder Judiciário. Não vejo
conciliaçáo possivel dentro do sistema federativo entre uma
just,iça federal e local ao mesmo tempo, ou antes uma justi-a híbrida ou amfíbia Temos necessariamente de opinar
por uma das duas, gela dualidade ou pela unidade de justiça. Ora, a federaçáo exige como corolArio necessário a
dualidade de justiça. A autonomia dos Estados não pode ser
completa .se o Estado não tem autoridade para organizar a
sua justiça. Um Estado privado do poder judiciário pode
ser tudo quanto quizerem. mas não ser& um Estado, na significação rigorosa do termo. Ao -projeto de Constitui~;ão,
apresentei duas emendas, a primeira, mandando substituir
os tribunais de circuito pelos juizes federais, substitutos
d~ juízes federais e suplentes de juizes federais, togados, rernunerados, nomeados por tempo determicado, com juriscfiçao cm cada um dos antigos distritos eleitorais, constituindo
a magistratyra ambulante. Aceito. portanto, o dispositivo
da Constituiç50 de 1891, com essa última modificaçiio. Os suplentes de juízes federais nEo togados ou leigos representam a chaga cancerosa que corróe e desmo-liza a pr6pria magisiratura. Esta falta será corrigida com a nomeacão dos suplentes togados. Sendo um em cada distrito eleitoral, não pode acarretar despesas escessivas. Há, 6 certo,
um aumento de despesa a que, porém, corresponde um grande aumento de beneficio. A s e y n d a emenda por mim apresentada, diz : em- vez de " C 6 r t ~Suprema", leia-se : Supremo Tmbunal Federal; e em vez de "onze ministros",
"vinte e um". Ao art. 99 do Substitutivo, acrescentei: julgar os recursos das sentenças finais das justiças dos Estados em materia de direito civil, penal e comercial, Sem
dúvida esta nova atribuição dada ao Supremo Tribunal Federal importa em grande aumento de trabalho e por isto
mesmo mandei elevar o nilimero de ministros do Supremo
Tribunal _Federal para 21. Aliás, não o fiz por conta pr6pria e sim baseado nas lições do maior jurisconsulto brasileiro, autof da Constituição de 18%. S u y Barbosa, na sua pla- .
taforma para Presidente da Rep-lica," a pag. 23,. diz textualmente: -se, todavia a consecnçáo dèste @ s i d e r p ~ m .
(refere-se ele a necessidade de-unificar a magis+ura$upa .e
o+direito.òc-lcgislar3dbre processos) ainda se opuzerem em. baraços insuperi5veis, consintam-nos, ao menos. como- tran-" ,
sição para essa reforma ulterior, .que s' al*tere-a=Constitui-'
ç50; concentrando no- Súpremo Tribupal Fedem toda a 3urimrnd8ncia do Pais, xediante recursos para-Asse tribunal, :
- das sentenças das j u s t i ~ a sdos Estados. em mat6ria de
reito, civix penal e mercantil. Par8 lhe dar f d r w e r r e s . pendentes a êsf,e aumento de encargo,
seria proporcion+

-
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mente alargado o seu quadro, modificando-se-lhe, ao mesmo tempo, no iacante a estas funções novas, o m6todo e a
distribuição do serviço entre os seus membrosn. Magister
dixit. De acbrdo com os seus ensinamentos, propús que se
elevasse a 21 o número de membros do Supremo Tribunal
Fedesal. Ao art. 131 - Territórios - propús acrescentar:
"As regiões fronteiriças com países estrangeiros e as dos
Estados centrais de população inferior a um habitante por
h.2". Esta minha indicação foi suprimida no Substitutivo
em virtude da revolta dos representantes dos Estados por
d a atingidos. Entretanto, Sr. Presidente. não conhe~omedida de maior valor prático, de maior importancia, para o
engrandecimento e riqueza do nosso País, a n;áo ser a mudança da Capital para a regfúo central do território nacional. Sr. Presidente, a America dc Norte tinha primitivamente treze coldnias. Estas cederam territórios, mediante
indenizaçáo, ao govêrno da Uni50 e foram então criados 35
territórios nacionais, que mais tarde forzm erigidos em
Estados: formando um total de 48 Estados. Dai resultou a
grandeza e riqueza da AméricL do Morte, que 6 uma das
maiores potencias do mundo. Por aue não imitarmos tão
edificante exemplo? Que luxo é èste? Que bairrismo vesgo,
míope 6 este que procura impedir.0 desenvolvimento do
Pais, para manter as florestas virgens, abandonadas 5s t r e
vas, em varias regiões do Pais? Pois não seria agradável
aos representantes destes Estados e aos seus habitantes ouvir soar no ceio das selvas, no nieio \dzs florestas, a
música sublime da serra, do macliado, do malho, donde brotam paliícios, e cidades? Por que se manter este peso morto
na economia do Pais? Por que não havemos dc levar ao
centro dessas matas novos focos de Im e de civilização?
Por que não?
r1 SR. ALVAROMAIA- Permita V. Ex. um aparte. A
grandeza dos Estados Gnidos nUo 6 uma resultante da- multipiicaçio de jrritórios, mas consequencia da raca.
O SR. CUNHA VASCONCELOS - Como pão? Os terrenos abandonados foram aproveitados na -0rganizaçáo de
novos Estados.
O SR. ALVARO M4~4- ISSOnão quer dizer que, fazendo
o mesmo, o Brasil imediatamente entre n a senda do progresso instantaneo.
O SR. TEIXEIRA
LEITE- A divisão poaia ter contribufdo, mas não foi a única causa do progresso dos Estados
Unidos.
O SR. CUNHA V A S C O N ~ O S- Por que não havemos
de-rasgar novas estradas por êsses terrenos ermos e maninhos, arroteando-os de civilização por serras e matagais',
Por que não levantar novos mundos de luz das florestas selvagens, ao aceno seguro e predestinado dos Colombos .iluT
'minados do progresso moderno, dos videntes da moderna
civilização? O exemplo edifiçante da ArnBrica do Zgrte-esta,
aliás, inteiramente de acordo' com a s tradições: do-n6são'-O'ihreito escrito. O- Territ6rio- do Acre foi construído- sdbre
terrenos- da Bolivia, obtidos por meios diplom&ticos, do
Amazonas e dc :Nato Grosso.
.
. O h
.ALVARO MAIA- O Acre septentrional, apenas.
O .SR. -CUNHA V A S C O N ~ O S Estes dois- Utimos, aliás, com jusia-fazito* ploibam uma inde-flo
que natu"
.
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-104 ralmente ipá tirá-los das terrfveis aperturas figanceiras, em
que se acham-ameaçados até de perderem a sua autonomia,
de acordo com o Substitutivo. E por que se opõem á criação
de novos territórios? É um fato êste de difícil explicação,
pois que, entravando o progresso do Estado, entrava ao
mesmo tempo o progresso da Nação brasileira. Acredito que o
bairrismo, o regionalismo, levados a esses extremos estão
a exigir cuidados m6dicos.
Na emenda ao artigo citado estabelecia ainda o processo jurídico da elevação dos Territórios a Estado. Esta
parte do meu trabalho foi impiedosamente mutilada pelo
Substitutivo. Parece-me, porém, que ela deve ser consignada. Supunhamos, Sr. Presidente, que uma parte de
um Estado qualquer desagrega-se dêsse Estado, como poder8 vir a constituir-se em Estado? Esta fração não poderá
ser Estado porquê não tem 'os recursos nem a população
necessbria, será necessariamente um Território Federal, sob
a guarda e administração da União.
Comc organizar Ó Estado? Na minha emenda de acordo
con o direito subsidiário e especialmente com a constituição
de Vcnezuela, estabelecf os meios juridicos desta organização.
Esta parte do meu trabalho foi eliminada do Substitutivo e
116s teremos de ficar em dificuldades se se der um fato desta
ordem, porqui! a lei náo prevê, nem estabelece os meioç.necess5rios para sua organização. É lacunosa, é falha. A rninha
indicapio impõe-se. Estabelecí ainda a base de duzentos a
quatrocentos mil quilometros quadrados para a organização
dos Territ6rios e náo o fiz arbitrariamente. Aceitei o csit6rio cienlffico adotado pela Sociedade Nacional de Geografia.
O Coniité alterou esta parte do meu trabalho, reduzindo a
50.000lim2. Desta forma teremos novos Estados como Scrgipe ou Alagoas, minusculos e sem nenhum valor político.
i ~ 0 - O Sr. Deputado Generoso Ponce
O SR. - 4 ~ v ~ MAIA
já mostrou, cm discurso, a importancia desse estudo da Sociedade de Geografia.
O SR. TEISEIRA
LEITE-.Estudo, ali5s. feito com grande
rigor tbcnico e com a colaboração de elemcntos de incontestável valor intelectual.
O SR. CUNU VASCONCELOS - Por escass6z de tempo,
deixo de entrar no esame de'outras emendas que apresentei,
as quais entrego ao critério e competência desta aoota Assembl6i.a. certo de que as tomará em consideração e suprirá
naturalmente as lacunas que verificar. Agora, Sr. Presidente, passo ao estudo do artigo 14 der Substitutivo, tão
decantado jB nesta AssemblBia. Antes, p-orém, de fazê-lo, não
posso deixar de chamar a atenção da- AssembiBia para a elei- ção direta,do presidenteda Repiíblica. Lembro á Camara qus
ó Povo brasileiro a quem querem dar o diploma de incapaz e
:inepto se acha r?o g6zò dessa prerrogativa h& 46 anos. Ao povo
e s$ ao povo, 6 que cabe -dizer 6 Nação qual -o escolhido pela
sua Soberana vontade-para dirigi-lo. Suprimir o voto popular,
na eleição. do -presidente da Repiíblica, 6' wn . erro golitico
-= senão,
- -aqtes, uma temeridade-. ;
Lamento, Sr. Presidente,'ter de entrar em diwrgbncia
com o meu~douto~colega
e ilustre amigo Sr. Deputado Sam;paio Gorreia, mas confio na generosidaãe de S. Es., ,que
'estou
certo, não21evará a mal as minhas 03jeções.
. -,
.
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GOVÊiRiNO DE FACTO

o

govêrno de facto é assim definido:

"Quando num Estado, -em que existia antes um poder de
direito organizado, apoiado sôbre instituições, produziu-.!!e
uma revolução, 'que derrogou a;; organizações governamen--tais existentes e que um govêrno provisório, organizado enlre
os insurretos, apoderou-se do poder, Isto é. ocupou as repartições, deu ordem aos funcionários e á fôrça pública, então,há um govêrno de facto." (M. Hauriou, Droit COnstitlltionnel, pago 30.)
O eminente 81'. Bento de Faria assim nos dá uma nocão
do que seja govêrno de facto:
"A conceiluação do - govêrnode fato - decorre da suacontraposição á expressão - govêrno ele direito - para considerá-lo como uma organização política constituida fóra das
normas legais, com caráter transitório, a qual, não obstante,
.
exerce (\s seus poderes como órgão 'supremo do Estado.
"Define-Se, habitualmente, govêrno de facto aquele que assume o poder em seguida a um golpe de Estado ou uma revolução e que não encontra no direito
existente 11m título que lhe permita exercer autoridade soberanl:'.". (Lecharny - La Validité des Actes
des Gowvernernents de Paít á L'ÉgaJ'd des, Etranaers,
pago 8.)
.-"É o que, geralmente, sucede em consequência da
triunfo dos movimentos revolucionários, quando derrubam as instituições existentes e afastam as autoridades do Estado para assumir, um dos seus dirigentes,
a chefia do govêrno e a superintendência 'dos respectivos serviços, sem que' tal prêrrogativa se funde em
qualquer título outorgado pelo direito existente.
(Vêde: Gemma - Les GOttVemements de fait in Recueil desCours de l'Academie de Droit International,
voI. 4, pago 308; Fauéhille - Traité de Droit lriiernational Public, pago _320; Bento de =Faria; Biblioteca,
~ur. Bras., pago 171.)1'
.

.

Continuemos a ouvir o jurista citado svbre o assunto:
"'Afirmada a :vitalidade da nova administração, assim
caraterizada pelo decurso do tempo,. não mais se poderá duvidar da sua legitimiliade, como lato consumadó, por isso que
a ordem social impõe sempre a necessidade de um govêrno.
"Semêle, será ela destruida pel~ :l:lurquia, fazendo desa...
.
parecer caratei individual "do Estado, pondo em~risco a sua
.. soberania, dentro das fronteiras territeriais "do país. e a
·l'espectivainnppendência.. na ordem infp!'nacionàl.{Vêdp.Romano.7-' L'InstauraZiáne·àiFattodi. une Or..dinamento Con...·/;
.stituzionaleinATckivo>Juridico.;(1902),.pag.47). " .... . "
..
.. ~O consent.imento geraLdanacão transforma_a,i~c;obera-,~
ma- de-fato em" soberania" de. direito".• (Pradier -""Foedéré:...Broit, Inter. B.ublic.,L.§i34; Bento· de Faria, obr.cit.~giI,.la 172).
. ...•..
.~ '. . :
'. •. .::
Ouçamos a -respeito o .• jurista· francês ."CitadO:
..uÉmanÚdo' (~ .4ireitocriadopelosgovernos-:defact6hPor
motivos jur!dicos;9ue •. ~-ãÓ" depura'· forma:,m~, l?-0fwido,poi

°

- 106 esta i8nlsHocsscccial que os goverrios de fato valem mais que
a aus&ncia total d e gov9rno; que a ordem social d o pode ser
mantida senáo por um govêriio, s t j a qual fBr. e que o poder
sendo uma cousa natural e dc or.igern divina. os homens da
ordem devem obedecer ao poder de fato, pruviçoriamente, enquanto esperam que èle se torne um poder de direito pelo consentimento costumeiron.
Tal E ú ensino da moral teolbgica e tal 6 3 da sabedoria e
da prática". (31, Haurioi:, obr. cit. pag. 32 c 33.)
"Os governos :iseim organizados e triunfantes entram automaticamente pela promu!ga~50 de uma constituição na esfera de um govhrno constiti!cional. i3 esta a forma dd seu
reconheciment,~pela nncUo. (3laurice Hauriou, voz. cit. paginas cits. ) .
Voltemos 6 espo~ir:;lodo Dr. Eento de Faria:
"Em tais condiqõcs, assimilado o govêrno de facto geral
ao qovêr?:o /li* jt:ri-. 11 uLrigaturied:ide das suas determinacões
resrilf:~como conrioquc!ncia nccessfiria, quer na orc!em interna,
quer no direito intcrnncional. (T7erle: Larnaurle - Les Gouvernements de lait in Revue Gdnérale d e Droit Int. Public.
1921 - pag. 457; Gcmma
op. cit., pag. 474; Wiesçe, Le

-

Droit int. ~ p p .atcx Gzierres Civiles, pag. 2 4 3 ) .

"Por conseguinte, cumpre se.la reconl~ecicioe obedecido,
não sendo licito aos funcion5.rios e aos j?rizes diccut!rem a legitimidade dos seus decretos e se oporem á. sua execução.
Vaiem, portanto, por leis, pouco importando a ausencis
do Órg5o legislativo.
Assim deve ser porque exercendo, geralmente, a autoridade independente de toda forma legal, absorve desde logo a
funçáo d o Legislativo. podendo mesmo restringir a ação d o
judiciário, para subtrair ao seu conhecimento os atos ou as
relações jurídicas que entender, e ainda comprometer, .juridicamente. o Estado dentro o11 fora do seu territõrio." (Bento
de Faria, obr. cit. pag. 174)
Assim sendo, 6 este jurista quem nos diz:
"No govèrno de fato, a lei, ditada unicamente pela necessidade das circunstancias, de acordo com a onentaçao
politica dos que governam, não está, subordinada a quaisquer restripões ~ossiveisde serem opostas ao poder de qnem
assim entende legislar." (Eento de Faria. ob. cit., pag. 17.)
A doutrina americana, sbbre o assunto 6 a que nos da
o juiz Field:
Um governo de fato é tratado como possuidor de autoridade legal; seus contrtltos e tratados são ordinariamente
cumpridos; suas aquisicões são mantidas e reconhecida a
respectiva legislação.
0s direitos adquiridos com fundamento nessas leis, salvo
algùmas esceções, são respeitadas ainda quando restabelecidas as autoridades vencidas". (Rougier - Des Guerres CiviLes et te Droit des Gens, pag. 185.)
Em relacão á Franca, 6 assim que nos fala o grande
jurista francês já citado:
"Sem dúvida, não obstante rr revolução ou o golpe de
Estado que se produziu, h& uma instituipão que fica de p6,

.

6 o Estado. É o Estado nos seus quadros administrativos e
sociais que não foram tocados. Os governos provisórios d e
fevereiro de 1848, de dezembro de 1851, de setembro de
1870, continuaram a governar em nome do Estado francês.
E foi esta a razão por que, provisoriamente, eles promulgavam decretos-leis que a jurisprudência posterior não hesitou em validar, porquê elas eram decretadas em nome do
Estado." (M. Hauriou, obr. cit., pag. cit.)
Na história política francêsa temos exemplos da validação em-bloco dos decretos-leis promulgados pelo príncipe
Luiz Napoleão. pelo art. 58, da Constituição de 1852, que
validou todos os decretos promulgados por êste príncipe
compreendidos entre o golpe de Estado de 2 d e Dezembro
de 1852 e a promulgação da referida Constituição.
Em relaçáo ao govêrno da Defesa Nacional de 1870-1871,
a Assembleia ru'acional tendo anunciado a intenção de designar os atos ditatoriais deste governo que seriam objeto de
Tima aniilação, e nenhuma designacão tendo sido feita, viii-se
nesse silCncio uma ratificação t8cita dos decretos promulgados por esse governo.
Um raciocínio semelhante foi empregado para legitimar
os decretos do govêrno provisório de 1545. Observou-se que
alguns dentre eles foram modificados por leis tegulares posteriores. Assim, o decreto de 2 de Março de 1848, sobre a
duração do dia de trabalho foi corrigido pela lei de 5 de
Setembro de 1848. Viu-se nesta modificação parcial. a consoljdação implícita das ciisposicUes que não foram corrigidas
ou abrogadas". (A. Colin e ' B . Capitan, t. 1.. p. 26).
Em tais condicGes, o artigo 1 4 das "Disposições Transit6ri3sn do Substitutivo da Corni~~50Constitucional, Que
reza: "Ficam aprovados os atos do GovBrno Provisório, interventores federais nos Estados e mais delegados do mesmo
governo, exciuida qualquer sprcciaçáo judicial dos mesxos
atos e seus efeitosn 6 consentaneo e lógico, e esta dentro da
doutrinü e dos princípios consagrados de direito,
O SR. SOUTOFILIIO
- É O maior absurdo.
O SR. CUNHA VASCONCELOS - Passo a tratar da eomarca de São Francis~o.
Um duplo dever obriga-me a tratar perante a Assembleia Constituinle do esbulho da comarca de S. Francisco,
da punição do solo pernambucano, retalhado, para anexa-la
provisoriamente ao Estado da Baía, em 1821, pelo monstruoso
crime de um pronunciamento republicano naquelas plaaas
benditas, pronunciamento nascido do Areópago de ItambB,
da comaroa de Goiana, onde pontificavam os irmâos Arruda
Camara. em 180.1, e que se propagou com a rapidez de um
relampago por todo o norte, invadindo todas as conciéncias,
infiltrando-se em todos os coraçóes, para transformar-se,
anos depois, naquele oceano de luz que foi o 15 de Novembro
de 89. Sou pernambucano, e, se o não fosse, desejaria ser
pernambucano, porqu8 os filhos daquelas plagas "amam o cbu
que os viu nascer" e porqu8 não se renegam os direitos de
naturalidade, senáo pelo processo por que s e fazem os eunuchos, ou dissemados.
O SR. BARRETOCAXPELO - É O sangue dos heróis de
Itambb que fala em V. Ex.
Q SR. CUNHA VASCONCELOS - Nuito agradecido a

V. Ex.

Sou goianense; nasci na comarca de Goiana, termo de
Itambé, e tenho ainda bem-presente aos meus olhos o edificio em ruinas em que pontificavam os irmãos Arruda Camara, e, nê!e penetrando, sent.í mais de uma vez a u a n d e
emoção que despertam as catedrais enoitecidas pelo tempo.
Esta dupla qualidade, levou-me a atitude que assumo perante a Assembléia Legislativa, sem consultar senão a razão,
a justiça, o meu patriotísmo e o meu grande amor pelo meu
querido Pernambuco, que encerra o seu presente entre um
passado das mais ricas tradições e um futuro das mais
risonhas esperanças. (Muito bem.) E o faço na convicção.
de que esta Assembléia, que é o refl6xo vivo da nossa PAtria, .que nasceu d a arrancada sublime de 3 d e Outubro, assenta suas patri6ticas e sensatas deliberações sobre a base
da pratica de todas as virtudes, e, entre estas, a justica. Peço
uma reparaçãc histórica.. .
O SR. SOUTOFILHO- Reparação moral e política
tambern.
CUNHA VASCOPÍCELOS - ... o resgate de uma divida
de honra dos republicanos brasileiros para com os precursores
do reginie republicano, os heróis de 1817 e 1824, que perlustraram o caminho das mais torpes provações, que se esvairam em sangue no potro do marlírio. (Muito Òenz.)
Uma outra circunstuncia ainda dita o meu procedimento. Para mais amar a Pátria, é preciso senti-la a distancia. A
planta que íiivios ventos desarraigaram e ventaneiam sofre
a mudança desabrida do ambiente, das orvalhadas da noite.
Káo basla o acon~hCgocarinl-ioso da família, as doçuras de
coracões amigos, Salla-lhe o tcrrão querido que deisou nas
raízes do arLuslo com os restos do humus nativo o fluido da
noslalgla. Afastado desde moço daquele viveiro de homens
livres, que C Pernambuco, tive que perlustrar, por espaço de
quasi oilo anos, as regiões, geptentrionais do País ai8 BoLpebra. èncontro dos três palses, Bolívia, P e r ~e Brasil, cujas
p."imui~.assílabas formaram o nome daquela localidade.
(luanao Anteu da Libia beijava a terra, prostrado da luta, dava-lhe novas fôrcas a mesma terra que era sua mãe.
Ulísses, sciili-morlo, e estendido no so!o, logo que lhe voltou
o alento òebr:lc,ado ~951-eos ~ i n ~ da
e smargem do rio beijou a
terra nutriz de todos os homens. Dessa comoção inenarrhvel,
desta conciliaçúo do homem com a esistencia, com a terra
aC!:Q-mc infclizmrntc? privado. fora do mcu berço natal. E
s $:ludade, 6' a distancia que aumentam a minha afeição, o
m c i ~extremado âmor áquela sentinela vigilante das areias
brancas d3 liberdade. (Muito bem.) Foi 1.5, no Recife, que
e d t i q i ~ ~oí meu espfrito e retemperei-me para as lrltas da
vicla. Recife que exchera de s ~ í v amoral conlo as grandes
criacRce da hist6ria; Recife, como Bolonha, a filha iliistre de
Teoddsio, adotada por Carlos Mamo, patria imortal de sábios,
artistas, papas, se reve com orgulho nos seus estabelecimentoa de ensino, no cristal das suas tradi~õesde honra, como
nas mais rutilantes joias; como Bolonha cunhava as Euas medalhas com orgulho d e mestra da Europa: Boloníu docet.
Recife tamb6m podia cunhar as suas. como mãe espiritual de
um povo altivo em quem a imaginação po6tica sonhou a medula do ]&o. (Muito bem.)
Mas 6 sobre a res-olução de Pernambuco e o castigo
desta, com a retaliação do seu solo, que desejo falar. São
estes assuntos que me trazem a esta tribuna. É o esbulho
da Comarca de São Francisco que hoje aqui me tem.

Sôbre o assunto ouçamos um grande advogado de Pernambuco :
"A revolução de 1817 para Rio Branco foi uma revolu(;ão
republicana separatista. Euclides da Cunha acha que foi ela
o impulso íncoercivel das tendhcias nativistas, sob o disfarce republicano. O movimento de 1817 fica como um ensaio
geral das revoluções posteriores, diz muito bem Levf Carneiro, e parece que no ensaio geral 6 que intervém pela prictualisn~o,liberalismo, constitucionalismo, federalismo (Ulisses Brandão, Conf. do Equador. pág. 97) ."
Penoso seria enumerar o rosario de infamias, crueldades
de que foram vitimas os revolucionfirios pernambucanos, tão
s6 por serem republicanos, bastando-me como pano C 3 amosta reproduzir aqui o resumo feito por Mário Melo, no libelo
acusutório, formiilado contra o feroz matador, capitão general Luiz do Rego Barreto:
"Profanou os cadáveres dos chefes republicanos de
1517, mandando cortar-lhes a cabeça e máos para fincá-las nos postes, nas estradas e arrastar os troncos
eni cauda de cavalos ate o cemitkrio; dividiu com os
aventureiros militares o; bens dêsses revolucionários;
mandou destruir uma população inteira -- Rodeador
do Bonito - fuzilar e aueimar vivos alauns habitantes supersticiosos; enso<alhou a honra ae muitas familias e violou vários conventos de freiras para onde
mandava os seus oficiais; profanou a igreja do Espirito
Santo, transformando-a em estrebaria; mandou certa
vez prender e trazer á capital todos os habitantes do
-?il.imoso, sem exceç'io, porquê alguns dos seus oficiais
foram ali de~respeit~ados,
e entre os inocentes deviam
achar-se os criminosos. "
Jos6 In8cio do Abreu e Lima, o paitre Roma, como era
conhecida, ao chegar á Baia como emissiírio do governo revoliicionário de Pernamhuco, 6 fuzilado barbaramente no
Campo da Pólvora, hoje milito acertadamente - Praça dos
3IÚrtires - na Baía, levando os seus algozes a perversidade
ao ponto de obrigar seu filho
mais tarde o general b r e u
e Lima
ou general das Biassas, a assistir o suplício paterno.
Cenas dantescas, qOe não se descrevem sem que a pena trema
na mão, passaram-se entio com os sofrimentos. crueldades e
infamias, a que foram submetidos os revolucjonários pernamhucanos; e. quando no Campo da Pólvora, o sanme corria em córregos e os cães lambiam as pedras das ruas salpicadas de sangue, de lábios baianos partia o seguinte Padre
nTosso ao Conde dos Arcos. o feroz matador de peito czrniceiro e entranhas de chacal:

-

-

I
."Excelentissimo Conde
Da mais alta fidalguia
Viestes ser na Baia
Pai Nosso.
11
"Como no governo vosso
Amparo. viemos ter,
Havemos todos dizer
Que estais no ceu.

--

"Pelo castigo de um r6u
Do mais enorme delito
Fostes, senhor, por isto,
Santificado.
'Por tudo que haveis obrado
Com tão honroso decoro
Cravado em láminas douro
Seja o vosso nome.

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

--

Enquanto assim se manifestava o estro baiano, um filho
da Bafa da Traição, descendente próximo dos fadios Potiguaras, pernambucano de coração, dizia :
"Ás armas, filhos meus, a Pátria brada;
armas concorrei; morra o Tirano,
Reverdeça o valor pernambucano,
A glória que em TaGocãs fci ganhada.
I1
De Vieira e Vidal a dura espada
Não puna s6 o bátavo inhumano,
Vosso esfôrço tão bem que 6 mais humano
Aos vindouros da glória ensine a estrada.
Ás

rn
2 teatro de Heróis mavorcia lida;

S a campina de Marte o peito forte
Consegue o loiro, a palma florescida.
Vinde, o Ceu vos ofrece ilustre sorte
É viver oprimido infausta vida
I2 morrer pela pfttria honrosa morte."
Cenas degradantes como as que se desenrolaram no
Campo da Pólvora encontram agasalho nos sentimentos que
ditaram o Padre Nosso, que acabamos de transcrever.
- Sr. Presidente: Percorrendo a galeria de retratos dos
grandes heróis da sua pátria, daqueles que para ela viveram
6 para ela morreram, notável orador portugu€!s,
dirigindo-se
aos seus onintes, dizia: "Não vos esqtceça a herança dos que
?nomeram. Curvo-me reverentemente ante á. effgies dos
grandes herois á sombra da história, mas devo dizer que o
primeiro conselho, o primeiro estimulo que dela recebo,
O que me manda caminhar avante. Honram as gerações que
nascem as gerações que morreram, conquistanào como elas
eõnquistaram! Cada Bpoca tem a sua missão a cumprir,
mas, a missão comum de todos é rasgar novos horizontes.
é acender novas luzes. As gerações pernambucanas de 1817
e 1824 cumpriram gloriosamente a sua missão, levantando
bem alto o pavilhão sublime da Iiberade e proclamando a
República do Equador, em cujas bandeiras, na de 1817, ao
=centro, sob um sol rodeado de triss arcos de aliança havia

uma estrela simbolisando a república rodeada de três estrelas que lembravam as províncias insurretas. E na do Equador, escritas estas palavras : "Religião", "Independ6ncia",
"União" e "Liberdade".
A República cio Equador t e ~ eesistencia êfemera. Pelo
crime de serem republicanos e de terem proclamado a República, foram os heróis pernambucanos barbaramente castigados, fuzilados, queimados vivos, mutilados e profanados
os seus cadáveres. O que C? mais : punido o próprio solo
em. que pisavam, amputada uma larga porçio do patrimOnio territorial da heróica província de Pernamfiilco.
Em 1817 o território da antiga comarca de São Francisco fora mandando anexar provi.sorinmente á província de
Micas Gerais em virtude da revolução de 1817, ficando porem sem vigor essa determina60 por haver terminado a
revoluç.50. (Dec. 22 d e Julho de 181'7.) Mas a comarca d e
Sáo Francisco foi novamente inforporzda 5 província de
Minas Gerais provi.soriamente, e ficou provisorin?nente incorporada á Província da Baía em virtude da revolur,ão que
proclamou a República do Equador, de 1824, e nesta situarão tem permanecido até Iioje.
Cilmpre aqui salientar o procedimento digno, a!tivo de
Minas Gerais. Terminada a rex-oluyiio de 1517, entendia a
gloriosa Minas que nenliuma razt?o mais havia para que
contiuasse a a n e s a ~ á ofeita da comarca de S. Francisco. E
esta id6ia partio dos lábios de um mineiro ilustre, o Dcputado Bernardo Peri.ira de Vasconcelos, figura de notásel
destaque no primeiro Reinado e na primeira fase do seyndcj. Espirito combativo, foi ministro òa Fazertdn e da
J u s t i ~ ana reghncia do Alarquès de Olinda e do Império em
1840, quando senador. O Deputado Bernardo Vasconcelos
dizia: "A mesma ordem que mandou unir esta Comarca a
província de Minas Gerais. declarou que se tomava esta medida iaterinamente at6 a instalarão da dssembl8ia Geral;
portanto, enquanfo se não faz a divisão geral das províncias do Impdrio. será muifo conveniente que se peçam ilust r a ~ õ e s . Para livrarmns dos males que estão sofrendo aqueles miscrdveis mor-adores desta comarca, os quais não tem .
nada :om a província de Minas Gerais que está muito distante.
Assim, enquanto Minas Gerais pedia a dcsanesação da
Comarca de São Francisco por ter cessado o motivo dessa
providencia do governo imperial, den~onstrando de modo
claro e inconcuçso. qUe n5o teve nunca a intenção de se
aproveitar dSste fato para explorar a Comarca de S. Francisco, a Bafa procedeu d e modo diametralmente oposto,. ..
O SR. SOETOFILHO E ainda persiste no erro.
O SR. CUNHA VASCONCELOS - .. entendendo que a
anexação feita A Bafa devia perdurar, deviz tornar-se definitiva, embora tivesse cessado os motivos d8sse esbulho.
Esplica-se essa desigualtiade de -normas de pi.oceder. Afinas,
tamh6m sonhara com a República e teve na Inconfidgncia,
n a pessoa .de Tiradentes, o proto-martir das liberdades politicas, e seu coração pulsava com o patriotismo dos corações
pernambucanos, sua alma estremecia com alma pernambucana e m busca dos mesmos ideais, seu espfrite voava em
harmonioso convfvio com o espfrito republicano de Pernambuco, acendendo novas luzes, ditada pelo seu patriotismo. Ao passa que a Bafa, por cujo cérebro jamais passou
a idéia republicana e que agrilhoou Pernambuco em 1817

-
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embora fosse livre em 1823, com o auxílio do generoso povo
pernambucano, viveu sempre do mais ferrenho regalismo.
A s~gregaçgoda Comarca de iSão Francisco, nos ikrrnos
do Decreto d e 7 de Julho d e 1824 e Resoluçáo de 15 de Outubro de 1827, devia perdur'ar atR que se fizesse nova organização administrativa do dmp8ri0, o que ali8s nunca se
fez e tornou-se impossfvel em face da Constituição de 91.
Mas se, finda a revoluçáo de 1817, o governo mandou que
ficasse sem vigor a anexação feita, de acordo com o giorios0 povo mineiro, o mesmo não aconteceu com a revolução de 1824. pois cessada a revolução perdurou ate hoje a
segregação da Comarca de São Francisco e sua anexação B
Baía.
O SR. BARRETOCAMPELO - É O caso de dizer-se que,
praticamente ~ ã vale
o
a pena ser patrióta neste Pais.
O SR. CUNHA vASCOXCEL(aS - Exatamente.
No caso da anexacão B Minas, cessada a revolução de
1817, conforme o critério jurídico daquela Bpoca, ficou a
segrega~ãosem efeito, embora não se tivesse verificado o
implemento da cocdição d e que essa anexaçáo se prolongaria ate que se fizesse a nova divirão administrativa do
Império. No caso de 1834, - anexação B Bafa - outro foi
o criterio jurfdico, continuando a anexa950 feita a-pesar-de
terminada a guerra, e de não se ter procedido a um novo
plano geral de diviszo administrativa, contra o bom senso,
a lógica e o direito. Como se v&,dois pêsos e duas medidas.
E m 1817 não chegou a consumar-se o esbulho, entretanto,
n5o sucedeu o mesmo err, 1824. Ora, onde h á as mesmas razões, devem haver as mesmas disposições.
Se em 1817, terminada a revolução, cessou o esbulho
feito, 1-150 havia razão para que em 1824 se procedesse de
modo contrbrio. A gerngao de untem cumpriu patrioticamente a sua misr50. embora pagasse com a vida e com a
retalhayiio do seti solo, o gcsto de altivez e dignidade que
leva o nome de seus heróis aùcn~oados5i posteridade. -4g0ra, scnhor Prcsidcnlc. cabc a nós geraçao atua!, cumprirmos o nosso dever. Ontem crn a liberdade nascente cujo vagidos suspiravam trcmulos na sua angustiada infancia.
Cumpriram os Iicróis de ontern o seu dever, aconchegandoIhc o berço e inira.
O SR. BARRETO
C . 4 3 1 ~ ~ ~ 0 Permita um aparte, que se
me afigura dc grande importancia: Quzndo os es6rcitoç
revolucion~rios dcsceram de Pernambuco a Comarca d~
São Francisco n5o foi pacificamítnte ocupada, porquê 116s.
pcrnombucanoc, não quisenios ferir as susceptibiIidadeç da
Bafa naquele momento. Desejamos, apenas, que o nosso direito seja recsnhecido.
O SR. CUKIIII VASCOXCELOS - Hoje porém, que a
liberdade, mais forte do chá0 se ergueu, dando-nos em
1SS9 os frutos sazonados, cujas sementes foram lançadas
pelas gerações pernambucanas de 1710, 1817, 1824 e
1848, hoje que a liberdade se levanta forte como a mulher do Evangelho, magestosa como a profetiza das GAlias,
outros e bem diversos devem ser os nossos cuidados.
Ridiculos seriam o berço e a faixa e impotentes contra
a fdrça milagrosa desta rainha universal, que, como
a s estátuas gregas, deve ostentar em todo o seu esplendor,
em toda a sua nudez, a beieza rn;içestAt,ioa das suas formas
como diria Vieira de Castro. Sr. Presidente
Amemos
a Liberdade - porquê ela, somente ela, governa.
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Guardemos as tradições de liberdade de nossa Pátria,
que, como u m fio de ouro, atravessa todo o tecido de nossa
vida nacional desde 1710, e com orgulho cumpramos a missão de Dossa época. Se, de fato, somos republicanos, se a
liberdade não afloca somente nos ncssos lábios, mas vem
de nossos corações, resgatemos, sem mais demora, a dívida
em que nos achamos para com o glorioso Estado de Pernambuco, cujo
'O p~ospectoque os oihca arrebatz
Na verdura das arvores frondos~s,
Faz que o erro ss excuse a meu aviso
De crer que fera um dia o paraiso."

S ã 0 se trata de uma questão de iiixiies, mas sim de
uma reparação histórica, de um ato de ini!udfvel just.iça,
de um ato de hoilestidade que importa em urn szcratíssimo
dever por parte de todos ao,~7lesque sentem denlro de sua
alma a chama viva do caior republicano, o fogo do patriotismo. Trata-se d2 revogat5c íle ;]ma !ei. at~'ih11i~50
privativn du Congresso Xacional, da lei de 15 dc Outubro de 1 5 7 ,
qua mandou anexar ts. &;lia a comarca de Sáo Br::ncisco. LI
competbnria desta aligusta assemhlEia já foi, aliCis, proclamada e reconhecido, pela bancada baiana nz emenda que
aprcsenlou mandando virorar o stnto qzto nn. questáo de
limites estaduais. Se a República tern por hase a pr51ica
de todas as virtudes, se entre estas virtudes cst5 iorçosamente a juslica, não se póde recusar a Pcrnambuco
aquilo que é seu, que lhe foi cxtorq~idop2l3 c111;)a-iinica
que é hoje nossa também, e de todo o País. "Fclix Culpa", dc
sermos republicanos. Inda mais: se Inez de Castro foi
raínlia depois de morta, os mSrtircs pernambucanos devem
igualnlente t e r o seu trono dentro das nossas almas, denlro
dos nossos corações, dentro das nossas saudades, como homenagem póst,uma.
Sr. Prcsiden tc. para fiinriamcn tarii-iot o nosso pcdido, o nosso apclo no; sent.irnenlos rapublicunos dos \'%r;
eadeiros repuùlicanos que tGin assento ncsta casa, n5o hn
necessirladc de descermas a queslije~.jurfdicas, 3 Q ~ c s t õ e s
de liniilcs, c entrarmos em oulras divagaqões. O prc;prio ílccrclo quz nlandou amputar n comarca dc S5o Francisco.
segregando-a do Estado de Pcrnnmhuco, ofcrecc n prova
provada, a prova irrefu-lsvel, inconcussa do nosso direito, do
nosso domínio palrimonial.

'

Eis o teor verbo od verhzrm do aludido decreto:
"Tendo chegado ao mcu imperiaI conhecimento
que o intruso presidente de Pernambuco ~ I a n u e lde
Carvalllo Pais de Andrade, que não tem podido Seduzir até hoje ais que de um punliado de militares,
e de gcnte miserável, sem luzes, sem costumes e sem
fortuna, da cidade cie Recife e de três ou quatro
vilas circunvizinhas, procura levar agora a todos
os pontos da província os mesmos embustes e imposturas, que temerariamente tem assoalhado mandando
en;issários para arrastarem ao mesmo abisno, qye
o espera, as 2ovos inocentes do interior, a quem dificilmente chegam. noticias do verdadeiro estado das.
misas públicas, que êle cautelosamente oculta ou
desfigura. E, devendo eu como. Imperador e Defensor
VOLUMEXV
8

Perpétuo cio Império empregar todos os meios possíveis para a a n t e r a integridade d&le e salvar meas
fidis súbditos do contágio d a seclu~iíoe iinpostura com
que o partiao demagogo pretende ilaqueá-10s e considerando cíuáo importante 6 a Dela comarca do Rio
S5o Franiisco, e que faz garle da província de Pefnambuco e a póe em conftato com a de Minas Gerais,
c o graade cuidado que deve merecer-lhe seus habi'Laates, pela constante fidelidade e firme adesão, que
tem rn~rtrzdcpeta sagrada causa da ízdependCncia a,
do Império, e a% peios sacrifícios que já :em feito a
f a ~ o rdSle:
Yci por beiq com o parecer do =eu Ccnse::io de
Estado, ordenar, como por Sste ordeno, qcie a dita
comarca da Rio São Francisco seja desligada da Província de I'ernasxbuco e fique desde a p~blicar,'ic
dêste decreto em deante sertencendo á. Província de
Jlinus Gerais, de cujo presidente receberão as autcirfdrdrs dsa resgec~ivas ordens necessiriaç. para o
ce:: gjvkno e adminictraçiio, proz.isorianze~zle, e enquanto 3 Assembl6ia, prósima a instalar-se. niío orgacrzar urr, plaoo geral, de divisa0 convenienle. Picar5
porém s dita comarca sujeiia, 'como até aqui, em
seus recursos judiciais (L Reiacão da Provincia da
Raia. Jollo Severino Maciel da Costa, do meu Conseliio de Estado, P~Sinistroe Sccret6rio de Estar10 dos
Kegócios do Irnpério, o tcolia assim entendido e o
Iaia csecufar. com os de.=pachos necesstirios. Paço, em
7 de Julho dc 1824, 3 O cia Lndependencia e do Irr.p4rio.
Com a rubrica de S. Ilsgertade :I?ipezial
Joúo Scveriizo Uaciel da Costa".

-

A ~ s s c r n b ~ c iGerni
a
Lcgiçintiva mandou incorporar,
provisoriamcntc, a comarca do Rio SZo Francisco, il Província da Enin, como sc vC! cio decreto de 15 dc Outubro d e
1827 que passamos a transcrever:

-

"Tendo resolvido a .4sçem5161a Geral Legisl~titiva ( I U P n comarcn de Silo Francisco, que se ncha
provisodianzcnte incocrporada 6 P r o ~ í n c i cdc Minas
em yirlude do decreto de 7 de ,jullio de 1SZ4, fique
provisorinmcn.te incorporada 5 Província (Ia Eaia at6
que se faça a organiza~áodas Provincias do Impkrio:
Hei por hcm sancionar a referida resoluç50 e que
ela se observe c tenha o seu curnpri~lento.O Visconde Sáo Lcopoldo, do meu Conçellio de Estado 31inist.ro e Secretário dos Negócios do Império, o tenha
assim entendido e eáTcy.a os despachos necess5riosPalácio do Rio de Janeiro, em 15 de Outubro de
1827, 6" da Independêncra e d~ Imperio." Com a rubrica de S. M. I. Visconde de São Leopoldo".
13 pois f6ra d e dfivida:

a) que a Comarca de São Francisco faz parte
da Provfncia de Pernarnbuco, hoje Estado de Pernambuco :
B ) que foi prou6oriamente anesada á Província
de Minas Gerais e posteriormente, também prou.ls??*iamenteá província da Baía, para evit.ar "o contagio

aos seus inocentes habitzntes da sedução e da imsostura".
Ora, isto está cscrxto no próprio decreto imperial 2
inúti!, porianto, 6 disc~zliro direito de propriedade de pernambuco, completo, perfeito e de agressiva el-idkncia. Ncrn
mesmo os nossos contraditores negam este fato. Como defeza rcpellem o uli possidelis. a ocupação cd it.sucapionc?~z,
a prescriçáo, e agarram-se, coxo naufragas, a um sofisma
que náo está, na altura do talento de seus advogados.
O SR. B-IRRETO
CA'YIPELO
h prescrição não corre a
fmor do depositário.
O SR. CUXI-IA V-ISCOSCELOS - Xlcgnn~ quc, Lcndo
sido anesada a Comarca de São Francisco S Baía 316 a org?nizaçáo de um plano geral mais conveniente das Provlncias, desde que essa d i ~ i s 5 onno sc fez na Monarquia e
tcrnou-se impossível na Repeblica, nos termos da Constitiiição de 91', que mantém rigorosamente a divisáo das Províncias, tai qual existia. c como passaram a EsLados, isto é, desde
que se tornou impossível o in-iplemento desta cl5usula o direito C ~ Cproprieda;le da Baia tornou-se definitivo. E nós
lhe diremos: o imglemento desta citiusula tornou-se irnpossível com r e l a ~ á o5 anesaçao feita 5. Minas Gerais, e, por
isto n-iesmo, sem ~ i g 5 re sem efeito. A comarca de S. Francisco faz parte integrante da Província de Pernambuco. Dela
foi retirada c anesada proviso~ianrente S Província da Baía,
como castigo imposto aos pernamùucanos que deram o grito
cle liberdade e de república ai6 a nova organiza~áoadministrativa do Pais.
Restituir a Comarca de S. Francisco a Pernambuco 6
praticar um ato de justiça, u n ~ areparação histórica a que
não se pode recusar nenhcm republicano, a que não se pode
op6r nenhuma razão dc ordem jurídica. De fato, senhor Pres i d e ~ t e ,se a cl8usu!a se tornou impossível, a conclusão devia sei esatamente contrária ao que pretendem os nossos
ex-atluersos. Desde qiie a cl&usula estabelecida não se verificciu. o dircito da Baia, itz fielei, desapareceu. Ve.jamos, entrefsnto. para não deixarmos sem resposta as gratuitas alegayões cx-cuEverso, o aspecto jiirfdjco da questiío. Os a r w menlcs invcicndos nessa questão debatidu .i5 entre.nós deixam e~itlcntco direito de PernamSuco. Passemos em revista 3slcs argumentos.
O advogado da Baia, nesta inçlhria questão para ela,
vendo-sc desproteçido pelo di~eito,assim colocou a quesi50:
"Frjrça 6 repetir, repetir sem cessar; a Baia, ao inv8s
de invocar repele terminantemente qualmer título que se
funda em posse, usucapião, uti possidetis ou oc~paçiio".

-

-

O Sr-Presidente
Lembro ao nobre Deputado qUe o
tempo de que dispõe está, a findar.
O SR. CUXHA VASCOXCELOS
Lamento muito, Sr.
Presidente. Eu disse, de começo, que estava com a lingua
presa entre os ponteiros do relógio; em todo caso, V. Ex.,
Sr. Presidente, me concederá mais cinco minutos, para conchir.

-

O Sr. Presidente
V. Es. dispóe.

-

justamente Bsse o tempo de que
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O SR. CUNHA VASCONCELOS
"Impugnar os fundamentos de seus direitos, por êsse lado, é arremeter contra fantasmas na imaginação do adversário.
E s6, exclusivamente, na Resolução Legislativa de 1827,
encontra a Baía o apbio firme e inabalável de seus direitos.
Até quando será preciso dizer que o tftulo de domínio
da Baía quanto A antiga comarca de São Fraocisco reside no
ato de 15 de Outubro de 1827?"
Quando relegou êsses argumentos, o fez a Baia, porqu6
sabia que a proteção possessória não lhe aproveitava, pois se
trata de limites entre Estados, o que já havia resolvido o
Supremo Tribunal Federal. De maneira que os pontos em
que a Baia assenta o seu direito, são, de acordo com o seu
advogado :
"L0 A resoluçáo Icgislativa de 15 de Outubro de 1527,
que é um ato legítimo, emanado do poder competente, e autorizado pelo art. 2 O da Constituicão monarquica. ancsori ou
incorporou a antiga comarca de S. Francisco A Província da
Buía, constitiiindo o título Único de seu domínio atual.
2.O &sse ato ficou subordinado a uma condição resolutiva:
a iricorporação devia durar at6 quando a Assembléia Legislativa fizesse a organização das Províncias do Império.
3.O :i organização prevista como fato que resolveria o
direito tia Baía era possível no tempo do Imperio, porqiis
entrava nas atribuiçóes da mesma AssemblCia Legislativa:
tornou-se, por6m, absolutamenle impossível em face da Conrtituiçáo da República, porquanto a nenhum poder compete
hoje scmclhante orp"anizac,Uo.
4.0 Verificada a impossibilidade do acontecimento aposto
como condiçáo resoluliva, o ato, que era provisório e condicional, se tornou definitivo, puro e siniples, como se a Denliuma condicão tivesse sido subordinado." (Eduardo Godioho Espinola. P e l i ~ ü ode ConlisnProteslo p o pni3te
~
da Baic~).
Agarrou-se, como se v&, o advogado da Baía, á condi$50 resolutiva, escluindo da questáo a condiçáo suspensiva,
que comùalc coni energia. (Eduardo Espinola, Cotztra R1.otesto, cilado) .
Mas, &se ponto foi rebatido brilhantemente pelo doutor
Barbosa Lima Sobrinho, um dos mais esforçados e brilhantes
defensores da causa de Pcrnambuco, cujos trabalàos merecem
especial menção e pelo advogado de Pernambuco, Dr. Ulisses
Brandáo, que o refutou da seguinte forma:
"O ilustre advogado da Baia, no seu contra protesto
entretanto, não quís resolver essa questão territorial ou de
limites, como uma causa sob a Constituição ou como uma
causa fundada na Constituiçáo, isto é "cyia solução no dizer
de Pomeroy, requer interpretação da lei, organização ou determinação das faculdades que lhe confere ou recusa7. (-112
Introduction to the Constitucional Law of the 27. S. pg. 2 6 0 : .
Preferiu resolvê-la pela lei ordinária, pela superveniència da condiçao resolutiva, de que s6 se veio a falar no
artigo 119 do Cúdigo Civil, e isso mesmo sem atender lios
seus artigos anteriores.
JA nos ocupamos desta condiçáo do nosso "Esboço Bist6rico Jurídico", reproduizndo a lição de Rui Barbosa. Mas
o ilustre advogado, a-pesar-de subscrevt2-Ia intemalmente~
achou -e a sua aplicação ao caso estava errada, por ter
sido escrita para um caso absolutamente diverso.

E o qye importa isso, se tratando da condição suspensiva, e Rui referia-se a condição resolutiva, que lhe é xipofaga, fazèndo as citagões de alguns mestres, que transcrevemos. Essas condições são tão ligadas' entre -si, que 6 difícil
serem separadas. At6 se confundem.. Ao ilustre advogado,
contrapombs o douto jurisconsulto nos Comentários ao Cddigo.
"Ocupando-se dessas duas categorias de condições, escrevem Baudry-Lacantinerie e Barde :
"Remarquons dês á present que par la force des
choses, chacune de ce deux especes de conditions implique l'autre. Toute clause contenant une condition
suspensive contient virtuellemente une condition resolutoire, et vice-versa. L'évknement qui, pour rapport a l'une des parties, constitue une condition suspensive, joue le r81e de condition resolutoire por rapport á l'autre. I1 s'ensuit que toute convention translative de propriété, lorsqu'elle est conditionelle, a
pour resultat de faire coexister sur la chose, pendente
conditione, deux droits de proprieté, l'un sous condition suspensive, l'autre çous condition reqolutoire .
Mais, quand silqvjent l'accomplissement ou la défail;
lance de la condition, l'un de ces droits exclut l'autre.
(Ulisses Bra~idão,Pernamóuco versus Baia, pág. 200
e 201).
Em face do art. 117 do Código Civil, esse único argumento em que se estribou a Baia n ã ~
podia ser invocado,
porquê :
"Art. 117 - Não se considera condição a clAusula que
não deriva exclusivamente da vontade das partes, mas den
corra necessariamente da natureza do direito a que acede.
Comentando êste artigo diz o Dr. Eduardo Espinola:
"O art. 117 exclue terminantemente da categoria das condições, na acepção técnica jurídica, toda e qualquer cláusula
que, ao invés de derivar exclusivamente da vontade das partes, se apresente como requisito necessário da própria relação jurídica, a que acede.
O dispositivo da nossa lei reproduz uma regra consagrada pela doutrina quasi unanime, raros, como sao, os que,
a esemplo de Fitiug, repelem a distinção" (Ulisses Brandão,
o b ~ .cit., p8gs. 203-204) .
"Em conclusão, as Províncias de Pernambuco e da Baia,
foram completamente alheias a qualquer condição que subordinasse a comarca de Ri@Sáo Francisco e eventos futuros
e incertos". (Ulisses Brandáo, obra citada, pág. 204).
Rlas ainda não tem razão a Baia, porquê, de acordo com o
parecer de Rui Barbosa: "Xão podem caber, portanto, no aireito privado as controversias acêrca da superfície territorial
em que mutuamente se hajam de circunscrever as jurisdições dos vários Estados. Temos pois que Ihes i r buscar as regras de julgar na constituição nacional e no direito internacional." (Limite entre o Ceará e o R, G. do Norte, págs. 43'3 e
235)-Ulisses BracdZo, o b ~citada,
.
páç. 205) . Oiiçamos ainda
a opinião do douto jurista Dr. Gondim Filho, lente da Faculdade de Direito db Recife. Infelizmente, não podemos
transcrever todo o seu parecer, que requeiro a V. Exa., senhor Presidente, s e digne m-dar publicar como parte +egrante do meu discurso, limitando-me. por ora 5s seguintes
palavras. O Dr. Gondim Filho, embora entenda que a ques-
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tão deva ser resolvida dentro dos princípios do direito público e não do direito privado, afirma: "Os acontecimentos
de 89 tornaram, porém, a reforma da reorganização das Províncias projetada pelo Império, que solucionaria o caso da
anexação provisória da comarca de São Francisco á Baía
inexequível; o que se tinha como certo ou scg:uro transformou-se em impossível... Com a impossibilidade da idéia
principal deve necessariamente cessar o que era preparatório ou simplesmente provisional, e desta qualidade era incontestavelmente, a incorporação da comarca do rio São
Francisco á Província da Ba'a como fora anteriormente feita
á cie Minas Gerais. Se a organização das Prov'ncias não foi
'efetuada é intuitivo que deye prevalecer a organização originária, que não foi, definitivamente, modificada... Mas,
como no temporário e no provisório há /a limitação necessária do seu conceito, se o acontecimento previsto vem a
falhar, desde logo se extingue a relação jurídica, ao inverso
do que acontece no que é condicionalmente resolúvel. A
razão desta dIversidade está em que, tendo de cessar necessariamente o que é temporário OU provisório, não pode continuar no mesmo estado de coisas a espera de um acontecimento que nunca mais se realizará". (Opusculo sôbre a comm'ca de São Francisco pág. 8).
Sob o ponto de vista jurídico a sem razão da Baía é evidente. Na :wsência de qualquer apoio jurídico alega-se que
toõa a população e comércio da comarca de São Francisco
provém da Baía e que é irritante acirrar odios entre povos
visinhos.
Se a população da comarca de São Francisco é hoje
baiana na sua maioria, hontem era pernambucana. E quando
se procedeu ao esbulho ninguem se lembrou de ouvir essa
populaç.ão, ninguém se lembrou de plebiscitos. Hoje seria
estravagante fazê-lo e ato de felonia. Entregue á Baía provisóriamente a comarca de São Francisco é natural que o seu
comércio se entenda com o da Baía como também ,já dependeu de Pernambuco. Pernambuco, pleiteando o seu direito.
pedindo uma reparação histórica, o resgale de uma dívida de
honra para os republicanos sinceros e de verdade, exerce um
dil'eito seu.
Não faz inh''lria a ning-uérn, "'não irrita, criando situaçãc:
incomodas e vexatórias. perturbadoras da ordem, da paz e
cordialidade Que devem existir entre povos vizinhos". Quem
nüo defende o seu direita não cnmpre o seu dever. Se aBafa
não pode dizer a mesma coisa, isto é, se a Baía não defende
um direito seu, mas quer apenas tirar proveito de uma
situação anormal, contrários que lhe foram o direito e a justiça, que afogou em sangue os ideais republicanos, os sonhos
de liberdade, a ela caberá a responsabilidade inteira do dissídio da situação desagradável a que podemos chegar e de que
não recuaremos, porquê não conhecemos o caminho por onde
se recua sem dignidade. (Muito bem.) l'ienhuma dúvida tenho em fazer um apê10 á Baía, a Ba'a de Rui Barbosa, a.
Baia 'de Seabrá, afim de que, elevando-se um pouco acima
dos interêssescde ordem material que defende, atinja ás regiões elevadas dos J.)rincípios de direito, abrindo mão daquilo
que não lhe pertence por título hábil, confl,'uternizando ~o
nosco no triunfo do reconhecimento de um direito indiscutiv'el. Apelo igualmente para a bancada da Paraíba e Ceará,
do Rio Grande do Norte, Piauí e Pará-que leal e dignament<!·
se aliáram aPernarnhuco na propaganda da revolução, sofreram os mC",:l10S mZ'l'tíl':os, e que,pol'bmLo, D~i) poàerão
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recusar o seu amparo, a sua piena solidariedade S causa de
Pern:\mbuco, qce é deles tamb6m. Lembro o juramento pres!alo pelos seus actegassadcs o qual dizia assim: "Eu I?.
j p o aos Santos Zvangelhos voluntãria e solenemente dewoder e guardar a religião católica e ap~.stó!ica romana.
.furo d a i -a última gota de sangue para macter e ser fiel
Uozlf;ecleração do Ecjuacicr, que é a União das qiiat.ro províncias ao norte do cabs Santó Agostinho, e as demais qcie
~ z r ao futuro se forem uninòo, dcbzixo da fórina de go- i e r ~ oque estabelecer a Assembléia Constituinte. Jiiro fazer crda g u e x a ao despotismo I ~ p e r i a l ,que pretende usur?ar nocaos direitos, escravizar-nos e obrigar-rios a fazer a
uniáo do Brasil com Portugal, a yiial jamais admitircn~uspcr
nenhum titulo que seja. Juro enfim fazer guerra eterza ,a
todo o c?cspotisrno, cue se oguzer n liberdade d a nossa iJa'
.i,ia.
inuaimcnte juro obediencia ao govSrno
sigi-emo
salvac!or: _<ssim Deu< n:e ajude. "
(Seçsáo
. ~ - - - Estraordindria Go G.randc Conselho Provinciai.
aos 26 do mês-de t<gosto de 1 5 - i 4 , ~ 3 0dj~kidegendenciae 10 ~a
Libercladc do Brasil e Confederagao das Provincias unidas do
Equador na cidaclc de Fortaleza, capital do Ceará.)
~Ipelopara a bancada- do Blinas, que foi vítima das
mniores olrocidadcs po? motivos identicos aos c;Ue levou Pernanl~ucoa ser piinido atc em seu próprio solo; apelo p a r a s
bancarla bc S ~ Pc,x!o,
G
para r: ovo bandeirante que .jamais
sacrifico:^ cs ideais de iiberdade: apelo para as demais bancadas e especialme2te para o rulcnte povo gaficho em ciljas
veias parece ocrrer o sangue com a m e r a a iripetuosidade
c10 dos mirtires pernaml;ucanos. Para a Snncacla guúclia, ligada a Pernanbuco.pcr tantos laços de sentimentos comms,
pelas mesmas idéias liberais, gelo mcsmo anlor 6 Pátria.
Colocando a natureza previdcntemente o Estado do F-io Grande do Sul, como seniinela avançada das fronteiras meridionais
do Pais, para embargar o passo ao aycntureiro invasor e audaz, colocou igualmente Pcrnambuco como sentinela avancada no ~ é r t i c eoriental do triangulo brasileiro, para defesa
do solo sagrado da Pátria. Bmúo florentes etatiózts. E, senliores Constituintes, confiante na retiduo de vossas dbliberações, na elevacbo de vosscs sentimentos republicanos. dB
justicri. e de dignidade, aSro a vela ás esperanças no dorso
azul das águas c6rulas deste mar edo j ~ s t o s e patrióticos
anseios .
A ~lssrmblbia Constitcinte, mandando restitcir a Pernzn~buco o pairimuni0 de que foi csbulhado, pcla icserçáo
na nossa lei fundun~entzl da enenda ~ U Utive a honra de
propor, n5o c6 farS j c s t i ~ a ao povo de.Pernambucs, como
far6 a reparai..:o de uma s i t u a ~ á ohistórica, para a qual PaTeze que fi.ram ctcritos os S P ~ U ~ E ~ C versos
S
do 3:)C-53
granri,e ato:
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"iY?.u! náa eram dois pcvos c1u2 abaitivsm
Xuqucle instaate o solo enranyeniado..
!?r3 G parvir
em freiiie do passad',
h liherdudc - eia i%;.eate á escravtvrdao.

(Jltiito
me!tlodo. )
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Leer;

?iiitilo

bem. Pal,mcrs. O orcclor 2 cumpri-

O Sr. Presidente

- Tem a palavra o Simões Lopes.

O Sr. Simões Lopes (Ilfovimento de atençúo) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes: Ao trazer a esta tribuna a justificaçáo, rápida, em face das imposições do Regimento, das
emendas apresentadas pela minha bancada, não me posso
esquivar ao prazer de acentuar a honra que me cabe, e que
tanto me enaltece, de figurar como elemento integrante dest a Assembléia Constituinte, onde os valores mentais e morais, ao serviço da maior causa que nestes dias deve absorver as atenções de todos os nossos concidadãos, forjaram a
obra ingente prestes a ser concluída, e que a-pesar-das críticas amargas e raramente justas, h& de ficar como padrão
do espírito de civismo, da inteligência e da cultura dos
atuais representantes do Povo Brasileiro.
A palavra dos juristas elevou-se n&ste recinto para
exaltar as .soluções melhores e mais convenientes ao Pais.
atenta á sua história, observada a sua evolução, e em obediência ás tendências e ás predileções do nosso Povo fundamentalmente liberal.
Aos esforços 60s t6cnicos do Direito, juntou-se a colaboração de todos os demais mandatários políticos e dos representantes de classes com assento da Assembleia.
Do conjrinto das suas atividades, superiormente dirigidas
pelo prerlaro Presidente Sr. Antônio Carlos (Muito bem) e
coordenadas, ontem, pelo grande leader da revolução Sr. Osvaldo -4ranha (aluito bem), e hoje, pela operosidade do rulto parlamentar Sr. Medeiros Neto (Apoiados), obterá a Nação o novo pacto fundamental, que assegurar8 o rumo tracado aos seus portentosos destinos.
Assim, espresso aquí, Srs. Constituintes, o penl~or do
meu respeito e da minha admiração 5 esta augusta Assembleia, peço a benevola-aten~aodos meus nobres colegas para
a despretenciosa análise que passo a fazer das emendas que
f irm8mos.
A emenda capital do titulo primeiro "Da organização
federal" refere-se B discriminacão dc rendas e diz:

"Redija-se o art. 13 da seguinte forma: O sistema tributbrio da Uni5o. dos Est.ados e dos Rlunicípios reger-se-á por lei constitucional, votada pela
Assembléia Nacional Constituinte, em seguida á promulgação desta Constituição".
A êsse respeito, a Bancada Liberal do Rio Grande do
abandonar a resolução
Sul não poderia por forma ala-a
trazida na sua emenda.
O probema 6 da mais larga amplitude e as consequkncias da solução a ser adotada influirão profunda e decisamente na vida econômica dos Municípios, dos Estados e da
União. (Ilfuilo bem. )
Dada a nossa extensão territorial, a variedade da pro'dução, as circuns tancias especialissimas que caracterisam o
comércio e a indústria das várias regiões do Pais, tendo em
vista a existência de mais de um milhar de comunas brasileiras, como elaborar uma reforma tributária, sem o conhecimento detalhado e exato, sem uma coordenagão saciente,
minuciosa de todos os dados estatisticos, dos valores eco-

ndmicos, dos imperativos, em suma, dos orçamentos para a
União, Estados e Municípios?
O SR. IREN&O
JOFFILY
- Peço licença para um aparte.
Acho que regularizar esta matéria em lei ordinária é um
perigo; e, mesmo, n5o há mais tempo.
O SR. PEDROVERGAR=
- Não se trata de lei ordiniria,
e, sim, de lei constitucional.
O S R . IRENI~O
JOFFILS
- Lei constitucional, depois de
promulgada a Constituição ?!
O SR. PEDROV E R G . ~ ~Lei constitucional; é o que
propõe a nossa emenda.
Yo curso de minha oraçáo,
O SR. SiMóEiS LOPES
responderei ao nobre Deputado pela Paraíba.
O SR. IRENÊO JOFFILY
- Acho um grande perigo, deix a r o assunto para a lei ordinária. desde que não haja, a
respeito, delineanlentos na Constituicão .
O SR. V~TOR
RUSSOMAXO A Constituinte c o n t i ~ u a r á
a funcionar, promulgada a. Constituiçáo, afim de organizar
essas leis complementares.
O SR. IRENÊO JOFFILY
- Não pode haver complemento
porque o principal não está na Constituição.
O SR. SIMõES LOPES - Estamos convencidos de que
a média !geral da opiniáo pública tomaria contas severas a
quem quer que, abanonando essas ciaras razões, preferisse
levar a Constituinte a legislar sem perfeito conhecimento de
causa, sobre assunto de tanta relevancia, sujeitando o Pais
a consequência imprevisiveis, e quem sabe? até que ponto
perniciosas, no desdobramento da nossa vida economica.
Além do perigo que deiso apontado, tenhamos em vista
o período de crise já prolongado que vimos atravessando,
não só nacional, mas ainda como reflexo da própria crise
universal, para concluir, judiciosamente, que o período protelatório por n6s defendido, longe de representar o abandono
dêste problema vital, significa, ao contrario, o nosso veemente desejo d e v6-lo estudado e resolvido com a cautela
e o equílibrio, que a sua irnportancia está a exigir.
MOSTEIRO DE B-kmos - É O adiamento
O SR. TEOT~NIO
de uma crise, que não resolve o problema.
O SR. IRENÊO JOFFILY
- Estou de pleno acordo com a
bancãda gaúcha, quanto ao ponto de vista de qUe se deve
estudar a questão; estou contra a bancada gaiicha qiiando
admite que em Ieis complementares.. .
O SR. RAULBTITENCOURT Constitucionais.
O SR.I R E NJOFFILY
~O
- ... se possa esaminá-lã, pois
acho que não obedece B tecnica uma lei complemèntar sem
que eslstam na Constituição as bases dessa lei. (Muito bem.)
O SR. SIMõES LOPES
lluito agrade~oa colaboração de V. Es.
O SR. L m ' CARNEIRO
- Tecnicamente, o fáto 6 Qte:
a Conslituiclio não cogita dc leis dessa categoria.
O SR.V~TOR
RUSSOAIANO Cogitará, pela emenda.
0 SR. PEDROVERGAR^
.i emenda da brincada gaúcha.
O Sn. L M C-mv~~no QUe d lei constitucional? Só o
é a ConstitiiiçYo.
O SR. GASPARS.U~D.WRA E O Ato Adicional no ImpBrio, que foi? A tmditão constitucional do Brasil, portanto,
admite essa's leis.
O SR. L E Y C-WEIRO
~
O orador niio consideraria mais
PrAtico adotar solução com os elementos de estudo que
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temos, ressalvada a possibilidade de emenda oportuna dêste
dispositivo?
O SR. VITORRUSSOX.~-O
- Consideramos esses elementos insuficientes.
O SR. PEDROVERGARA
- E a prova está em que niny e m , chegou aqui, a conclusiío positiva sobre a discriminaçZo de rendas. H& várias emendas a respeito, todas divergentes.
O SR. SIlIõES LOPES - Peço licen-a para continuar
meu discurso, visLo que estou em meio do período que trata
da discriminaçúo de rendas.
O SR. PRESIDESTE
- Atcncão l 0 orador sb dispõe de
meia hora.
O SR. 1 ~ ~ x JOFFILY
20
- Se o orador sb dispõe de' meia
hora, peço dcsculpas pela intcrrupcáo.
O SR. SIlíõES LOPES - Em b6a conciência podemos
declarar que, n:au grado o esfdrco dos doutos e dos competentes, ainda prevalece uma situação tumultuAria quanto
ás fontes de informaçáo e 8s cifras de que atualmente dispomos para os cálculos respectivos, tudo indicando a absoluta necessidade de um traballio prolongado e conci4ncioso, para que se possam estabelecer os delineamentos d e
uma tributacáo equitativamente distribuida.
É preciso que se compreenda que ainda, aquí, não nos
movem arcbiçóes, nem esrlusivismos regionalistas.
Se é certo que n observaçáo, sobre diferentes Xunicípios do meu Estado, os faz aparecer sob os mais variados
aspectos econGmicos, cm virtude da diversidade da sua .produç.50, seguro 6 também, que o mesmo occore nos demais
Estados da 12epiíblica, que oferecem campo vasto á tarefa
dos estudiosos. forcando-os a intc~essantes análises dos fatores econiirnicos de cada um e todos exigindo a maior prudencia na ful.ura tribuLaçUo a ser adotada.
X'cm s i orgumente que seja essencial a uma Constituiçâo a iilal6i-ia de discriminanáo de rendas.
Cartas Sundamenlais das aiamadns c rcccntes, dela nZo
cogitan~,.
Se '2 nossa de 1S91 feriu o assunto, foi porque, na psssagem dc Império para a República, transitavamos também
do unilarismo para a Fedcra~Uo:e seria impraticavel a efetivacáo do sist.ei?ia icdcrativo sem a nova ordem tributaria.
O SR. DE SAXPAIO- 35sses Paises tem a e c o n h i a
já estabilizacin., ao passo que nós estamos num período de
instabilidade êcon0mica.
O SR. SIlIõES LOPES - Xais um motivo. O aparte
de V. Es. vem ao encontro,do nosso pensamento.
O momcnto alcal é inteiramente outro: vamos estatuir
uma nova Coiistiluic:~, mas continuaremos na mesma base
República c Pcdera~Uo.
de regimen
Nadz ]:crder::,c7 as oryamenio:. nem $e rrornp~ráa estrutura ~ o n s t i t ~ c i o x ! com
l
o "sL:ilu quon tributlirio, durante
um exercício mais, oii dois- que fossen~,para ao termo 31cacçarmos uma lei, qiic. corrigindo .com eiicihcin e realidade todos os inconvenjCrites d a tributnçio em vigor. e discrinrinando as .rendas da Uniao, Xstados e Nunicípios, ilá0
atire o Pais 20 Irnprevist2 e se.ja escquivcl, fecucda e duradoura. :(Nuito benz. )
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Quanto ao Poder Legislativo, a nossa representapão,
abolirido a Camara dos Es:xios, segui^ a iinhâ mestra que:
a p r o p o s i t ~crié?,tl
~
n,cste plenfiriu.
9 núrnrro de Kkpuludos, pur EsLacic. na Assembl6ia
Kacionai, seria progorcional so eleitorudo e n ã ~A papulacão.
Postulacio d~r ~zl'lido we a bamadu rearescnta, não
poderia ela deixar de sustectá-12.
Se o elejtorado r,Zo é a totalidxc'e d:! poaula~5c,atsri-tas ás restriçnes da lei, quanto 30 f:?:pro~riurncnts chxrnzdo
suir;igic universal, 1150 6 justo qne a reprasen:.ü~ii~
c?? uma
qualquer unidade j'ederativa acmente cpecas pe!a crescinienlo nuriibrico de seus habitantes, sitn que eqcira!ea:emente, se desenvoiva a S U ~co!nb3r8çiio cívica esprcssa no
aiistamenio, ou ate por rnéra c evectuel corrente irnigat6ria.
O SR. P m ~ oVERGIJJ~Y
- 3 um r a c i s c i ~ i oserfeito, ia-pecávei .
O SR. L E V C~ - ~ X E I R O- S6 se deve ter em conta a populaç5o ~oliticementeativa.
C SR. Vf~oríXUSSOX-4x0 - h cnpacidade po:itica de
cada Estado.
O SR. SIIJCES i,OPES - Agradecido a VV. EEs.
Dentrè o ~ l r a auss mais imyortailies emendas da nossa
bancada ressalta, quanio a o Poder Esecutivo, a da srocesso
de eleiç5o do Presidente da Rcpúù!ica.
Rejeitamos a eleiç5o direta.
Ningu8m contestar5 certas c a n t a ~ e n s e o sectidu òemocratico que a eiei~áodircta do prln;eiro m2gisLrsii2 da
Kagiio abrigaria.
O SR.LEVÍ&~.sE!P.o - Super3m toSos os inconveriScntea.
(3 SI;.DEM~TRIO
>:&VIER
- A rl'Atica demonstra c coz-'
tr8rio. .
O SR. SIhIõES LOlTS - 112s aquí nsu es:air,oc, zsccas
para esgrimir dgulrinrs, senão, também2 pa?a eccoz:rar solccóes a fatos qce a esperiencia colccionou.
~ oMniLo bem; no t e r ~ e n odos
O Sa. V f o n R ù - s s o n ~ ~fatos.
O Sii. SI3IõES LOPES
Em 1S31, 3 Constituinte o>tor;
pelo proccsso direto.. .
O SR. DEX~TRIO
- Devido at6 a erro dr apuragáo.
O SR. SI3IóES LOPES - ... aliás por fraca maioria,
mas ao tempo, tratava-se de instituir um regimen inteirament e novo e os Constituintes da priineira República tinhani, gara
!hes guiar a conduta, além da inspiray.50 patricíiica, ta0 somcntc n csperiencia de nações estraiigeiras, intra?spl~ni~&vel
para nús cm Lodos os seus contornos; e as coajeturas, da
t c o r i ~ .podcriarn ser lbgicas, mrs nZo necessariamente adequati:is. (dl~riloLcnt.)
Ho.ic, ccm qiiasi rncio cficulo dc. cspcricncia republicana
e brasileira, o q:ic tcnios assisl.ido 6 o abalo de todo o País
em cada sucessZo presidencial, crn parte, civicamciite saiular,
mas na maioria das ~ c z c siilsofis~lfa\-clmente,criador da inquietagão popular, de sangrias financeiras, (LlIitilo b e m ) de
afroi~samento r.a p:'uduçZo e nq comercio, de intromissões
perniciosas da pol'tica nas furças armadas, .(bfuito benz) de
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insurreições por vezes cruentas e de péssima repercussão internacional.
O SR. JOS*EDUARDO
AS campanhas presidenciais f9ram uma grande escola de civismo e de educação polftica do
Povo Brasileiro.
O SR. PEDROVERGARA
- De anarquia mental tambem.
.(Trocam-se outros apartes. )
'0SR.PRESIDENTE
- Atenção! Está com a palavra o senho? Simões Lopes, que dispõe de poucos minutos para terminar o seu discurso.
O SR. SIMõES LOPES - Nossa ernenda, porém, não
propõe a eleiçzo do Presidente da Repiiblica somente pela
Assembleia Nacional e representantes dos Estados no Coxelho Federal, mas, ainda, por três delegados especiais por cada
unidade federativa, assegurada a representação das minorias.
O predomínio das grandes Dancadas, que seria de temer,
fica assim esbatido pelo acréscimo desses novos eleitores, a
quem, pelo niímero mais consider8vel das pequenas representações, aquele será em pazte conferido. (Huito bem.)
O SR. V~TOR
RUSSOMANO
- 12 O equilíbrio da Federação.
O SR. CARLOS REIS- Único sistema de se conseguir êsse
equilíbrio.
(Trocam-se outros apartes, SGam os timpanos. )
O SR. PFiESIDENTE - Atenção! Estã com a palavra o
senhor Simões Lopes.
O SR. SI1\IóES LOPES
Experimentemos essa nova
forma de eleição do Poder Executivo federal, inCdita em
nosso Pafs, procurando sanar os males do antigo sistema acima indicado.
Estreitamente ligada ao pensamento dominante nesta Assembleia, a Bancada Liberal Riograndense do Sul sustenta a
Instituição de um Conselho Federal, com atribuições administrativas restritas, colaborando com o Poder Executivo, e algumas, raras, de ordem legislativa, concorrentemente com a
Assembléia Nacional, para melhor garantia do equilíbrio federativo.
-4 emenda indica um Conselheiro eleito por Estado e seis
nomeados pelo Presidente da lic~)ública,dos quais dois serão
necessari~mcnteoficiais do Esercito e da Marinha.
A presença de Conselheiros nomeados da mais plasticidade 5. escdlha das grandes capacidades técnicas do Pafs.
O SR. Lmf CARNMRO Mostra o hibridismo do Conselho.
O SR. SIhfõES: LOPES ... e não altera a igua'dade de
representação dos Estados, desde que eles n5o tenham direito
de voto em matéria legislativa, como a própria emenda estabelece.
O SR. PRESIDENTE
- Lembro ao nobre orador que s6 lhe
restam cinco minutos.
O Sr. Ascanio Tnbino (Pela ordem) - Sr. Presidente,
estarido inscrito para falar, cedo minha inscrição em beneficio do ilustre orador que ocupa a tribuna. ( M t o bem.)
O Sr. Presidente - Diante da declaração do iIustre
Deputado, Sr. Ascanio Tubino, disporá o orador de mais
meia hora.
O Sr. Símões Lopes - Agradecido a W. EEx.
Inscrita no programa do Partido Republicano Lib-a1 a
dualidade de Justiça, preferimos a conservação dos juizes
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seccionais e julgamos desnecessária a criação dos Tribunais
de Circuito, visto que sua maior justificativa, o desafogo da
Cdrte Suprema assoberbada de processos, já se encontra satisfeita no prSprio Substitutivo, permitindo a êsse tirbunal o
desdobramento de Camaras ou de turmas. (Muitobem.)
Somos pela autonomia do Distrito Federal. Nem parece
crível que esta Assemblkia, politicamente originada da R-oluçáo de 30 e da grande campanha da Alliança Liberal, venha
negar um postulado inscrito na sua ideologia, desde o manifesto da Convenção de 20 de Setembro de 1929. (Muito bem.)
O SR. PEDRO
VERGARA
-3 O próprio GovSrno Provisório,
nomeando Interventor para o Disirito Federal, já deisou assinalada a tendência de lhe dar actonomia.
O SR. SI3IõES LOPES - Com a prudencia que a histõria e o espirito de evolução indicam, aceitou a nossa representaçáo a diretriz socializadora do Substitutivo,~acentuando-a
em v8rios pontos, em obediencia 6s nossas ideias propramB'icas, e a um sentido mundial, que ningu6m ousaria descsnhecer .
Dentro dele apoiamos e daremos nosso voto á representação profissional ou de classe, tanto mais qganto na forma
do Substitut.i\-o a futura Assembl6ia Nacional consolidar5
uma criaçuo genuinamente brasileira qual seja: uma mesma
casa legislativa de clc~utadosde dupla origem, eleitos uns
pelo siifr8gio universal e outros pelas associa(;oes de c!asses
ou profissionais.
O SR. V~TOR
RGSSO~T.~SOT-, O reconhecimento da noya
ordem dc coisas.
O SR. SI3IOES LOPES
Srs. Cunstituintes, a Bancada
Republicana Liberal, sustenta. ainda, o Substitutivo, e com
ardòr, quando Cle prevc percentagem fixa das rendas da
Uniáo aplicada em um servico perrnanenle de obras contra
a s secas, dando finalmente. os meios capazes para inaugurar
uma nova era na extensa rcgizo do iYord4sle Brasileiro, onde
as agruras do clima e o pavur da calamidade s6 s5o compensados pcla rcsistSncia idonxível, c identificario com rr
gleba, do seu Povo, que foge da sCca, mas não da terra,
a ela voltando logo que a cliuvn se anuncie, sabendo embora
que o mal retornar5 num dia imprevisto. (Jluito bem.)
O SR. C-~RLOSREIS Prova de que a representaçgo gaiicha vai abraçar, COE, a sua visáo, o próprio iYordeste.
O SR. SINõES LOPES - Com as virtudes de tenacidade
do serlancjo nordestino e a fertilidade impressionante daquelas terras, nos fugazes período quc o regime torrencial
dos rios permite, tudo é de esperõr; e, se até agora a amenidade do clima meridional tem facilitado um progresso mais
rápido tis popula~õesdo sul, tempo virá, mais conforme ao
senEiilj federativo c mais brasileiro, em que as condições
equilibradas de traball~o,ao sul e ao norte do nosso território, proporcionarão a todos os filhos do Pais possibilidades
equivalentes de riqueza e pode- enlaçando-os no mesmo sen-:
timento de -fraternidade, e sob o impulso de um vigoroso
espírito naciona!.
O SR. BARRETO
C~ZPEM
-) É um belo gesto-de fraternidade do Rio Grande do Sul, que registramos indelevelmente.
O SR. X-~VIERDE OLTVEIR~
- O Nordeste jamais esquecera
a política de unidade que o Rio Grande teve para com 61%
durante 'essa quadra.

-

-

O SR. C ~ O REIS
S
- E saber5 agradec6la.
O SR. SI~I\I~ES
LOPES - XQ tocante 5 iamilia e ás chamadas reivindicações religiosas, as garantias, táo justamente
pelo funcionalismo público, a liberdade d e imprensa e ao relevante problema de educação nacional, outros
companlieiros de bancxda têm discorrido e tornará0 ainda a
esta, tribuna, dizendo da nossa orientação.
Sr. Presidente, Srs. Constituintes: Sáo essas, em linhas
gerais, as razões que inspiraram a colaboração do Rio Grande do Sul, nesta altura dos nossos traballios, pelo retorno
ordem constitucional.
Como vêm W. IEIEx., os pontos de vista em que se
coloca o meu Estado aparecem emolclurados no quadro das
legitimas aspirações nacionais.
K5o tentamos, nem encapamos regionalismo de especie alguma. (Muito bem.)
h t e s , na nossa palavra e na nossa ação, espelham-se
as niagníficaç tradicões que pontuam toda a evolução da politics rio grandense, invariavelmente fundamentada por u m
nobre e superior espírito de unidade nacional.
O Rio Grande do Sul, colocado entre as unidades da
Federaqão, que maiores responsabilidades devem suportar
em face da Revolução de Outubro, deveria fatalmente ditar
aos seus representantes, o critério sóbrio e equilibrado, que
há de encontrar nas .nossas resoluções, quem quer que a s
o b s e r ~ ee analise de animo sereno e imparcial.
'ío decurso dos debates, mesmo nas horas de discussão
ardente, procuramos conservar o espírita indene de quaisquer outras sugestões, fóra das que convém a um representante do Povo brasileiro; e, se, cm épocas normais. êsse procedimento seria um d e ~ e rirrccusiLve1, mais grave se torna
ainda nos momentos em que o impBrio das paixiies possa
agitar este ambiente, que seria de desejar sempre tranquilo,
afim dc que o choque das ideizs se operasse sem perda da
clareza. da procedência. e da oportunidade necessárias á suS
esata compreensão. (Apoiados.)
As teses por que nos batemos encontram ampla justificativa nas necessidades brasileiras, são produto de uma longa ewericncia e correspondem ao elevado grau da cultura
cont emporanea.
icem poderíamos agir por forma diversa, rearesentantes
que somos de um Estado que. junto a outros irmãos da
FederacZo. tudo tem feito e tudo fará para não fraudar a
confianqs da Naçáq.
Se cevamos fileiras nas legiões que se batem pelo e?cerramento do
dos pronunciamentos armados, é precxsamente porqu8 s6 num período de paz duradoura t? que se
poderão realizar os trabalhos de reconstruyão moral e marial, tão retardados almns, mesmos sendo vivas e velhas
aspiracóes do Povo Brasileiro.
Foi ainda, Srs. Constituintes, como decorrência dessà
mesma ordem de sentimcnlos 9 preocupações patrioticas. pelo
~ronunciamentoinicial do general FlOres da Cunha (dfuzto
bem), cuia ação decidida e decisiva a favor da pronta recoiistitucionalização do Pais. não teve um momento sequer de
vacila~ãoou de esmorecimento,. ..
O SR.VITORR U S S O ~~O
Foi um dos pioneiros.
0 SR.PEDROQERG~UU - Daí a sua defesa da Constituinte.
.. que a Bancada Liberal
0 SR. SiMõES LOPES
gaucha adotou a orientação, de todos conhecida, relati~amente

-.

- 127 esse magno problema, procurando preservar o País de novos
abalos e visando a resaurasáo de seu crédito no estrangeiro.
.(BuiEo L em. )
Outro corolArio 16gicc é it solidariedade que vimos maniendo com o Sr. Getúlio Vargas. . .
O SR. D E X ~ ~ RSAVIER
IO
esse é uin imperativo nacional.
O SR. SThIõES LOPES
... porque reconhecemos na
sua ação punderada e fecunda, na l'w3pida sinccridade de seu
amor ao bem público (Apoiados) na sua intac5vcl dignidade
pessoal e pol'tica, ( X u i t o b e m ) , e no espírito de imparciakdade com que S.Es. procura atender aos reclamos das
populações de quaisquer Estados ou Regióes, (3fuit0 bem) a
mais segura garantia de que a sua influência nos destinos da
Nação, s6 poderá redundar cm consequência. de ùenemerencia
social, administrati-;a e política, capazes de consolidar definitiavmente o prestigio do seu grande nome. (l>nlmns.) . .
Deisando esta tribuna, Sr. Presidente, apraz-me, ainda
uma vei. afirmar a minha convicsáo do que formamos uma
AssemblBia acima de tudo rcspeit5vcl. (Uuito Bclie), contra
a qual serão inoperantes as resist&ncias opostas aos nossos
trabalhos. qife njio conscgruirúo Ihes tirar o cunho de diligência, abneõapuo e patriotismo. (Jluilo bena; nzzdto bem.)

-

6
O Sr. E'rzsideote

- Tem a p a l a v a o Sr. Cincinato Braga.

O Sr. Cincinato Braga (~líovintentode atençúo. Palmas.)
Presidente. Srs. Constituintes. No seio da CcrnirsUn
dos 26, representei a bancada de S. Paulo por deIegncão cle

- Sr.

meus prezadcs colegas paulistaç. Alf eu deveria cingir minha atitude aos têrmos cio Iionroso mandato, que me fBrs
conferido. E assim o cumpri. Agora. em pIen5rio ?azo, te~ l i omais ampla liberdade de espaneir mirihas idéias, segundo meu sentir individual, sem arrastür respcnsaòilidade
a$uma para a baixada paulista.
I
Xosso ponto de vista
Srs. Constituintes : a discriminaç50 das renda: gdblicas
na Federaçáo Brasileira. contida no Projeto sybstitutivo em
aeDate, desàe o arl. 93 a!& o art. 20. tem suscitado criticas
tenazes e numerosas, dentro e fora desta Assembltsia. Quer
nos parecer qüe o ponto de vista, em que nos colocamos
e que oao provecto professor Sampzio Correia e eu
queles dispositivos em geral prevaleceu, não recebe a aprovaçiío de várias bancadas, e possivelmente da maioria desta
Assembl6ia. Dada esta hipótese, provado ficara o desacerto
da escol3a de n6s ambos para relatares parciais de tão
grave assunto. Restar-nos-á conformarmo-nos respeitosamente com o veredictum desta soberana AssemblBia.
Contudc,- desejamos que esse veredicturn seja proferido
depois de havermos deixado assinalados nos Anais da
Constituinte os motivos pelos quais nosso patriotismo nos
conduziu a adoça0 dos dispositivos desaprovados.
Segundo nossa interpretação da atual fase histórica
a tarefa parlamentar que nos foi cometida não se restringa
a um mero trabalho contabilistico de Receita e Despesa no3
orçamentos da União, dos Estados e hfunicfpios, trabalho
costmeiramente executado com pgicia por aitos funcioná-

-

-

-

rios dos ministérios da Fazenda em todos os povos e que
consiste em cavar dos contribuintes o quantum presumido
necessário para o .equilíbrio da receita com a despesa publica. É impertinente a essa locubração o problema da nocividade das tributações sdbre a ordem econ6mica da Nação, como estranho lhe fica tambdm o problema da legitimidade ou ilegitimidade das aplicações dos dinheiros por vezes arrancados a d6res de contribuintes.
Refletimos atentamente que nossa obra não poderia
ser enquadrada nos alinhamentos de uma legislação orçamentária de legislatura ordinária, oujos preceitos têm
curso por um exercício financeiro apenas, sendo fhcil na Iegislatura subsequente corrigirem-se os erros da lei do exercfcio anterior.
Compenetramo-nos de que temos aqui de legislar para
númrro imprevisível de anos futuros. Nossa responsabilidade 15, pois, muito mais grave quanto A certo, que não SOmos Assembléia Constituinte devotada á missão de retocar
cleterminados pontos de uma Constituição vigente. Somo3
uma Assembléia Constituinte produto de uma revolução
operada com intuitos de profunda renovação na ordem financeira, na ordem econdmica, na ordem polftica o até na
ordem social.
Nosso objetivo não poderia, portanto, cifrar-se em merau
locubrações de equilibrio orçamentário, dentro dos moldo9
consuetudin8rios no Brasil. -4oosso v6r o problema, que
temos diante de n6s, 6 totalmente outro: - é o de um complexo nacionalisn~o construtivo, olhos fisos na unidade
nacional.
K50 é dos orçanentos materiais da União e dos Estados
que tEiri de sesrillsr os dispositivos ronstitucionais, que visam uma p9tria unida, rica e forte. Ao contrário: - os ocramenlos da Uniao, dcs Estados e dos 3Iunicípior tem d e
ser logicamente unan ~esíc?iantedas necessidacles básicas do
c ~ z ~ * i q z t c c i i ~ ~e,
e ~ zsob?*eticdo,
lo
da coes50 da nacionalidade.
São os orçamentos que lêm de se africoar, de se submeter
a essa dupla neueçsidade fundamental. São Q a ordem econGmica e social que se deve enquadrar nos orçamentos.
$ste capital ponto de vista est5 escapando S. consideracão desta tLssen~bléia,que pareca mais preocupar-se com as
comodidades oryamentárias, do que com a construçfio d a
nacionalidade. (Uuito bem.)
Srs. Constituintes - Todas as revoluções constam d s
três fases: a primeira é a de luta para conquista do poder;
a segunda 15 a de realizsções; a terceira é a de consolidação
em fórmulas constitucionais renovadas, que regulem o no-40
periodo normai. Estamos agora nesta ÚItima fase, a mais
difícil de todas, porquê não se resdve com heroismo, nem
com audscias, mas sim com ponderado raciocfnio, conr
equilibrado bom senso, que muito mais do que o talento 6 o
característico primordial de superioridade no meio dos seres
humanos.
asse bom senso mostra uma verdade pacifica em socíologia: a evoliição social da humanidade não depende dos
governos, nem das estruturas jurídico-polfticas; mas, é uma
resultante direta e i?zelutáveL dos fen6menos econ6micosContra esta pura verdade, nada podem os partidos,
nada podem as Constituições politicas, e muito menos amda
podem as baionetas. (Muito bem.).

A soberania das pgtrias assenta hoje fundamentalmente
sobre seu potencial econômico. Sem este alicerce. a50 h&
nação permanentemente independente e livre. (Apoiados.)
Constituição política frustada seria aquela, cujos dispositivos não correspondam &s necessidades econGmicas da
comunhão social, que ela tem de regular: - seria farrapo
de papel destruído, logo ap6s, por outra revolução.
A mat6ria que nos coube relatar
o sistema tributárip das rendas federativas - entende diretamente com a
constituição economica de toda a Nacão. Kão é avisado
propiir dispositivo^ constituciorrais, que têm de ser permanentes futuro alem, sem previ0 estado da situacão geral do
País sob êòse aspcclo.

-
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- Economia

considerada e m globo

De acordo com os dados oficiais do Ministério d a Agricultura. a produ~áototal do Brasil, no ií!timo exercício apirrado - 1932 - alcançou êsteç valores:
Contos
Safras agrícolas ..............................
P r o d ~ ç ã o industrial ..........................

5. I05 .O00

5.050.000

Soma ................................... 10.155 .O00
Mercadorias importadas ...................... 2.200.000
Granda total
O SR.

lfh10

............................ 12.355 .O00
RABIOS- asses dois elementos mostram

que jCi não somos um país s6mente agrícola; a produçáo

industrjnl estfr paralela, com cinco milhóes de contos anuais.
O SR. CISCTX,ITO BRAGS - De perfeito acdrdo.
A estes valores devem ser acrescentados os das merca-.
dorias imporladas. 8 5 0 constituem produção ~iacional. nem
agricola, nem industrial.
Éste B o valor bruto das mercadorias nas fontes de sua
produçiio, se nacionais, no porto de desembarque, se estrangeiras.
Não 6 o valor do lucro Iíquido auferido nesse ano pelo
Povo Brasileiro. PiUa conlieccr-sc éssc lucro liquido f6ra
necessnrio um inquérito econ6mico dificilmente osequfvel.
Bsse inquérito seria uma anãlise do custo de'produção de
todas as mercadorias do giro comercial no Brasil inteiro,
seguida da analise do custo dos transportes dessas rnercadorias.
Para obviar a essas duas quasi inexpugnáveis dificuldades, proponho aos que agora estão raciocinando junto comigo duas soluções abreviadas :
Primeira - supormos (julgo-me aquem da verdade)
que os fretes, carretos e transbordos, para a s vastas extensões do continente brasileiro correspondem a 8 % dos valores das mercadorias. Oito por cento de 12.355.000 contos são n ~ m e r oredondo um milhão de contos. q u e deduzido
do referido total reduz este a 11.355.000 contos.
O SR. SAMP-UO CORRISLI - Com as taxas adicionais. val
muito alem.
Vor.:>rs

SI7
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O SR. CINCINATO BRAGA
Quero argumentar contra
a minha tese, contra mim próprio.
RAMOS- S6 nessa hipótese, pode ser táo
O SR. UIO
baixo o cálculo, porqu8,' na realidade, os fretes vão muito
alem de vinte por cento das mercadorias.
Segunda - supormos que a média geral do custo de
produção de cada mercadoria nacional, e do custo de compra,
se estrangeira, seja 50 % do seu valor. (Julgo-me, ainda
aquf, muito aquem da verdade. Mas quero argumentar som
exagero contra minha tese. )
Sendo assim, temos que o geral custo de produgão dou
11.355.000 de contos, em mercadorias, importa em 5.677.500
contos.
O SR. ARRL~A
FALCÃO - Seria uma maravilha.
O SR. CINCmATO BRAGA - Se-10-ia, de fato: porque
650 muitos OS casos em que a mercadoria não deixa lucro
algum, e muitos aqueles em que ela da prejufzo em sua
produção ou em sua venda.
Agora, vejamos quanto dêsse lucro lfquido tiraram para
si os poderes piiblicos. 33 fácil sabermo-lo: - basta olharmos para o algarismo global das despesas dos governos federal, estaduais e municipais, no dito ano.
O SR. ARRTJDAFALCÃO
Não seria Ifcito que tiassem
mais de 10 %.
O SR. CINCINATO BRAGA - O poder público? Agradeço muito o aparte de Vossa Excelência. V. Ex. vai ver quanto Ale ilustra este debate. (Risos.)
Uma vez efetuadas, como foram, essas despesas, elas tem
que sair por qualquer via que sejrz da atividade econbmioa
do cBu chove água,
da Nação. Do couro saem as correias:
mas não chove dinheiro.
Ora bem. No ano de 1932 houve uma despesa pública
extraordinária com a revolução paulista que custou ao Tesour o Federal 421.000 contos. dste extraordinário não entra em
nossa conta: fica por fóra. No cbmputo abaixo s6 entra s
despesa normal :
Feita essa subtração, verifica-se que o lucro liquido das
manobras comerciais sbbre essas mercadorias importa para
o Povo brasileiro em 5.677.500 contos, em um ano agricola
e industrialmente feliz.
Neste czilculo, pordm, existe uma falha. Do total d8 nossa
produçáo agrícola e industrial, devemos tomar em separado
a parcela da exportação para o exterior, pelo motivo que vou
aduzir :
Essa parcela foi, em 1932, de 2.200.000 contos, correspondentes a 36.630.000 libras esterlinas, das quais o Govêrno
Provisório confiscou uma parte, merce do monopólio cambial. 13 que o exportador brasileiro tem sido obrigado a entregar ao Govêrno Provisório toda libra esterlina que ele recebe em paga das mercadorias exportadas. O Governo Provisório lhe paga essa libra pelo preço que ele Govêrno discricion&rio, arbitra, preço sempre inferior de 12$ a 16$000
ao preço corrente do mercado no cambio particuiar. Adotemos, em nosso cálculo, o confisco mínimo, o de 12$000 Por
libra, sobre 36.630.000 libras da exportaGo brasileira do
ano: encontramos 440.000 contos, que tem de ser deduzidos
do lucro liquido, a que haviarnos chegado, no algarismo de
5.677-500 contos. Feita essa deducão. 6 claro que o lucro
liquido do Povo brasileiro desce a 5.237.500 contos.
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IlI
Despesas públicas efetuadas pelos poderes pÚ5Z2cos federal, estaduais e municipais, e m 1932:
Contos de réis
Amazooss ...................................
Par6
Maranhão ...................................
Piauf .......
Ceará
Rio Grande do Norte
Pardiba
Pernambnco
Alagoas
Sergipe
Baía
Espirit:, Santo
Rio d e Janeiro .................... .......
..
São Paulo ...................................
Paraná .....................................
Santa Catarina ............................ .
,
Rio Grande do Sul.. ........................Minas Gerais .................... .
.
.
,
Goiaz
Mato-Grosso ..................................
Distrito Federal
Todos os Municfpios brasileiros.. ............
GovQrno da União

........................................
:...............................
.......................................
........................
.....................................
................................
.....................................
.....................................
........................,...............
...............................

..

...............-........-...-........ ......
.............................
...........................
Soma.. .........................
Essas são as despesas confessadas. H&, al6m dessas, as
de divlda a pagar.. . Não tenho dados para uma segura afirmativa. Somente a dfvida flutuante dos Estados somava,

em 1932, 1,107.540 contos. Da divida consolidbda, muitos
Estados têm sido omissos em pagamentos.
O SR. CARNEIRODE REZENDE II O pro'aesso da 'aamouflage".
O SR. CINGINATO BRAGCA
Com efeito. E uma das
mais frequentes 6 a de nos dois últimos meses de cada exercicio deixarem-se pagamentos grandes para serem feitos no
com6ço do exercioio seguinte, afim de oc~ltar-se o volume
exato do deficit no exercfcio a terminar-se. No Govdrno da
União, no-do Distrito Federal, e nos 20 governos de Estados.
não acredito, que 300 mil contos bastem para essas despesas
não reveladas e não efetuadas, mas que arn de ser comp?
tadas no exercfcio. Ora, os ditos 4.965.000 contos mau
300 -000 contos = 5.265.000 contos, como despesa certa dos
três fiscos.
Conclusáo final :
Lucros auferidos pelo Povo brasileiro. .. 5.237.000 contos
Despesas dos tres fiscos-. ............... 5.265.000 contos
Por outras palavras: o Povo brasileiro entrega anualmente po_fisco tudo quanto lucra em sua atividade eco-

-

ndmica. de miséria econ6míca chegamos.,.
Isto mostra a que
O SR. &UDA FALCÃOMiséria fisiolõgica.
O SR. SAMPAIO CORREU
Neste particular, não 6 fisíoIõgioa, é anatumica, V. Ex. está fazendo uma autopsia.

-
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- 132 O SR. CINCINkTO BRAGA - A este propósito vem a +
pêlo recordar que a República dos Estados Unidos da America do Norte, país riquissimo, sempre teve a fama, muito
bem merecida, de arrecadar impostos elevadissimos. Nesse
mesmo ano de 1932 aquele país teve uma produçáo agrícola,
mineral e manufatureira do valor de 700 milhões de contos,
ao nosso cambio atual. E suas despesas orçamentárias (federal, estaduais e municipais) nc mesmo ano atingiram, somadas, a 180 milhões de contos apenas, a-pesar-das formidáveis verbas para os seus milhões de desempregados.
Compare-se essa com a situação brasileira..
A calamidade fiscal, que acabamos de assinalar no Brasil, 6 muito mais nociva do que em quasi todos os povos
civilizados, pelas enormes dificuldades que as nossas grandes
distancias trazem aos movimentos de dinheiro.
Todo o papel-moeda em cirsulaçáo no Brasil consta hoje
de 3.017.000 contos de rkis. Quer dizer: todo o dinheiro
circztlanle no Pais C apliccrdo nos pngan~entosno fisco; e ainda nno basta I Egressos dos cofres fiscais, a eles thm de regressar no mesmo exercício mais 2.000.000 de contos 1 Os
que sabem quão perra B a circulaçiio monetária, mesmo dentro das nossas Capitais, pelo quasi desuso ditirio do seque
bancário, bem podem imaginar o quanto essa circulação 6
n e g a t i ~ aem todo o i n t e r i o ~do País quasi sem bancos, como
6 o nosso. E a circulação em que B parte o fisco 6 de todas
a mais morosa. V&-se, assim, que a atividade econ6mica do
País tem no fisco um entrave cle proporções maiores do que
qualquer outro.
Destas constatações se deduz com a mais cristalina evidencia que o Brasil não pode continuar a viver dentro dessa
orgia orcamentária suicida. Essa for.midáve1 despesa pública
anual B um absurdo criminoso. Uma rediição, pelo menos. de
30 010 nessa despesa impõe-se agora com a mesma carateristica de fatal necessidade. de salva~ãopública. com que 8
Nação se encontrou em 1899, quando de iim orcnmento \-otado pelo Congresso, já com fortes cortes, Campos Snles comprimiu a despesa reduzindo-a de 40 OIo.
$sse devia ter sido c postulado máximo e essencia: da
Revotu~?ãode 1930. Mas. onde est.6 oiitro Campos Sales 9
Ignoro.
O SR. ARRUDAFALCÃO - V. Ex. , por esomplo, igualaria
Campos Sales
O SR. CINCINATO B U G A - Não faça essa in.iustica a
Campos Sales.
O Sa. ARRUDA FALCÃO - EU faco justiça: Se V. Ex.
ocupasse o lugar de Campos Sales não feria feito, como Ale
fez, a medicina do Dr. Sangrado; teria levantado ar. fontes
d e produção.
O SR. CINCINATO BRAGA - Não tenho, infelizmente,
capacidade para esse cargo. (Não apoiados gerais. )

.
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IV

-A

atividade econqmica e m face dos. orcamentos estaduais

Os estudos que tenho feito dos orçamentos estaduais
neles
deixaram em meu espirito impressão desalentadora:
a regra, salvo rarfssimas exce~ões,6 o descaso completo pelo
fomento econbmico.
O dinheiro público é gasto em hipertrofia do funcionalismo e em hipertrofia do urbanismo nas capitais dos Esta-

-

dos. Para ésses fins gastam-se as receitas arrecadadas, e fzzem-se dívidas em despror~orçãocom as forças dos Estados
devedores.
I3 impressionante notar que, justamente nos Estados que
mais se queixam da falta de recursos orçamentarios, encontram-se as verbas para inati~osem porcentagens mais pesa.das sobre a arrecada~áototal. quando o sensato seria que
nêles fossem mais caiitelosamente evitadas essas despesas de
luso parasit6rio.
O SR. S-UIP-410CORREIA
- É a verdade, infelizmente.
O S R . CIiVCIXATO BRAGA - Xeste particular os confrontos SUO eloquectes. Ao passo que Minas Gerais paga a
inativos 1,29 010 e O Rio Grande do Sul paga i,5G OI0 da receita de cada um, vemos que ~ilagoas,Sergipe, Pisuf, Rlaranhão andam, para inativos, por alturas superiores a 8 OI0,
batendo 6sse triste record o Estado do Amazinas, que aplica
a ésse parasitismo 1S.07 010 de suas rendas I
As verbas que se intitulam "Poder Esecutil-a", "Secretarias de Estado", "Poder Legislativo", espantam pelo seu
exagero. Certa feita. eu passeava em Berna com um compatriota I& residente. Sentindo sede, entramos para nos
desalterarnos num bar inuito n~odesto.Rodeando a mesinha
ao nosso iado estavam tr6s pessoas a tomar caf6 na maior
simplicidsde de aparEncias. hIeu amigo perguntou-me:
"- Sahcs quem é o mais gordo daqueles t r & s ? - Não sei.
- Pois 6 o Presidente da República. -4nda assim sem sequito,
toma sei1 honde quando n5o marcha a pé."
A Suissa C geralmente considerada pais democrhtico e
pobre. O trem dc vida de seus homcns piihlicos é mudestíssimo. O or~amcntoda dcsp~safederal da Suissa é de 1.600.000
cnnfns por nnn. S o Erasil. os que govnrnnm orçamentos de
menos de 20 mil contos por ano habitam Pakicios de GovEi.nn. com todos os nrcrss6i'ios palacianos. .. X5o se quer
a c r ~ d i t a rque eslanios tlm crise de empobrecimerito. ?:o tocanlc ns despesas policiais, encontro percentagens de 1s %,
10 %. 20 % e a f h 22.54 % sçObre a receita anual. Em com-.
pcnsa~5o. as verbas para. "Sahde Pública" e "Assisti.ncia a
Pnhroza", na maioria dos Estados. ficam cntre 1,54 % e 6 %!
-4s vorhas de fomento da produçUo ou n5o esistcm, ou
s5o mesquinhas, como regra na grande maioria dos Estados.
O rclat6rio apresentado De10 Sr. Valentim Bouças, como secretário da Comissiío de- Estudos Financeiros e Econbmicos dor Estados e Bfunicipios ao Esmc. Sr. Ministro da
Fazenda Federal espFe a pura verdade quando diz 5 DAgina 23:
"KZo 6 n ~ u i t ofácil, quando se compulsam os or~ameritos
estad?~aiso-u mesmo as respectivas iegislações fiscais, distinguir 05 impost.os que contrariam o decreto n . 13.995, de
1 4 de maio de 1931, que veda aos Estados criar ou nianter
em' seus territórios qualquer imposto, tasa, contribuição,
etc.. que de algum modo estabeleça desigualdade entre os
produtos do próprio Estado e os outros pontps do território nacional, ou do estrangeiro. depois de nacionalixados. E
isso porque, a-pesar-dos dispositivos c ~ ~ t i t i l c i o n uda
i ~ ,jurisgrudencia pacifica do Supremo Tribunal Federal, em v&rios acovdBos, das leis e decretos em vigor, m?iitus Itshtios
continuam a f ~ x a ras mercadorias de outras unidades da
Federnyiío; 'por6m. com o intuito de burlar ou iludir a proibi& dos impostos interestaduais. nlmcaram essa tmaç80.
mudando as aenominações dos impostos, e criando outros
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giro comercial, de armazenagem, de viação, etc., que no fundo muitas vezes correspondem á. mesma substancia." E
mais adiante: lO... muitos Estados, sinão todos, quer se
trate de produção estrangeira (que já. pa~ou àireitos alfandegários de entrada no País), que se trate de produção de
outr05 Estados da Federação, exigem o pagan1ento dos impostos do próprio importador" sem o que os produtos importados não podem saír dos armazens "verdadeiras alfandegas estaduais, ás quais são obrigatoriamente recolhid~
todas as mercadorias, que desembarcam em território do Estado, seja por via maritima ou fluvial, seja por via terrestre."
.
1:sse desgraçado regime tributário, que nem os tempos'
medievais tolerariam, deve ser considerado sob três aspetos sociais, cada qual mais nocivo á. comunidade nacional:
Primeiro aspecto - Os impostos, a que o trecho citado
se refere, constituem a bi-tributação, ou a. tributação cumulativa, um dos mais graves êrros da República Velha, criando a dupla incidência da taxação federal e estadual, a qual
constitue um dos mais responsáveis fatores da carestia da
vida no Brasil inteiro,. Basta isto para sua condenação.
Segundo aspecto - Com relação aos impostos cobrados
pelos Estados sôbre importação de mercadorias estrangei. ras .entradas em seus territ6rios, o fato reveste o caráter de
apropriação índebita contra o Tesouro Nacional, dono único
. dos impostos de importação; porquanto, o art. 9°, parágrafo 3° da Constituição de 91 dispõeespressamente: "'S6 é
lícito a um Estado tributar a importacão de mercadorias estrangeiras quando de;stinadas a consumo em seu território,
revertendo. porém, o produto do imposto para o Tesouro
Federal," Não consta até boje que nenhum Estado haja entregue qualqUer quõta, a êsse título, ao Tesouro Federal.
Terceiro aspecto - O imposto de consumo, exigido contra a entrada de mercad6rias de produção de outros Estados
é um ato de hostilidade de uns contra outros Estados da
mesma Federação, ato que tem a mesma significação atri:huída ao imposto de exportação de mercadorias de um Estado para outro, dentro do País. ~stes aspectos caracterizam
a guerra cim'l econdmica entre os Estados.
O SR. ARRUDA FAJ.cÁo - Permita o nobre orador ainda
um aparte. A Assembléia está ouvindo, atentamente, as palavras precisas de V. Ex. Quero assinalar que, não bastando
á Constituinte êsse conceito de V. Ex., ainda se vem lembrar a tributação da pequena lavoura, com a criação do imposto de vendas agrícolas.
OSR. CINCINATO BRAGA -- O tempo me oprime; senão teria a honra de responder a V. Ex:., com quem, no' fun,do, estou· de .acôrdo. Sou obrigado a prosseguir nas minhas
por c~usa
da hora~ •
'
considerações,
-::.
--.
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O mesmo assunto continuad.o

A la.Stimosà 'decadência· de nossa· potencialidáde· .econômica corre, .como já. mostrei, por ,conta dos orçamentosfe:.deral e.estaduais,. que -absorvem os lucros da atividade econOmjcado povo. Dessa decadência é termometroo estado de
- .DOSSO comércio . internacional. Meditemos um. 'POUCO sObre
êste ponto. Em f 920, há quatorze anos incompletos,eramos
36:miIhões de .habitantes. ·8' DOSSO·· comércio exterior ·(expor-

tação e importação somados) atingia a 232 milhões de libras
esterlinas ouro.
Hoje S 0 4 0 S 45 milhões, ou quasi: com esse consideravel aumento de PoPulaçáo, vsm naturalmente ocorrendo os
aumentos de trabalhadores e de consumidores. Poderia, sem
motivo algum para espanto, c0nserva~-se o algarismo de
nosso comércio, mesmo a despeito da crise mundial, nos
232 milhões esterlinos de 1920. O comércio exterior do nosso vizinho limitrofe - o Uruguai, - com capacidade e
hábitos de trabalho semelhantes ao nossos, foi em 1920 de
16 milhões de libras, e, a-pesar-da falada crise mundial, foi
em 1932, de 33 milhões de libras: elevou-se a algo mais do
dobro.
Durante esse mesmo perfodo de tempo, o comércio exterior do Brasil caiu daqueles 232 milhões de libras para 64
milhões apenas. Em moeda nacional :-queda de 14 milhões de
contos para 3 milhões e oitocentos mil contos. É alarmante!
Considere-se que em assunto de comércio internacional
não é o saldo da exportüção sobre a importaç5o que tem importancia fundaaental, saldo que era outróra a hrronea preocupaçáo da escola mercantilista. Não. O que profundamente interessa 6 o volumti global do corn6rcio exterior. É
evi-dente que, no caso brasileiro, a atividade econ6mjcn. mane.iando 14 milhões de contos de mercadorias há de disseminar por todo o País beneffcios ou proveitos muitíssi$o
mais avultados-do que manejando menos de quatro milhoes
de contos. Diante de tais benefícios, a importancia do saldo
quasi desaparece.
Insistimos: - o orgariismo econ6mico do Brasil se depauperou, se atrofiou, se esgotou com essa descida de sua
vitalidade 5r quarta parte do seu grau anteriorXão h6 culpar exclusivamente. e mulsumanamente. a
crlse mundial. Nossa anemia perniciosa tem causa? brasileiras muito mais s6sias do que as camas mundiais. Entre
outras causas brasileiras, duas se salientam dominantes:
a primeira é a desconfiança, que esta a impregnar nosso
ambiente de negócios, saturado dos gazes asfixiantes que
são os poderes discricionários de governo. A sc,wnda é o
nosso desastrado regime tributário: - são os nossos orçamentes federal e estaduais.
O SR C-EIRO
REZENDE
Regime espoliativo.
O SR. ARRUDA FALCÃO
O orador deviia contemplar a
terceira causa: a falta de organizacão de credito no Pais.
0-SR. CINCINATO BRAGA
9ss9 6 outro ponto.
O SFL ARRUDAFAL~ÁOMas 4 básico. O SR. CIE(TCINATOBRAGA
Para o f
i
m que tenho em
vista o argumenta não tem a importancia especffica que o
caso exige, sem - embargo de ser matéria muito notávei,
merecedora de grande atenção.
Chegamos tí situação de quási cessação de nossas importações, tão diminuto 8 , o seu algarismo. Embora se devam condenar e dificultar as -importaç5es voluptu&rias,
cumpre considerar atentamenw que, nas ~:2civiiiza~óesi~
em
Wcio de formação econ6mica~oomoe&& a nos* a reconatituição de nossa f 6 r w econ6mica 86 se p6de operar, se
desenvalvermos nossas compras ao ,,eS.tinseim. Deixem
falar contra isto o jaaobismo demagbgico e energùmeno, que
n* tem valimento para estrangaiar a verda-. É no bojo
de nossas importaçbes que nqs ahegam os -'meios de progresso", direi mais precisamente os "meios de produçãow-de
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remos afastar dessa situação de pobreza, d e quasi mis6ria a
que chegamos.
Vou, eatretanto, prosseguir em minhas considerações,
e o nobre Deputado no fim, acabará concordando comigcr.
Tenho essa esperança.,
- Em 1920, importAmos valor em libras esterlinas. de
125 milhóes; em 1933, importamos 28 miiliGzs apenas! E
a repartição de Estatfstica j5 anurou que no m6s de ja' nelro de 1934 a importação a i n d a é i-derior em cerca de
500 mil libras á de igual m2s de 19331 A razão disto é s;mi
ples. Importação de mercadorias não .é paga em dinheiro:
é paga com meroadoria, quer dizer com exportação comercial. Com dinheiro s6 se paga ã diferrnca entre um e
outro dêsses termos, e mui riramente.
Pais devedor n: balança geral das contas internacionais, como é o nosso, se necessitar como o nosso angustiosamerite necessita aumentar pelas suas importoçõcs seus
meios de prodtrç60,'s6 tem uma. rota a trilhar: é incrementar corajosamente suas exportacõeo, facilitando-as favorecendo-as, e ate premiando-as. afim de poder realizar em
grande escala suas imprescindfveir importações (Muito
bem).
o inverso disso que fazemos desde !ongs d a t a 0 s
óbices fiscais que temos uriada ás nossas exporta;óes nunm
nos permitiram elevblas senão até 130 miihdes de esterlinos em um ano, algarismo que para n6s pareceu mui alto,
mas que na realidade. ainda nos deixava colocados ertre os
povos de mais ridfcula exportação per capita. A-pesar-disto, dGsse modestissimo algarismo de -130 milhóes de libras.
nossas exportações tem vindo a cair lenta e continuadamente até o ridfculo alm-rismo de 1933, que foi de 35 milhões apenas!
Xão B de admirar. Kosços orçamentos estaduais, em
1933, oneraram a exportaçzo brasileira de 35.700.000 libras, ou 2.142.000 contos em moeda nacional, com impostos
no valor, para todos os Estados, de 358.000 contos. Faça-se
o clllculo percentual, e verificar-se-& que foi cobrado imposto correspondente a 16.7 % ad valorem. Ora, 6 de elementar justiça que o pais nosso comprador se defenda, e
onere nossa mercadoria. ao importá-la, com imposto de entrada p ~ l omenos igual ao que aqui 6 sua saida cobramos.
i3 uma represália natural. Sendo assim, a mercadoria brasileira passa a ser consumida no estrangeira com essas duas
sobrecargas fiscais que somam 33,4 %. Parecerá B prim~ira'vuta q ~ i eexaero. Mas. asszguro B Assembléia que
a Ei~ropainteira cobra sdbre a entrada d e nossas exportacões para 1&media muito superior aos aludidos 16.7 %.
0s produtos brasileiros, sobrecarregados de onus fiscais
de 334 9% para cima, são naturalmente escurraçados dos
mercados: não podem aguentar a concorrencia de similares
de outros povos mais sabidos do que nbs. os quais protegem
em vez de perse,liir suas'exportações. CMuito bem.)
Os governos de muitas nacóes civiIizadas jB não se satisfazem mais com o libertar suas sxportações de qualquer
imposto. Vão m ~ j halém. no' empenho inteligente e tenaz
da exportar quacto ma%. Cai vem ja estarem em pratica
os drawbacks . e as isençóes condicionsk O d~awbackconsiste n a restituiçãc, a que os industriais ficam com direito.
dos impostos de importacão m e pagaram s6bre as matérias
primas ernpregidas nos prod~$os exportados para o estrangeirc por suas fabricas.:A isenção condicional consiste na
.-
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perniss50 de entrada livre de direitos aduaneiros no pais,
para mat6rias primas destinadas a beneficiamento ou aplicação em produtos nacionais.
No primeiro caso, o industrial paga, e adquire o direito
a ser reembolsado, quando a mat6ria sái do'pafs beneficiada,
ou -empregada nos produtos. No seguneo caso, a importação
6 Ilvre e os impostos aduaneiros são cobrados somente no
caso de, ap6s determinado período de tempo, não haver exportação da matéria prima beneficiada ou aplicada. Claro
está que esta segunda forma de proteção Q exportação 6 a
preferfvel, porquê não exige o movimento de capitais.
HB famb6m a restituição ou bonificação de que gozam
as mercadorias exportadas. relativamente aos impostos de
consumo, .ia pagos. O fundamento econdmico e jurfdico d6sse
beneficio 6 evidente, e não necessita de justificação. Bsse
beneficio 6 d e enorme alcance para o pafs exportador.
Outra maneira de premiar a exporta~ão6 a que concede
aos exportadores òoaus, que Ihes outorgam direito a importar
livres de imposto certa quantidade de mercadorias diferente8
daquelas que hajam exportado. d s k sistema está lem:
.grande voga. 33 assim que, para fomento de .sua eqorbçá?,
a Letonia concede aos exportadores de cevada, aveia, farinha de cevada e sementes para campos, o direito de receber
bonus para importação livre de -direitos de trigo, açúcar,
frutas, aco, ferro trabalhado, e maquinas agrfcolas. A Aust r i a aos exportadores de trigo, centeio. cevada e animais
bovinos, concede bonus de importaeão livre de direitos par8
qualquer mercadoria. Para g o r t a ç ã o de animais bovinos
o uso dos bonus 96 pode ser- feito por interm6dio de certas
associações agricolas. A Alemanha concede bonus aos exportadores de cereais, porcos vivos, carnes suinas c presuntos.
A Hbngria concede bonus v6lidos para importação do milho.
em favor de exportadores do gado, carnes de aves e peixes
frescos. A Tcheco-Slováquia dá aos exportadores de centeio,
sveia, trigo. e algumas outras mercadorias de sua produção,
bonns válidos para importação livre de direitos de cereais.
legumes. gordura e banha.
O Pafs que nestes iiltimes tempos mais tem incentivado
sua exportação pelo sistema dos premios 6 a PoIbnia, m e
os concede sob a Torma de restituição de direitos. Ela ngo
56 restitue os direitos sbbre as matérias primas empregadas
na fabrícação.de produtos exportados, como tamb6m os direitos das instalações e dos materiais'e acessários importados do estrangeiro, necessários B fabricação de mercadorias
que são exportadas. Assim, pela exportação de manteiga, cereais. vidros, etc., a Pol8nia~reembolsaos direitos pagos para
as respectivas instalações e materias primas necess5ria.s.
Por 8sses poucos exemplos ilustrativos, os meus ouvintes podem se afigurar, em seus raciocfnios, .o que já está
sendo e continuará a ser a luta dos povos para:favorecerem
as .mas exportações, como condição de sua vida e de seu enriquecimento econbmico. Por esses mesmos exemplos moderníssimo, vê a AssemblBia que não passou da moda combater os imposios de exportação. Muito pelo contrári? nunca
esteve no muna% tão enz m d a a autarquia econ6mica. que
- acaricia a exportação e reprime a importação. (Muito bem.)
Assistindo a 4sse verdadeiro steegle-chcrse no encalw de de. sembarawrem-se. incentivarem-se, muitiplioarern-se as exportagões: intrernacionats, por meio de Isengóes. de favores
e sié de premios, sinto-me maravilhado em encontrar d a -

tro desta Assemblèia defensores de impostos cabiveis 6s tribus primitivas exportadoras de couros de tigres e de dentes
de elefantes, af onde o campo econ6mico não oferece outras
modalidades de tributação. Sinto-me maravilhado, e desalentado tamb6m.
A aenhum povo se impõe, tanto como ao brasileiro, iIm
surto esportaEvo amplo e =gente. Não temos outra sal;
vação. Sem grandes exportações, não teremos com que saldar nossas dividas do exterior, públicas e privadas, pelas
quais estamos hipotecados ao estrangeiro da cabega aos pès.
Sem grandes exportaçaes, não teremos os meics de pradução,
os elementos essenciais de revigoramento econfimioo, os
quais s6 podemos adquirir através de nossas remsosas de
mercadorias brasileiras aos mercados externos. Não e numa
hora destas que se pode transigir com entraves moderados
ou não moderados, com entraves àe qualqum espdcie que
sejam, 6 livre saída de nossos produtos para c estrzngsiro.
As lições que temos sdbre o impostc de exportação, que
sempre e moderado para. quem o cobra, e sempre 6 pesado
para qizem o paga, são lições de amargura. 0 s supersticiosos podem dizer que para o Brasil essa espécie 6e imposto
tem sido azarenta. tem trazido urucubaca.
Atenda-se. A Arnazunia chegou a exportar em borracha,
96 a Amaz6nia. em 1910; £ 24.700.000. qnasi tanto quanto
valem as exportações autais dos Pais inteiro. E foram os
desgraçados impostos de exportação ad v a l o ~ e mque suscitaram a represalia das plantaqões da seringueira no Oriente.. . O onus fiscal exigido á safda do produto nativo era
mais pesado, como então se verificou, do que o onus da cultura e colheita no Oriente. I3 esse tributo que reduziu a
AmazBnia S. pobreza de hoje.
O caso do cafè brasileiro 6 de nossos dias: o imposto
de sua exportacão propiciou as bases par3 as ruinosas valorizagões artificiais, que nos -levaram 6 debacln de 1929
para cá. com g r a ~ d e se gerais prejnfzo?. obrigando-nos ti
bárbara destruição de muitos milb6es de sacas de café.
pronto para o consumo. Maleffcio Deor do que esse 6 a incent.ivação d a cultura caf4eira em varias pafses nossos concorrentes nos mercados.
O caso do cac6u brasileiro 6 outra pedra de toque da
Galeficio desse tributo, que esta suscitando a ccncorri?ncirr
rira1 da Costa do .Ouro, na Africa, que jtí vai vencendo a
Baia. (dluito b e m )
O SR. CARLOS
GOMES- O mate \% pelo mesmo caminho.
O SR. CINCINAT'O BRAGA
Enfim. Srs. Conçtituintes, do local onde hoJe vos dirijo a palavra, outrór8 nepTf.3gada masmorra colonial, foi conduzido par8 a f6rca o glorioso Tiradentes, o vulto excelso da Conjuração Nineira, urdida patrioticamente contra o quinto do ouro e a denum&;
que não eram senão o imposto de exportação do precioso metal para Portngai, único pais com o qual nos era consentido o
com6rc.io.
,
VI - Situação especiai do Norte
Ouço dizer que são as bancadas do Norte do Brasii
as que mais disputam a manutenção dos impostos de exportação.
.
O SR. 'IRENEo JOFFILY
- Permite-me V. Ex. um aparte, na-qualidade de Deputado do Norte?
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O SR. CINCIN-4T0 BRSGA

- Com muito prazer.

,

O SR. h m & o JOFFILY
- As bancadas no Norte não

'

pleiteam tanto assim o imposto de exportação. Desejam
um regime que possa assegurar a vida dos seus Estados.
O SR. CINCINATO BRSG-4
O aparte de V. Ex. me
satisfaz muito.
O SR. IRENI~O
JOFFILY
- Considero o que :se tem feito
como cousa incerta para o futuro dos Estados, e ai desta
tribuna mesmo, já Deputados do Sul pregaram o imposto
de esportação .
=O-SR. CINCINATO BRAGA - Verá V. Ex. que, neste
meu trabalho, tomo em consideração essa circunstancia.
E u compreendo bem essa atitude, que supús existir.
Ela promana do quasi fetichismo pela continuação das arrecadações at6 agora consignadas nos orçamentos estaduais.
O SR. S . ~ T P ~CORREIA
~ I O - É isto mesmo.
O SR. CINCINATO BRAG-4 - Os governos dos Estados nortistas ainda não se convenceram de que seu ambiênte
econômico de modo nenhum permite manter-se . o padrão
de vida orçamentária que esses Estados já levaram. D8a a
quem doer, as despesas estaduais, pela fatalidade irremovive1 de farça maior, e n2io por g h t o dos governantes, têm
de sofrer uma redução enorme. Náo sei se a compressão
de 30 % nas despesas bastará para um certo desafôgo, 6s
suas popalações .
O SR- IRENBO JOFFILY
- Aiiás, essa situação n5o 6 só
do Sorte, mas de muitoc; Estados do Sul.
O SR. CINCIN-4T0 BRi4G-4
Estou de acôrdo, mas eu
queria dar árras de minha dedicaçao no estudo das circunstancias dos Estados do Korte.
O SR. IRENBOJOFFILY
- Existem emendas, recentemente- apresentadas, em que outras bancadas lembram a
perrnank~icia do imposto de exportação.
O SR. CI'FCI'F-4T0 BRAGA - Penso que o nobre colega
me ajudari nesta campanha.
O SR. IRESEO JOFPILY
- Pois rio!
O SR. CINCIN-4T0 BRAG-A - Um bom nortista do talento de V. Es. mio pdde ter outra atitude. (Apoiados.)
O SR. Irr~xkoJOFFILYMuito obrigado a V. Es.
O SR. CíNCmT4T0 BR4G.A
O ilustre colega vai vêr
a razão que me assiste. S6 pugno nesta discussiío por um
interesse que tenho dentro do coração - o dos Estados do
Sorte, como partes inle,grrantes do Brasil.
O SR. CARLOS
GOMES- V. Ex.. faia como brasileiro.
O SR. CIXCIIL'ATO BRAGA - Vou referi,--me, com Ò
máximo respeito, aos Estados de Amazonas, Par& Maranhão,
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco,
-Alagoas e Sergipe, dez Estados, quasi a metade da Pederar,!o.
Posso ainda aludir aos outros, mas me interessei
mal6
por êsses do qqe at6 pelo meu.
. - - -0-SR. &'ITeo JOF~ILE-- Porquê no de V. Ex. há também o que comentar a respeito do imposto de esportaç50.
O SR. CINCINATO BRAGA
Não deixarei de .criticar. V. Xx. pode ter a certeza da verdade desta confissao:
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O Estado de onde recebi maior niínero de reclamaçóes, contra a nossa Proposta constitucional, foi o meu.
O SR. JOXo PENIDO V. Ex. está falando pelo Brasil.
O SR.' TRfZNbo JOFFILS
- E é muito nobre a confissão
do orador.
- O SR. CXNCISATO BFUGA
Por conseguinte, estou
falando conio brasileiro.
O SR. ALCANT~UIA
~IACHADO
- V. Ex. não está defen. dendo lntorbsses regionais.
O SR. CTKCINATO BRAGtl
Na situaçilo de Estados
que nlro possuem elementos para desde logo apelarem para
um parque manufatureiro, a s u a atividade econ6mica tem
de se inccnlivar em t6rno da agricultura e da pecu4ria.
O melhor termdmetro para se avaliar da prosperidade
ou do rolrocesso econbmico de regiões tais 6 o movimento do
seu comércio asterior (exportação somada á importação).
Fiz bsto estudo para comparar com a atuá1 a situacio da i912, da que temos estatística.
Em 1012, n população dêsses 10 Estados e r a da
7.370.000 hnbilantes. Em 1934, ela deve ser de 1 4 milhões.
Poiíe-sa dlxcr que duplicou.
Com o wu com6rcio exterior deu-se o inverso, ou
anteri dou-$o peor que o inverso. Veja-se, reduzida ás
moedas enlrungciras, a moeda nacional ao cambio atual:

-

-

-

ComEroío Fstarior
Comrl?roio Extcrioi

dos dez Estados
dos dez Estados

contos
em 1912 2.665.512
462.036
em 1932

Quer dizer: o com4rcio exterior (exportaçao mais importaçilo) culu n tírl ponto, que s6 6 17 % do que já fdra.
O SR. Iirrrrr&o JOFFILY
- Permita V. Ex. um ligeiro
aparta, Nao influiu para Isso a industrializaçáo do Brasi1.de
entõo para oQ 7
O 8It. CINCINATO BR4GA - Entendo que os Estados do
Korlo t&ni ds apelar para a agricultura e a pecuária, como
bases da 8ua possfvel, provável e, Deus queira, certa reativiciado oconbmjca.
O Sn. IJumBo JOFFJLY
- NOSEstados do Norte, como nos
do Sul, E o r m orindas fábricas, de modo que. certos produtos
similqrad jtí niío podem ser importados.
O SR. CINCINATO ERAGA - Eu dizia. Sr. Presidente,
quo o dinhoiro ouro, para os Estados do,Norte, caiu de tal
modo quo sd 6 agora 17 Oi0 do que já foi. O- Norte, como
todo o Brasil, precisa de ouro para pagar as suas dfvidas
e comprar as matérias necessárias, afim de que possa m o duzir..
21 indbslrin nacional não pode Ihes fornecer &ses elementos, do quo ela lambém necessita.
O SR.- XAVIERDE OLIVEIRA - A proporção está mais ou
menos de acdrdo com a queda verificada em todo o Brasil.
O SR. CXNCINATO BRAGA - V, Ex. eçtá'equivocado,
E u não quereria referir-me a e-a queda quanto aos Estados do Sul, $ar3 náo parecer minha comparação. um desprimor para o Norte. Mas, a verdade está em que-.a,redução, que trouxe o Xorte a 17 "1" apenas do que antes
fora seu comércio exterior, ' t r ? q e o Sul, os outros Estados

"r,

não retro-citados, a uma redução a 30
do seu com6rcio
externo anterior.
- Conheço o trabalho brilhanO SR.' XAVIERDE OLIVEIRA
te, muito bem feito, do Sr. Valentim Bouças, referente aos
iiltimos onze anos. Segundo ele, houve uma queda de cento
e trinta milhões, para vinte -e oito milhões; 6 de 25 "1". .
O SR. CINCINATO BRAGA - Isso como resultado geral
para o Brasil inteiro. Se ele decompusesse o resultado geral,
estudando como estou fazendo, a zona do Norte em separado, êle e V. Ex. encontrariam os mesmos resultados que
estou adquirindo com absoluta imparcialidade.
Entretanto, posso estar em grro e não há .;pfrito mais
aberto ás objeções do que o meu. Gabo-me disto. Vamos
que seja para o Brasil inteiro. Aceito, como correção, temporariamente. Minha argumentação ainda assim ser6 a
mesma.
Dizia eu q i e o comércio exterior caiu a tal ponto que 136
A 17 010 do que já fira. Entretanto
esse o ponto important e - dá-se o inverso em materia de despesa piíblica:
Orçamento das despesas dos 10 Estados, em 1912
57.510 contos.
Orçamento das despesas dos 10 Estados, em 1932
172.698 contos.
Evidentemente, a compressã6 das despesas impõe-se
como um caso de fdrça maior. Quando sensatamente as despesas públicas deveriam lentamente vir descendo para metade, pelo menos, da de 1912, quero dizer, para 26.000 conto8
mais ou menos, encontramo-la elevada ao triplo de 1912: 8
172.000 contos-l
O SR. LUIZSUCUPIRA Mas, o aumento,de cusbAe vida
levou a essas majorações nos orçamentos.
O SR. CINCINATO BWGA - Não. V, Ex. está errado
desculpe-me dizê-lo. O aumento do custo de vida nada
tem com isto: o aumento, ou a diminuição das despesas orçamentárias tem que estar em relação direta com o aumento ou a diminuição da atividade econdmica do Povo. Se
o contrário disso se pratica, isto é, se ao desfalecimento econdmico, se ao empobrecimento gradual e geral, um governo
responde com a elevação das despesas palicas, que é o aumento dos impostos, então o governo aumenta a aflição ao
aflito, Em vez de protetor da atividade econr3mica, converte-se em algoz do Povo.
O SR. F ~ A N D E
TAVORA
S
- O orador esta ferindo um
ponto vital do problema econdmico do Brasil. Os Estados do
Norte, infelizmente, não se querem compenetrar de sua pobreza. Aumentam sucessivamente as despesas.
O SR. SAMPSAMPuo
CORREIA O mal A geral, responda o nobre orador.
-0SR. FEFWANDES
TAVORA , quando a obrigacão 6 de
cumprimf-las, para não viverem em aperturas,
O SR, Lmz SUCUPIILA O mal 6 universai. Agora mes- mo, a França está a braços com ele.
O SR. C3lYCINATO BRAGA - Penso qge teto ~ á
na minha argumentação, e estou falando com absoluto de=.terêsse, acreditando prestar u m serviço ao Pais, como brasileiro que quer=vero 'Norte tão~ricocomo o Sul, desde que
tudo -6 o Brasil. (Xuito hem; muito -òem,' P a t m . 1 - .Sr. Presidente, o desequiiíbrio não pára aí.
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Em 1912, as exportações para o exterior dos 10 Estados, somadas, montaram a 1.657.712 contos de réis; em
.1932, tal exportação para o exterior tombou incrivelmente,
para o algarisglo de'304.251 contos.· Pergunto eu: -. em que
região do mundo inteiro a iséIlÇão, ou a supressão dos impostos de exportação se imrorá com tanta premência? E~
que região os prêmios á exportação mais se justificam?
,(Múito bem). Chego a refletir que, sUP06tO. estar ainda em
vigor a Constituição de 91, ainda nessa hipótese teria sido
obra de patriotismo a reunião de um Congresso de Governa~
dores 'dos Estados especialmente para se combinarem os têrmos de uma eliminação temporária, ou, definitiva,. dos impostos de exportação,c()IIil:f'necesSidadeimperiosa da Nacão,
para seu reerguimento econômico! (Muito bem.)
Eis, 'Senhores, até onde chego. E devo acentuar. que,
nesse Congresso de Governadores; teria de vir o meu Estado também. (Muito bem.) Vêem 'VV. EEx. que eu tenho
o desejo de SE:r imparcial. Se não o sou, é defeito da inteligência (Não apoiados gerais), não é da vontade.
O SR. FERNANDES TÁVORA - V. Ex. está abordàndo o
assunto patrioticamente.
O SR. CINGINATO BRAGA - Passo a tratar daquilo a
que chamo
Vil -

O pecado mortoll1as

Fede;-aç~eJ

Os velhos, como eu.: não acompanham as modas.· Eu
contInUO a ser antiquado 110 meu eombate ao imposto de
exportação.
.
O SR. SAMPAIO CORREIA - Somos dois em não acompánhar a moda.
O SR. NILO ALVARENGA - Já ocupei a tribuna, combatendo visceralmente os impostos de exportat.ão.
O SR. CINCINATO BRAGA - No Brasil, que desejamu!
seja uma Federação,' os motivos para êsse ,combate são
muito mais sérios do que a muitos parecem.
Aqui êsse tributo tem criado as chamadas alfaruiegfl8 t1l··
te')"1Ul$. Estes institutos orçamentários estaduais são as fortalezas da guerra .civil econômica entre os Estados, (Apoiados), na manutenéão de dois cancros: - a bi-tributação e Oll
impostos interestaduais.
O SR. GASPAR SALDANHA - No Rio Grande do_ Sul, él5sell
impostos quasi nãoe:xistem.
.
O SR. SAMPAIO CORREIA - Permite um esclarecimento~
Quando tratámos dêsse assunto pela primeira vez, tive oportunidade de declarar a V. Ex. que, não tendo sido partidário da revolução def930, eu, com os maus resultados
dela me conf<lrmaria, se· ela conseguisse eliminar os impostos de exportacão e a tributação cumulativa.
'
O SR. CINCINATO BRAGA- É apura verdade.
Se êssenefasto regime tributário apena!;Dosempobr~
cesse,' com o tolher ·.emnóssa· Federação unia· coesão ·gene.
ralizada ••• Vá lá que' áinda o sofrêssemos! A infelicidade nos
seria imensa.' Mas.poderfamos-curtí""la dentro .da- .idéia c de '
que· não são as riqÜezas lpateriaiscondição síne qua. f'iOn pa
nobilitação da Famflia Brasileira. Mas; é que, sObre e~saiíl~J
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infeIicidade. tal regime tributfiri~6 o alicerce de uma deigrapa maior: - a de nossa desunião entre Estados. no mais
-ingrato dos terrenos, no terreno dos recfprocos interesses
materiais. Não doti o meu voto para esse crime contra o
Ernsil . (4f,"i!o b e m . )
Srs. Lonstituintes:
Se de mim dependesse, èu faria
gra~ar-se indelevelmente, na cúpola celestial dêste sugusto
recinto, este distico singelo, mas eloquente: 'Não votai
nimfz lei 'alguma que favoreça a desintegração do Brasilw.
(Yuzlo benz. Palmas. >
Essa lei dos impostos interestaduais 6 a sepultura que
lentamente se ira cavando para nela enterrar-se a unidade
da Pátria.
Não ~ratiquemoso pecado mortal nas FederaçEes.

-

(Jluito b e m . )

VlZ

- Dificutdades de sohçbo

A abolição dos impostos de exportação e da bitributaçáo suprime, nos orçamentos de todos OS Estados, a quantia global de 350 mil contos, numa arrecadação total de
i .200.000. que a tanto montam as despesas de todos os Estados da FederaçBo.
A supressão -pura e simples forçaria os governos estaauais a uma reducão das despesas corresgondente a um ter'ço delas. Em sã verdade, o Brasii necessita dessa redução
nos seus orçamentos, federal e estaduais, em vista do deperecimento econ6mic0, que temos evidenciado. Necessita que se repita a obra de Campos Sales.
O SR. ARRUDAFALCÁO - V. Ex. permite uma observação? O Governador José Bezerra assumiu a governo de Pernambuco com o programa que V. Ex. esta preconizando:
baisar as despesas e suprimir o imposto de exportação. Infelizmente, com a sua morte, não se realizou esse programa.
O SR. CINCINATO BRAGA
Não seria de espantar
que a nova Constituição Política criasse uina discriminac5o
de rendas tal, que coagisse os Estados ao cumprimenta degire
n ~ e e ~ s i d a d enacional. Mas, n6s relatares desk parte do
Substitutivo, náo seguimos essa polftica. -ramos aos Estados a -contribuição dbsses 350 mil contos, hauridos, de um
modo sacrificioso para a própria economia deles e para a
unidade nacional; mas, empenhamo-nos em atribuir sos Estados os recursos financeiros para substltuirem essa condenada tributação por outra menos nociva & coletividade,
O campo tributário do Brasii (exclufdos os impostos de:
exportação) pode-se dizer que está todo ele açambarcado
pela União, cuja sucção fiscal penetrou j Z em todos os fscaninhos da vida econdmica-dps cidadãos. Todos os grandes
impo5t03 os impostos verdadeiramente rendosos, est5o apro-priados pela União. São Ales os tributos multiformes sobre
as com~das,sbbre as bebidas. sdbre as roupas. scbre os medicamentos, sabre os divertimentos, sdbre o jogo, sôbre as
compras e .vendas de todas as cousas, sobre os transportes,
sôbre instrumentos de trabalho, sôbre os contratos, sôbre os
rendimentos, etc.
.Essa circumstanck nos colocou n a impossibiljdaiie de
inventm-sê algum tributo novo que desse 350 mil contos
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por ?no. Estudamos então, dentre os tributos da União, Qual
seria aquele que pudessemos passar Dara os Estados, com
prejuizo compensável e menos ~ensfvel para o exagerado
orçamento que a União já desfruta. Opinamos pela passagem para os Estados do imposto s6bre o montante das vendas meccantfs, imgosto que rende atualmente para a União
75.000 contos em um ano, cobrado na rrtziio de 3$000 por
contorde réis, mas que cada Estado pode at6 decuplicar, semndo lhe aprouver.
Xsta solu~.ãonão é isenta de defeitos. Não h& imposto
que &O possa ser criticado. O que há sã? impostos mais defeituosos e menos defeituosos, mais nocivos e msnos nocivos á 'coletividade. Eis tudo. .(Muito bem.)
Colocado nesses termos, o problema se -reduz para os
Estados, a uma sensata comparação entre o ~mpostode exportação e o de vendas mercantis, comparação que deve atender a estes dois pontos fundamentais: i0
rendimento pronocividade econdníca e social
vável de um e outro; 20
de um e de outro.
Estudemos, exemplificando. O Estado de Alagoas arrecada de imposto de exportação 3.300 contos em um ano,
Siia exportação para o exterior e por cabotagem 6 de 8S.100
contos. Quer dizer: o fisco alagoanc cobra 37$000 de imposto de exportação sobre edda conto de r6is de mercadoria
exportada, imposto esse que recai s6òre a classe agricola,
que ali 6 a classe produtora.
O imposto que propomos sdbre o montante das vendas
mercantfs é cobrado: a) s8bre a produção exportada; b ) sbbre a. produção consumida no prõprio Estada; e c) sdbre rp
produção importada do estrangeiro e dos outros Estadoe.
Desde logo se v4 que os mesmos 3.300 contos cobrados aos
agricultores passam a ser cobrados a todas as atividades econ6mzcu.s do Estado, consumidores e produtores e comerciantes. Tem-se, pois, de fazer entrar em conta o valor das mercadorias importadas e o das consumidas no Estado. As mportadas do estrangeiro e dos Estados sobem a 56,411 contos, que somados aos 88,100 da exportação aluada, perfazem 144.500 contos. A Aste algarismo tem de ser acrescentado
8 que de sua própria produção no Estado, seus 1.300.000
habitantes conscmem em suas existencias. Suposto que
6ste consumo seja de 300 r6is por dia, chegamòs a 142.350
contos por ano, para serem somados aos 144.500 contos, per-286.850 contos. Em nilmero redondo pode-se
fazendo
atribuir a todas as-mercadorias do comércio de Alagoas (exportadas, co~sumidas'e importadas) o valor de 300.000
contos, valor variável conforme seu governo cuide ou não do
seu fomento econdmico. Ésse valor 6 o do estado de crise
- mundial e nacional de 1932.
Pois bem. Cada mercadoria de comércio costuma 80frer em regra geral duas vendas, umP ataoadista e outra
varegísta. Temos de multiplicar 300.000 contos por doi8
igual a 600.000 contos, como montante global de todas 8s
vendas mercantis dentro do Estado, em ==ano de crise,
Para não haver perigo de f3rr0, eu presumirei m e o m@ntante de todas ,as operações mer$antfs no Estado 311teiwnão exceda de 450.000 contos d e m o m r g e m de 26 %
para errç 5.9 nrevisáo, Para arrecadar agteks mesmos 3.300
eontos, o ~ s t á d oi a n ç d impostos de vendas maroantís f
=
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- 146 razão de 730 réis por cem d r& (ou 7$300 por conto de
réii) ,
Atualmeate cobra êle 37s do agricultor, Eu, alagoano,
faria Rsse negócio,
0 SR. ~ V I W
DE OLXWURA
0 8~8;umenhda V - m.
6 convincente,
O SR. CINCiNATO BRAGA
Desse modc, mesmo que
o fisco alagoano mío q u e i ~ aTecorrer ao imposto ferritorfal,
nem a outros tributos, terá assegurada sus rcuria sucedanea
do Mposto de exportação.
O razoável, o necessário, seria a com?ressâo de despesas, o que permitiria reduzir ainda a dita percentagem- da
730 r6is por cem mil r6is, para muitc menos.. Com a redução das despesas nos orciamentos, poderia chegar a menos da metade,
Devo notar- que Alagoas já est& pagandc &se imposto
B razão de 3$ por conto de r&is,
Tomei para exemplo Magoas por csrece---m e um cssc
de riqueza econbmica média por habitante do Brasil.
ExpiZs cus; clareza que o imposir de ttsnortaçãc so
onera a produção, pesando sbbre a dasse agrfcola exclusivamente, O imposto equivalente, que o Substituto dá aos
Estados onera três atividades em vez de uma s6a dos
produtores, a dos importadores- e a dos consumidorey-. O
campo econbmico pode ser asslm comparado a um bilhar
onde giram tr6s bolas. Não se me venha dizer que o fisco,
jogando com uma bola s6, está de melhor partido do que
jogando com as três bolas. Os orçamentos estaduais, tem que
guardar a justa proporcionalidade entre seus impostos e a
atividade econbmica da população do Estado. Estados podem excepcionalmente existir na Federação com acervo econbmico empobrecido, ao ponto de necessitarem reduzir a
metade suas despesas públicas, para dentro da indispensável proporcionalidade resguardarem sua autonomia. Mas,
isto tanto será verdadeiro na vigência de-impostos de exportação, quanto na vigência de quaisquer outros tributos.
Quanto-mais se acentuar e s h hipótese, tanto mais deverão
ser os produtores aliviados, para que o organismo deprimido se possa refazer. Quanto 6 nocividade peculiar ao imposto de exportação, na vida comercial e na vida federativa,
considero a matéria já suficientemente esgotada.
H& ainda a considerar, em contemplaçi(;gode alguns espfritos unitaristas, ou antifederativos, que a perda de 75 .O00
contos do imposto de vendas mercantis náo fará mossa ao
orçamento da União. Fá-10-á, na verdade, se a maioria da
Asembl6ia entregar aos Estados os dois impostos: o de
vendas mercantis -e o de exportação, mesmo lirmtado ad vah e m . E isto porque -a supressão dos impostos de exportação vai av0lumar.nossas vendas comerciais para o estrangeiro
com imediata repercussão no aumento em nossas importações, quer dizer co-m imediata- repercussão de aumento da
arrecadação alfandegária, que 6 da União. AlBm disso, o
Substitutivo dái á União imposto novo sbbre as remessas de
capitais para o estrangeiro. E finalmente o Substitutivo asseã União o imposto de renda global s8bre titUIos de
divida pública e sobre quaisquer espbcies de proventos, excetuada apenas a renda ceduiar das propriedades agrícolas,
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que pagarão sempre a renda global. De todas essas vantageils resulta que a União arrecadar8 afinal mais do que os
2
75 .O00 mil contos que lhe sâo tolhidos.
z
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- O Fisco W e r a t era
face da atfvidade econdmica
do Pais

Sob o mesmo critério adotado para estudo dos orçamentos estaduais, 6 justo que consideremos .o orçamento
da União.
&
mostrámos
i
que, em media geral, a nossa exportação
para o estrangeiro s6i do Brasil onerada em 16,7% pelos
orçamentos dos Estados. Recordemos agora qual o onus imposto A nossa exportação pelas leis da União. Bste onus resulta, como já há pouco explicámos, do confisco de 12$000
no mínimo por libra esterlina com que 6 pago o exportador.
E um tributo mui grosseiramente mascarado. Nossa exportação em i933 foi de £ 35.700.000. O onus imposto ao exportador $oi, portanto, de (35 -700.000 x 13S000) igual a
428.k00 contos, que correspondem a 20% sobre nossa exportação geral. asse é o onus do orçamento federal. Sendo o
dos orçamentos estaduais correspondente a 16,7%, como já
mostrámos, é claro que, somados, os dois onus se elevam a
36,7%, s6 de onus brasileiros.

-

O Sr. Presidente
Advirto ao nobre Deputado que
restam apenas cinco minutos para concluir as suas considerações.
O Sr. Soares Fiiho -(Pela ordem) - Sr. Presidente, positivamente nGo ser6 mais possivel ao orador inscrito a seguir, ocupar a tribuna por meia hora, pois que para o t6rmino da .Sessão faltam apenas 15 minutos. Penso que V. Ex.
poderia, liberalmente, conceder asses 15 minutos ao ilustre
colega que se acha na tribuna, afim de que mncluisse as
suas brilhantes considerações. (Apoiados; muito òem.)

-

O Sr. Presideate
Aceito a sugesião de V. Ex., como
requerimento que submeterei z i consic@raç~oda bssembl6ia
O s Srs. que o aprovam, queiram levantar-se. (Pausa.)
Foi aprovado. continua com a
o Sr. Deputado Cincinato
Braga.
O ~r.. Cincinato Braga - Meus sinceros agradecimentos a esta generosa Assembléia. Vou apressar-me em
continuar.
A represália dos fiscos estrangeiros 6 justissima. NiXo
tenho os algarismos dela em cada nação com que comerciamos. Mas, seja essa represália, compensativa, pequena ou
grande, ela se aproximará sempre da percentagem que no
=
Brasil. cobrada.
E eis ai como e por que nossas mercadorias são escurraçadas dos mercados estrangeiros, e nossa exportação &i de
ano paraaano.. . Em toda Europa s6 se, compra ao Brasil
mercadoria que não se encontra em outra parte-@-mundo.
No .estrangeiro as mercadorias similares vindas 'de outros
a s brasileiras.
países custam sempre mais bmatõs do "e
Os nossos 'orçamentos federais são uni malefício permanente
8 atividade eeondmioà da Nação; - Da bolsa. dos cfmtribaiin- -
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tes,' o, orçamento de 1932, o último liquidado, sacou
2.865.000 contos. Dessa quantia, um milhão é reclamado
pelo serviço da dívida pública. Para os serviços de utilidade
geral ficam 1.885.000 contos. Desta última quantia, saíram
conforme dados da Contadoria da República:
Para o ~inistério do Trabalho, Indústria .e Co-'
mérclo . . . .

Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para

.

o Ministério das .Relações Exteriores.•••••••
o Ministério da Agricultura. ~ ...•••.•••.•••
o Ministério da Justiça e Negócios Interiores
o Ministérió da Fazenda (fora dívida pública)
o Ministério do Ensino e Saúde Pública..••••
Obras Públicas •.....•.••....•.•.•.••.••••
Fôrças Armadas (Mar-&ha, Guerra e Polícia)

0,8%
i,80/ó
2,30/0

2,7% '
4,2%
6,2%

32,0%
50,0%

Diante do orçamento assim organizado, como falar-se
em fomento econômico pelo vasto interior do. País? É evidente que temos trilhado rota errada. Diante do orçamento
federal assim organizado, duas reformas são indispensáveis:
Primeira:. Comprimir a despesa pública em 30 por cento
pelo menos; Segunda: distribuir mais humanamente as verbas orçamentárias, no interêsse coletivo da sociedade brasi,..
leira. Por transigência com a mentalidade centralizadora de
membros da Assembléia, deixamos de reduzir o campo tributário da União, que no regime em voga tem a parte do
leão. Não lhe' reduzimos as fontes dé suas receitas. É, todavia, fatal para a União a necessidade de forte compressão
de suas despesas, por motivos irrecusáveis. Mas, este estudo mais cabe ás legislaturas ordinárias. Por isso, dispensamo-nos de indicar como essa compressão pode ser exer- .
cida para conseguir-se no orçamento da despesa fedei'aI
uma reducão de cêr,ca de 500.000 contos.
Essa redução criará os "superavits" orçamentários, que
são a aurora benfazeja para todas as nações em crises da
espécie da nossa. Êsses "superavits", orçamentários na
União e nos Estados -trarão para a economia pública do
Brasil os mesmos efeitos que, depois de prolongada. sêca,
trazem as chuvas para o Ceará. Dentro da ordem constitucional pacífica, êles suscitam a confiança por _todos os quadrantes doPais; invertem o sentido das correntes de cn·
pitnis, transformando o leito de saída deles para f6ra do País,
qúe é o que atualmente ocorre, em 'leito da corrente oposta,
da corrente ,de entrada deles. parn irrigação feliz de nossos
campos de produção. Transformam em atividade criadora.
a inação atual dos grandes depósitus de dinheiro nos Bancos.
até sem ganharem juros, oumelbor, até pagando-se aos banqueiros comissão pela, guarda de dinheiro; E comecará a
subir o poder aquisitivo de nosso papel moeda. É, assim, é
por· êsse camicnbo que poderemos ver o Brasil nadando em
prosperidade. Milagres da ordem política, que é aConfianca, da ordem financeira, que é a Economia, 'da ordem so'cial,que éo bendito Trabâlho.
'
.Para. êsse .. rseúitado, 'faz-seimprescindfvel···· absolutamente imprescindível, que saia <1esta Assembléia uma. Constituição, que não suscite 'queixas de Estados, que não, seja
.a,opressão' contra·•. llenhumEstado, para qUe.o sossêgo.. entre
,em .todo os lares; Uma COnstituiçãoPolitica elaborada
'dEl!ltrodêsse espírito, púb~co
está sendo, ··:ç.ão·
apenas ÚIDa
.

.

exigência de-ordem política, mas uma necessidade econ6mica
para o Povo brasileiro.

- X

- Prognóstico sombrio

,Não percamos de vista a realidade das- cousaa
Como uma das consequências da comprovada sucção fiacal, o empobrecimento do Brasil 6 um fato inegável.
Suponhamos seja o Brasil um estabelecimento comercial único. Éste estabelecimento, que negoceia com o mundo,
encontra-se agora nesta situação :
Saldo-médio anual de suas vendas sbbre
suas compras
£ 12.680.000
Vencimentos anuais a pagar
£ 40.000.000

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

Situacão de fal4ncia comgleta. Para disfarçd-la est80
sendo utilizados éstes balões de oxigbnio: os fundingr paw
as dfvidas dos poderes p&licqs, e os ac6rdos 86bre congelarios para as dividas dos particulares,
Ocorre isso nas operações internacionais, que sFlo 89
verdadeiramente perigosas para a soberania da Nação. E%
continuar o atual regime administr?tivo, nem mesmo os arranjos ajustados poderão ser cumpridos.. ,
O SR. NEROMACEDO V, Ex. permite um aparte? Segundo o quadro .apresentado pelo Ministro Osvaldo Aranha,
~recisamos,apenas, de nove milh5ea.
O SR. CINCINATO B U G A
Para o pagamento da dfvida piíblica federal. Agora, faço do Brasil inteiro
govbrno
da Uniiio, dos Estados e particulares - um estabeleairnenta
comercial anico. Por isso, chego a Bsses resuItados.
Alids, sSo resultados hauridos em documentos oficiais.
Queira o nobre Constituinte consultar o dltimo relatbrio do'
MinistGrio da Fazenda, de 1933, a lá, a pag. 81, encontrar&
Aste sugestivo quadro de nossos pagamentos externos:

-

-

-

"Serviço da Divida Pública da União, dos
Estados e Municfpios
£ 22.580.000

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

Empresas particulares :

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

a) Lucros de capitais ingleses..
b ) Lucros de capitais franceses..
C) Lucros de capitais americanos..
dl Lucros de capitais holandeses..
e) Lucros de capitais de diversas nacionalidades
Remessas de imigrantes
.Remessas das coldnias (não operários) .....
DeficiE entre turis-s e brasileiros no estran;.
geiro

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

S

E

£
£

4.570.000
1.'i60 .O00
3.100.000

590.000

£

3.0Ò0.000
2.000.000
3 .O00 -000

£

2.340.000

£

42.940.000.

£
Ç

E o .Exmo. Sr. Ministro acrescenta:
"A suspensão dos pagamentos das dividas estemas-re-duziu essas necessid?des de £ 15 -100 .O00 no serviço oficial
d g dividas e de mals de £ 10.000.000 nos particdares*.

Reduziu provisoriamente, como pura moratória de pouquissimos anos, passados os quais as remessas serão aumentadas dos algarismos de atrazados ou esperados. Então, a
situaçáo será peor, será ainda mais grave, se ao que venho
dizendo não for pelos governos prestada aten~ão.
O SR. GASP-4~SALDANHAPor êsse estado de cousas
não é responsável o atual Govêrno.
O SR. CINCIPU'ATO BRAGA - Não vamos discutir polftica. ., partidária, pelo amor de Deus.
O SR. NERODE 'MACEDO- Não é política, mas matéria
que V. Ex. está versando.
: O SR. CINGINATO BRAGA - A culpa 6 de todos nds,
brasileiros. Então, os governos da República Velha não têm
culpa nisso? Cheios de culpa estáo êles; cheio de culpas est B também o atual Govêrno. Não discutamos interêsses de
facçóes; tratemos do interêsse do Brasil inteiro, sem prevenções, nem rancores partidários,
O SR. RAW~FERN-CXDES
Não 6 disto que o orador está
iratando.
. O SR. CIRTCINATO BRAGA
A responsabilidade desse
estado de coisas 6 de todos n6s, do antigo e do novo regime.
E o nobre,Deputado vai ver como 6 do novo, tambdm.
O SR. DO
DE i k I h . 2 ~ ~ 0 AS dividas vêm da IndepenO SR. CZNCINATO BRAGA
Sem dúvida. Vamos tra$r isso alto, bem alto. (Apobdos.)
O SR. QASPAR SALDANHA l?, O que desejo.
O SR. CUCINATO ERAG'A
Situação de -falência comdbncia.
Agora, V. Ex. quer referir-se ao GwBrno atual? Perfeitamente. Na oraem das operaçóes internas, não h& Estado da Federação..
O SR. GABPAR SALDANHA Nem seria possfvel ao Govhrno, em tr8s anos, mudar a face das cousas.
O SR. CXNCMATO BRAGA
Em tr6s anos, podia diminuir as despesas. Campos Sales, de um ano para outro,
reduziu os gastos de 40 %.
O SR.OASPARSALDANHACriando novos tributos.
O SR. CINCINATO BRIGA
V. Ex. esta enganado.
Fez o que digo reduzindo a despesa piíblica de 40 I'.
V. Ex. me perdóe, mas esfA confundindo alhos com bugalhos. Reduzir a despesa 6 uma cousa; aumentar as receitas,
6 outra coisa. Nos orçamentos h6 para esses termos duas
a da esquerda, receitas; a da direita, despesas.
colunas:
A operação de reduzir despesas não tem nada com a de aumentar receitas. Campos Sales criou novos tributos, 6 certo.
Aumentou as receitas. O Governo atual fez c mesmo, sb na
coluna da esquerda, aumentando impostos. Mas, na coluna
da direita, na das despesas, na essencialmente mais Mportante para o Pais, Campos Sales reduziu 40 OjO sobre a despesa antiga, e o Govêrno atual aumentou cerca de 30 'I0
.sobre a despesa antiga.
O SR-A
GASPARSALDANHAV. Ex. tem como objetivo O
deficit e o supèrauit. Sou partid6rio do equilibrio econdmico. O Estado não precisa entesourar: basta que atenda ás
necessidades econ6micas.
O SR. CINCiNATO BFLAGA
Mas,'no caso brasileiro,.
provado, como está, que a cagacidade econ8mica está, em esgotamento, o recurso único 6 a redução dos gastos, não B
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apenas o equilíbrio orçamentário. Mas, nem sequer êste tem
.
sido praticado pelo Govêrno atual.
Na ordem das operações internas, não há Estado da Federação que não esteja em deficit orçamentário; ,Quer dizer,
quasi todos estão devendo o que não podem pagar nos vencimentos. A União, a grande arrecadadora dos mais rendosos
e mais avultados impostos, chefia a insania dos deticits
assim:
:1930. •• •• • •••••••••••••••••••••••••••

:1931. •• ., ••••••••••••••••••••••••••••••

1932 (não contada a Revolução Paulista;
1933 •.•••.•••••••••••••••••••••••••••.
1934 (previsão, no mínimo) •..•••••.•

832. 3S0:OOfJ$OOQ

293.080:000$000
1.108.000:000$000
30D.OOO:OOI)$üÜQ
250.000:000$000

o Sh. GASPAR SALDANHA - Logo, vai em ordem d~(\L'es
cente.
O SR. CINCINATO BRAGA - Perdão, V. Ex. escute o
que vou dizer: isto sem pagarmos 213 da dívida púhlica..•
O SR. GASPAR SALDANHA - A redução das dividas públicas é fato notório.
O SR. CINCINATO BRAGA - Puro engano de V. Ex.:
as dívidas J:)úblicas estão sendo diariamente aumentadas.
V. Ex. me desculpe, más está apaixonadamente defensor
de uma situação. Estou certo de que se os ministros aqui
se achassem presentes, estariam penalizados de não terem
podido vencer a situação. Pode V. Ex. dizer que êles não
puderam vencê-la.
O SR. GASPAR SALDANHA - Sou' antigo leitor de·V. Ex.
e até partidário das medidas que propõe.
O SR. CINCINATO BRAGA - Paralelamente a essas asfixiantes situações governamentais nos Estados e na União,
constata-se uma situação geral de descredito Das operacões
·privadas dentro do País.
É um assunto doloroso. Não se pode $;81' agMIdável. PoiS;
se até o meu amÔr nróprio de brasileiro se sente maguad(),
quando chego a esteS resultados - e revejo os cálcuios, dez.
doze vezes, para verificar se não estou errado - quanto mais
o dos meus ouvintes, que, apanhados de surpreza, hão, de,
. por certo, ficar pasmados, diante da situação.
O SR. ALOíSIO FILHO .,- V. Ex., está, eom grande superioridade, apontando os fatos, sem procuraras causas, nem
.
.apurar as culpas.
.
O SR. RAUL FERNANDES - Isso nada tem .com a revolução. O orador está. prestando um serviço de colaboração governamental, no alto sentido desta expressão.
.
O SR. GASPAR SALDA.l"HA - Mas o nobre orador fez l'Jlu~ões diretas ao atual. govêrno.
O .sR. A:r.MEmA.CAl\tARoo - O ilustre orador está preo-.
.
cupado com uma tése e o apartísta, com. o govêrno.
O· SR. CINCINATOBRAGA - Não ~e dü~cute este
sunto, fazendoaiusõ~ aos governos monârquicos ou coloniaís_~..
..
.
....
Estas palavras podem influir em sentido favorável ao
:País para orientar I} Govêrno, porquê não tenho .l)reocupação algúmade guerreá':'10. Meu objetivo é eselarec.er emaÍS.
nada. Baseio-me nas estatísticas,.que o Govê:rno ·publica·e·

as-

que são, portanto, dados oficiais. Se o Govêrno não quizec
levar em conta as estatisticas que publica, a culpa será dele.
O SR. GASPAR
SALDANH~A culpa 6 do passado.
O SR. ARRUDA FALCÃO - O orador esta falando como
médico amigo da famflia.
O SR. CIXCiNATO BRAGA
Para comprova~ãodesse
fato não 6 preciso aduzir estatisticas das falencias, nem dos
fechamentos sem falências de inumeros estabelecimentos de
comércio:
basta ler os consideranda mui verdadeiros
que precederam o recente decreto chamado de reajustamento econ6mico.
Dentro dêsse ambiente social, eu tenho sinoera pena
de quem é vitima do infortiínio de ser Ministro da Fazenda,
o dono da casa onde não há pão e onde todos gritam e ninguém tem razão. O Azazel da lenda judaica, na situação
atual, é Osvaldo Aranha, cujo heróico sacriffcio de cada dia
naquele cargo nem os próprios revolucionários sabem ao
justo aquilatar e muito menos premiar com a gratidão dêles.
Vê o nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul que não
me move má vontade pessoal.
Sou rico de uma riqueza que felizmente agradego todos
os di- a Deus; 6 a seguinte: não invejo a ningukm e não
tenhò ódio a 'ninguém, neste mundo.
O SR. GASPARSALDANHA
- Discórdo do pessimismo do
orador, sobretudo quando fala em falênoia.
O SR. CINCINATO BRAGA
Toda gente vive em descrença, em desconfiança, sobre o dia de amanhã. Os poderes
discricionários infeccionam o ambiente dos negócios mais
legitimos. Se a Ditadura se prolongasse por mais anos, a
bancarrota brasileira se igualaria a austriaoa em suas devastações. O primeiro ato a seguir-se seria fatalmente a
interrupção do serviço anual da dfvida interna, como interrompido já está o da dfvida externa. A interrupção assim prevista trará inenarraveis angustias aos hospitais, aos
órfãos, 6s viuvas, ás familias que vivem das rendas das ap6lices
0 SR. NERODE MACEDO-EntrehntO, mensalmente, os
jornais anunciam as remessas de nossas obrigagões para o estra-seiro. O SR. CINCINATO BRAGA
Estou figurando hipbtese futura: a de continuar- a situação d e ano por ano..
O SR. Npto MACEDO
Mas, na Ditadura, as remessas
estão sendo feitas,
O SR. C T N C ~ A T OBRAGA
Estou falando no Tesouro brasileiro. V: Ex. tire do esplrito essa preocupação. Os
Senhores é que me chamam para a discussão da Ditadura.
Vamos para lá.
Se o regime, assim asfixiante, insistir em prolongarse, teremos de assistir logo depois á interrupção no paga- mento mensal das tropas e dos funcionários palioos.
isto ningu6m tira de minha cabeça, Estudei o que
ocorreu- em outros paises, que estão descendo a escada do
empobrecimento.
O SR. &O~SIO FILHO E, no Brasil, ninguém com mais
--autoridade que V. E x para falar s6bre o assunto.
O SR. CiNCiNATO BRBGB
Autoridade, não a tenho.
-As fo-ntes a que recorro 6 que a têm.
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Então o Ditador que estiver em exercicio se assustara
das consequências..
O SR. GASPARS A ~ A N H AO f u t m Presidente constitucional será o Sr. Getiilio Vargas.
O SR. CINCINATO BRAGA
V. Ex. atenda. No fim
de contas, o quc ejtou fazendo A a propaganda para que a Assembl6ia eleja um Presidente constitucional, seja qual fór,
inclusive o Sr. Getiílio Vargas. (Muito bem.)
O SR. ALMEIDACAM.~RQO
V. EX. se refere ás ditaduras em geral e não ao ditador.
O SR. CINCINATO BRAGA - Exatamente, estou me
referindo ás ditaduras e não a quem qüer que seja. Penso
estar prestando um serviço ao govêrno, si ele entender que
deve sair do regime de ditadura, como todos afirmam.
O SR. GASPARSALDAYHA - Mussolini, na Itália; Hitler,
na Alemanha; e atualmente o Presidente Roosevelt têm plenùs aoderes para agir nessa matbria. 12 questão de ponto de
vista.
O SR. CII\;CINATO BUGA - V. Ex. quer cacoar
comigo.

.
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O Sr. Presidente - Advirto ao nobre orador que esta
terminado o tempo de que dispõe.,
O Sr. Xilo AIvarenga' (Pela órdem) - Pediria, Sr. Presidente, que fosse prorrogada a Seãsão, por mais meia hora,
afim de que .o orador pudesse concluir seu discurso.
(Submetido a votos, é aprovado o requerimento de
prorrogaçúo )
O Sr. Cincinato Braga (Continuando) - Muito grato aos
nobres colegas.
Quero descrever a situação em que todos os países se
têm encontrado, no caso de empobrecimento que estamos
atravessando, complicado com o caso dos poderes discricionários. Quero mostrá-lo, afim de que saíamos dêsse regime o mais *pressa possfvel, Não tenho outro intuito.
O ditador que estiver em exercicio - dizia eu - decretara emissões a descoberto de papel-moeda. Estas serão
balões de oxigênio de curta duração em seus efeitos, cono
nos advertem as experiencias do marco alemão, do rublo
russo, ida corda austrfaca.
Curto já2vai selido o trecho de ladeira que nos resta
descer para chegarmos no valor do nosso mil reis ao nível
de zero. As libras oüro metálico já custam mais de cem
O valor do mil
mil reis, quer dizer, cambio de 2 e pico.
reis descido a zero, ou quasí, ser8 a fase em que nos Estados Unidos um' par de sapatos custava trinta mil libras
esterlinas-papel, e um jantar de restaurante para quatro
pessoas custava cincoenta mil libras, Como nos Estados
Unidos, os quarteis hão de recusar o pagamento das tropas
com dinheiro desvalorizado, assim como os operários recusarão receber seus salários nessa especie. Há poucos anos,
na Austria, não havia mais o que se comprasse com uma corda (que corresponde aquf ao nosso .mil reis) e as notas de
papel-moeda, que a representavam, passaram a ser aplicadas como rótulos de garrafas numa antiga f8brica de cerveja marca CorGaO SR, LUIZSUCWPIFU O papel m z d a ficava mais barato do que o mandar imprimir rbtnlos.
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O SR; CINCLNBTO BRAGA
Em França, o açúcar necessário para uma chfcara de chá chegou a custar 30 libraspapel. Tudo isto sob ditaduras. Tudo isso sob governos dos
chamados homens fortes, apoiados apenas por granadeiros.
Veja bem a opinião pública brasileira qual o caminho para
evitar esse incêndio geral do Brasil.
Minha pobre inteligência sd v13 um:
a ordem constitucional. Não estou me referindo á ordem pública, filha da
compressão militar infecunda e odiosa. Refiro-me á ordem
filha do sossêgo nos espíritos, submetidos conciente e altivamente á soberania impessoal da Lei, da Lei cumprida com
lealdade pelas autoridades constitucionais. É dentro dêsse
regime que poderemos reproduzir a obra de Campos Sales,
que nunca empregou sequer o estado de sitio consiitucional,
quanto mais os amplos poderes discricionários de hoje. Por
força natural de sua impopularidade, as Ditaduras sãc, qo
Brasil, como em todas 3s partes do mundo, os governos n a í s
dispencliosos que existem. Não podem ser jamais governos
economicos. E o Brasil sem a compressão das despesas piíblicas, sem os s u p e ~ a v i t sorçamentários, sem gavêrno coostitucional, não demorará em tornar-se um inferno para seus
habitantes; nas50 sem lei e sem moeda.
Atendam todos os brasileiros de patriotismo. A nossa
Ditadura atual B das menos malditas da Histõria. Em seu
ativo eu reconheço. espontaneamente, o bom serviço de haver decretado a lei eleitoral mais democrStica e mais liberal
que o Brasil já teve. Reconheço que o ditador é um chefe
de família de vida privada exemplar, e um administrador
pessoalmente impoluto em matéria de apropriação gara si
do dinheiro público. (Muito bem; apoiados .) Ainda assim,
nossa atual Ditadura apresenta os seguintes desastrados resultados em quasi um quatriênio de govêrno.
Ela quasi nada tem pago de nossa dívida externa, considerando-se que o ouro remetido ao estrangeiro para êsse fim,
zm importancia de £ 7 . 5 4 1 . 2 3 s ela o encontrou deixado pela
República Velha na Caixa de EstaGilizãçá~ e no Banco do
Brasil. Ela tem aumentado nossa divida interna, cmsolidada
e flutuante, em mais de dois milhões de contos de r4is nesse
cürto período, a-pesar-de haver aumentado impostos de modo acabrunhante para o Povo. Ela emitiu 400.000 contos de
papel-moeda. Ela recebeu nosso cambio a 6 e o tem abaixo
de 3. Extinguiu por completo o credito do Br'isil no estrangeiro, onde hoje o lançamento de um empréstimo público seria recebido como pilhéria. Durante esse perfodo, sua
gestão administrativa gastou, numa média de três milhões
de contos por ano, um total de 12 milhões de contos, conforme consta dos documentos oficiais da prõpria ditadura
que está sendo o governo mais dispendioso que o Brasil
já teve.
- Nos 20 governos dos Estados, a tragédia 6 essa mesma
com circunstancias agravantes em muitos deles.
Rebaixados de p6sto quanto a capacidade de seus admi-.
nistradores, foram os Estados convertidos em ap.rendizados
prímários de administragão, não havendo nenlum dos
aprendizes revelado aproveitamento em seu curso:
taqto
assim que nio há nenhum gov8rno estadual com seus fundamentais problemas de administrng8o resolvidos, nem 8 s quer os problema&primhrios do equlllbrio oroamentário e da
regularização das suas dividas pareivai. NEo falemos de ana
reforma tributária em desafôgo da Iiúrrivel 8 i t W o de deperecimento econbmico, em todor Blsr, müiragõea que ag
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impunham 6 ditadura no mais alto grau. Não quero falar da
opressão politica que os Estados têm suportado como se
terra conquistada fossem. Nem quero demonstrar que eles
loram traosfurmados em oiigarquias muito peores do que
as an-gas. E todas essas administrações, seja na União, seja
nos Estados, tem operado na escuridão, quero dizer, sem
a luz vivificadom dos debates da imprensa, cuja liberdadd
de aprecikções a ditadiira suprimiu há quasi quatro anos
nc B~asilinteiro. Suprimida de fato ficou tamb6m a fiscaliz2ção pelo Tribunal de Contas. O eficassimo controle da
critica parlamentar não pode ser exercido, A ditadura é
assim um hino J e g r e 6 licenciosidade administrativa.. dos
gover~an
tes!
3 que acabo de dizer s6 se refere & gestão orçamentá;ria. Fora dela, qual tem sido a atuação da ditadura em
frente doa direitos pawimoniais dos cidadãos?
Neste particular â ditadura tem sido f6rtil em violencías,
em violencias escusadas, não justificáveis nem mesmo palo
crit6ric pciítíco da revoiução. Os compromissos mais solenez assùlados pelo Gov&rnoBrasileiro, em decretos ou em
escrituras, tem sido rotos arbitrariamente, como farrapos de
papel. - a desmoralização dos códigos brasíleiros, do C6digo Civl!, do Código Comercial, do Código ao Processo, sem
o apelo mt-zra: Fara o Poder Judiciário arrolhado, inutilizado, ante os atos dos p~deresdiscricionários. A quanto montam para o Tesouro Nacional, as responsabilidades por 8sses
arbítrios?
Não o szi, nem mesmo vagamente. Sei apenas que a sinceridade de um dos ilustres Ministros do Govern~Provisdrio
pediu pelo amor de Deus e do Brasil s esta augusta Assem~ l é i aq1e não cometesse aos Tribunais Judiciarios da Nação conprt3ncia para apurar lesões da ditadur,: praticadas
contra os direitos dos cidadãos, gorqu6 os recursos do Tesouro em mais d e uma geração não bastariam para saldá-las..
Acima de todas essas infelici?aães, e e a i s doloro.sa do que
todas das, pairam valores perdidos a i ~ d amais preciosos:
são o sangue derramado e a s vidas csifadas de miIhares
de brasileiros, t5o preciosos de um como de outro lado,
combatentes.
O SR.GASTARSALDANKAEssa 6 B histbria do mundo.
C! SR-QNCINATG BRAGA
Ditadura é. isso. E sempre foi e será ísso mesmo em todas as partes do mundo. O
nobre Deputado tem razão : 33 a história do mundo.. Deixe= blasonzr os tecnicos ditatoriais das soluçdes pela fbrça.,
contrz as so:ci(;óes do Direito, da Lei, da Justiga. Essa técnica,
inimiga da òemocracia, fere B dignidade cfvica dos homens:
h5 de cair com absoluta certeza, seja entre flores, seja
entre dores, com aquela mesma certeza com que os dias sucedem cl noites. O mais arguto estadista da Revolução
Francesa, Talleyrand, a quem tanto deve a França, já dizia
como fruto de dilatada experi6ncia em longa e tempestuosa
vida pilblica: "Tudo se pode-fazer com as-poiltas das baionetas, exceto sentar-se em cima delasn.
Queira esta augusta Assenbl6ia perdoar-me esta mL
~a e x p z s 5 ~de sentimentos constitucionalistas. Palaaas
da velhice, palavras quasi que dalém @ulo, (Araio apoiados), ejas servem a recDr,rclar-v3s a magnitude da missão de
que o Povo brasiieiro investiu os Constituintes-

.

*

-

-

-

-

.
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O SR. FERNANDES TÁVORA - V. Ex. está dizendo grandes verdades e o Brasil há de ouvi-las.,
O SR. CINCINATO BRAGA - Recordá-lo é apelar para
que levilis ao extremo o zêlo pelo serviço patriótico que
estamos desempenhando.
.
O SR.. ANTÔNIO COVELO - O eco das palavras deVo Ex.
há de repercutir nos corações de todos desta casa•.
O SR. CINCINATO ,BRAGA - E para mim, para a
bancada unida de São Paúlo, essa expansão é sagrada e irreprimível: porquê ela é ainda o eco das dôres causadas
pelas perdas de sangue e de vidas nas trincheiras que heroicamente propugnaram pela eonstitucionalizacão do
Brasil. Empunhando. embora outras armas, aqui estamos
continuando a mesma gloriosa porfia, a porfia pela grandeza da Pátrial (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador
é vivamente cumprimentado.>,
Durante o discurso do /31'. Cincinato Braga,
o sr= Antônio Carlos, Presidente, -deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada, sucessivamente,
pelos Srs. Fernandes Távora, 2P Sooretá!rio, e
Pachooo de Oliveira, 10 Vice-Pl'esidente.
O Sr. Presidente - Esgotado o tempo da prorrogação,
vou levantar a Sessão,· designando para a de amanhã, a
mesma
ORDEM

Dl)

DIA

,Continuacão da discussão do Projecto n. i-A, de i934.
(Substitutiv,o Constitucional - 29& Sessão.)
Levanta-se a Sessão ás i8 horas e iO minutos.

124" Sessão, em 18 de Abril de 1934
Presidência dos Srs. Antbnio Carlos, Presidente, e Pacheco de
Oliveira, 1" Vice-presidente
i

5_,

As 14 horas, comparecem os senhores :
Ant6nio Carlos, Cristóvão Barcelos, Tomaz Lobo, Fernandes Távora, Valdemar Mota, Luiz Tirelli, Abel Cherrnont,
Mário Cherrnont, Lino Machado, Magalhães de Almeida, Rodrigues Moreira, Costa Fernandes, Carlos Reis, Adolfo Soares, Godofredo Viana, Pires Gaioso, Valdemar Falcão, Pontes Vieira, Xavier de Oliveira, Silva Leal, Ke%inalào Cavalcanti, Alberto Roselli, Ocion Bezerra, Pereira Lira, Barreto
Campelo, Agamenon Magalhães, Souto Filho, Arruda Falcão,
Arruda Camara, Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcanti, Alde
. Sampaio, Simões Barbosa, Valente de Lima, Guedes Nogueira, Antdnio Machfado, Rodrigues Dória, J. J. Seabra, Marques dos Reis, Prisco Paraíso, Le6ncio GalrGo, Negreiros
Falcão, Aloisio Filho, Arnold Silva, Lauro Passos, Godofredo
Menezes, Henrique Dodsworth, Rui Santiago, Sampaio Correia, Leitão da Cunha, Olegário Mariano, AcÚrcio T6rres,
Fernando Magalhães, Gwyer de Azevedo, Cardoso de Melo,
Soares Filho, Ribeiro Junqueira, Jos6 Braz, Martins Soares,
Pedro Aleixo, Augusto de Lima, Gabriel Passos, Augusto
Viegas, Mata Machado, Josd A i h i r n , Odilon -Braga, Vieira
Marques, Raul Sá, João 13erald0, Furtado de Menezes, Cristiano Machado, Policarpo Viotti, Daniel da Carvalho, Levindo
Coelho, Carneiro de Rezende, Alcantara Machado, Teot6nio
Monteiro-de Barros, Jos6 Carlos, Rodrigues Alves, Barros
Penteado, Morais Andrade, Almeida Camargo, Gruaraci Silveira, JosB Ulpiano, Cincinato Bragga, Abreu Sodré, Lacerda
Werneck Morais Leme, Henrique Bayma, Nero de Macedo,
Alfrcdo Pacheco, Plínío Tourinho, Lacerda Pinto, Arão Rebelo, Carlos Gomes, Carlos Maximíliano, Maurício Cardoso,
Frederico Wolfenbutell, João Simplício, Renato Barbosa, Pedro Vergara, Fanfa Ribas, Minuano de Moura, Alberto de
liloura, Alberto Diniz, Vasco de Toledo, Antõnio Rodrigues,
Valdemar Reilrdal, Martins e Silvs, Francisco Moura, Ant6nío Pennafort, Sebastião de Oliveira, João Vitaca, Armando
Laydner, Guilherme Plaster, Eug4nio Monteiro de Barros,
Edmar Carvalho, Ricardo Machado, Horácio Lafer, Alexandre Siciliano, MArio Ramos, Gastáo de Brito, Pínheiro Lima, rcíogueira Penido (123). -

-

-

O Sr. Presidente
A lista de presença acusa o com- parecimento de 123 Srs. Deputados.

Está aberta a

- 158 Sessão.

O Sr. Fernandes Távora (2" Secretário) procede á leitura
da Ata da Sessão antecedente, a qual 8, sem retificações,
aprovada.

O Sr. Presidente

- Passa-se

á leitura do Expediente.

O Sr. Tomaz Lbbo ( I a Secretário) procede á leitura do

seguinte-

i

EXPEDIEPU'TE
Ofício :
Da -4ssociação M-&dicade São Paulo, de 29 do m ê s findo, remetendo a ata de uma reunião daquela associação
protestando contra a emenda que proíbe aos estrangeiros
exercer profissões liberais no Pais, salvo se naturalizado.
A Comissão Constitucional.
Representação :
Da Liga Sul Matogrossense, com sede na cidade de
Campo Grande, no Estado de Mato Grosso, pedindo que varios Municípios do sul do Estado passem a constituir um
Território Federal ou um Estado autonomo. (1.)
-i'Comissão Constitucional.
Telegramas :
Urbano
Presidente AssembiBia Nacional Gonstituinte :
Cumpro dever participar vossêncis que, por motivo de
doença, tenho sido obrigado a faltar algumas Sessões desDeputado
sa augusta Assembléia. Respeitosas saudações.
Walter Gosling.
Inteirada.
Urbano
Presidente Assembléia Nacional Constituinte :
Comunidade franciscana sensibilizada ato Constituinte
agradece voto pezar Sessão vinte seis março, falecimento benem6rito virtuoso Frei Rogerio,
Frei Basilio, guardião.
Inteirada.
De Recife
Presidente Assembl6ia Nacional ConstiRio:
tuinte
Instituto Arqueológico Pernambucano faz votos Assembléia aprovando emenda Cunha VaçconceIos reversão território antiga comarca Rio São Francisco, isente pernambucanos castigo lhes imp6s Imperador por haverem abraçado
ideais, republicanos Frei Caneca.
Saudações.
Harib
MeZZo, secretário perpétuo.
Inteirada .
Do arcebispo de Belo Horizonte; do bispo coadjutor de
Campanha
Minas Gerais; do Vig&rio de .Silvestre Ferraz
Minas Gerais; do c6negu Teóf~loSaez de Parginha
Minas Gerais; 'do corpo docente do ginásio de Campanha
Minas Gerais; do vigário de Passa Quatro .- Minas &e-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(i) Não publicado.

-

rais; de diversas Associações Católicas de Três Corações Minas Gerais, .e do chego- da mesma cidade, pedindo sejam
aprovadas as emendas religiosas.
O Sr. Presidente

- Está

finda a leitura do Espediente.

-4cha-se sobre a mesa e vou submetter a votos o seguinte.
REQUERIMENTO

N. 1

.

Requeremos seja consignado, nos Anais da nossa Assembleia, um voto de grande e intenso pezar pelo falecimento,
na cidade de Pelotas, do preclaro brasileiro Dr. Urbano Garcia, notável cientista e prestigioso político que, pelas s u e
nobres e altivas qualidades, enchia de orgulho a nossa cara
Pátria e o Estado do Rio Grande do Sul, do qual era um dos
mais extremosos e devotados dos seus filhos.
Outrossim, pedimos, què a homenagem, uma vez aprovada,'seja corr~unicadapela Mesa á Exma. família do grande
e pranteado morto.
Sala das Sessões, 18 de Abril de 1934.
Minuano de

-

--

- -

Noura.
J . Jlauricio Cqdoso.
Adroaldo Costa.
Augusto
Simões Lopes.
Pedro Vergara.
João Simplicio.
Ascanio Tubino.
D d t r i o Mercio Xavier.
Renato BarboEctor pussomano.
Raul Bittencourt.
sa.

-

-

-

Aprovado.

-

3
O Sr. Presidente - Tenho ainda sobre a mesa, e vou
submeter á deliberaçio da Assembléia, o seguinte
REQUERIMENTO

Requeremos se consigne, na Ata da Sessão de hoje, um
voto de profundo pezar pelo falecimento do - Dr. Antbnio
Alvares Lobo, que teve uma longa e brilhante vida parlamentar, no Estado de São Paulo, onde presidiu durante 15
anos, a Camara de Deputados:
Sala das Sessões, 18 de Abril d e 1934. - Lino de iüorais

-

-

Leme. --Alcantara Mahaüo.
Oscar Rodrigues AZves.
Th. Monteiro de Barros FZho.
Ranulfo Pinheiro Lima. -.
A. SiciLiano.
Barros Penteado.
Josd Ulpiano.
Aòreu
Sodré.
Henrique Bayma.
A. de Morais Andraüe.
Ant6nio Covelio.
Vergueiro C e s m

-

-

O Sr. Morais Leme

-

-

-

- Peco a palavra.

- Tem a palavra o nobre Deputado.
O Sr. Morais Leme - Sr. Presidente, O telegrafo' nos
traz esta noticia: Bntbnio Lobo momeul
:

O Sr. Presidente

Mas co-mo, se Ble parecia cheio de vida e ainda ontem
comemorava as suas bodas de ouro?
De fato, eu ontem telegrafara ao casa1 Ant6nXo Lobo,
por motivo dessas b6das. Mal sabia eu que, no momento em
que eu o fazia, o corpo de Antonio Lobo jazia inerte e a sua 2
alma se acolhera ao seio de Deus!
Relembrando essa circunstancia, eu me recordo de que
o notável praxista Guerreiro, depois de haver escrito vários
e alentados volumes com estudos profundos de direito, em latim,ainda se dedicou a um trabalho maravilhoso, que denominou EscoZa morat, política, cristã. e jurídica. No Prefacio
dessa obra ele explica que pesou a inconstancia e variedade
das cousas do mundo, sua pouca permanência, a certeza da
morte e a conta que devia dar da vida, pelo que procurou
camifio que devesse trilhar, lendo grande quantidade de livros e escrevendo, com os dados que colheu, lições modelares, que deviam ser bastante vulgarizadas, para constituirem
o nosso livro de cabeceira.
Antbnio Lobo, pordm, não precisava ler Guerreiro, nem
ouvir as admoestações de Bossuet: 410 seguia o caminho
do c6u.
Tendo safdo do nada, formou-se em direito, foi companheiro de escriório de GlicBrio e de; Jorge de Miranda, depois Deputado e presidente da Camara dos Deputados, de São
Paulo, em cujo posto serviu durante 15 anos, se bem me
lembro. E, não obstante haver, por seu esf6rqo e mereoirnento, ascendido a uma alta posição, no entanto, um quadro,
em seu escritbrio, lembrava os infcios dificeis d r sua vlda.
E jamais deixou de cumprir pontualmente os seus deveres
religiosos, como catõlico praticante e dos mais fervorosos.
Fui seu companheiro de escritório e posso, por isso, dar
o meu testemunho das qualidades que exornavam a figura
do pranteado morto: atividade infatigável, energia na luta,
advogado exímio, orador fluente, parlamentar brilhante, e
grandes sentimentos entesourados em seu coração.
Uma das pedras de toque do coração hurnzno 6 o sentimento da caridade. S. Paulo, na 18 epfstola aos Corintios,
diz, no cap. 8 1 versfculo 10: "A ci4ncia incha, mas a caridade edifica". E, no cap. 13O, vers. 2O e 7O, acrescenta: "e
se tiver toda a fé, ao ponto de transpor* montes, e não tiver caridade, não sou nadan. S. Tiago drz mais
"que se
fará juizo sem miseric6rdia Bquele que não usou de miseric6rdisn.
Pois Sem: AntBnio Lobo me edificava quando eu o via,
todos os meses, sem alarde, distribuir mensalidades que institufra em favor de pessoas necessitadas.
&le foi politico, e, comq todo o polftico, foi combatido.
Gma passagem de sua vida, porkm, evidencia a superioridade,
que é o apanagio das almas nobres, E u era seu companheiro
de escritório e, em uma eleição muito disputada, eu i a votar,
como votei, em seu adversArio, um velho amigo a. quem eu
prometera o meu voto- Escrevi a Ant6nio Lobo, na véspera
da eleição, comunicando a minha atitude e o meu afasta- mento de sua companhia. Pois bem: mandou-me êle um
amigo comum, o Sr. Orosimbo Maia, dizer-me que compreendia a razão do meu procedimento e não via nele motivo
nos separassemos.
- paral3que
, assim continuámos a trabalhar juntÓs, vários anos, cimentando-se, entre nõs, os laços de amizade, que eu c-$ti- .vava com grande carinho.
Uma das falhas da filosofia ocidental é a pre0C~paçã0

-

excessiva com a melhõria das condir,ões exteriores, esqciecida de que todos os fendmenos históricos dependem-do ser.
Bamens perfeitos podem dar uma forma bela á vida, por.
meio das peores instituições, e homens imperfeitos não o
podem fazer com as melhores. Todos os ideais hão de ser
primeiramente realizados iriteriormente. Para que esta terra
seja ~1111 niundo de paz. e rnislat c!tic7 .irlles os seus habltante~
11a.jam superado interiormente a giierra. O rr,t;ndo é externamente o que os homens são por dentro.
Antônio Lobo, sem ler Keyserling, era um dêsses, que
haviam alcançado a perfeição interior.
d morte do grande e ilustre amigo miA~ n c h e uo coricão
de tristeza. Nas, não sou apenas e u que choro a sua morte:
tambkm Campinas. lugar de sua reslac:icis, ..entro de sua
atividade profissional e política e terra de seus filhos, deplora ri perda daquele que, filho de Itú, no entanto passou
toda a sua vida na abençoada terra campineira.
S. Paulo e o Brasil perdem igualmente, em SntOnio
Lobo, u m dos seus mais eminentes home~ispfiblicos. Tenho
dito. (iiíuito bem; muito bem. O orador é a b ~ a ~ a d o . )
Em reguida, 6 aprovado o referido requerimento n. 2, do Sr. Xorais Leme e outros.
4

-

O Sr. Presidente
H& tamb6m sbhre a Mesa, para &Imeter & consideração da Casa~osseguintes:

Passando hoje o 6i0 aniversario da con~enc50de iL6,
requeremos seja assignado na Ata iim voto de admira~ãoe
respeito aos fuiidarlores du partido, que eni S. lJauio se oateu pela Feùeraçáo e pela República.
Sala das Sessões, 18 de Abril de 1934. - Atcuntara

-

-

-

Nachado.
Abreu Sodré.
2 0 1 r ~ l j1112rlrade.
tienrique Baumct,
Th. Honteiro de Barros Filho.
José
Ulpiano .
Ranulpho - Pinheiro Limo.
Barros Penteado.
A . Siciliano.
Oscar Rodrigues Alves.

-

-

-

Aprovado.

'

N. 5
. -4 data de hoje relembra a fundação do Partido Republicano, em São Paulo.
Havia, 30 Brasil, dois partidos políticos: o Partido
Liberal, que imcre-rera em seu Frograma; Monarquia federativa, extinção do Poder Moderador, eleição - bienal da
Camara dos Deputados, Senado eletivo e temporário, supresção do Conseiho de Estado, assembl6ias legislativas provizciais, com duas Camaras, e intendentes nos Municipios, com
poderes análogos aos dos presidentes nas Provfcias; e o
Parti& Conservador, cujo programa era: restrição 6s atribuições das assemblhias legislativas provinciais, por meio
d e interpretação &o Ato Adicional, cumprimento da ConstiVOLUME.XV
11

tuição, restabelecimento do Conselho de Estado? endeniza- cão política e leis compressão "para que se restituisse e
restaurasse a paz, a ordem, o progresso pautado e refletido.
e a unidade do ImpBrio, sob o regime representativo e monárquico, que exclusivamente conseguiria fazer a nação
Prosperar e engrandecer-se", e o principío de que o Imperador impera, governa e administra, independendo seus -actos
de responsabilidade, quer legal, quer moral, dos ministros.
Em 1862, formou-se o Partido Progressista, pela união
dos elementos moderados do Partido Liberal e do Partido
Conservador. O novo partido adotou um programa vasto de
reformas, em que se incluam as da Constituição, do Código
ComerciaI,. da lei hipotecária, da organização judiciariária, a
separação da Polícia e da Justiça, a elaboração do Cddigo
Civil, a descentralização política e a administrativa, a supressão da jurisdição administrativa, a consagração da liberdade individual como regra e a restrição no interêsse
coletivo, como exce~ão,a regeneração do sistema político, a
educação e regeneração do clero, etc.
Estando o Partido Progressista no poder, verificou-se
uma cisáo, assumindo os dissidentes a denominação de liberais I~istóricos,constituindo-se em partido, com ideais da
escola iiberal-radical, sendo seu órgão a Opiniáo Nacional.
Em 3 de Novembro de 1869, surge o Correio Nacional,
dirigido por i?. Range1 Pestana e H. Limpo de Abreu, defendendo as mesmas idéias do Opinião Liòernl, o declarando
que "a sua doutrina política era a radical". São do segundo
artigo editorial, dêsse jornal, os conceitos seguintes: "Espliquemos praticamente ao povo a liberdade pela descentraliza~ão, e despertemos bem vivo na conciência do homem
o sentimento d a sua independência. Arranquemos da tutela
governamental o indivíduo, o Municipio e a Província.
Emancipamos o indz'viduo, garantindo-lhe a liberdade de
cuIto, de associação, de voto, de ensino e de industria.
O dlunicipio, reconhecendo-lhe o .direito de eleger a
sua polícia, de prover as suas necessidades peculiares, de
fazer aplicacão de suas rendas, e de cria-las nos limites de
sua autonomia. A P~ovínciaIibertando-a da açiSo este.lizadora e tardia d o centro, respeitando-lhe a vida própma,
garantindo-lge o pleno uso e-g6zo de todas as franquezas
com a eleiçao d e seus presidentes, de sorte que elas administrem-se por si, sem outras restripóes alem das estritamente reclamadas pela união e interbsse geral."
Foi no seio dêsse Partido Liberal-Radical que se agitou a id6ia de adotar-se a forma republicana, logo aceita
pelos radicais, em grande maioria. Em consequência foi
publicado o célebre Manifesto de 3 de Dezembro de 1870, em
o novo jornal - A Repúòlica, órgão do novo partido.
O Dr. Américo Brasiliense teve o encargo de promover
a fundação do Partido Repubticano, em São Paulo Convocou 6le diversos correligionário: e foi constituida uma comissão com 61e próprio, Campos Sales e Américo de -Campos, para promover uma reunião destinada á fundaçao do
novo partido, em São Paulo. Essa reunião se realizou a 4 8
de -Abril de 1873, e ficou conhecida na histCria como a
Converrção de Itú.
I
Comemorando-se hoje mais um anivfrçário dessa Convenção requeiro seja transcrito nos Anazi, o Manifesto do

Partido Republicano, publicado a 3 de Dezembro de 1870,
para que a suas palavras sejam meditadas pelos republicanos de hoje.
I 1934.
Lino de Morais
Sala das Sessões, 18 de a ~ i de
Leme.

-

-

O Sr. Presidente
Na forma do Regimento, vai-se passar B ordem do dia (Pausa.)

Comparecem mais os Srs. :
Pacheco de Oliveira, 3f5ri0 Caiado, Cunha lfelo, Alvaro
Maia, Alfredo da Mata, Leanao Pinheiro, Moura Carvalho,
Joaquim NagaIhães, Agenor Monte, Hugo Napoleão, Freire de
Andrade, Luiz Sucupira, José Borba, Leão Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Jeová Mota, Rfartins Véras, Ferreira de
Sousa, Veloso Borges, Ireneo Joffily, João Alberto, Solano da
Cunha, Mário Domingues, José S5, Osdrio Borba, Humberto
Moura, Gdis Monteiro, Izidro Vasconcelos, Sampaio Costa,
Deodato Naia, Clemente Ilfariani, Magalhães Neto, Arlindo
Leoni, Medeiros Neto, Artur Neilra, Edgard Sanches, Alfredo
Mascarenhas, Homéro Pires, Manuel Novais, Gileno Amado,
Francisco Rocha, Paulo Filho, Fernando de Abreu, Carlos
Lindenberg, Jones Rocha, Amaral Peixoto, Miguel Couto, Ni10 de Alvarenga, João Guimafieq CBsar Tinoco, Alipio Costallat, José Eduardo, Fábio Sodr6, Buarque Nazareth, Lemgruber Filho, Negrão de Lima, Delfim hloreira, Clemente Medrado, João Penido, Valdomiro &Iagalhães, Belmiro de Medeiros, Licurgo Leite, Celso Machado, Campos do Amaral, Bueno
Brandão, Jaques Montandon, Vergueiro César, Zoroastro Gouveia, Carlota de Queiroz, Antbnio CoveIo, Jose Honorato, Generoso Ponce, Francisc~Vilanova, Antbnio Jorge, IdBlio Sardenberg, iri'ereu Ramos, Simões Lopes, Demétrio Xavier, Vitor Russomano, Ascanio Tubíno, Raul Bittencourt, Adroaldo
Costa, Gaspar Saldanha, Cunha Vasconcelos, -4cfr Medeiros,
Ferreira Neto, Gilbert Gabeíra, EdwaId Possolo, Rí'lton Carvalho, João Pinheiro, Euvaldo Lodi, Rocha Faria, Teixeira Leite, Oliveira Passos, Davi Meinick, Levi Carneiro, Abelardo
Marinho, Morais Paiva (98).
:

Deixam de comparecer os senhores:

Veiga Cabral, Clèmentino Lisboa, Herectiano Zenaide,
Luiz Cedro, Leandro Maciel, Augusto Leite, Atila Ainaral,
Lauro Santos, Pereira Carneiro, Prado Kelly, Raul Fernandes, Oscar Weinschenk, Bias Fortes, Mélo Franco, AdQio
Maciel, Pandi6 Calógeras, Simão da Cunha, Xleixo Paraguassií, Plinio Correia de Oliveira, Mário Whately, Hipólito do
Rêgo, Cardoso de Me10 Neto, Domingos Velasco, João Vilasboas, Adolfo Kopder, Anes Dias, Alberto Surek, Mário Manhães, Válter Gosling, .4ugusto Corsino, Pedro Rache, Pacheco e Silva, Roberto Simonsen (33.)

ORDEM DO DIA
Continuação da discussão do projecto número 1-8, de 1934. (Substitutivo Comtituci,ond
29' Szssão.)

-

O Sr. Presidente - Entra em discussão o projeto.
Tem a palavra o Sr. Soares Filho, primeiro orador
inscrito.

-

O Sr. Soares Filho
Sr. Presidente, são múltiplas as
criticas que lemos diariamente aos trabalhos desta Assembléia Constituinte.
Em muitas não se faz a devida .iustica. ao esfôrco continuado, á dedicação inexcediveI, ao d t o patriotismo dos que,
dentro desta Casa, procuram moldar a nova Carta Constitucional do Brasil.
Entretanto, apesar do erro de inicio, da organização de
uma Comissão Comtitucional pelo critério geográfico e da
reforma regimental que estabeleceu debates em ~lenário,sem
objetivo imediato, porquê não se segue, aos mesmos, o encerramento das discussões e a consequênte votação, a-pesar-da
existencia dbsses dois &rros, a obra que a Constituinte vem
realizando já pode desafiar a critica dos competentes, e estou
certo de que, terminados os trabalhos, justiça há de ser feita
aos que tem procurado dar todo o seu esforço, toda a sua
cultura, e toda a sua dedicação 5 perfeição:dessa obra que
constitue a m h i m a aspiração dos brasileiros.
Sr. Presidente, certa vez, desta tribuna, firmei que ao
lado do direito constitucional escríto, existe um outro, como
que subterraneo que decorre das praxes, das tradições, dos
hSbjto~,dos costumes, dos embates da opinião e da politica.
nos parlamentos, nas assembléias e nos comicios.
B o direito vivo que imprime
-- ao direito escrito, o espirilo do tempo.
Assim sendo, h á uma parte da org.anização constitucional
que interessa, principal e profundamente, ti boa ordem da
aciministray50 pilblicn, uma outra que. sem ser secundária,
e menos importante.
Em politicn, como na administração, há f6rças materiais, inlerfisses e f0rças morais. A Constituição, naquilo que
diz respeito & organizaçiio de poderes, suas atribuições. suas
deijmil;rçr3es. sua compet&ncia. suas respomabiiidades, deve
ser feita pela forma mais perfeita e mais rígida, capaz de
enfrentar (porqu6 as defrontar&, certamente), e vencer as
f4rça.s materiais, as fbrcas do interesse.
Fóra, porem, desses pontos capitais, que dizem respeito
com a organizaçiío do Estado, a Constituicáo deve, apenas.
lançar os principias gerais, para que os problemas decorrentes da economia, os direitos sociais, e a educação, fiquem
abertos ás modificações constantes que se operam no universo com uma vertiginosidade que dá bem id6ia do tempo
do rAdio, do .avião e tantos outros engenhos que transformaram de maneira inopinada as comunicações, facilitando a iaterfienetraçáo dos pwos .
Examinando o Projeto substitutivo, aprovado em primeira
djscussão nesta Casa, verificamos que_ OS pontos capitais, de.
que decorrem-a unidade nacional, o equilíbrio federativo, a
delimitação dòs poderes do Presidente da Regiibiicz, au3s
responsabilidades e a efetiva fiscalização dos seus atos, esta0
perfeitamente estabelecidos, perfeitamente discriminados.
As atribui~õesprivativas da União, além das constantes
da Constituição de 91, foram ampliadas, competindo-lhe, entre
Outros novos poderes, dar concessão e fiscalizar as- vias
ferreas, que liguem portos a fronteiras nacionais, ou sirvam
a mais de um Estado, diretamente ou em conexão com outras

- i65 vias fkrreas; fisar o plano nacional de educação; legislar sdbre a organização da Justiça Eleitoral; sistema eleitoral inclusive para os Estados e Nunicípios; alistaniento, processo
das eleições, apuraçáo e recursos; plano nacional de legisl a ~ ã oférrea e de rodagem e sbbre o trabalho, a produção e. o
consumo.
Tem assim a União o seu poder fortalecido pelo Substitutivo, de acordo com o reclamo de grande parte da opinião.
-4 responsabilidade do Presidente da República jamais
apurada e que constituiu um dos males apontados na
prática do regime republicano, esta, nitidamente, estabelecida no Substitutivo.
A denúncia de qualquer do povo contra o Presidente da
RepúbIica, e esaminada por uma Junta Especial de Investigação, cuja independência, pela própria organizaçáo, estA
garantida. A denúncia é, então, depois dêsse esame encaminhada, pela Comissão á Assembléia KacionaI que em face
do relatório e documentos adotar8 ou não a acusação, enviando-a, no caso afirmativo, ao poder julgador que é um
Tribuna1 Especial.
Dir-se-á que êste é o ponto fraco da apuração da responsabilidade do Presidente da República. Não há Camara poIílica, por mais acumpliciada que esteja com o poder, r i o h&
Assenlbléia política, por mais interessada na permanencia de
u m governo, que tenha a coragem, em face da Nação, de negar
seg~imentoao processo de responsabilidade do Presidente da
República, quando, antes, se tenha manifestado, contra êle,
uma junta organizada por membros da superior magistratura do País.
A fiscaliza~ão outra condigão essencial de êxito para
se apurar a responsabilidade efetiva do gov6rno central
ser& csercida pelo T r i b u ~ a lde Contas, dando parecer acerca
@a prestação anual das contas do Presidente da Rspiiblica
e informando sbbre aplicaç5o das verbas e execucão dos orçamentos. A AssembIBia Nacional julgar8 depois disso em
aefinitivo essas contas, nos primeiros trinta dias de cada
Sessão legislativa. A hipertrofia do Esecutivo fica msim
muito delimitada. Por outro lado n. rcsponsabilidlide do$
ministros é estabelecida para os atos que subscreverem 0
na esecuçiío do or~amentodas respectivas sccrehrias.
Pelo projeto ficam rcforcadas as garantias conslilucionais do Poder Judiciário, assegurando-se a sua indcpcndcncia, c no tocante 5 Justiça dos Estados, SUO fixados regras
de organizapão judicidria e princípios garantidores dos magistrados.
-4 Justica Eleitoral é mantida nos termos com que foi
~
criada, no Código Eleitoral, com várias n ~ d i f i c a ç ó e smultas das quais Dor sugestão de emendas que apresentei e foram aceitas pela Comissão; modificações decorrentes da prática da lei e da experikncia do último pleito. São, pelo projeto, ampliados os direitos dos cidadãos, estabelecendo-se
que a ordem econdmica deve ser organizada conforme os
princípios da justiça e as necessidades da vida nacional, visando proporcionar a todos uma existência digna do h0mem. A lei promoverá o amparo da produgão e estabelecera
a s condições do trabalho, n a cidade e nos campos, tendo em
vista a proteção social do trabalhador e os interêsses econbmicos dó Pais, devendo a legislação do trabalho obedecer
ia preceitos que visam melhoressas condiçóes e que sáo
enumerados nos pontos capitais.
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Examinando assim, embora ligeiramente, o projeto, direi
que-existem duas questões - dividindo e apaixo~andoa Asse&lBia. A primeira, 6 da distribuição da rendas, viceral
no regime federativo em que vivemos e em que continuaremos a viver.
Quanto á distribuição de rendas, com as reservas da
emenda pessoal que apresentei e que visa, para não pert.
mitir a continuidade da luta tributária entre os Estados, dar
exclusivamente a União compet8noia para L; tributos qus
não estejam especificados, e ressalvado o meu ponto de
vista contrário ao imposto de exportação, estou "erto de qus
a AssemblBia encontrará o meio têrmo justo, capaz de garantir uma administração eficiente quer á União, quer aos
Estados, quer aos Municípios.
A outra questão, 6 a da eleição do Presidente da Republica. Defrontamos, de um lado -com a corrente qu? sustenta a tradição através da escolha direta, e, de outro lado,
com a corrente que se formou ultimamente defendendo a
eleição indireta, pela AssemblBia Nacional.
O SR.AC~JRCIO
TORRES- Alias os que sustentam a eleição indireta nesta altura, o fazem por processo sui generis;
não a querem pelo Congresso como deveria ser, mas por
processo eleitoral ainda não cochecido.
O SR. SOAFLES FILHO - Esaminarei a seu tempo a
observação que acaba de ser feita pelo ilustre Deputado representante do Estado do Rio. Mas, como ia dizendo, de um
lado a corrente da tradição sustenta a eleição direta e, do
outro, outra corrente aqui constituida, pleiteia a escolha
indireta e se objetivou em duas emendas, uma da bancada
do Partido Liberal do Rio Grande do Sul, e outra do representante do Iblarankião, o ilustre Deputado Sr. Linú
Machado,
Sr. Presideate, ao lado de ser a eleição direta a tradiçáo brasileira (aluito bem), devo dizer ainda, que em nosso
prdprio continente americano, e mesmo no velho mundo,
nações de vida politica mais eqressiva e de capacidade produtora mais desenvolvida, adotam o processo de mscolha do
supremo magistrado do pais, diretamente pelo povo.
O SR. C - ~ L O SREIS
Mas, no nosso Pais, não tomos
tradições, nem histdria poIiticn (n7Úo apoiado. )
O SR. SOARES FILHO
Desgra~ados estaríamos se
não tiv6ssemos tradi~ões,nem história política, porqu& povo
que não tem patrimdnio histórico não constitue uma nagão,
6 apenas um aglomerado de indivíduos.
O SR.&VIER DE OLIVEIRA Temos história e tradições
brilhantes e honrosas no próprio Estado que --epresenta o
Sr. Deputado Carlos Reis.
O SR. WOS
REIS
Nesse caso, aponte o nobre
colega.
O SR. PEDROALVZO - Basta ler o passado do Brasil.
O SR. SOBRES FILE0
J& desta tribuna, a alta2i teligbcia do Sr. Raul Fernandes mostrou, que o pleito dl-'to constitue a h i c a oportunidade que. tem o eleitorr o
cidadáo que se preocupa com as cousas públicas, com a vrda
politica e administrativa de sua pátria, de voiar e agir como
brasileiro.
O SR. A~ELARDO
MARIXHO
Na teoria estA certo.
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- 167 O SR. SOARES FILHO - São de ontem as palavras do
Sr. Deputado Raul Fernandes que repercutiram tão profundamente neste recinto,
Na primeira Constituinte republicana vários foram 03
alvitres sugeridos para a eleição de Presidente da República,
prevaIecendo, pcrern -o critério da eleição direta, em favor
da qual Júlio de Castilhos assim se exprimiu. no seu famoso
"Quanto á eleição do Presidente da
voto em separado:
República, a maioria d a Comissáo adotou um método que
reputo inaceitável. Entendo que o supremo funciontírio nacional deve ser eleito pela Nação, representada pela maioria do eleitorado, que s e compõe de todos os cidadãos ativos. Desde que seja eleito pelos Estados, representando cada
um dèstes um voto, pode facilmente acontecer que seja eleito
pela minoria nacional o Presidente da República uma vez
.adotado o processo eletivo com todas a s suas naturais imperfeicões, como único meio de determinar o pessoal que
deve esercer os supremos poderes públicos. devemos ser 16gicos: fagamos prevalecer -3 maíoría dos sufrágios dos cidadãos. Sob este ponto de vista é, portanto, radicalmente defeituoso o método da eleição do Presidente da República, por
Estados".
Referindo-se ás elei~õespresidenciais nos Estados Unidos o autorizado Story, citado por João Barbalho, diz: "Sob todas as relay.ões a s idéias largas e liberais dos autores
da Constitui~Zoe as esperanças do público foram do todo
frrrstadas na prfitica do sistema no que concerne 5 independencia do eleitorado do segundo grau.
32 notdrio que os eleitores são agora escolhidos para eleger determinados candidatos e com o compromisso de s6 nBles votarem.. Votar com independbncia B at6 procedimento
havido como dcshonroso, fraude e usurpaç.;io política para
com os constituintes".
Na crfti'ca d elciç5o do Presidente pelo J2ongresso. o aminonto Barbalho, comentador da Constrtu~~aode 24 de
"titríbuir ao Congresso
Fovcrciro, declara o seguinte:
Nacional a oleic'io do Presidente da República 6 cair no3
dcfeit.08 da cleicúo indireta. que se baseia na incapacidade do
volnnte primkrio, isto d, da maioria da 'i'ação; 6 tirar da
fato a esta n escolha do funcion8no a eleger e ~0met6-la a
um mais limitado ciimero de eleitores, facilitando assim a
influbncia de meios corruptores e compressi.vos,
alBm
disso. depravar a constitiii~iiodas camaras legislativas, d?ndo lugar rr s u e passem a ser eleibs principalmente em vuEa
da eleiqão presidencial e com o propbsito da escolha de
ou qual candidato, subordinando-se a esta. todas a s demais
considerações e os mais importantes interesses nacionajs.
33, finalmente, falsear completamente a posição do eleito,
fazendo-o criatura das camaras (numa forma de governo e$
que, elas em caso a l a m podem ser dissolvidas e sb sao
adiadas de sua prbpria autoridade) e tornando-se seu subordinado por força das manobras e coppromissos que antecederam e produziram a eleição dele.
Por o u t ~ olado, Sr. Presidente, não encontrei, entre os
eçpeciaiistas, uma s6 sustentação autorizada aconselhando
a eleição do Presidente, esclusivamente pelo Congresso.
O SR. DAZMI~TRIO
.%VIER
O Sr. Assis Brasil.
Ó SR. SOARES FILHO
Vou mostrar s V. Ex. &e
o Sr. Assiz Brasil não pensa assim.
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O SR. DEM-~O XAVIER - Já. Silveira Martins se batia pela eleição -indireta. Ble dizia, com procedência, que
um milhão de ignorantes não faz um sábio.
O SR. SOARES FILHO - É bem verdade que nem todo
o eleitorado 6 composto de homens cultos, mas, entre n6s,
as massas têm, por instinto, o sentimento do bem público.
O Sr. Asçiz Brasil, permita-me V. Ex. continuar, propugnava de fato por uma eleição indireta, pelo congresso,
constituído êste, entretanto por representantes do Povo
eleitos em círculo único, e portanto nacional.
O SR. POLICARPO
VIOTI- O que é muito diferente..
O SR. SOARES FILHO - Mas não ficou aí, o Sr. Assis
Brasil. Com o dec-uso do tempo, 30 anos depois, quando
êle sentiu as agruras das lutas politicas entre n6s, ac ser
proclamado chefe civil da revolução que OstourBra em São
Paulo, no ano de 1924, lançou, pela Aliança Libertadora do
Rio Grande do Sul o seu manifesto consubstanciado no
binòmio - Representação e Justiça -, e escreveu, nesse documento, um capítulo sobre a eleição presidencial, em que
diz que ela deve ser realizada pela Assembléia Nacional,
com outro tanto de eleitores especiais e de cunho nacional.
O SR. CARLOSREIS - Naquela época, tinha razão.
BARCELOS
- É O qge mais ou menos
O SR. CRIST~V-TO
cisa a emenda.
O SR. SOARES FILHO
Não visa o eleitorado especial nacional, pelo menos em número igual, ao da Assembléia Politica e funcionando ao seu lado.
O SR. ASCAKIO
TCBIXO O Sr. Assis Brasil, em discurso dessa tribuna, sustentou a eleição indireta não s6
para o Presidcnle da República como atd preconizou a nomeação dos governadores dos Estados.
O SR. ACBRCIOTONIES Mas não falou em eleitorado
especial, dessa feita. (Trocam-se outros apartes.)
O SR. SOARES FILHO
Náo posso tomar uma frase
isolada de um discurso, contra a obra inteira de um homem,
csarada em muilos volumes, em trabalhos, manifestos e confor0ncias; Ble quer, sim, a eleição indireta, e eu tambem
afirmo que ele a quer, mas por esta outra forma, aquela a
que me refiro.
O SR. L~vfC ~ E I R OA situação histórica em que nos
encontramos é esta: a eleicúo direta, no Brasil, foi sempre
fraudada pelo Congresso Xacional, que se sobrepunha 5 von-'
tade do Povo e elegia verdadeiramedte o Presidente. Não
se compreende que a revoluçHc: triunfante contra esse estado
de cousas venha exatamente a adotar o regime da eleição
pela Assembléia.
BARCELOS
- A AssernblBia do futuro
O SR. CRIST~V-40
será diferente das outras. A origem não é a mesma.
O SR. SOL4RES F I L H O - Alberto TBrres, Sr. Presidente, defendia, tamb6m, a eleição indireta do Presidente da
República, mas nunca, apenas, pela AssemblBia politica.
Queria êle uma eleição especial, um eleitorado especial, isto
é, entendia que o eleitorado prirn&rio não devia escolhe: o
supremo magistrado do Pais. Os eleitores especiais deviam
ser. alem dos congressistas, os juizes, os membros dos Tribunais Superiores, membros das congregriçties, das corporações sindicais e culturais, e tantos quantos fossem..
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SR. CRISTÓV.:tO BARCELOS - Seria a solução.
O SR. SOARES FILHO - '" capazes de escolher um
. nome que viesse governar o País', acima das competições e
das paixões políticas.
Os modernos publicistas que escreveram as páginas
fulgurantes do inquérito - A margem da História da República - não trataram, propriamente da questão presidencial,
mas, examinando os vícios do regime e os remédios apontados para sanar êsses vícios,. não apontaram a eleição indireta, apenas pela Assembléia política, como sendo a solução
adequada.
Governos fortes, organização da opinião, organização dos
partidos nacionais, são expressões que surgem a cada momento, nesses trabalhos. Como poderemos organizar a
opInião, criar partidos nacionais, se extingu'irmos o único
pleito verdadeiramente nacional, que é a eleição direta do
Presidente da República?!
O SR. F..\.BIO SODRÉ - V. Ex. permite um aparte?
Essas opiniões estão de acOrdo com todos os doutrinadores
do direito político, quando afirmam que a eleição direta
.cria, justamente, o fortalecimento do Poder eleito, enquanto
que a eleição indireta o enfraquece. (Muito bem.) É a
doutrina geral de todos os tratadistas de direito público.
O SR. SOARES FILHO. - Agora, Srs. Constituintes,
vejamos a opinião de Rui Barbosa. Os últimos serão sempre
·os primeiros.
O SR. DEMÉTRIO XAVIER - Rui foi o apóst.olo da eleiCão direta.
O SR. SOARES FILHO - Não foi. Se fosse ap6stolo da
eleição direta - poderíamos ainda dizer que Rui Barbosa
estava cioso da doutrina sempre sustentada. Pelo contrát'io,
como Ministro do Govêrno Provisório, opinou pela eleição in'direta, mas, decoI'ridos os tempos, com a expericncia do regime, então - aí, sim, o nobre colega tem razão, - em 1910
já êle escreve:
"Assim entendíamos, os membros do Govêrno
Provisório, traçando, para a escolha do chefe do Poder executivo, a organizacüo de um eleibo.rado especial, como nos Estados Unidos."
"Por outro lado - é ainda Rui que fala - a experiência do volo universal tem suscitado contra êle
vivas recriminações, determinando.,.,uma corrente de
idéias, que põe na instituição de um censo eleitoral,
mais ou menos alto, o meio de moralizaI' as urnas, e
~
_
escoimá-Ias dos elementos de anarquia."
"Mas do sufrágio universal, nos nossos tempos, se me
afigura impossível retroceder. No que se deve cuidar.
portanto, é em educá-lo e corrigí-Io. De outra parte,
quanto á eleição presidencial, embora persista -em ter
por superior ao nosso, o alvitre americano, nutro hoje,
escarmentado pela observação, receios g~aves de que
a mudança facilitasse ainda mais ao manâonismo reinante e a manipulação do eleitorado e o fabrico. dos
presidentes."
.
O SR.ARRUDA'F."'LC.~O - Na pr6pria história política do
BrllSil, V. .E.~. vai encontrar que a maior conquista foi o

sufrágio universal, a eleigão direta, o objeto de todas as
grandes reformas na Monarquia. Como vamos repudiar
aquilo que foi wna conquista da Nação Brasileira ? (Naito
bem. )
O SR. CAR~LOÇ
REIS- Mas o pr6prio Rui sofreu decepções
em sua vida política, devido ao processo direto.
O SR. SOARES FILHO - Examinada, assim, a questão
do ponto de vista geral, vamos encará-la, agora, debaixo de
crítérios nitidamente eleitorais ou politicos.
Os autores das emendas que defendem a eleição indireta
formularam suas proposições, tendo em vista, o número de
mineiros e paulistas que exercezam a presidência da Repiiblica.
O SR. ABELARDO
MARINHO
S6 pelo motivo de obter
melhor equilíbrio entre os Estados, já estaria justificada bastante. Mas, há outros.
O SR. SOARES FILHO - É esse o fundamento principal objetivado pelas emendas favorAveis á eleição indireta.
Com a eleição indireta, afirma-se ainda, serão evitadas
as agitações que julgam ter perturbado o Pais, periodicamente, de quatriênio a quatriênio. São estes os dois fundamentos
principais que vi expendidos desta tribuna e nas justificações das emendas apresentadas em plenário.
O SR. LINOMACHADO
- Minha emenda visava estabelecer a igualdade política dos Estados da Federação.
O SR. SOARES FILBO
Examinando a questão por
partes, devo dizer que a afirmativa contida na emenda do
nobrs Deputado Sr. Lino Machado era a de que os eleitorados dos Estados de São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul
constituiam 5 6 . % do eleitorado riacional. 13, no meu entender, uma combinação arbitrária feita por S. Es., para argumentar.
O SR. LINOMACHADO V. Ex. não pode fazer tal asseveração, -porquê não é uma porcentagem arbitr6ria, mas forneoida pel- estatísticas.
O SR. SOAFCES FiLBO
Digo, apenas, que a combinação é que 6 arbitrária.
O SR. LINOMACHADO- Citei os Estados de São Paulo,
Minas e Rio Grande, como poderia citar o pr6prio Estado de
V. Es., o da Baia, ou qualquer outro.
O SR. SOARES FILHO - Se examinarmos os fatos, desde a presidcncia do Conselheiro Rodriyes Alves, verificaremos que o Rio Grande do Sul se insurgiu contra a candidatura
paulista de Bernardino de Campos, para sustentar a candidatura mineira do Sr. Afonso Pena, levantando-se contra o oficialismo daquele Estado;
Depois, já na sucessão de Afonso Pena ainda, o mesmo
Estado do Rio Grande do Sul pugnou pela candidatura de um
de seus filhos contra a candidatura Rui Barbosa, sustentada
por São Paulo, e também contra a que surgiu do oficialismo
mineiro, nos primeiros momentos, a do Sr. Davi Campista.
O SR. LZNOMACHADO- Não houve na apresentação de
minha emenda qualquer espirito regionalista.
O Sr. S 0 , W S FILE0 - Ainda, quando da sucessão ao
Marechal Hermes, o mesmo Estado do Rio Grande do Sul
apresentou, nas consultas oficiais, a candidatura Pinheiro
Machado, aparecendo, mais tarde,-por acordo geral, a do senhor Venceslau Braz. E apuramos que, na úItima sucessão, %
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Rio Grande do Sul formou, de fato, ao lado de Minas contra
a candidatura paulista do Sr. Júlio Prestes.
O SR. PEDRO ÂLEIXO - V. Ex. permite um aparte? É
preciso salientar que, em todos êsses casos, não tivemos o espírito regionalista que se tenta combater com as emendas,
tanto que, dentro .de todos êsses Estados, houve manifestações
em favor de candidaturas das outras unidades federativas.
O SR. SOARES FILHO - Perfeitamente. Estou, entretanto, examinando por partes os argumentos dos signatários
das emendas.
O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - Creio que colocam muito
mal a questão, levando-a para o lado do regionalismo. Devemos ver se a prática traz, ou não, benefícios e vantagens para
() País, e nunca conduzi-la para o terreno de terem os grandes
Estados o direito de apresentarem suas candidaturas. Dou
êsse aparte, porquê, em despretencioso discurso pronunciado
na Escola do Estado-Maior, préguei a eleição indireta, mas
nem de longe passou por mim o espírito de regionalismo.
O SR. LINO MACHADO - Nem um dos autores da emenda
teve êsse espírito.
O equilíbrio federativo
O SR. ÂLCANT.ARA MACHADO está assegurado !la Senado, ou na segunda Camara.
O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - Vamos encarar a questão
do alto. Daí é que a devemos ver.
O SR. AcÚRcro TURRES :- Não podemos criar uma eleição indiréta sui-generis, com eleitorado estranho á Assembléia Nacional.
O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - É li melhor garantia.
O SR. SOARES FILHO - Ouví com a atenção que me
merece, o aparte do nobre Deputado, pelo meu Estado, senhor Cristóvão Barcelos, e devo dizer que, tanto quanto
S. Ex., quero e vou. tratar da questão, do alto. Se estou
f~zendo referências a êste ponto, é porquê a fundamentação
da emenda que combato, trata do assunto e não posso combater uma emenda que se apresenta com tal justificação,
sem discutir-lhe os fundamentos.
O SR. CRISTÓV.:\O BARCELOS - Eu justamente disse que
a questão estava mal colocada, não por V. Ex., mas pelos
meus próprios companheiros.
.
O SR. LINo l\L-\cHADO - A emenda está calcada na ret.lidade brasileira, na história do Pais.
O SR. ACÚRCIo TÔRRES - A realidade brasileira quer
que, entre nós, com o Código Eleitoral, com urnas livres e
com o voto de verdade, elejamos diretamente o supremo magistrado da Nação.
O SR. SOARES FILHO - Portanto, Sr. ~; Presidente.
desfeita essa combinação, separado o Rio Grande do' Sul
dêsses dois grandes Estados que se mantiveram também ás
vezes~diverg~ntes, vou examinar as estatísticas e dados eleitorais e mostrar que, outros fatores influiram, ao lado do o
elemento - população, para a ascenção de mineiros e paulistas á suprema direcão do, país.
Assim. Sr. Presidente, para o total do eleitorado alistado, de 1.466.700, atingem os dois Estados, Minas e São
Paulo, a 610~448, ou sejam, cerca de 40 %. Para o eleitorado que comparece.u ás urnas, de,1.222.624. atingem êsses
dois Estados a, soma de 526.825, mantida a-mesma proporção já apontada.

Não h5 como se temer, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, em face de tal percentagem que êsses dois Estados
decidam, sosinhos, das eleições presidenciais. Mas, quero
chamar a atenção da AsseablBia para outro ponto.
O SR. AC~RCIO
T~RRES
- Não nos devemos preocupar
com o eleitorado deste ou daquele Estado; mas, sim, com a
eleição direta; o eleitor votar& em qualquer Estado.
O SR. SOARES FILHO - Estou lançando premissas e
daí a orientação do meu discurso, perdde-me o meu nobre
colega.
O SR. AC~RCIO
TO-~ES
- Tomei a liberdade de dar um
aparte para abordar um assunto que considero interessante.
O SR. SOARES FILHO - Vou mostrar que, se tomarmos como média para o nosso eleitorado nacional, a percentagem de 8 %, sdbre a população - e poderia considerar 12 %, que é a média determinada pelos técnicos, mas
apenas tomo 8 % para atender á menor percentagem de
eleitoral plausível nos Estados de maior n ~ m e r ode analfab-os, repito, se tomarmos 8 % para a nossa possibilidade
eleitoral, encontraremos para o Brasil, com uma população
de 41.361.536 habitantes, segundo os dltimos informes oficiais, um eleitorado de 3.308.922. Minas e São Paulo com
uma população de 14.262.157 teriam 1.140.972, cerca de
um terço apenas do eleitorado geral, pois que os demais
Estados com 27.099.379 habitantes teriam 2.167.950 eleitores, ou sejam, cerca de dois terços do eleitorado nacional.
O SR. LINOMACHADO- V. Ex. sabe que o eleitorado
do Norte se obtém com mais dificuldade que no Sul?
Há ainda, em favor dessa
O SR. SOARES FILHO
argumentação, mostrando que não há o perigo do monopólio da suprema magistratura da NaC.ão, o seguinte raciocínio, que é preciso frisar honestamente: nesses dois Estados, votaram 39.780 eleitores do P. R. M. e 58.115 das
correntes divergentes da chapa anica paulista, c&lcuIo Bste
determinado pelo número de representantes eleitos e pelo
quociente eleitoral.
De sorte que ainda teremos de deduzir do eleitqrado
dos dois aludidos Estados êsses 97.895 eleitores, com opinião
divergente, o que certamcnte. também acantecerb em futuros plcitos, diminuindo ainda mais, por essas divergbncias,
a eficiencia eleitoral dos dois Estados.
e já ouvi particularmente
que os granDir-se-á
des Estados, os do Sul principalmente, atingirão a esses
8 % s6bre a população, para seu eleitorado, com facilidade,
'mas que os Estados do Norte não podem alcançar tal quociente. Examinando, porém, o quociente eleitoral dêsses
Estados, verificamos que os .que trataram realmente de seu
alistamento, tiveram quocientes eleitorais que igualaram e
at6 ultrapassaram groporcionalmente os dos Estados do
Sul. (Muito bem.)
A mdta, portanto, a alcançar no eleitorado dos Estados
6 perfeitamente atingível pelos Estados do norte.
Apuramos, a possibilidade do crescimento desse eletorado, segundo os quadros oficiais publicados pelo Tribunal Superior. .Esses quadros demonstram que,- enquanto.
alguns dêsses Estados desenvolveram seu ahstamento,
outros. da mesma zona, não tendo, portanto, a desculpa nem
do meio fisico, nem do meio social - porque estão na mes-
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ma região, com a mesma densidade de popula~ão,com os
mesmos meios de comunicação - tiveram quociente muito
mais baixo, porque não cuidaram com eficiência do alistamento eleitoral. Vemos, assim, a Baia dando um quociente, para cada um
de seus Deputados, de 2.896; oEspírito Santo, com 5.179, Sergipe, com 4.651.
O SR. CLEMENTEMARIANI- Isto porque o material de
alistamento para a Baia chegou ii última hora; do contrlirio,
apresentariamos 250 mil eleitores. O SR. SOAmS FILHO - Verificamos, portanto, por
êsses dados, que a Baia pode dar mais do triplo do eleitorado que tem.
Outro exemplo, mais edificante: ao lado de Pernambucs
estão o Rio Grande do Norte e a Paraíùa. Enquanto Pernambuco tem quociente eleitoral de 3.172, para a Paraiíba
êsse quocíente é de 4.609 e o do Rio Grande do Norte é
de 4.159.
Todos êsses Estados, portanto, podem elevar muito o
seu eleitorado, dentro dos próprios recursos de sua populaçáo .
Devo ainda acrescentar cm favor da minha argumentaçao, que, enquanto os Estados do Sul viram seus tribunais
eleitorais instaladqs entre Maio e Junho de 1932 e tivcram a
aprovaç.50 da divisão eleitoral entre Julho e AgBsto do mesmo ano, os Estados do Norte só receberam aprovac5o de
sua divisão eleitcral entre Novembro e Dezembro, isto 6, vários meses depois. Com o tempo, portanto, esse fator de desigualdade desaparecerá, com a simples execução do Código
Eleitoral.
O esame da qiiesiZo do ponto de vista do atual eleitorado demonstra as dificuldades do combatido predominio,
que torna-se, finalmente, impossivel com o natural aumento
do eleitorad-o, como está. provado. Obtidos conforme os cálculos anteriores. os 3.308.922 eleitores para uma populapão de 41.361.539, os Estados de Minas Gerais, %Fio Paulo,
Rio Grande do SuI, Espírito Santo, Goiaz, Rfalo Grosso, PaL
raná e Santa Catarina teriam 1.655.433 eleitores para uma
pogu1açUo de 21.105.296. $sses oito Eslados teriam apenas
a precdria maioria de 67.924, eleitores porque os demais
Estados com uma populapúo de 20.25G.240 teriam 1.622.h99
eleitores.
A mesma higótese, com os mesmos resu1tados teremos

snbçtituindo, nessa comùina~ão, o Rio Grando do Sul, pelo
Rio de Janeiro e o Distrito Fedcral, perfazendo, entúo um
conjunto de nove Estados. Onde, portanto, o predomínio de
Minas e S'io Paulo isolados? Para a obtenr;iio de uma escassa maioria, torna-se necessária a cooperar.iio dcsscs oito
ou nove Estados. Há ainda mais. Os Estados d6stc grupo
são os de populaçúo mais densa, d e maiores centros urbanos, e, em consequencia, mais sujeitos tí divisão da opiniáo,
ii fragmentação da:votay.ão, o que certamente diminue a potencialidade dos respectivos eleitores, exigindo para a obtengáo da maioria. mais unidades federadas, de sorte a poder-se afirmar que, em regra, s6 a maioria dessas unidades
federadas, garantirá, com segurança, num pleito em todo o
Pais, a maioria eleitoral.
V e j a ~ o sagora a iíltima hipótese .de um -lado os nove
Estados, - Minas Gerais, São Paulc; Mato Gr_osso, Goiaz,
Espírito Santo, Paraná, Sanfa Catarina, Rio Grande do Sul e
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Distrito Federal com 22.61 1.802 habitantes e 1.808.944
eleitores (na base do mesmo cálculo anterior) e do outro os
demais Estados com i. 499.978 eleitores para uma população
de 18-749.734. Verifica-se uma maioria em favor do primeiro grupo de 309.051 eleitoreg=eLtxna maioria de 3.862.068
habitantes.
Pois bem; essa maiorra serã derrotada no pleito presidencial, dentro da Assembleia, se fdr vitoriosa a emenda da
bancada liberal do Rio Grande, mesmo que seja mantida a
representação adotada pelo Substitutivo .
De acdrdo com a referida emenda os nove Estados do
primeiro grupo terão 131 representantes e mais 36 do Conselho e Assembl6ias Estaduais, ao todo - 167 representantes. Os demais Estados terão 129 representantes e mais 48
do Conselho Federal e das AssemblBias Estaduais, ao todo
177 representantes, ou seja uma maioria de 10 representantes, embora esses Estados tenham, em competição com
os nove do primeiro grupo, menos 309.051 eleitores e menos 3.863.068 habitantes.
Haverá,
ventura, numa democracia, num regime republicano prática mais perigosa, mais suscetivel de gerar
desconfianças e desequilibrios e de produzir abalos sérios na
vida nacional, do que o domínio da minoria, sobre a maioria?! (3luito hem. Palmas. )
E ainda se proclama, Sr. Presidente, que se deseja, que
se quer evitar as agitações das campanhas presidenciais1
Prefiro, em todo caso, a agitação do mar alto e largo
da opinião ptíblica á que neste recinto vem há meses preocwando os espiritos, obrigando a uma reforma regimental, ~erturbandode certo modo os nossos trabalhos - a eleição presidencial. (illztito bem. )
O SR. CUNHAVASCONCXLOS
- Agitação benéfica, patriótica.
O SR. LINO&~AC&~DO Precisamos de serenidade, de
paz, de ordem. asse panorama de agitação eu o descrevi
quando ocupei a tribuna.
O SR. SOARES FILHO
Assim, chego ao tbrmo desta
parte do meu discurso, tendo mostrado que ris- duas emendas examinadas não t8m nenhuma das vantagens da elei@o
direta, tendo todas as desvantagens da eleição indireta. i
O SR. LINOMACHADO - Não apoiaclo.
O SR. CUNHA
VASCONCELOS
- Se se adotrir a eleiç3o indireta, cabe ao Povo, que está- há 43 anos no uso dessa prerrogativa, fazer a revolução.
O SR. SOARES FILHO
Penso t e r demonstr-o de
um lado o perigo da aprovaç5o das emendas que propoem 8
eleição pelo Congresso e,representantes das Assembldias Estaduais e de outro que os presidentes dos grandes Estados,
que atingiram á suprema direção de nosso Pais, não contaram, apenas, para essa vitdria com o peso do eleitorado de
seus Estados, pois outros fatores influiram, decididamente
em favor, salvo raras exceçoes, de seus nomes verdadeiramente nacionais e me refiro aos presidentes Prudente de
Morais, Campos Sales, Rodrígues Alves, Afonso Pena, Venveslau Braz, que tanto honraram p mandato recebido
da Nação.
O projeto constitucional aprovado em primeira disoussão contém, no tocante*á eleição presidencial, um dispositivo salutar, a inelegibilidade dos governadores dos Estados,
medida ~ o r a i i z a d o r ae que, s6 por si, colocará, os futuros
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pleitos presidenciais, numa esfera capaz de permitir que sejam ouvidos, . apenas os superiores interesses do Brasil.
.(Muito bem.)
,
0s exemplos das campanhas políticas, únicas que abalaram, movimentaram, incrementaram, incentivaram a opinião no Brasil a de Rui Barbosa, em 1910, a de Nilo Peçanha e a da Aliança Liberal-mostram que todos tinham como
fundamesto, como motivo principâ::-entregar efetivamente ao
Pova a eleição do supremo magistrado (Muita bem). E não
será esta Assemblhia, em que diviso, ainda, h n t ~ scaravaneiros da Aliança Liberal e da Reação Republicana, náo será esta AsseniblEia que, por seus membros, irá mentir ao.
Brasil, dizendo que, o que os propagandistas reivindicavam
ontem não era dar ao Povo o direito de eleger o supremo
magistrado do País, mas, sim, garantir as posições aos seus
companheiros de jornada. (iificito bem. Palmas. )
O SR. CRIST~V-70
BARCELOS
- V. Es. est5 esagerando.
O SR. SOARES FILHO
Somos, no Brasil, uni Povo
de sentimento aemocrático; temos, por temperamento, o
amor inato it liberdade, e por indole o sentimento da grandeza nacional.
O SR. CRIST~V.~O'BARCELOS - Por isso mesmo, devemos
evitar que o Povo seja mistificado.
O SR. 60-4tlES FILHO - Parece, entretanto, que a m i
sina do Brasil não permite que possamos apresentar ao
mundo, para confronto com as demais democracias, uma democracia brasi!eira, gorquê, quando, na Monarquia foi instituida a Lei Saraiva e Ministros foram derrotados por adversários e opositores nas Provincias, a lei foi reformada,
para que a democracia não pudesse continuar a sua evolução natural.
Tivemos 'a grande mentira dos quarenta anos de sufrágio universal, na Republica. Vem a Revolução e apresenta, como uma das conquistas e dos padrões da sua glória,
o Código Eleitoral.
O SR. João BEXUO - Que 6 O divisar entre o passado
e o futuro.
O SR. SOARES F-O
. . que é o divisor entre o
passado e .o futuro, de que nos dá exemplo magnifico esta
AssemblBia, com o espetáculo exuberante de terem todos a
certeza, a conciencia de que foram realmente eleitos*pelo
Povo, e são seus legitimos representantes.
No instante mesmo, Sr. Presidente, em que. a dcmocracia começa a despontar no deserto p.olitico em que viviamos
e ainda não caminha, é um' fio tênue de á y a escassa, que
ainda nZo pode desaguar nos oceancs das comparações internacionais quando ainda está murmurejante, já queremos
sufocar a democracia! (Palmas.)
Srs, Constituintes, a unidade nacional, j6 eu disse desta
tribuna, seguindo pensamento alheio, é mantida no Brasil
como por um milagre do amor do homem á sua terra, 6 estabelecida pelos brasileiros, que, alheios ás competições partidárias, ás administrações e aos governos, tecem essa teia
da unidade nacional, de Norte a Sul, em constante migração
e imigração por todos os cantos do País.
Pois bem, se votarmos a eIeição indireta pela Assembléia,. teremos transformado os Estados em compsirtinentos
estanques, de vida poiítica inteiramente IocaL ( M u i t ~b e m )
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Os benefícios, Sr. Presidente, colhidos pela propaganda
política desaparecerão, e nunca mais teremos uma campanha nacional de educação politica ou de regeneração de costumes partidários, porque a vida olflica ficará circunscrita
exclusivamente ao ambito eshdun? (Muito &em.)
Não colhemos mais os frutos dessas campanhas, apontados nas seguintes palavras do Oliveira Viana:
Há, por6m, outra utilidado nosias campanhas "democráticas" já agora utilidndo imediata e ,talvez, a maior utilidade - porque utilidade objetiva, prhtica, pragmática. E'
o contacto direto com ,os centros de vida local e com os seus
o conhecimenelementos representativos; c~nsequentemente~
to objetivo, aue dEsse contocto resultará das necessidades
materiaes ou - morais -destes centros. Toda a importancia
imediata desta6 caravanas e escursóes está neste ponton.
E mais adiante:
f
"Ora, alta e fecunda missa0 seria para os propagandistas de "campanhas" eleitornis o pura os oradores de "caravanas" políiicas estimularem, com a sua palavra e com seu
esfórço, a aparição e o desonvolvimonto destas instituições
de solidariedade econdmica, o do intensificação do sentimento de s,olidariedade social, am todos os lugares do interior, onde. deixassem o sinal do suas sandálias."
Mas, dizia eu, Sr. Presidonle, que seria falsear os sentimentos e as id6ias politicas dn~ualesque organizaram a
Aliança Liberal, propugnar, nosto instante, por uma eleição
indireta para Presidente da R@ Qbllca. Como, entretanto, se
costuma dizer, que a Alianca %hora1 desaguou ou bi-furcou
em duas correntes
a cl6sslen ou Ilbcral, e a esquerdista ou
outubrista
verifico tambdm quo o corrente outubrista
propugna a eleição do Presidonto da República, não pelas
assembléias polfticas apenricr, mas numa eleição indireta em
sucessivos graus, uma cloiçilo indfrotri em que sempre h& o
voto do Povo, que & o voto numdricamente igual, e o voto
profissionais, pelas soqualitativo, dado pelas associa~3a~
ciedades de cunho cultural ou do fdrqas morais.
O Sr. Presidente
Advirto ao nobre orador de que
dispõe apenas de cinco minulos para conoluir as suas considerações.
O SR. SOARES FiLHO
Agrado00 a V. Ex., Sr. Presidente, o aviso.
Essa votação; portanto, safa, propriamente, .do ambíto
da assembléia polftica, *porque, ao lado dela, existiam representantes de procedência dif @rente.
O SR. CARLOS
REIS Ê grande O raeeio de V. Ex. pelas
assembléias políticas. V. Ex. nHo parece político..
O SR. SOARES i?iLEO
Sr. Presidente, vivemos num
pais como numa família. Uns membros dn família prosperam mais; outros mais retardados ficam na vida; mas a
vida dos homens e das famílias B curta e estas diferencia~ õ e sda sorte são quasi irremediáveis, posqub a duracão .da
existkncia humana não permite, ou dificilmente permitm5
seu remedio ou sua modificação.
Longa, eterna; porem, 6 a vida das nações. E n6s, no
Brasil, não devemos olhar senão com orgulho para os membros da mesma família que cresceram e fronde~aramnas.
dades, que têm maior popuXaGo e mais progresso,
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- 177 visto como. neste todo que 6 o Brasil, cada um de 136s
tem o orgulho do próprio patrimonio regional, mas não O
deseja vcr de forma alguma dissociado do patrimdnio regional dos outros Estados, e sin? entrelaçados todos ao p3trimcnio comum da Nacão Brasileira. (Apoiados.)
8 s ,bandeiras paulistas responde o Norte, num trabaiho
talvez menos dramático, mas sereno, calmo, trabalho de sacrifício e de dor, com as bandeiras cearensas, criando cidades, conquistando novas terras para o Brasil. (Mvito
Bem.) Nessa união de esforços estS a grandeza do Brasil.
Náo devemos, portanto, criar maiores motivos de separacao;
ao contriLrio, permitamos que, com a eleiçiio direta, o brasileiro possa ao votar sentir-se brasileiro, em qualquer paite
do território nacional.
Xão esquecamos que os Estados ainda menos adiantados, pela falta de populacáo, constituem a reserva óo fului.o.
d a grandeza do País, e queni sabe se, com o decorrer dos
;inos, os quc habitam atualmente os Estados d e populncáo
maior, n5o ter50 tnlvez de pedir, para que a grandeza da
vida nacional n5o venha a sofrer uma síncope, o amparo decidido c o npUio constante dos nussos irmãos do Xorte, fortes cnt5o. na sua grandeza econCmica ?!
O progresso da Ptítria C uma resultante das fureas econdmirns e das f3rças do sentimento.
Scm ofensa a ningu6m. quero declarar que as fdrgas
cconC~n~icasest5o principalmente 20 Sul. Quanto ao sentinicnto ningu8m, 6 a afirmação de um dos nossos melhores
escritores. soùrepu.ja o Xorte; de 15 o folclore. a música e
a pocsin ùrzsileira, que tanto encanto d5u 5 vida nacional,
fazendo a ligacão do passado corn o presente. Estou certo de
que da conjugaçáo dessas forcas e do. desenvolvimento econOmico das nossas regiões menos povoadas resultara o progresso do Brasil que só entzo podcrri sc apresentar. como
uma realidade civilizadora, diante do mundo. (Jf?tito bem;
m u i t o bent. Palmas. O orador é vivamente cu~:zgrinzentndo.)
Durante o discurso do Sr. Soares Filho. o
Sr.. Antonio Carlos, Presidente. dcisa a cadeira
da presidencia, que é occupada pelo Sr. Pacbsco
de Oliveira, 10 Vice-presidente.

'7
O S r . Furtado de hlenezes envia 5 Mesa o seguinte
discurso: - Sr. Presidente. Em discurso que proferi, a 19 de
Março último, sustentei a- convcnicncia dc adolar o Brasil.
para 6asc da sua legisla~.50de minas, o sistema da rcs nrrllius, em qqe as jazidas minerais n5o pertencem ao gok-êrno,
nem ao dono da superfície, mas sáo consideradas bens sem
dono c que serão concedidas pelos Poderes Publicas. s c g ~ n d o
regras estabclecidas em lei, a quem melhores garantias o-ferccer do seu bom aproveitamento. após concorrencia pública.
Como se vê da emenda n.-.159, Sr. Presidente. que apresentei. assinada por mim e pelos meus nobres colegas Srs.
Deputados Polyca~poViotti, Carneiro de Rezende, Levindo
Coelho. Cbristiano Machado e Augusto de.Lima, a zlssembl@a
Nacional devia. estabelecer com urgt?nciazo Cdigo de Mineraeão, obedecendo a principios na mesma' enumerados e cujas disposi~ões
-seriam rigorosamente observadas pelos Estados -em que as jazidas estivessem -situadas e a cujos go-

vernos caberiaqazer .as concessões s iiscalizar a observanoia
dos contratos.
Essas concessões vigorariam enquanto o concessionário
explorasse a jazida, náo podendo êle,-sem motivo ponderoso,
interromper os traùallios da lavra, além do mazo fisado em
cláusula contratual.
Caso paralisasse a esplara~ão,al8m do tempo pe-mitido,
estaria caduca a concessão, indo a mina 5 hasta pública para
nova concessão. O novo concessioniirio indenizaria o seu antecessor do valor .das bemfeitorias de que se quizesse utilizar.
Durante a vigência do contrato o concession8rio exerceria, sbbre a jazidas, todas os direitos de verdadeiro propriétario, não podendo, apenas, vende-!a .ou gravá-la de onus
real.
As jazidas de substancias necessárias á defesa nacional,
subsiancias que seriam enumeradas no Código de Mineração,
só poderiam ser exploradas peIa União ou por ela desapropriadas ou concedidas.
Tudo isto referindo-se ás jazidas ainda desconhecidas;
porqua, as já descobertas, ainda mesmo não exploradas, permaneceriam sob o atual regime da acessão, desde que fossem registradas dentro de seis meses. Com esta emenda, Sr.
Presidente, visavamos os ssus signatários, afastar os obices
que se têm até hoje oposto ao desenvolvimento da indústria
extrativa mineral, base sôbre a qual deve o nosso querido
Estado de Minas assentar o edifício de sua futura grandeza.
Êsses bbices são, principalmente, as incertezas da propriedade e a falta de capitais.
Naquele meu discurso mostrei como, atualmente, raro
é o pedaço de chão em alinas, ciija plena propriedade não
seja contestada, quando n&le aparece uma jazida de qual- '
quer substancia iítil.
Surgem. de toda par te, como cogumelos, condominos
impossibilitando a sua aquisição e o seu aproveitamento.
Ainda quando tal não se dê, pertencendo a jazida a um
particular, h&-& provavelmente conservar-se rntacta ou
porque ao dono não convirá explorá-la, ou porquê não a
quererá ceder, ou pedirá por ela preSos absurdos, como semp r e se tem dado.
Recorrer-se & desapropriação C processo tão moroso e
complicado. que até hoje não foi empregado em um s6 caso
a-pesar-de estabelecido por lei.
A classifica~áo das novas. jazidas como bens de ninguEm, não pode ser considera'do um esbulho, como muito
bem afirmou da tribuna,,^ Sr. Ministro Juarez Távoix, com
assentimento tacito de todos os notáveis jurisconsultos desla
casa, aparteando-o apenas o Sr. Pedro Aleiao com refergncia 6s quedas dágua.
Se, no uso de sua soberania, a Nação, ao votar a Const i t u i @ ~d e 1891, resolveu que as jazidas descobertas em sua
vigència, pertenceriam ao. proprietário do solo, pode agora
-(i Naçáo, em condiçóes idênticas, resolver que as que o forem d e futuro a ninguém pertencerão, devendo ficar sob a
guarda dos Poderes Públicos para serem concedidas a quem
as-esplore, e isto em beneficio da coletividade social.
ESiá claro que, ao dono da superfície, dar-se-& preferencia para a concessão em igualdade d e condições e que
ter& ele direito a uma indenização razoável pelo terreno we
terã de ceder e pelas aguas que tenham de- servir-30s hbalhos da Mina.

- i79 O primeiro orador que contraditou as minhas ideiaã, Sr.
Presidente, foi o Sr. Deputado Euvaldo -Lodi, meu caro colega duplamente, pois ambos somos filhos d a Escola dc
Afinas.
Como relator, dessa parte do Substitulivo. S. Es. diz
contin.uar a sustentar o sistema de acesslio. Xa realidade..
porém, tal não se dá.
É verdade que S. E s . diz: "A nossa opiniáo, q u t temos o clever de justificar; resume-se essencialrnentc. n o seguinte, que antecipo dcsde já: -4s riquezas do subsolo pertericem ao proprietario do solo respectivo. com as 1imit.açÕes
imposlas pela lei. em beneficio da m a esp10raç.Z~:-- (Vicie
disciii.so no Diario d a Asssenzblc'ia ~Yacionol.de 3s de marco
de 1934.)
=idiagtc. porém, explica: "hlelhor seW. Sr. Presidente,
continuar co atual- sistema de acessáo. em que o respectivo
p r o p r i ~ t a r i odo siibsolo n5o passa de um depositário (e S. Es.
siiblinba. essa palavra) da riqueza. tendo apenas preferSncia para a sua esploragão ou, desistindo desta, uma coparlicipic5o nos resultados".
Ora. Sr. Presidente, diga-me V. Es. que 6 jurista. pois
eu nFo o sou. se se pode chamar proprietario n um mero de-positario de um bem.
Ko fundo, o sistcma de acessáo de S. Er. n5o passa do
mcii sistema da yes n~tZli?rs.em que se passa mel rios labios
do proprietário da çuperiicie. acenando-ltie comi uma possivcl coparlicipagáo nos lilcros.
A riiferenra entre nós. nessa qurstão d r propriedade das
minas, é apenas falar eu português mais claro.
O Sr. Raul SS. encarregado de relatar emendas a essa
parte do Substitutivo, pela bancada pepeista, concordou em
aparte com o orador.
Mais tarde. quando o Sr. Deputado Lodi langou á Asscmbldia uma pergunta: "Xo caso, ent5o. de não pertcnccrem as minas ao propriet8rio do solo, quem deveria ser o
proprietárjo das riquezas d o subsolo. porventura csiatenteç? o Sr. Raul Sá apressou-se: "Esfado. respondo antes
que P . E s . termine o seu pensamento."
O Sr. Lodi é contrário, porquê quer que seja a Tjnião.
O Sr. Raul Sá dá outro aparte: "O necess5rio 6 que a
Uníúo legisle. estabelecendo as condições em que o Estado
deve d a r as suas concessões, porqui: ele é o propfiet;irio das:
niinas."
O Sr. Pedro bleixo também. em apartes. reivindicou
para os Estados o direito de fazerem as concessões das minas.
Bsses apartes, dos meus dois nobres colegas. espoentes
d a bancada pepeista. encheram-me de esperança. Sr. Presidente. porque não quiz e náo quero impor o meu modo d e
pesar a quem quer que seja; o meu intuito é defender O
que .iiilgo altos interêsscs do nosso Estado.
Kão podendo vingar o meu sistema da res -izullius. que
prm-:i!ecesse o proposto pelos dois Srs. Deputados mineiros,
com o nome de sistema de acessáo, mas que, n a realidade, é
tanto da Tes n?~UÊzlsComo O meu, pois que o dono da superfície r! um mero depositário da jazida; é uma espécie de
proprietário honorário da' mina.
O essencial é que a concessão seja feita pelo Estado;
mas seja regida por lei federal.
- O Sr. Lodi, náo; este quer que a Eoncessão caiba -5
'Cniiào.
--

- 180 Vem depois o Sr. José Alkmim, meu prezado amigo,
cujo discurso não foi ..at6 hoje publicado no Diario da AssembLiia hiacional, mas o foi no Jornal de Comércio e no
Jfinas Gerais, de 4 do corrente. S. Es., analisando os sistemas d e legislação d e minas, diz que o sistema da res nultius levado as suas Últimas consequências, chegar5 ou ao sist.cma dominial, ou ao da acessáo. Primeiro, porquê, se no
sistema da res nullius a mina acaba pertencendo ao seu inventor, chegaremos ao da acessão; segundo, porquê, pelo
mesmo sistema, feita a concessão perpétua, preconizada
ainda pelo eminente professor Furtado de RIenezes. chegaremos ao mesmo sistema de acessão; assim, se 3. c~oncess9a
não é perpetua, se é temporáriá, a ela faltará o elemento
principal que é a confiança do concessionário para o emprego de grandes capitais zom que possa fazer O aproveitamento eficiente da riqueza. .Feita por curto prazo a con~essáo,alem do incozveniente 'ile não inspirar confianca, rios
levará ao sistema dominial, porquê entgo é o Estado quc a
faz a titulo precário, .e neste caso o n5o cumprimento das
condições restabelece o domínio da União. Chegamos assim,
novarilente, ao primeiro sistema que 6 o dominial'. Até aqui
S. Es. Há grandes equívosos nessa apreciação, o que mostra
que S. Ex. não leu com atenção o que saiu no meu discurso.
nem no memorial ao mesmo aaesado.
O sistema da res nullius, por mais longe que seja levado, nunca se poderá transformar nem no de acessao, nem n.:,
dominial .
O sistema de acessão s6 pode existir, como o nome 3
diz, quando a mina torna-se u x acessório da superfície;
uma vez que ela é propriedade de ninguém e que a supcrficie é res nlicujus, claro está que uma não pode ser acessório da outra. A mina, pelo sistema da res nullius, jámais
chega n pertencer a o seu inventor, como S. Es. diz; pelo
subsistema da ocupação o inventor tem o seu gozo, a sua
posse. o direito de explorá-la, porém não a sua propriedade.
Depois S. Es. m e atribue a preconizaçáo da concessáo
perpétiia, que S . Ex. diz levar ao sistema de acessão. E u
não disse tal heresia. O que preconizei é a concessão vigente todo o tempo q91.e <z jazida f6r explorada pelo concessionário; se este paralizar os trabalhos por tempo superior
ao permitido em clSrusula contratual, a mina torra-se disponíjel para nova concessão. Por esse sistema, não pode
haver a falta d e confiança, para o emprego de grandes capitais.
No caso de terminar 3 concesç50, por qualquer circunstancia, a mina fica em disponibilidade e não: pa-a a ser
propriedade do gov&rno, caso Único em que teriamos o sistema dominial .
O Sr. Deputado JosB Alkmin também Preconiza o sistema, que chama de acessão, em que a mina permanece sob
a- y a r d a e garantia do proprie'tilrio da superfície.
3 a tal história: se é guarda não é dono, se 6 don3
não é apenas y a r d a .
Se esse guarda toma conta da mina, por ordem do governo, de duas uma: ou o governo é o proprietário e temos
o sistema dominial, ou o govI3rno apenas age :pelo direito
de soberania e ser+ o sistema da res nullius; da acessão 6
-.e não pode ser.
3 o eterno jogo de palavras.

- 181 Em seu discurso, diz S. Es.: "Na defesa do sistema da
acessáo, quero, para concluir, referir-me ainda A vantagem
de retirarmos, da Constitiliçáo Brasileira, a possibilidade de
conter dispositivos que náo coincidam, de algum modo, com
a realidade-nacional ."
Perdão, o que se está fazendo 6 justamente o contrário
disso: a propriedade das minas está sendo retirada do dono
da superfície, transformado apenas em polícia de vigilancia, até que o govê~-noa entregue a outros, e, no entanto,
procura-se manter-lhe a convicção de que continua a ser
êle o proprietário da jazida.
E u gosto, Sr. Presidente, de chamar os bois pelos seus
nomes.
Querem manter o sistema de acessão? mantenhamol-o;
mas, entáo, de-se ao dono da superficie a plena propriedade
das jazidas existentes em seu solo e subsolo, e o govêrno,
quando for necess5ria a sua exploração, intime o proprietário a levá-la a efeito, e se êle não o quiser ou puder fazer,
desaproprie a jazida por necessidade ou utilidade pública,
conforme o processo regular. Do contr8rio não hA acessáo.
Gostei mais da franqueza do Sr. Minist;.o Juarez TAvora, em seu discurso de 12 do corrente, infelizmente também não publicado no Diário da Assembléia Macional, mas
que o foi no Jornal do Comércio, de 13.
"Pede ainda, diz S. Es. que, ao se discriminarem os
bens da União, mio seja esquecida a providência que manda
voltar u ~ >sen puder - c dizer que voltem ao seu poder 6 declarar, nem mais nem menos, que voltem á posse integral da
toda a coletividade - as jazidas minerais, as quédas dágua
e outras fontes dc energia hidráulica, quando jA não pertcncam, por titulo legitimo, á data da promulgaçáo da Carta
Constitucional, aos proprietários do solo ou subsolo, onde se
encontram."
Inspirados nestas idéias, os Srs. Deputados Agenof
Monte, Pires Gaioso e Freire de Andrade apresentaram, logo
no dia seguinte, a emenda, 1.592, .acrescentando A enumeraçáo dos bens da Uniáo, no art. 20: "as .jazidas minerais e
outras riquezas naturais csistentes no subsolo".
Os Srs. Deputados P. Helly, Pontes Vicira, Fernandes
Tivorn. e oulros apresentarrim n emenda 1.840 no riicsmo
sentido acrescentando, c0 art. 30: "as jazidas minerais, as
qubdas d á y a e outras fontes de energia hiàr5ulica, quando náo pertençam, por título legitimo, na data da promulgaçáo desta Constituiçáo, ao proprietririo do solo ou do subsolo onde se- encontremn.
Finalmenle apareceu a emenda 1.951, assinada por numerosos representantes das grandes bancadas, que temo seja
a vitoriosa, e que apresenta graves inconvenientes.
Relativamente ao assunto tem apenas as seguintes disposicões :
"Art. A legislação federal regular& o aproveitamento
das minas, e demais riquezas ainda inesploradas do subsolo,
que dependerá, nos casos determiriados, de licenca o u concssão cfo poder competente.
$ 1.0 A licença ou concessão -será conferida, exclusivamente? a brasileiros e a empresas organizadas-no Brasil;
ressalvadas. ao proprietário respectivo preferemia ou coparticipação nos resultados.
%

-

- i82 3 2: A lei regulará a nacionalização progressiva das
minas e quédas d8gua julgadas básicas ou essenciais á defesa
econômica ou militar da Nação.
$ 3.O O aproveitamento das águas públicas e da energia hidrálica, dependerá de licença ou concessáo do poder
público que sobre as mesmas tiver jurisdiçáo, observadas as
normas gerais da lei federal.
S 4.O As minas, e demais riquezas do saùçolo, bem como
as quédas dAgua, constituem propriedade distinta, para o
efeito de explomção ou aproveitamento industrial".
Lidas essas disposições, pergunto eu: a quem ficam pertencendo as riquezas do çubsolo? ao proprietário da superfície? á União? ao Estado? ou a ninguém? Continua-se a
ignorar: porquê a Constituic50. que autoriza o legislador
oi'dinário a regular o aproveitamento dessas riquezas, ainda
não exploradas, n5o diz a quem elas pertencem.
,,,3Zais
ainda, náo c0git.a das jazidas superficiais, isto é,
daqueias que estão scbre a terra, como as aluviões auríferas.
as monazitns, os enormes depósitos ferríferos quc cobrem
grandes extensões no Estado de Minas Gerais. nem quanto á
propriedade, nem quanto ao seu aproveitamento.
Declara, o primeiro artigo citado, que o aproveitamento
das riquezas do subsolo deperderá "nos casos determinados.
de licença ou concessão do poder competente", porém não diz
quais são os casos.nem qual o poder competente.
Será o poder federal? ou o estadual? em cada um ò6ssrs
casos, será. O legislativo? ou o executivo?
A licença ou concessão, diz a emenda. será conferida escIusivamente, a brasileiros e a empresas organizadas no Brasil, ressalvadas ao proprietário respectivo, preferencia ou
coparticipação nos resul Lados.
Que proprietiirio é êsse? Será esse parSigrafo ainda referente a jazidas de que fala o artigo, isto 6 , ás inesploradas? Neste caso as jazidas inesploradas tem proprietnrio?
ou refere-se ás que são já conhecidas ou exploradas?
O $ 30 faz depender o aproveitamento da energia hidr8ulic.a de licença ou concessáo do poder p ~ l i c o que
,
sObre
as mesmas tiver jurisdicção e não limita essa esigfincia. ás
quédas existenres em correntes públicas; então, para montar
um moinho de: fubti ou um -monjolo, precisarh o fazendeiro
obter licença ou concessão?
Vê-se quáo confusa está a emenda n 1.951; a Constituição precisa, conter disposições bem claras para evitar
não s6 conflitos entre os Poderes públicos e os particyla~gs,
cono entre a Uniao e os Estados. Querendo'chamar 5 Uniao
a propriedade das:min-, o Sr. Blinistro Juarez Távora Iabora numa grande ilusão.
Diz S. Ex., em seu magnifico discurso, que nas condições financeiras em que o País. se debate "é natural, é perfeitamente razoável que apelemos p_ara a explomção mciona1 das nossas riquezas natufais, especialmente d a s j a z i d ~
minera& e das quddas d8gua. umas fornecendo-nos recursos
imediatos. dos m a i s ooderá o fisco. se bem orientado d ~ s d 9
o inicio, h a u r i r consider&veis somas, e outras constituindo,
por assim dizer. no Brasil, que at8 Aste instant- pelo
pos,^e_ pais pobre de cornbustivel; o fator precfpuo do- nos---:desenpoI"',rnento industrial pela utilização d a ènergia hi~ u l i c.a
>
. -
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Por qual meio havia de conseguir a União chamar pars
os seus cofres "Asses recursos imediatosn ;essas considerttveis somasn? ,
Explorando as minas a própria União? Se empresas particulares não tem consc,uido, att? aqui, tirar vantagens compensadoras da exploração das nossas minas. a União, cujas
indústrias são sempre defieiturias, é que havia fazer exceyão?
Arrendando-as? Quais êsses arrendatárrios que se pòderiam equilibrar, pagando taxas elevadas a ponto de repr+
sentarem vantagens assinaláveis para os cofres depauperados do Brasil ?
Infelizmente, S. Ex. estár enganado. -4s minas hão de
trazer. em futuro talvez náo muito ~r6simo.
, ~ o r 6 r ntrarão.
por c e ~ t o ,grandes proventos ao ~ r a g i ie aos seus Eslados,
porém proventos indiretos e não in~ediatos.
Quando, aproveitando a soma considerável de matérias
úteis que se ocultan~em nosso solo e subsolo, criarmos indústrias que produzam giande som% das utilidades, que hoje
importarnos, e que passaremos a esportar. teremos alcançado a nossa independCncis cconCmica c, como consequencia, a financeira.
- Para isso, devemos facilitar o esiabelecimento da indústria extrativa entre n6s, concedendo facil e gratuitamente as minas para serem exploradas e ainda fazendo favores.
como a isen~uode impostos aos importadores de maqiiinismos. combustíveis, reativos, etc.. indispensáveis a essas
indústrias e que ainda mio se produzam no Pais. e não criando-lhes dificuldades e procurando auferir dessas rj3uezas
mortas lucros por meio de arrendamento ou de impostas s8bre o produtor ou o produto.
I-, por isso que preconizo o sitema da res nullius, que
tira toda e qualquer dúvida sbbre a propriedade da mina:
a concessio por hasta pública que permite atrair todos os
quo estão em condi~Sesdc esplowr, e atribúo aos Estados a
concessão por ser mais facil a .concorrência dqueles que
estão próximos da jazida.
Aliás, Sr. Presidente, quando a ga Sub-Comissáo do
-4nteprojeto estudava o assunto, pediu ao Sr. Presidente do
Estado de Minas Gerais, a opinião do seu governo.
O Sr. Secretário da .4gricultura nomeou uma comissão
de técnicos para estud5r-10 e pediu á Sociedade Mineira de
Engenheiros também a designaçiío dos seus especialistas.
Ap6s longos e - demorados estudos, essa comissão apresentou u m trabalho, cujas conclusóes SUO precisamente as
que se contem na minha emenda.
O Sr. Lodi, em seu discurso citado, mostrou, transcrevendo um trecho das sugestões enviadas pelo Governo Mineiro, que ble pleiteava a passagem das minas ainda não
descobertas, para o poder dos Estados em que estivessem
situadas, para que Astes as concedessem, de acordo com a
legislação federal.
r Para desencargo da minha conciência, Sr. Presidente,
quero deisar aquí. mais um apêlo ás bancaüas dos,Estados
ricos em substancias -minerais úteis, em particular aos meus
colegas por. Minas Gerais; cujos nomes li, com a mais .profunda- tristeza, entre -0s-_dos signatários da emenda fatal,
para que recúem enquanto é tempo e não dêm o golpe de
misericórdia nas esperanças daqueles que vêem numa evoluA
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ção mais rápida das indústrias extrativas, o risonho f u t u r ~
que aguarda o Estado de Minas Gerais, quiçá o pr6prio
Brasil. "
O Sr. Presidente

- Tem a palavra o Sr. Raul Bittencourt.

C Sr. 3auI Rittenconrt - Sr. Presidente, Srs. Constituintes. meu propósito 6 justificar desta tribuna .do plenáric a emenda da representação liberal do Rio Grande ao Sul,
refereate ao problema da eõucação.
Antes de td%T-&iero acentuar que nesta emenda, como
em todas a s outras, a minha bancada teve a preocupação essencial de conciliar a sua opinião, as idBias programCllicas
do partlbc que represenla, com os p?csamenlos a respeito
do mesmo7problema também e.xprersos nesta Casa por i'iguras eminentes de todas as bancadas, delineando diretrizes, ãoniinantes na AssemblBia em geral. Com este mesmo
espírito conciliador, tivemos o cuidado de permanecer equiáistarites da ~~.eocupação
do ensino supe2ior e do ensino
primaric. porw2 - fArça 6 confessar
a despeito do
aasuzto de educação ter sido tratado nos últimos anos com
toda a maestrfa pelas intelectualidades mais marcadas no
meio brasileiro, a-pesar disso, um defeito se n o k atrav6s
de'-todos esses estudos: é a eventual polarização do espfrito de um lado para a cultura superior e do outro lado,
para a cultura pri-mAria, como se uma e outra não se completassem, não se articulassem formando um todo indesmontável. Com a cultura prirnfiria, com a educação primar i a prepara-se incontestavelrnerite a grande massa dos cidadãos. Sem ela, nenhum progresso no Bra- será possivel. S6 com ela, porem. não teriamos os guieiros. os preeminentes, os vanguardeiros da vida cultural do Pais, tornando-se hierarquicamecte para o aprimoramento da cultura superior. Com esta última, apenas teremos o erro inverso, que 6 em linhas gerais o caso atual do Brasil: uma
pop~laçãoimensa, desamparada de saber e de educação, e
um escol luzido e aprimorado a ensinar caminhos que os
outros nüo sabem percorrer. Xquil;&rar os dois extremos,
ha~monixaras duas direções, ser8 realizar obra concreta; e,
sem nenhiiinn afroilta ao esfurcn ris muitos corimessos de
- e'ducaçiío que se t4m realizado em-nosso Pais --tantomais
insiíspeito ao QizC-10 quando fiz párte de um deles..
O SR. GASPAR
SALDANHA V. Ex. foi uma figura brilhante no Congresso reunido em Curitiba.
O SR. RAUL BITTXNCOL.XiT - Agrsdscido a V. Ex.
fdrça 6 - verificar que, geralmente, as conferências
e congressos de educaçao, tendo, como &-fatal,grande maioria de professores primálrios, revelam uma preocupação
sobre a e6ucaçáo primária que sobreleva a preocupação da
. ec2ucação superior, enquanto estudos percucientes de -altas
figuras da cultura brasileira, em conferencias, em livros,
em ensaios, têm-se polarizado no extremo opostoA emenda, portanto, pretende, ao menos, estabelecer- o
.épui!ibrio entre estas duas direções.
Antes de tudo, propõe a emenda de minha bancada a
- alteração do mobo,Cap@pjcl=R =que;~e>re$!?r?J=n(?sub~M-,tiitivo, á P ã i n i a n e g "Xdacaç20n. Sugere a s e y i n t e de-
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nsminaç5o : "Ea Família, Da Educação e- Da CaltUran
para icvlgir no texto a respo~sabilidadedo poder público
d e rmparar, inceniivar, assegurar e favorecer toda e qualquer expressão cultural, no seu sentido mais amplo, visto
como a educação, conquanto seja uma expressão cultural,
é urna forma de cultura que, por si s6, não abraça a criação científica, a criaç5o arlistica, literária e filos6fica.
Entendemos indispens5vel incluir esta nocao de .caltura geral, que, se não é o transplante do saber coiiiiecido
aos que ainda c desconhecem, 6 niais que isso: a conquista
do saber criador, daquilo que airida está incCgriiú, que
ainda está despercebido do c6rebro humano e que 6It: revela,
engrazdece, produz. .
Por isso eliunciamos u n primeiro artigo da seguinte
forma :

"Cabe á rjnião, aos Estados e aos 'iiunicípios portanto, a todo o poder público - favorecer e incentivar o desenvolvimento das ciências, das artes,
das letras e da cuItura em geral, protegendo os
~ b j e t o sde inter6sse histórico, e o patrimbnio. artis-,
tico da Nação, bem como prestar assist&ncia ao trabalhador intelectual".
É certo que, na emenda relativa 5 AssistSncia Social,
que, aliás, j A estava consagrada no Substitutivo, afirmamos
a necessidad: de a Constituirio assegurar assistência social, em todas as suas formas,, mas entendemos justo salientar, destacar pronunciadamente a responsabilidade do
poder público em prestar assist&ncia ao trabalhador intelectual, porgug, por um vício iiumzno, que não 6 brasileiro,
que é terrestre, todas as civilizacões, que consagram estátuas
e famz póstumas aos grandes t~~abalhadcres
da intelis8ncia.
costumam esquece-los n a hora fecunda da criaçiio, desam-arando-os no sacrifício do estudo e do trabalho mental.
:(Nuito bem.)
É necessário que, ao Indo do trabalhador propriament e dito - o operbrio dá indústria, do combrcio, da lavoura;
do trabalhador no sentido econumico da produy50 da riqueza material, se coloque o traballiadur da iatrlig&ncia, k70
prolekirio como aquele, porem mais desamparado, porque
ainda não chamou a atenrio do poder, por irferioridade
simplesmente numérica, para a sua. importmcia e valimato, afim de que os governos lhe prestem uma assistbncia
correspondente ou ao menos igual á do trabalhador manual.
O SR. VÍTORR U S S O , ~ O 12 O b i c o meio de se resol.ver o problema como queslão social.
O SR. RAUL BITTENCOURT - Grandes pensadores de
6pocas diversas têm clamado por essas necessidades, Bajtame apenas lembrar os reclamos dolorosos de Augusto Coate
e de Carlyle contra essa sociedade que enche de laur6l o
trabalhador intelectual e que o abandona subsidi6riame~te,
entogue A própria existência, No nosso s6cu?o, Charles
Richet, tratando do perfil do sábio,. n a sua acepção clássica de cientista, mostrava &se trágico intimo do homem intelectual, do produtor da ciência, da arte ou das letras ou
d a filosofia- giie,' gergment- no mundo ci~l~mdo.:-..s~&g~
rZma-+a+irãpàra subsistir; um proce%so~'~de
garantir a suaexistencia, - o de ser professor.
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Ora, não é fatal que ser sábio seja também propenõer
para o professorado." Por vezes, os grandes sábios não são'
os melhores professores.
Ostwald já classificava os temperamentos humanos, sob
êsse ponto de vista em romanticbs e clássicos. Os romanticos, .verbosos, brilhantes, enamorados do' meio ambiente.
com que facílmente entram em comunhão, gostam de prodigalizar, pelo verbo, seus pensamentos, a sua cultura, as
suas idéias; emquanto que os. clássicos, afastados, interiol"izados, amam a investigação' solitária dos laboratórios, do
gabinete. do atelier de' arte, sem o mesmo afan de comunicação. Esses podem ser criadores, mas só são professores
com sacriffcio, com pena, com tristeza, porquê o poder público não lhes costuma dar outra maneira de viver .
.o primeiro artigo, pois, da emenda da minha bancada
refere-se ao problema geral oa cultura.
Passando, propriamente, para a matéria educativa. tivemos nós, os liberais do Rio Grande do Sul. a preocupacão
de escalonar a matéria em oI'dem sistemática, -para que
discriminadamente', fossem indicadas. as bases constitucionais sôbre as quais as leis ordinárias deverão minuciar.
Primeiro, tratamos da discriminação da competência
para o ensino da União,. dos Estados e dos Municípios;
depois, das bases. das exigências menores jmpostas na· urdidura do plano nacional de educação. Em segunào logar~
estudamo"! o~ órgãõs essénciais, básicos, fundamentais para
se administrar o ensino,de tal forma que o' plano nacional
de educação seja exequível, e, finalmente, cogitamos do !tlicerce financeiro, sôbre o qual a nova ordem de cousas deve
garantir, também, uma nova ordem educacional.
A respeito da competência, discriminamos para a União
a de fixar o plano nacional de educação; segundo. fiscalizar•
. em todo o território brasileiro, a fiel execução desse plano;
, e em terceiro lugar, de manter, nos Territórios, isto é,nas
regiões não autonômas, sistemas educacionais' ana16gos aos
dos Estados, porquê á União cabe a responsabilidade total
sõbre os!erritórios dirétamente por ela dirigidos.
Finalmente, 'indicamos uma acão complementar da
União em certas zonas, em determinadas regiões. eomo'daqui
, a instantes passarei a demonstrar com minucia; e, po:último, á ação supletiva da -União, onde quer que a ~deficiência
do meio da iniciativa se faca sentir.
A necessidade de um plano nacional de educação já
tem sido largamente docum.entada através dos livros, de
rélatórios e dos multi:Qlos Congressos realizados' no .Pafs ~
Devo apenas acentuar que o plano nacional" de educação
. deve. principalmente, atender ás condições do ensino pri. mário. De certa fórma, quanto á educação secundái'ia e' á
superior, .como que . já temos UInplano nacional, embora
Jlrecário, Jlor isso que tanto uma como outra se vinhamc subordinando á .• legislacão federal: . Dai a unidade do ,ensino
secundário e do superior. Quanto ao primário, porém, a
"Repúblicaha'Via tirado. do Govêrno .Central, e. concedido ás..
'unidades'. federativas ã fàculdade '. de ministrá-lo•. Do. ponto
de.vistade proVimento, foi. uma"grandeconquista...., .•.• ' .•...••.
.... >::A:creditoque a. Assembléia uão tenha.emmenteapos.-.
.siliilidade. de responsabilizàr integralmente a União pelo en-

::siii'o--p-rimário~'Se•• tal ocorrêsse':o'c:efiSiIfu-""""Pi'imãrl~=-seriao-::U~o:::

rraéasso, 'entrada em' falência definitivà, -porquê só o ~ •. ,.
vêrrioimediato,oPoder
púb1ico~contiguo,.proximo,é que
-:'
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pode provê-lo com eficiência, como j6 se viu na mnriança da
Nonarquia para a República,
Mas, se de um lado a compet6ncia do snsino primário
aos Estados deterninou esta vantagem de mais facilmente
serem criadas as escolas, nomeados os professores, educado o
magistério e administrado o ensino, em todas as suas particuláridades, quanto ao pro~imento,5 inctalacão; de outro
iado, ilasceu o inconveniente fundamental da dest,ruiç;io ds
unidade do ensino pririlário, quanto ao espírito que o rege.
Ora, poucos brasileiros atingem o ensino secundário;
raros chegam ao ensino superior. A maiaria fica limitada ao
ensino primário. Nem se pode, e n pais a!gum. desejar que
outra cousa se efetive. O ensino primário, no caso mais favorável, atingiria á totalidade dos brasileiros, isto é. daqueles
que receberam uma ediicag5c mfnima, mas tanibern úriici,
sistemática, que pela vida em fóra Ihes vai oportunizar a
direrão da conduta e Gue. conservado o sistema atuaI, terizm,
como têm. educado o seu espfrito sob uma visão riograndense ou mineira, paulfsta ou nordestina, carioca ou iluminenze,
a-pesar-dos esforços dos legisladores em dar e~pressão3aciona1 a cada um dos ensinos estaduais, Dorquê f5:ças culturaia c fdrças históricas, em un] sentido, acentuam o r e g i o ~ a lismo o que c! fatal num pais da nossa estecsUo, :n3s 6 preciso, por amor 5 própria Bagio brasileira.. .
O SR. PEDROVERGAILI- 56 os go-b-urnos que est5o em
conlacto direto com a popuiação podem resolver os groù!emas
que ihe sáo correlatos, .
O SR. R k ü L BTTTESCOGRT - ... é preciso que. alem
dessa prosin~idade,benéfica quanto ao pro\'imcnLo, liaja um
quadro geral, uma norma commum que abrace nas suas bases,
na sua moldura, todo o ensino primiirio e r , uma csp6cic de
programa mínimo de conduta para orientar 3 educação, afim
de que o aluno saia das escolas. ern qualquer ponto do território, cicladão brasi!eiro, identificado com o espirito nacional.
O plano nacional de educação atender5 a asse fim, ou
se não atender ter8 Ble falhado á emectativa da C3nstituicã0,
que o obriga a ser assim. >Li. êra a orientação do Substitutivo,
e creio que a imensa maioria das eniendas aceita essa diretriz. Figurava no Substitutivo a necessidade do plano s6 ser
mutável de seis em seis anos. 2 razofivel que hz.ia um limite.
para que o gosto, talvez vaidoso dos governos, de reformarem
o ensino, não chegue ao descalabro de termos em cada quatri&nio presidencial uma nova reforma.
Mas a fixação em seis anos deu a suspeita d a @e, ainda
quando ao cabo desse perfodo não fosse convenisr??e. não
fosse obrigatoriamente indicada; pela fórça dos fatos. a reforma do plano nacional, aproveitar-se-ia o prazo venc!dp,
por mera veleidade de reformar, s6 porque a lei o permltia
e porque o desejo do novo açulava.
Achamos mais prudente limitar sem iiúmero, declara-hdo
que o plano nacional de educação só pode sai- mudado a prazo
determinado, a prazo fixo, de forma que o próprio plano d e
termine sua duração, de sorte que se f8r f i ~ a d oo espaço de
seis anos de exist&ncia pela primeira-lei, ao cabo dessa periodo poder-se-á fazer' p novo plano- -,-ensino~ a =nm~ sistema
o si e
gundõ'Suj_e&p
plano - vie-seT-f
~ z n r.-denado,
b~ yf ~g ~ atalvez
- ~ &
z f ~ . i 3 6
anos ;depois dai a quinze ou vinte, dilatando-se o prazo, pro-

gressivali;eait, 2.2 -macio a tomar tantq quanto possivel est8vel a vida da educação nacional.
O SR. PEDROVERGARA
- E a reforma pode ser, apenas,
para corrigir os defeitos do plano anterior:
O SR. RAUL BITTENCOURT - A respeito da atribuição comslementar que. damos á Uni50, devo dcclarar que a
id6ia já fora laaçada, quacto ds zonas de fronteira, aglomerados de populaçáo indígena e centros coloniais, pelo meu
ilustre colcga de bancada, Sr. Deputado Reriato Barbosa, que
defendeu, com provas e ardor a indispensabilidade de se atri- buir A União o zelo, também, ao lado do poder estadual da
educação primária nas zonas limítrofes com o estrangeiro, nas
zonas de localização imigratdria, e nos aglomerados de população indígena, onde a preocupação nacionalista mais se deve
acentuar.
.
De outro lado, s emenda do professor Miguel Couto, j&
havia assiiialado a necessioade de se responsabilizar, igualmente, á 'L'nião a ed~çaçãopi-imária, mesmo além das zonas
de fronteiras e das zonas coloniais, fora de qualquer preocupa~áode nacionalização do ensino, naquelas regiões c u i t o
brasilairas, bastante nossas. mas nas quuis. pela rarefayzo da
populac.ão, os Estados não podem disseminar escolas em tão
alto número que corresponda ás esigencias das popnlaç5es
rurais, insnlada quasi, cadr família, distamiando-se das outras atravks d e mlil6~net~~)s.
Como resolver o problema?
Exigindo-se - o qne era absurdo
a nomeação de iun
professor prirnhio para cada lar rural; cu usazdo o processo
do arofessor de ambulatórjo, de resultadzs 2recãrios; ou, então, forçando - outro absurdo - a que as criancinhas fizessem viagem de q-uil6meiros, sara irem e virem da escola;
ou - solt.ç50 talvez bnica para o caso - agrupá-las, durante
a idade esco!ar, reuni-las em institutos, internatos, coldnias,
educaodarios, como quis denominar o professor hliguel Coutc, .
onde a educacão primãria se faça ?
A bancada liberal do f i o Grande do Sul, abrigando ambas a3 id6ias e recnindo-às em u n a só, assim enunciou zrm
dos itens da comcetência á União:

-

-

Prover â educação priaá"Compete B União:
ria, sem prejuizo da ação dos Estados.. "

-

-

.

-Se não se declarar
sem prejuizo da ação dos Estados
a tendencia ser8 o poder estadual entender que está desobrigado de ministra: c onsinc
zonas rurais. (Muito
#em-1.
,..nas zonas rurais, de fraca densidade demográfica. nos centros de co1oniza~ã;anestrangeika, nos
aglomerados de pcpulações indfgenas e em localidades de fronteira, orgimizando e mantendo roi0niaseducasdários."

L

.L

Dá-se, assim, á Cnião a reipxisabilidade. mais do gue
supletiva: cumulativa e imperativa de atender á naciona- - lizaçâo do -- ensico, - oncie quer -que periclite
fronteira
' centros de colonizzção estrangeira e. i
.
O SR. - ~ v E &
DE 0-113 de tanta maior rejevaz- a i a essa. emenda do Ríc-Grande do Sul manta aorr+@r%
aii3s,
à que tính2 sido apresentada pelo professor m e l
..

-

-

-

<
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- 159 Couto, pois 6 sabido que, em muiias Fie norscrs fronteiras, os
li!hos d e brasileiros vão aprender a l e r nas escolas dos paises vizinhos.
O S.AscnTrc 'ruBmo
Na fronteira, onde moro, n5o
6 o q u é ocorre..
O SR. X . 4 ~ 1DE~ O ~ n m ~ a A froilieira d3 Erasil não
5 s6 9 Rio Grande do Sul.
6 SR. GASPARS - G E A X ~ isso com relacão ao R i e
G r a d e é história mal contada e m a l oompreenciida.
O SR. R4UL BITTEXCOURT
C ~ e i cme, embora não
seja sistem&tico, como ningu6m pensaria, que ras frcnteir a s com o estranceiro todas as crianças Srasileirus vão se
educar nas escolas alienigouas, não h á diiviau que o iato
existe, e
natural- Toda zona fmnteira 6 urna região em
que, do ponto de vista da mentzlidade, h5 certa icdecisao'.
ou resistgricia superexcitada 60 nacionalismo, ou duplfaidade
de influencia cultural entre as duas cações.
Naturalmente, por êsse aspecto, impõe-se a emenda aroposta pe!o Sr. Deputado Recato Barbosa, a respeito da xc2a
fronteira e de coloniz~ãne me, ipso facto. foi iccorporâda
á emenda geral d a nossa bancada. Rcsponszbilizando, tanihóm,
a União - como dizia
a eaucar$io prlmaria nas zoaas do
interior, nos sertões, no panpa, ?nds 'quer que a populacão
s-ja de fraca densidade, de manelra a garantir com eficiéncia o aproveitamento dessa imensa popula$io brusiieira que,
at6 agora, tem ficado no desamparo.
O SR. ARRUDAFALCÃO
O que é Iamentável 6 que o
Brasil não queira dar um sasso adiarite em natkrf. de educação prim@ia.:Já, hoje não se cogita s6 de educar a Fiança. 33 prec:so educar o adulto que transmite a alfabetização
8 criança.
. .
O SR. RnUL BITTEWGOURT
Terei a satisf?çáo d6
ir ao encoqtro do nobre Deputado, na leitcra de dois artigos, a seguirA emenda atribue aos Estados e ao Distrito Federal a
~ompetênciade organizar e manter s i s t e ~ a seducacionais,
dentro-do seu terrlrorio, obedienles aos principioo dz! UnIRo.,
Procura-se, zssim. associar-hrrrnonicamente as duas diretrizes que, profundamente viciadas qqinrio Icnadas em
separado, se completam e ~ 5 0essenciais, quando abordadas
c0nJuntarnente:- a uniformidade básica do ensino primtirio,
de um lado, e a escola regional. de outto lado.
8 plano hfisieo nacional atenderá á finalidade cornuai
da ediicacão dos bracileiros: mas r~sgeitadosno vrinsfriios
fundamentais. cada Estado organizarri o seu sistcma ~ d u c a cionnl. criando. o ser plano 5 feiçiio das suas peculiaridades,
e, naturalmente, ate dividindo-o em -nas, conforme 3 subciiVisáo própria do s e u territono. ao perito GL -:ata C9 9%
bitos. d9 cultura, d e vida econbmica 9 de p?oce-sos soc:aS
predn-;-mies.
Quanto ao Xunicípio, entendemos justo na0 IIic atribuir
a comD?f&nc.ia de f ~ r n a rsistemas próprios.
nos aarece haju Municfpios brasileiros que tenham no seu tcrritorio peuuii+riuaue tal, vicia paz&is~lar
Jt: h i is~rtuaciiferanciada m e neles se .iustifique plano diferenciado. .
Achamós mais razwivel deisar somente ao E s m o a facuidade de,formar o sistema"eduocional. O Município fica,
então, com'a responsmihaaae ae cooDerar no provlmentu'di~.
ensino, mas obediente, incorporado. incluido .no sistema ar-:
.dido pelo - Estado. (biuito. b q . ) i : .
- .!-:;,.V:~Y<A
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Depois da compet&ncia, a emenda da bancada da ~ u a i
fa-o p ~ r t eenuncia as exlâ4ncias rnizimas do ala20 nacioual
5 e educação a ser eíaborado.
NGo se trata de princípios, mas de esia~noiasminimns.
O plano nacional dg educação atender4
e aqui te233
a satisfação de-principiar a responder ac x b r o Deputado
Sr. Arruda Falcão - h CeDoll.iotesexighncias:
i") Snsino prirnhrio integral; livre, gratuita e de ireciue~ciaobrigatdria, inclusive para os surdos-mudos3 atemGsndo-se tambCin aos adultos.
Natiiraimente, o eericato, poaderado e justisrimo aparte
de S Z x . acentua uma das qucstiies cir;ifai.s n a r 9 ~6s.
brasileiros. Xáo devemos, não podemos esperar por .uma geraçáo para salvar o País do descalabro. Temos de preparar
uúv.. geraciio, desde a orrgem, scílrl -ie:i~icl<~ia
aeDi vicios
culturais, mas temos de atender & grande massa dos adultos, que aí est3io já proinove+o o progresso naoiolial, reaponsch-eis por todos os apisbdios da nossa hjstõria.
E preciso atender i educação dos aduitos. Eem 6 reeducaâão, desgraçadamente; é eduea~ão,pois os a d s i t ~ s na
,
wa imensa maioria, tiveram apenas as bases morais que a
fan~iliabrasileira costuma incutir, mas sem a alfabetizaqãn e- portanto. sem a comunhão esviritual oom o r e ~ t odo
Pais e do mundo, sem a visão que articula o trabalho de mlnlícia de cada hcjmem a9 concertc de toda a tausaardade.
O SR. ALDE SAMPATO Acha V. IkE. que as oooriicões
do País permitem .os meios necess~riospara a imposição
dessa obrigatoriedade?
O SR. ~ G D F&o
A
Permitam, ou não; 6 preciso
institui-la.
O SR. F~TOR
RUSSOE~ANOÉ medida de s i i l ~ a ~ á 0
pública.
O SR PEDRO
V E R G ~ A E a Constituição esta cheia da
f6rmulas ideaís.
O SR. RAüL BITTENCOGFtT
Seria inutil -0 dispositivo sa não tiv6ssemos previsto as coldnias educandárias.
como proguzeram os nobres Deputados, Srs. Renato Barbosa
e MígueI Couto. Katuralmente, nas zonas de rareficão demográfica, seria quasi impossivel a obrigatoriedada. Desde
aue haia obrigatoriedade de instalar- êsses estafielec!nientgs
de ensino, como pensionistas, como i~ternatos,não ser6 abusivo que se firmem imperativamente essas exig@nc;as. O SR. ALDE -PAIO
PÍão sabia que a bancada do Rio
Grande já. tinhz proposto um meio de realizar essa aspiração efetivamente nacional. Dai meu aparte.
. O SR. ARRUDAFALCÁO
É injustiça não Incluir os C9gos entre os surdos-mudos.
O SR. RAUL BITTENOURT
Estão inclufdas:
'Ensino primario integral, livre, gratuito, e de
frequência obrigatória, inclusive para os cegos e surdos-mudos, atendendo tamb6m os adultos".
O SR. ARRLDAF-~LCÃO
ElQnra seja feita á dcuta coa.preensão do Rio Grande do Sul.
O SR, I)EM&~UO
XAVIW - Grato a V. a.
Cozn~reensãosacioaa!.
.. O SR, VÍTORRUSSOMANO
0.-SR.
RATJ?, BTT'~?~???coL,T
- S e m d a axig~ociadQ
plano nacional' de educação :
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- 49%. "Tjniformizaç7ic finalistica do ensino.,
da escola regional. *

.;.cipIicacáo

-

é) SR. PEDROVERAliás, 5% sxiste uma emenda.
briibacteaente sustentada pelo nobre colega, Sr. &::da
Falváo. a respeita da matéria.
O SR. ARRL?AFffiÃo
Venho ma GaLeudc ::gr irse
princípio desde a Camarã Estaùm!.
O SR. P L ~ U ZEITTEXCG2-RT
Aqui atendo aos 62:s
pólos da questiic. O ensino primajrio s6 pode ter u n i f o r ~ i dade finalistica. A uniformidade de métodos didáticos e 613
programas seria o maior abs~rdo,a ne@.ação da pedagcgiamod6rna..
Como tese á primeira Conferência Kacional de Edcca. gão, em trabalho magistral, o professor Loíirenço Frlho aJcumentou e provou que a preocupação d6 uniiormizar.8o ::o
e n ~ i n oprimário no Brasil acabaria numa difàrenciaçzlc.
Prccurando-se uma uniformidade, seriamos jev-d
a OS a urzz
diferenciação; mas, para garaniir a ccidacie, a Snics t;<>iuçáo
seria garanti-la em suas bases mfnfmas. isto 6, na sca tiniformidade finalistica, com- o e b j ~ t i ~
,3s
o preparamos criaturas brasileiras, de transforr!~arrr.os2 crianca nascida em
. territhrio brasileiro em um cids4io ecriiritilalmente em c+
~ . u n h ã ocom a vida nacional. (Xuito bem.)
Quanto ao m a s , a escola Cevara ser regional, dentro de
cada Estado, conforme a zona seja agrícoia. n~storil,~srbana,.
de pequena índfist~ia.d e pesca. etc- Nat.uralmenre. o jançadeiro do Nordeste não pode ter a mesma educagáo do va- - =
queiro da caalicga ou do tropelro andarerigo do Hio ti2ani;e .
do Sul.
Terceira exigência :

-

"Obrig-atoriamente, aas escolas ~rim5rios.de &TIcaçao moral e cívica. de educa-50 física c Iiigienicn, e
de nocões de ge@grzf:a r LiistOria do brasli",
Alteramos, teste particular, ap-as
3 redação cÓm 9
propósito de salvaguardar uma diretriz peda-;ógica conte;ri-poranea, rstirpando do texto a pa!avra 'rnatériasn, qrie I?gura no Substítutivq o qual'considera, por exemplo, a ebu- caçáo fiçíca como uma matéria. o e n s i n ~Se linguas como
outra. isso porquê, no. ensino primário. como se entecde
hoje. n o ensino giobal. a diferenciacão de mat6rias jtl 1190
existe.
Esta classifica~áológica s6 podc ser aceita pelo adiilto
- no ensino superior ou secundário- -4 criança precisa apreoder. não. de acbrdo com a lódca. mas com a tendência psicológica (Jluifo bem), de acordo com seu centro de interesse,
Ensina-se história do Brasil, na mesrna hora em que se
trabalha, na. mesma-hora se estuda dando noções de higiene,
conforme o momento enseja. Dá mais trabalho ao professor,
mas maior rendimento ao aluno, o que B tudo.
Outrò aspecto de nossa emenda 6 a preocupação da não
: Sdicarmos nomenclatura fixa á classificaçZo do ensino.
32 tradicional, :entre n6s. como no mundo ocidental, a
classificação dó ensino em p~imario.secundtlrio e superior,
d parte o ensino t&nico profissional. Essa c l a s s i f i c a ~ oJB
não é mais coasentanea cam as uecessldades da 6poca; s 5 0

ss compreende mais. rio ensino. ' uma fase educativa que _
tenha como fim prepa?ar.para outra. Toda fwo rducativa

tem a saa auto-finaliúade. Se a educação primária procura
preparar o homem para a -.ida, e a crianca, ao sair da escola prim&ria, deve estar habiIitada a Ievar um3 >-ida, emborz mmori~ia,ótil, - do contrfirio o ensiao primlirio falha
aos seus nrop6sitos - tambAm a educaçãc secuzd5ria jamais
deve esirtir com a=preocupzção de preparar o acesso ao ensino SU~JIP~OT.Pste acesso ao ensino superior deve ser oczessório. A preocr?par,ão objetiva de ciualq~erensino deve se
preparar pzra cm fim prático e nesse sentido, e scments
nesse, todc eosjno 1190primário S profissional: visa um
mistór, a especializacZo de uma vida- O ensino primário
prepara para a vida, quando m i t o , com uma ligeira oriezta250 pre-vocac:ona?, Todo ensino uitericir ao primário
prepara para um objetivo particularizado. Assim, quem se
destinasse a qualwer essino, além do primário, ou se prepararia para ser artifice, eletricista, lavrz$o~c,-ãrio
f a5ril.
O SR. PEDROVERGARA O ensino deve se? feito no sentido de uma tendência Gzterminada que sa descubra na
criança.
O SR. FLATJL BITIENCCCRT
Tscto quanto pos~fvei,
d s ac81do com a orielitação pí.ofíssíonzl. Ds manrira gng
em vez do ensino secundário
e ciiaxas, em par&n?eses,
manto, 5 medicina
em vez do ensino preparatório com
títuir apenas uma iIustração de espfrito, que s6 muito mais
t z e e se vai articular com a profiss50 xzédica, para se cempfsrnder a sua utilidzde, seria ji a, ensino destinado a nabrlitar o individuo a ser enfermeiro. Se ble parasse, se detivesse a sua vida ai, teria já um oficio, garaiviamente
acompanhado pelo estudo de humanidades. Pa~alelaunente,
não exclusivamente
O estudante que se destjnôsse a uma escala wperior, de
direito, por exemplo, encamiaharia os seus sstudos j& pratfcamente para ser serventu6ric da justiça ou dessmpenhar ~ u s i q u e rfunção nesse sentido. De modo que, por
não ser justo incluir a solução de todos ésses problema? na
Constituicáo, que 6 grngrica, e para 020 se obrigar os leqisladores do plano, a que ss sujeitem a urna ideologia natiquada, a adotar uma c!assificaçZio rígida de ensino em primário, sectindEirio, superior e técnico srofissional, fugimos
dessa terminologia, não eatrando a nossa emenda em nsnhum compromisso de classificação do proc6sso educativo.
Aceitamos apenas a fdrmula de educacãa prknárta. Esta
sim, universalmente consagrada. Toda vez qiia nas qUzremos referir ao ensino =ão primário, dizemos 'ensino u l b
rior ao prin&rion,deixando ao iegislador do plano educaciy
na1 a a ~ p l i t u d ede urdir o seu sistema, de ac3rdo com a fisionomia mais moderna da pedagc~a,.com as necessidades
mais particulares da realidade b r a ~ i l e m . ~
O SR. b m . 4 FALCBO Sabia que Bs Ex, era a
plasmador de revoluções; ignorava, porem, que estivesse
assim aprofundado em pedagogia.
O SR. V~TOR
R U S S O ~ ~ M N OO orador e x ~ e cargo
u
drY
reldvo na instrução pública do Estado,
O SR. PEDRO
VERGARA E 6 um grantia professor..
O SR. Um BTTTE-ICOURT
€!brigado
a VY. .,EEt
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Estou apenas defendendo as emendas da minha bancada. Por isso. dizia que -UD,la das exigências mfuimas do
plano educacional será a democratização do processo educativo ulterior ao primário. pela tendência á. gratuidade.
pelas bolsas escolares e' internatos. De maneira que, tanto
quanto possível, todo o ensino ulterior ao primário prolgressivamente se vá tornando. gratuito, como. desda já, Imperativamente, ã o ensino primário.
Quanto ao ensino particular, submetem!l-lo ás normas
gerais da União e também á.s normas gerais do sistema educacional de cada Estado. E estabelecemos, abrigando a idéia
do eminente, professor Leitão da Cunha, anecessidada de o
poder público autorizar a criação de qualquer estabeleci-=
mento de ensino que não seja primário. Ao primário. déi-"
xa-se liberdade de criação, mas. ao ulterior ao primário. exige-se que o Estado autorize ou não a sua criação. para que
o ensino seja sempre uma finalidade' cultu..T'8l e nunca uma
indústria de vantagens econômicas.
Indicamos também: a não revalidação de diplomas expedidos por estabelecimentos estrangeiros.. É verdade que.
de certa forma, o Substitutivo já o consagrava, quando dispunha que as profissões liberais s6 poderiam ser exercidas
por. brasileiros. Quizemos' acentuar mais energicamente
êsse postulado, afirmando. a nnpossibilidade da revalidação.
Nãe é .nenhuma obra de xenofobia, é apenas obra de paridade com o modo por que nos tratam as outras nações; tratemo"las da mesma forma, com o respeito e a comunhão
espiritual que êsse dispositivo comportará. O SR. ViTOR RussoMA..."\iO'- Chegaaser-,até questão de
dignidade profissional.
O SR. RAUL BITTENCOURT - Do ponto de vista da
comunhão espiritual. a não revalidação do diploma não trás
inconveniente algum. Aquém quizer fazer cursos no Brasil
e a quem quizer assistir a cursos no,estrangeiro. a nãorevalidação' do diploma nada impedirá: Apenas, êsse dispositivo é como uma limitação á corrente imigratória. '
OSa. ARRUDA FALCÃo -Nó dispositivo deveriam se
excetuar as notabilidades.
O SR. RAUL BITTENCOURT - Fazemos duas exceções,
não para ,as notabilidades da ciência, mas sob outros aspectos:a~ primeira é para os brasileiros natos•••
O Sa•.. TEIxEIRA LEl'l'B - Muito beml
o SR. RAUL ~BITTENCOURT - ••• afim de que o brasileiro, filho de diplomata, nascido em Paris, por' exemplt),
or. noutro qualquer lugar, não seja . destacado de sua família para vir ao Brasil fazer seu curso. Pode não vir exercer a profissão, . mas tem o direito de revalidar seu diploma. També~ atendemos, num sentido. pronunciadamente li'. beral, e justo, 'iqueles diplomados. no estrangeiro, mas que
já. são domiciliados no Brasil até o momento, dá promulgaçãoda ConstitUição.; Terão direito. não a exercer a profissão fora àa lei,' más a revalidar seus diplomas. A revalida-ção,daípor diante, "fica estancada;
.
:
O Sa. ARRUDA FALCÃo"';' V. Ex. não reconbece a na, cessidadedainternacionalizaçlo do sábio?
.,..... '0 SB..;RAUL BITTENCOURT__ Reconbeco. e,pôrJuo,
.. dizla:~ dópontO:.:de,'Vista~tu1'a1,o iDtercàri1bio 1110 fica .•
impedido.,As maioresflguras do,mundo cienUfieoou literário
VOLmw:XV
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poderão vireao Brasil, e, com aprazimento nòçso, ouviremos
suas lições; por nosso turno, se guiserjmos, iremos at6 26
estudar, em cursos complementares. Não poderão, porem,
vir aqui, competindo conosco, exercer a profissão.
O SR- V ~ RUSSOMANO
R
O orador esta dissertando
_ sobre o aspecto econõrnico da questão.
O SR. ARRUDA FBLCÃO
Não podemos impedir a entrada dos sábios.
- O SR, RAüL BIT!YEXCOURT
Ninguém 6 sábio por
exercer uma profissão, mas por criar a ciência.
Qualquer indíviduo pode ser sábio no Brasil, sem praticar profissão alguma, cultivando, na vida do laboratório,
a sua ciência.
O SR-PEDROVER&
O projeto de Constitui050 permite o contrato de estrangeiros. desde que sejam técnicos,
4) SR. ATDE SBMPAIO
E os técnicos especializados,
inesistentes no Brasil? .
O SR. RAIZ BITTENCOURT
Para êsses o Substi- tutivo prevê a possibilidade do contrato. Naturalmente,
seria o poder pCblico que contrataria.
O SR, &DE SAMPMO Pela Constituição poder-se-ia
assim asir?
O SR, RAUL BITTESCOURT
Nesse raso, a combinação dos dois artigos resolveria perfeitamente a questão.
3x0 revalidado o diplona, ficam Oles impedidos ds
exercer a profissão com liberdade, mas a exercer'io para um
fim determi~ado,- contratados pelo poder público, e a prazo
fixo.
O SR. A R R ~ AFALGÁO
V. Ex. está debatendo idéias
que vão entrar em execução, que se tornarão, amanhã, medidas práticas. Estamos legislando, por esse modo, em
scntido oposto ao europeu. Acusa-se a Inglaterra de ter
deixado seus eo,gecialistas e sábios divulgarem pelo mundo
os seus conhecimentos e estudos. E n6s estamos querendo
impedir que 61es venham para aqui.
O SR. RBUL BITTENCOUELT
Mas poderemos ir lá.
Quem sabe se não B mais apropriado, mais eficaz, em vez
de importarmos os especialistas, abrindo mão das nossas
capacidades, que apenas não se cultivaram, mandar nossos
filhos adquirirem lá os conhecimentos para depois os apli.caren em nosso ambiente?
Do ponto de vista dos órgãos essenciais para a administração referente ao ensino, Sr. Presidente, propugnamos
um Conselho Nacional de Educação, na Capital da República, com as atribuições de daborar o plano de educacgo.
projetos de leis-a serem apresentadas ao Legislativo e de
organizar instruções, regulõmentos atinentes & boa execução dêsse plano, assim como sugerir aos ministros respectivo- providências aàminíçtsativas que forem julgadas
convenientes e responder a consultas de qualquer poder
federal, estadual e municipal, E, nos Estados, conselhos similares, com atribuições equivalentes, mas d e m o apenas
do sistema cãucacional, pr6prio do- Estado com jurisdigo
limitada ao seu territcír~o. E, mars: nos Estados
departamentos autbnomos para desarticularem a admini!traOão
-da -ensino da f errugern burocrática, de que a ncssa vida administrátiva-ainda não se- libertou,: e, tantas vezes
ai de
nbsL
do virus do partidarimo -p?litico. *e
perturba a educagãc primhia no- Brasi1.
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O SR. ARRUDA FALCÃO
- ~ i a b ode ler Júlio de Barrios, '
o Estado educa -o seu filhon, em que
acentua que o Estado educa a criança como escrava ou
como féra, com metodos que estiólam o espírito e o corpo.
'Diz 61e que a ciyilização atual tem de libertar a mulher, o
operário e a criança. A, mulher, escrava politicamente,
porque não tem direitos; o operário, escravo do capital, e
a criança, escrava do mestre, que a trata como pequena
$&a.
O SR. V~TOR
RUSSOYANO ISSO6 da pedagogia velha.
O SR. RAUL BITTENCOURT
Quanto á base ecoadmita, propomos uma percentagem igual para a União e
Xunicfpios - 10 %, da zzrecadação dos impostos, e, para
os .Estados, 20 %.
O SR. JOAQUIM
MAGALHÁES - O Par5 emprega 20 % de
s c a s rendas na educação.
O SR. PEDRO
VERGARA
- E O Par5 é um Estado de rendas
pequenas.
O SR. RAUi, BITTENCOURT - Declaramos, em nossa
emenda, "nunca menosn, além das tasas estabelecidas para
esse fim precípuo.
O Sr. Presidente - L e d r o ao nobre orador que lhe
restam apenas cinco minutos.
O SR. RAUL BITTENCOURT - Sr. Presidente,- Sehhores Constituintes, tendo, por assim dizer, analisado as
lilFas mestras das nossas emendas,. .
O SR. A R R ~ FALCÃO
B
- Brilhantemente.
O SR. T E I ~ I H
LEITE
A - Sabiamente.
O SR. RATjZ BITTENCOURT - ... quero apenas dizer
-que incluimos, como sugeriu o nosso ilustre companheiro de
bancada, Sr, João Simplfcio, a organizaçno de um fundo de
educação, pela União, Estados e Municípios, de todas as sob r a oryamentárias anuais, de maneira a não haver a simulação do aproveitamento dos 10 ou 20 % registrados na
despesa orçamentária. mas não autorizados no pagamento,,
para formar um fundo basico de real utilização.
Senhores, o eminente Presidente desta Casa, pela imposição do Regimento, anuncia a necessidade de eu concluir.
Desejaria expor uma id6ia de ordem génerica, filbsofica,
para encarecer o valor da cultura. Não o posso fazer senão em
4r8s ou quatro palavras. Pretenderia, se não demonstrar, ao
menos dizer com- o calor de minha convicção, que não acredito na tradiciio democrática, tomada ao p6 da letra, de que
o poder vem do povo. n8o por ter uma fB extremada, no
sentido de acreditar, com- o materialismo histórico, que 610
venha da economia, ou com a tradição perempta cesaristg
de que esse poder venha da espada.
Acredito que o poder venba do povo. sob uma condição:
quando Asse povc sabe ser soberano; (Huito tem) quando
Asse povo sabe, nò seu poder, utilizar a fCrça de sua virtualidade, num sentido praticamente fecundoE a &se respeito quero declarar que, na minha opinião,
o poder vem da cultura. (Apoiados.)- O poder autentico
vem da cultura, da força do pepsame-o! da fdrça'd- iddias,
da iniciativa intelectual, '-da
de' vigor
apost6lico. Dai
-*
vem o progresso da História.
Nenhum povo, por ter abundante riqueza será - grande,
s e não a utiiizar, e a utilize n a proporção de sua capacidad e cultural, A esse respeito, por mais verdadeira que seja-a
ma sua obra 'Como
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- 196 rioção ecõnômica diminante, a im&rtancia do fator eoonômico na evolução .dos povos, contra ela quero resistir, levantar minha oposíção parcial, reconhecendo-a = verdadeira,
sob esta c-ondição de que, ainda assim, ela é função do poder de utilizar as forças econ6micas, e o primado da fbrga
social está no poder mental, está na cultura. (Muito bem.)
O SR. CARLOSREIS - 56 existe uma hierarquia, que B
do poder mental. '
.O SR.. RAUL 13ITTEXCOURT
~ u e Senhores,
g
foi
mais capaz, na Roma antiga, mais poderoso? Um Senador
romano, que zombaria de quzlquer israelita perdido nuxna
provfncia longfqua, ou Aquela mesmo nazareno, subdito do
proconsul e do CBsar, morto na juventude, mas que, pelo
espfríto, peIa ação cuItural, fôrça imanada de sua própria
alma, pôde dominar durante mií6nios toda a vida do Ooidente? Quem fez mais pela França, cheia de glorias culturais e também guerreiras? Bonaparte, num sonho grandio-so, mas certamente fracassado, ou Pasteur, ou Roux, dando
respiração á garganta sufocada das criansaa, não apenas
francesas, mas de todo o mundo; a salmção das puerperas,
que viam a morte próxima, tornando o nascinento de cada
filho uma segurança de vida, sem a visão de túmulos?
Quem mais poderoso, ainda neste s6cul0, do que
Edison, qu? nunca foi polltico. nunca teve mandato, nunca
exerceu poder público, nunca loi militzr e, no entanto, ilu-.
minou a tr6va de todas as noites, teve o poder d6 mudar
o ritmo da vida de todas aa oidades, deu claridade aos oomboios, 8s estradas, aos palácios, 5s usinas, luz mais higiênica, mais duradoura, mais perfeita?
O poder vem da cultural
Desta mesma tribuna, o eminente Sr. AssS Brasil sustentava que era preciso não exagerar a influ8ncia da educacão, poxp.18 por melhor educados que sejam os homens,
a-lei R que l h a marca u rumo da vida social. Sim, é bem
verdade o que afirmou o ilustre brasileiro, mas atendemos
que a lei será tanto melhor, quando mais cultos forem os
legisladores.
O SR. CaRLos m a
V. Et O está demonstrando2 brilhantemente.
O SR. RAUL BITTENtCOURT
È tanto melhm será
seout8-10 quanto mais educados os oidac?gos que a tiverem
de cumprir:
Ao bii6mio j8 tradicional do ilustre Sr. Assiz Brasil
^representação s justiça
tivesse eu alguma autoridade,
aropria, em substituição, este outro - reforma social e
èducaçáo.
Eeforma social, para atender ao fator .wonbrnicq que
6 o eixo atual do mundo; educação, para fazer que a vida
econbmica seja o veiculo do progresso e não o pêso que nos
esmaga,-a barreira que nos tolhe, superando com 8 culf+Ira,
em sentido espirituai, as pr6prias contingencias econbmlcas
- -da vid-a
Vou terminar, Sr. Presidente. Quero, ape&, neste fim
de discurso, lembrar, n m apelo, 8 indispensêbihdade d s
Assemb16ia dedicar- o esfOrco m&-o
ao apltulo da ednw S o -(niuito bem,) Certamente, não foi por menospreza30, qns 4% ficou ein último lugar no Substilntivo:'antes das
UDisposiçBesGerais e Transitórias", porquê em al-m ponto
- liavia de f i , Entenão porem, que, hie-quicasiente,, .-- -
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8 1 e é o primeiro (Muito ó m ) , porqu8, qualquer que wja

a -organização de poderes, qualquer que seja a garantia de
direitos consagrados na Constituição, os governos serão
.egoistás e prepotentes, ou o Povo injustificadamente insubmisso, se um e outro nãq forem suficientencente eùiicados.
Certa vez o verbo genial da raça terminava.Gma das
suas arquipotentes oracões, tratando da pobreza da ara a d a nacional num Pais de tão largo litoral, apostrofando:
'R.larinDeiros1 Marinheiros! Marinheirosl"
Na imensa desproporção da minha pequenez em face da
grandeza do baiano imortal, náo pelo qua vaiem. os labias
- que falam, mas - o que é muito - pe:o Estado que repre-sento e - o que tudo è -- pelo ideal brasileiro qae me
anima, desejo clamar, ao acluir m e u discurso, a v6s Cons.tituintes e, através do
;so gandato, a todo o Povo do-brasíl, ao govêrno prox 6rio e aos governos o o e s t i t ú ~
cionais que hão de vir, aos contemporaneos e aos postero3:
-"Educaçáo? Educação! Educação!" (Muito bem; muito bem.
Palmas. O. oruáor d vivamente cumprimentado e abraçado.)

-

Durante o discurso do Sr. Raul Bittencourt,
o Sr. Pacheco de Oliveira, i0 Vlce-Presidente,
deixa a cadeira da presidhncia, que 6 ocupada
pelo Sr. AntBnio Carlos, Presidente.
Comparece o Sr. Ministro Juarez Tzlvora.

O Sr. Presidente

.doso.

- Tem a palavra o Sr. Maurício

O Sr. Ilbanricio Cardoso (Pela ordem)

permissão para falar da bancada.

- Requer

Car-

e .obtém

O Sr. Manricio Cardoso (Movimento de atenção. Pal-

mas prdongadas)

-

Sr. Presidente, o desejo de conse-guirmos o possivel, -o realiztivel na consagração- das id6ias
pelas quais nos batemos, fez que nossas emendas não desgarrasem das diretrizes geráis que, de antemão, parecram
-vitoriosas.
Afiguva-se-me, porém, preferível; na estruturapão
dos poderes políticos, o regime que fosse um quid- m6dio
entre o Parlamentarismo e o Presidencialismo (Muito bem.)
'Um e outro jB foram praticados entre n6s; todos sab.emos
quais os resultâdos .obtidos. Do cotejo entre as duas ~qstituições, em tantos anos de nossa hist6ria polftica, não se
pode bem dizer .a qual delias caber8 a primazia, É sempre
difícil, mesmo, fazer o confronto entre instituições que
atuam em épocas e sob mentalidades diversas, sofrendo -ação
.dos mais variados fatores; 6 sempre' dificil
- conjunta
repito - levar o "Deven:e, "Haver para no fim verificar
. .
de que lado está o saldo favorável.
O SR. A C I ~ ODENMAGALHÁES-Eu não vacilo: está ao
'lado do Parlamentarismo.
V. Ex- -não -cfia
O SR. -MAURfCIO CARDOSO
porque esta esquecido de que o Parlamentarismo no Brasil
-surgiu como .uma corruptéia do regime (Huãto ó e m ) *I8
-não existia em. nossas instituições;'insin~o~=se,=infiltrou-se

-

--
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em nossos hábitos, e o que tivemos, lá está no célebre sorites
de Joaquim N ~ ~ ~ u c G .
O SR. AGBMENON
DE MAGALHÁES
Foi assim em toda
parte. Surgiu d a prática democrática. Na própria Inglaterra, não foi regulado atB hoje. Segundo, pois, o modo de
entender de V. Ex., lá tamb6m se trata de uma corruptéla do
regime.
O SR. MAURfCIO C-4RDOSO - Não _podemos, de maneira alguma, comparar as instituições inglesas com as
nossas, porquê V. Ex. sabe perfeitamente que lá 6 o costxme que faz as $stituições.
O SR. AGAMENON
DE I%~G.&-ES - Em toda parte, os fatos mostram a superioridade d. regime parlamentar.
O SR. MAURfCIO W O S C - Seja como fdr, o certoé que o Parlamentarismo e o Pr idencialismo têm virtudes
que devem ser apr0veit.ada.s e vícios que devem ser corrigidos.
Não estimaria a hipertrofia do Executivo - diátese inevitável do primeiro, disfarçada sob o rótulo da independência e harmonia dos poderes, enunciado sdbre o qual a ninguém 6 possivel ter ilusões, porquê todos sabemos o que
significam, na pdtica, a absorção de um deles pelo outro,
os conflitos prolongados e, muitas vezes, insoliíveis dentro..
dos quadros legais, as perturbações, os sobresaltos nocivos á
vida do Pais.
.-,
Nem, tão pouco, Sr. Presidente, estimaria a ditadura le.
gal do Parlamentarismo. Preferiria ficar no meio termo.
Desejaria se disciplinasse a ação interdependente dos ?&rios
órgãos do Poder, se prevenisse a divergencia profunda através da própria escolha do Gabinete ou do Ministerio, esta- belecendo a conformidade entre a orientação politica do Gov8rno e a d a maioria parlamentar, e, ao mesmo tempo, se
tivesse B mão o remédio imediato para os conflitos, grandes
ou pequenos, para os dissidios de qualquer ordem, por meio
de um elemento de coordenação e de equilibrio, que assegurasse, aJém disso, a necessária continuidade administrativa.
0 SR-AG~IEFON
DE MAGALHÁES - Seria um Parlamentarismo racionalizado. c
O SR. MAURfCIO CAFLDOSO - Ou Presidencialismo SOEI
forma mixta. Não faço questão de nomes.
Não se pode, entretanto, pensar na refusão do Substitutivo sob plano diferente. Tudo está a indicar o irremediável desastre a- que chegaria qualquer tentativa nesse sentido.
E é por isso, Sr. Presidente, que aqui, apenas deixo
ficar esta ressalva, mais pela necessidade de uma definição
doutrinária do que com o propósito da renovar o-debate, jil
provocado, aqui, por outros, com autoridade maior (Não
apoiados), debate .que, no entanto, segundo me -pare% neste
,momento, não nos -.conduziria a resultados práticos- apre-. oiaveis.
Forçar o caminho vedado é trabalho improficuo, - 6 - esToqo -idtil e B por isso que toda a nossa atividade; aQub se
redùz, neste instante, a pleitezrmos, dentro dos m e a m e n t ~
- preesfabelecidos, *a aceita~ãode princbios. que com eles aaq."

,

.
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Quero que os Estados se organizem sob moldes, amplos,

- organização que não contrarie o surto das legítimas aspira-

ções locais, e em que se possam movimentar as tendenoias
opostas, fatais, indeclináveis, num Pais da extensão do nosso, onde a-própria diversidade de meio se insurge contra a
rigidez dos padrões e exige .a variedade na unidade, de acôrdo com a sua diferenciação cada vez maior, mais profunda e
inevitável.
33 preciso dizer que o Município - e tenhamos sempre
isto presente-- 6 que constitúe a realidade viva. (aluito
bem.) A Uniao 6 apenas o laço espiritual, e este vai encontrar o segredo de sua própria força, não nas combinagõeo
engenhosas do espírito humano, nem nas criações fictícias
: da pura teoria, mas no próprio substractum moral que defim
a linha da nacionalidade, e nesses inlpondertiveis sgjbre que
repousa a conciência, que todos temos, de urna grande PAtria comum, de que todos s6mos filhos e á qual estamos
indissoluvelmente vinculados. (ilfuito bem. )
.
Quero, Sr. Presidente, Que a intervenção federal, que
no P~ais,foi a morte quasi do sistema federativo, seja a defesa
natural das instituições, o próprio paládio do sistema federativo, ac inv6s de ser, como tem sido até agora, elemento
dfssolvente que amesquinha, avilta, deturpa, aniquila e
mata o próprio sentimento da Federação (Muito bsm), quando se transforma em arma da tirania, no sacrifício dos Estados fracos, perante a preponderancia do Centro:
Quero a justiça. intangível e soberana, tendo no seu
6rgão máximo a guarda da Constituição e das leis, qce
realize em toda a sua plenitude a unidade na interpretaçao
e na aplicação do Direito.
Quero o respeito e a realidade do voto, Bara que o
princípio representativo não degene~e,entre n6s, na mentira e na impostura.
-Quero o ciclo nacionalloara que se veja em cada DepuEado o representante genuino de todo o Povo Brasileiro.
(Mwito bem.)

Quero a organízaç80 das classes, preparada atravds de
etapas sucessivas, em que as assooiagões se organizem livre
e espontaneamente para a defesa de seus interjsses, que sgo
também os interesses do Estado.
Quero a voz das minorias no Conselho Nacional - e na
Delegação Legislativa Permanente; quero um regime ge-. tivo de responsabilidades; que o estado de sitio, circunscrito
á suspensão'do habeas-corpus, não seja, como tem sido ate
agora, a imunidade absoluta para todos os desmandos dos
grandes do Poder.
Quero, emfim,. que os direitos e as garantias dos cidadãos
somente sofram as restrições iniludivelmepte impostas pelo
bem supremo da coletivid-e.
A premência de tempo nãò me permite descer ao &tudo
analitico do aSubstitutivo. Em nossas emendas j8 foi dito o
essencial para acentuar e comentar as nossas concordancias
e as nossas divegências,
.
Limitar-me-ei, por isso, a chamar, a@, a atenção dos
Srs, 'Constituintes para alguns- pontos s6bre os -quais conveniente me pareceu insistir.
. .

-

-

,

Entre os princípios constitucionais da União, enumerámos, na letra "d* de nossa primeira emenda, o regime representativo, acrescentando :

"... e,

nos casos permitidos, a iniciativa e o

referendum populares". (Emenda. n. 1.)

Conjugam-se com esta, quanto á sua parte final, qua!ro
outras emendas: a emenat sob n. 3, ao art. 40, onde se diz:

'TI Povo podè exercer sua ação direta nos casos
em que são admissiveis a iniciativa e o referendum-; a) sob n. 56, ao art. 48, que assim reza:

:. .
...................-....-....................-....

"Compete a proposição das leis
d ) ao eleitorado:.

Paragrafo finico. Todò projeto de lei de iniciativa popular devera ser subscrito por 10.000 eleitores, no mínimon;
a emenda ao art. 63, concebida nos segúintes têrmos:
'Pode o eleitorado promover o referendum 10gislativo nos-casos e pela forma que a lei ordinária
regular";
e, finalmente, a emenda n. 135, ao art. 191, que prev& a possibilidade da emenda constitucionai, mediante aprovação de
20.000 eleitores, pelo menos.
Como v8em os Srs .Constituintes, o direito de iniciativa
popular que se propõe 4 o mais amplo. Apenas se exige, em
matéria constitunional de relevancia maior, maior nfimero
de assinaturas dos eIeitores na apresentacgo do projeto.
Ora, desde que a iniciativa foi concedida, nso s6 ás Camaras, como tamb6m ao Chefe do Poder Executivo, ás associaç?5es quando revistam caráter de pessoa jurfdioa de
Direito Público, nos termos da letra "o" da emenda 56, por
316s formulada. e ao Conselho Nacional, nos termos da letra "c" do art. 48 do Sùhstitutivo, nenhum motivo assiste
para retira-la ao eleitorado. O simples fato de colher um
projeto de lei a assinatura de milhares de eleitores ji por
si revela a existenoia de necessidades porventura atendlveis,
bs quais, em todo o caso, não se deve subtrair, nem recusar o

-201 O Sr. Abreü Sodré (Pela ordem) -Meu discurso, Sr. P r p
sidente, versaria sobre o Poder Legielativo, matéria ?&
suficiente e brilhantemente debatida por oradores do mais
alto valor. Por isso, é com todo o prazer que cedo minha
vez ao Sr. Maurfcio Cardoso, nobre representante da Frente
Onica Riograndense, prestando, assim, homenagem aos m6ritos excepc%onaisde S. Ex, que se aproveitará de minha
meia hora com manifesta vantagem para a obra constitucional s com viva satisfação Ce todos n6s, que ouvimos aten'
tamente sua formosa oração. (Muito bem, muito bem.)
O Sr. Maurício Cardoso (Continuando) - Sr. Presidente,
não sei se d e v ~agradecer ao nobre representante de São
Paulo seu gesto e sua amabilidade, porque sinto que minhas
responsabilidades são sobrecarregadas neste momento.
Dizia eu, Sr. Presidente, que a própria consagraçáo do3
princfpios estabelecidos no art. 4O imporia a obrigatoriedade
do referendum.
Uma, cousa, porém, é abandonar o espírito a deduções puramente teóricas; outra,. o auferir, com o senso da oportunidade, a extensão, -que elas porventura comportem.
Estou certo de que o referendum, entre n6s, somente
será praticável sob a forma facultativa. Presumo também
que as maiores vantagens poderão advir, em sua execução,
n a vida dos Estados, nos assuntos da órbita local e, sobretudo, na vida dos Municfpios.
Quanto t e ~ i ade lucrar a administração destes, se, acaso,
os gastos suntuários com melhoramentos públicos, os problemas de urbanismo, a concessão de serviços p ~ l i o g s ,a
realização de emprbstimos e seu emprêgo, as despesas extraordinárias e, mesmo, as ordinárias que excederem certa
percentagem nos orçamentos, pudessem ser controlados, com
o pronunciamento direto do Povo, do eleitorado e, por assim
dizer, dos contribuintes, porquê, quasi sempre, deles 6 constitufdo o eleitorado! Teriamos, assim, uma fiscalização ativa,
permanente, e não Bste regime degradante, desmo-lizante,
corruptor, em que vivemos, porque, em última análise, tudo
se reduz, na vida dos Municfpios
pelo menos nas 0-8nizaç6e.s que conheço
a um arremedo de cmpewhntent,
que nunca chegará a ser posto em pratica, s a uma simples
tomada anual de contas, que 6, em verdade, o necrol6o;io
oficial da.toùos os desmandos e de todos os abusos que não
poderão mais ser reparados.
Vale a pena ser tentada a experiencia. Em todo o caso,
convkm que, na organização dos Estados, se abra margem
para essa forma semi-direta de regime, o que não seria possivel se prevalecesse a letra correspondente do Substitutivo,
.em que se fala, Smplesmente, no regime representat~voe,
portanto, indiretamente, .excluidas ficariam todas essas fórmL
Ias propostas. Se o eleitorado lança* mão dêsse novo in~trumento, dessa nova arma que se põe ao seu alcance, entao, a
semente não terá caído em terra esteril. Se ao contr&rio
acontecer, tudo redundará numa $xperi@ncia falhada, e, a
esse t.ftulo, o referendum não será menos decorativo que o
pomposo enunciado, inscrito -noa d ' 49 de que todos os poderes emanam da vontade direta do Pov?.
O SR.ZOROASTRO
GOUVEIA- PerdBe-me o orador. Essa
será a sorte do referenáum. No debate-.entre=RiUinghausen
e Kar1 Hautsky, M e provou, vitoriosamente, que o refc
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rendum e, em geral,*a legislagão direta, sómente articuladas com. o Parlamentari~mo,poderiam dar os seus frutos
verdadeiros.
O SR. MAURfCIO C A - O S 0 - Agoradeço mu.ito o aparto de V. Ex., que vem contribuir para esclarecimento do
debate.
Justamente, proponho uma fórmula intermédia, que tanto se aproxima do Parlamentarismo e exige- a composiçãoministerial com a aprovação da maioria parlamentar. Estou, pois, dentro dêsse ponto de vista.
O SR. CUNHA VASCONCELOS
- Dentro. do Parlamentarismo.
O SR. AEAURICIO CARDOSO
Não 6 propriamente
Parlamentarismo, porquê, no Parlamentarismo puro, o Ministério 6 uma simples delegação da maioria parlamentar.
Quero, ainda, responder ao aparte do nobre cdega. Sou
pouco versado nos assuntos que entendem com o socialismo.
O SR. CUNIIA VASCONCELOS Que, aliás, não é objeto
de exportação.
O SR. MAURfCIO C~ARDOSO Não sei se é ou não objeto
de exportação. O que sei é que todas as id6iae t&m caráter
cosmopolita, não pertencem a ninguém, a nação alguma;
.pelo contrário, constituem patrimdnio comum da Hu-mrcuidade.
O que queria dizer era, justamente, o seguinte
e peço
'que se retifigue o meu pensamento, se porventura, laborar
em equivoco, pois confesso que os meus estudos especialiszados de Direito sempre me afastaram dessas questões.. .
O SR. ZOROWTRO
GOUYEIA Modestia de V. Ex, que
esLS lios encantando com sua erudi~iíoe eloquSncia. (Muito

-

-

-

-

bent.)

-

O SR MAURICIO CARDOSO
Agradecido 8 W. EEx.
Lembro-mo ds quc Bebcl c Licb Ninecht exigiam o relerentlurn
e 880 dois grandes nomes, cuja autoridade não
se poder8 contestar
e, na Congresso do Zurich, em 1891,
prcvnlccou, por unanimidade absoluta de votos, a resoluçiío
do Congresso Socialista, em favor de todas essas fbrmulas.
O SR, ?ORDASTRO GOUVEIA Articuladas, porem, com o
Parlamentorismo. S6 assim os sociafistas verão, zia Repiiblica burguesa, unia tentativa leal de democracia-politica.
O SR.FÁBIO. SODR* Na Arncrica do Norto, tem-se pratioado a forma direta de recoll e do referendum.
O SR. ZOROASTRO
GOUVEIA- De modo tal que André
Felipe, ao terminar c primeiro capitulo do seu livro "Le
problCme ouvrier a- États Unis", diz que
Estados Unidos são a mais perfeita ditadura do capitalismo do mundo.
O SR. MADRÍCIO CXRDOSO - Isto 6 assunto em que
não meto a minha colherO SR. ZOROASTRO
GouvELA - este ponto, respondo ao
Deputado pelo Estado do Rio e não a V. Ex.
O SR. MBORfCIO CARDOSO - 33 um terreno em- -e
não- me sinto-com armas, nem com coragem para esgrmur,
mwto embora confesse que sou parlammtarisfa.
Aproveito o mo-mento, para fazer esta declaração. E
se-10-ia declaradamente, n ã o fossem as oircunstancias excepcionais em que me encontro, tendo que participar da Comis-
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são Executiva do ?artido Republicano, quando foram exig i d o s - ~meus
~
serviços, por ausencia do seu grande chefe,
o que me collocou nessa situação, dolorosa para mim.
O SR. F E R F LDEE ~SOUSA- Essa declaração honra
muito a V. ES.
O SR. MAURfCIO &;DOSO
- 2 uma declaração que
pretendo fazer oportunamente perante o Congresso do meu
partido. Mas meus amigos e meus fntimos sabem dessa minha orientação, que não é oportunista, ao contrario, resultou de meditação, de estudo, contrariando, atB, a m i d a formação política inicial, que foi feita sob o Presidencialismo
mais ferrenho e rigoroso.
O SR. ZOROASTRO
G O ~ IA V. Ex. cresce em nossa
admiração, agora, pela shceridade, como antes pela erudição, pela cultura.
O SR. FERRE^^ DE SOUSA- A formação polftica, que
vicia a mentalidade do Povo Brasileiro, é o que, ainda hoje, l
faz com que êle não se curve ante a verdade do Parlamentarismo.
- O SR. MAURfCIO CARDOSO - É-uma _decIaraçáo antecipada, que faço. Bem compreenderão os Srs. Constituint e ~ tortura
a
em que, por vezes, me tenno sentido nesta cadeira, cedendo a imperativos morais, tanto mais s6rios pela
opinião que atualmente professo, afim de não parecer que
fui para a direção do Partido fazendo parte, ainda que imerecidamente, da sua Comissão Central, para ali me aproveitar do ensejo e minar-lhe as bases, destruindo a sua prbpria
organização. Não. No momento oportuno, falarei ao meu
Partido e direi, com toda a lealdade, qua! a minha orientação presente, porque nada me repugna mais do que as attitudes de hipocrisia e de mentira.
O SR. CUNHAVASCONCELOS
- O que V. Ex. não poder& fazer 6 conciliar esse Parlamentarismo com o Presidencialismo. tornando os hIinist8rios dependentes da aprovação.
da Camara.
O SR. MAURMIO CARDOSO
Seria umri pequena 0x0
periencia a ser feita, por,exemplo, no Terriurio do Acre.
O SR. CUNHA VASCONC~OS NO Territbrio do A o P ~ ,
como no Rio Grande do Sul ou onde quer que fosse.
O SR. MAURICIO C,4RDOSO
NBo falo com intuito
depreciativo, que não poderia haver de minha parte; mns
porque o Acre não d um Estado. Lá, portanto, se poderia
tentar- uma pequena expex.i&ncia, a ver os rcsultados que
daria, na pratica, a adoção imediata de instituto de ta1
ordem.
O SR. CUNHAVASCOXCELOS
- Om Parlamentarismo ligado ao Presidencialismo não se compreende.
O SR. MAURÍCIO'CARDOSO
Não me referi a isso.
Sinto que não falo Portugu&s, uma vez que não sou compreendido.
O SR. AcIIRCIO TORRES- V. EX. está sendo compreendido e admirado por todos.
O SR. CUNHB VGCONCELOS
- O orador mantkm o Prõsidencialismo, mas quer - o MinisMrio com- aprovação da
Camara. Fica o Govêrno =na depend&icTa=do LegiSLtivo.
O SR. MAURÍCIO CARDOSO - É~uma==.fõrmuIade
&ição,
que encontrei n6ste momento; e não a teria 18Z1ga-.
-
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- 204 do se já não viesse ela endossada pela autoridade de Borges de
:Xedeiros, na sua obra "Do Poder Moderador".
O SR. AC~RCIO
TORRES- Autoridade inconteste.
O SR. MAURfCIO. CARDOSO - Se não fOra isso, eu
ficaria no Presidencialismo. Admito, assim, essa fórmula de transição, porquê já foi adotada pelo chefe do meu
Partido.
O SR. CUNHAVASCONC~LOS
- Seria a confusão.
O SR. MAURÍCIO CARDOSO - Como podemos estar
julgando antecipadamente instituiçBes que nem siquer são
-conhecidas de n6s e jamais foram experimentadas? .
O SR. ACITRCIOTORRES- V. Ex. está mostrando que
podem ser muito bem praticadas.
- O orador se declarou
O SR. CUNHA VASCONCELOS
parlamentarista; pois e u sou francamente presidencialista.
O SR. MAURfCIO CARDOSO - V. Ex. não compreen-deu o meu pensamento, e, se quer continuar o debate, peço-lhe
que canc6le tudo quanto eu disse d b r e Parlamentarismo e
.Presidencialismo.
O SR. CUNHA
VASCONCELOS
- O fato é que V. Ex. fez
a declaração, liá pouco, de que era parlamentarista.
O SR. MAURÍCIO CARDOSO - Mas tamb6m dei os mo-.tivos pelos quais, neste .momento, não me-definia pelo Parlamentarismo.
O SR. AC~RCIO
TORRES- O orador está sustentando
ponto de vista partidário.
O SR. CUNHAVASCONCELOS
- O ilustre Deputado pelo
Rio Grande do Sul disse que era parlamentarista; que nao
.se definia, no momento, mas era parlamentarista.
O SR. MAURfCIO CARDOSO - Sr. Presidente, estou
adoentado, e s6mente vim ti tribuna, para não faltar
.ao meu dever.
O SR. CUNHAVASCONCELOS Não perturbarei mais
a V. Ex., com meus apartes..
O SR. MAUR~CIO CARDOSO - V. Ex. não me perturba: a perturbação 'que sinto s6 poderia ser devida aos
eflúvios do cravo perfumado de V. Ex. que, até certo ponto,
me inebria. Tenho a pituitaria muito sensivel aos perfumes, e quem se levanta da cama com febre, naturalmente,
não possue resistência organica muito acentuada.
O SR. CUNHAT T ~ s c o ~ c ~ ~0o3 sCravos prestam boas
serviços: enfeitam a vida e enfeitam a morte.
O SR. K4URfCIO CARDOSO - E enfeitam, também,
a lap6la do brilhante representante do Território do Acre,
que não 6 nem a vida, nem a-morte, mas a experiência a
-erudição; é o Constitulzite laborioso e prov6cto que -apr'e- sentou, no seio da Comissão dos 26, talvez um dos mais notáveis trabalhos trazidos á apreciação dos Srs, Constituintes, trabalho que 1í com carinho, s6bre a organização dos
'Territórios. -0SR. CUNHA VASCONCELOS ~enerosidadede V. Ex.
O SR. n b a U ~ f ~ 1 CAFlDOSO
0
Sou incapaz de palaWas fementidas, no intuito de ser agradhvel a quem quer
.que seja.
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O SR. FERRE^ DE SOUSA V. Ex. não teve palavras
f ementidas.
O SR. Ctim V-~SCONCELOSSão palavras generosas,
ditadas pelos sentimentos do orador e pela sua b6a educação.
O SR. MÃURPCIO CARDOSO - Se h& referendum
passo a outro assunto, pedindo ao nobre colega que não
prossigamos no dialogo -, teremos, então, dado um grande.
passo na evoluçáo organica da democrhcia brasileira. A
provocaçáo diréta do Povo virá trazer reações salutares,
habituando a população ao convívio dos comícios; agitará
a opinião pública, levantando êste Povo, que vive entregueá inércia.
Srs. Constituintes, temos mais de um s6culo de vidaindependente e, certo, o Povo não poderá continuar ausente,
~ermã~entemente,
quando se discutem e se decidem os seus
problemas vitais, essenciais. f, entretanto, o que tem acontecido entre 116s. Falta de instrilçiio? Se é isso, abram-se
escolas. O Substitutivo ,i&
foi muito previdente, ne-a
sentido, e nenhum assunto mereceu ser tratado com mais
carinho, no seio desta Assembléia, do que o relativo ao ensino, que t r o u e para aquela tribuna a palavra serena das
maiores culminancias da catedra e do pensamento brasileiros - Migcel Couto, Leitão da Cunha, Fernando Magalhues e muitos outros.
Boje mesmo, o brilhante orador que me antecedeu,
Sr. Raul Bittencourt, abordou o assunto com a profici&noia
que lhe é peculiar.
Ser&, porventura, a .falta de espírito cívico? TambBrn
não. Toda a história da nossa vida polftioa está cheio de.
acontecimentos grandes e pequenos, que trazem o cunho de
uni espírito público sempre vigilante, e êsse espfrito público se pode registar nos fatos mais triviais, como, por
exemplo, no episódio do pobre eleitor que viaja dezenas de
ldguas a pd para ir depositar seu voto na urna, passando
toda sorte de privações, s6 porque o Govêrno nâo lhe dá a cdrnoddade necessaria para eTercer seu direito; &sse espfrito
púoico, repito, que entre nós ngo tem feita outra cousa
senao enfrentar os elementos que contra êle conspiram,
que o comprimem a deprimem, impedindo que êie penetre,
se infiltre por todas as camadas da vida nacional, como
uma corrente, oxigenada que venha varrer a atmosfera de
impurezas.
Passarei agora, Sr. Presidente, a outro ponto.
O art. 70, n. 10, do Substitutivo, cm p a letra n, da
competência á União para legislar sdbre "r~quezasdo sasolo, minerai;ão, siderurgia, águas, energia eldtrica, florestas, caça e pesca, e sua esploração". E, na letra r, tambèm d4 compett?ncia á Uni-ãq para estabelecer "normas
fundamentais do processo civil e criminal nas justiças dos
Estados; do regime penitenciário; dos códigos rurais; da
assistência social, p e l i c a e privada",
acrescentando,
ainda, em seu parágrafo 4*, que "as leis federais s6bre as.
matérias referidas no n. 10, letra n, (deve-se acrescentar,
tamb6m, a letra r), "não excluem a legislação eçtadual, subsi-,
diária, ou complementar, pertinente a peculiaridades das
condições locais; e, em qualquer caso, não impedem maiores exig&rtcias, aperfeiçoamentos, ou determinações secundárias, estabelecidas a@ leis estaduais*.
V4-se, assim, que a com~etência.legislativa dos Estados foi ampliada, e em ocasiãa muito oportuia, porme a.
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-ZJniáo sempre foi refratária no desempenho de seus deveres, como está no conhecimento de todos.
Sabemos o trabalho sobrehumano que foi preciso para
termos o Cddigo Civil, removendo. o entulho das Ordenagões filipinas; sabemos que os projetos de reforma dos Có.$igos Comercial e Penal ainda- dormem nos arquivos e,
a-pesar-dos esforços de tantos espfritos ilustres, até hoje
?iada se conseguiu fazer nesse sentido.
Tive ocasião de salientar na justificação da primeira
.emenda, citando palavras que não são minhas:
"Um fatc ilustrativo serve para patentear o que
de mau havia na absoluta unidade legislativa".

Os Estados não podiam legislar, porqclê se tratava de
matdria de direito substantivo. A verdade, pordm, é que de
fato legislavam. E não s6 os Estados, mas os Municipios
igulanente legislavam sobre estes e outros assuntos de direito substantivo, wmo, por exemplo, em matéria de servidões r-u~ais,introduzindo até, em suas posturas, numerosos
dispositivos que somente caberiam no ambito do direito
substantivo, mas que as necessidades impunham e o uso
recomendava.
asses dispositivos sempre foram, por isso mesmo, seguidos, adotados, mas sempre, porquê tinham sua origem
em competência falsa. ficavam sujeitos a contestações, nas
dfividas que se levantavam entre particulares. E u mesmo
por mais de uma vez as presenciei, a propósito de se atravessarem corredores, na zona rural, para transporte de
tropas.
Portanto, Sr. Presidente, bem 6 que se estabeleça claramente essa competência. Nenhum perigo nisso haverá, porquê existe a legislação paradfgma da Uflião. Se esta
não usar da sua competência, os Estados legislarão.
Os ~ r d n r i o sEstados. eventualmente na sua organizacão.
deverão- trànsferir parte da competenciii aos &hnicipios
para q u z sejzm atendidas as peculiaridades das diferentes
zonas em que cada um se divide.
Muito embora, porém, seja de todo ponto conveniente
eskbelecer essa faculdade. fico um tanto perplexo diante do
sistema adotado pelo Substitutivo, porqu! quer parecer-me
que, na priltica, se poderá prestar a conflitos de toda ordem,
e náo vejo a que autoridade se comete a soluciio dhsses conflitos.
Ora, se os Estados estabelecerem a legislação pragmática, paradigma, vamos dizer, e se podem introduzir nela as
modificaçóes de ordem complementar, subsidiária, esigidas
pelas suas peculiaridades (o 5
ainda é mais exhnso e
diz que em qualquer caso nada impede as grandes exlgências de aperfeiçoamento .ou as determinações secundárias
estabelecidas nas leis estaduais), pode-se desde logo gerar
essa situação de lutas, conflitos q t r e a União e o Estado, a
propósito desta ou daquela medida, afím de saber quando 6
.que a médida consulta as peculiaridades do Estado, quando
6 que atende ás exigencias especificas de caracter local.
Podem surgir contendas entre a União e os Estados nesse
terreno.
Como .resolver os conflitos dessa natureza? Estabelecer
a primazia da lei federal em todos os casos importasia, Pra- ticamente, em negar aos Estados a compethncia que se lhes
concéde;
i
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Por outro la-, %sde o momento em que se trate do
-exame da conveniencia, da oportunidade de determinada
-medida, já de antemão o assunto envolve o exame do exer-cicio discricionário de algum poder, e, portanto, a questão
-se transforma numa daquelas chamadas m6ra e exclusivamente politicas, nas quais o Subst!tutivo veda a intervençãb
ou o pronun'ciamento dos tribunai~.
Assim, nem a lei federal, nem os tribunais poderão resolver o assunto.
Cabe ai o referendum. Será o Poyo, o eleitorado ';das
diferentes zonas, que ir4 dizer a última palavra sobre o assunto. E é ele o mais competente para faz6-10, porqub está
sob o peso destas necessídades mais urgentes; 6 Ble quem
sabe, porquê lhe toca diretamente, de perto, se a medida
vem consultar as peculiaridades de uma determinada região, se 6 uma exigencia maior que se torna necesstiria, se
importa realmente, ou não, em um aperfeiçoamento da lei
feder.,
se se trata, ou não, de uma alteração secundária
na Iez,_,
AÇ81miTno caso, o referendum popular fuocionará como
a Eocai, option do direito inglês. A não' sey deste modo,
.não vejo a qual dos outros poderes criados pelo Substilutivo
se possa dar semelhante atribuição.
O SR. PRESIDENTE Advirto ao no-re orador de que
dispõe apenas de cinco minutos para terminar as suas considerações.
O SR. W B f C I O CARDOSO - Fugit inexorabile tem.pus.. . Pessoalmente, sou de opinião que o referendum, sob
essa forma especial de local option, não resolverá todas as
dúvidas e controversias 'que surjam a propósito do assunto.
Noto tamù6m sue a letra T se refere ás "normas fundamentais do procesos civíI e criminal das Justiças dos Fstndos". Tenho quasi receio de aproximar-me dêsse assunto,
m e 6 um dos que mais empolgam e agitam a AssernblBia
Nacional. Valho-me, por6m. ziesta ocasiáo, dos cinco minutos qce apenas me restam, e, por isso, peco aos meus ilus:
tres colegas permitam que eu chegue, sem mais demora.
sem mais perturbações. ao término de meu discurso.
Acho que o Substitutivo, neste ponto. resolveu com felicidade n questão, tantas vezes debatida, da unidade ou duaildade do regime processual. No momento em que se atribue
5 União a faculdade de legislar s6bre normas. fundamen+is
d o Processo Civil, praticanlente ali se instituiu um regime
de unidade, pelo qual tantos se batem, e, ao mesmo tempo,
se instituiu o regime de dualidade. porque se admite a lee s p c ã o subsidiária ou compIemcntar dos Estados nas matérlas especificas, e que eram precisamente as que justlflcavam a dualidade de processo no sistema da Constituicõo
-de 91. O SR. SAXPAIO
COSTA
Multiplicidade 'de processo.
O SR. MAURfCIO CARDOSO
Eu poderia at6 dizer
unidade. Gosto das coisas paradoxais, porquê, de fato, O
que nds temos t? unidade processual.
O SR. PERREIRA
DE SOUSA isso vem mostrar que não
.há estas particularidades tão alegadas.
O SR. MAURICIO CARDOSO - A-pesar-da diversidade
enorme das legislaçáes estaduais todas tem o subsaactum
comum. Não há Xstado que legisle pelo simples prazer de
legislar, de modo que to$os os códigos cedem B lei natural
i
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- 208 da imitação. Uns vão aproveitando o que os outros têm debom; cada qual vai melhorando sua legislagão, e, assim,
hojc: podemos' fazer - a legislação comparada interestadual,
que capaz de formar o substractum da legislação garadigma
que se pretende estabelecer para a União,
Não sou pela unidade do processo. Quero precisamente
&se sistema.
O SR. SAMPAIOCOSTA- Acho que o Substitutivo falando apenas em "normas fundamentais do Processo*, em
lugar de melhorar a situação anterior, ainda vai agravá-la,
porquê ficamos sem saber quais essas normas fundamentais
do processo.
O SR. RfAURfCIO C-WOSO - Não diga isso, meu
colega! A legislação estabelecer& quais os principios fundamentais.
O SR. S-WAIO COSTA- Quais são êsses principios?
O SR. RIAURÍCIO CARDOSO - Apresento um: "Ningu6m pode ser condenado sem ser ouvidon. Apresento outro: "Nenhum juiz pode se abster de julgar sob pretexto de
não existir solução na lei, sob pretexto de ser a lei
omissan,.
O SR. BARRETOCAMPELO
V. Ex. pode apresentar
muitas normas, mas não apresentará todas.
O SR. MAURfCIO CARDOSO - Lamento ter apenas
5 minutos, senão poderia mostrar que at8 em materia de Direito Processual Internacional, existem princfpios gerais.
. V. Ex. sabe que não se pode levar uma questão a juizo,.
sem que ela se desenvolva pelas seguintes etapas: Citação,
pedido de libelo, defesa pr6via; dilação probatória e defesa.
RA
SOUSA- Isto já 6 processo. Nesse
O SR. F ~ R E I DE
caso, 6 melhor a unidade absoluta.
O SR. BARRETO
CAMPELO H6 ainda a questão dos
prazos.
13 uma questão peO SR. MAURÍCIO CARDOSO
quena a ser atendida.
Sabemos, por exemplo, que a generalidade dos nossos
códigos processuais permite o sequestro e o arresto, estabelecendo, porém, o prazo de 15 dias para a propositura da
ação, sob pena de ficar sem efeito o sequestro. Pergunto:
no Estado de Mato Grosso, em Goiaz, e em outros Estados,
onde existein Municfpios de grande extensão.. .
O SR. CUNHAVASCONCELOS Como o Acre, onde se
leva tr&s meses de c m Munioipio a outro.
O SR. K4URfCIO CARDOSO
no Acre
e
aceito o aparte de V. Es, muito oportuno neste momento
no Acre, onde se leva trAs meses da viagem d e um Muni-.
cfpio para outro, como se poder& estabelecer Asse prazo de

.
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i5 dias?

-
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O SR; FEIRA
DE SOUSA
Todos Asses Estados, inclusive o Acre, já têm o prazo de 15 dias.
O SR. MAlJRfCIO CARDOSO
Justamente por isso.
h r q u ê vão imitando os outros. É a tendência para a unif ormização .
O Sr,-Presidente
Advirto o nobre orador que esta*
findo o seu tempo.

-

-

. .

-

-

O SR. MAURfCIO CARDOSO
Atendendo á advertência, dou por terminadas as minhas consideragões. (Muito
òem; muito bem. Palmas. O orador 4 vivamente cumprimentado. )
5

~ u r a n t eo discurso do Sr. Maurfcio Cardoso,
o Sr. AntBnio Carlos, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que 6 .ocupada pelo Sr. Pacheco
de Oliveira,
Vice-presidente.
O Sr. Presidente
Moura .

- Tem a palavra o Sr.

Minuano de

-

O Sr. iüinnano de Monra
Sr. Presidente, Srs. Constituintes: S ~ b oa esta tribuna com a percepção nftida, real,
xerdadeíra, de quem s6be ao cadafalso.
O SR. ASCANIO
TUBINO V. Ex. 6 um parlamentar experimentado.
O SR. BfiNüANO DE MOURA
Dobro meu pescoço ao
cutelo desta tirania, tirania que, na rigidez com que se impoz,
começa por privar que continuassemos a ouvir a brilhante
lição de direito constitucional do nobre e ilustrado companheiro de bancada, Dr. Maurfcio Cardoso. (Muito bem.)
Esta tirania a que me refiro, 6 esse Regimento que
eu já o disse neste reemto -ser&.uma nódoa em nossa vida
parlamentar.
Mas, Senhores, o Rio Grande libertador veiu hoje para
Aste recinto, tendo mais um minuto de vida. Minas Gerais,
o grande Estado, por gentileza do seu nobre representante,
Sr. Campos do Amaral, cedendo-me a meia hora que competia a S. Ex., permitiu que tivesse, nesta tribuna, como disse,
mais um minuto de alento.
E ao dirigir-me aos Srs. Constituintes, improdsado como
fui, devo pedir, antes de tudo, a comiseração da Casa. Devido
6 humildade do orador, o seu discurso há de ser, naturalmente, desataviado, porqu4 o Partido a que pertenço mandou
para aqui o mais apagado de seus colaboradores. (Não apoia-

-

-

-

dos. )

Digo isso, Senhores, sem pretender conquistar "não
apoiados" de qualquer especie; digo isso simplesmente para
frizar que, desgraçadamente, á exceção das 8emooracias corresponde perfeitamente a regra geral da ditadura: faz seleção ás avessas, escolhe pelo peor.
Não julgava, a o prestar o compromisso de meu mandato,
h5 bem poucos dlas, que ás muitas desventuras que temos
tido, n6s, do Rio G r a ~ d edo Sul, nesta fase ditatorial, se viéssc
v untar uma outra, atravessando o meu caminho, prestes ti galgar esta tribuna.
Refiro-me, Sr. Presidente, &quilo que penaIizou, o coraç5o dè todos n6s e h& de penalizar profundamene o Rio Gran. de do Sul. Foi, Senhores, a palaya que. ante-ontem aqui se
ouviu do Deputado Demetrio Xavier; fol essa palavra, aqui
trazida, que h&de pena!izar
repito
o Rio Grande do Sul,
como me penalizou a mim.
O SR. DEMÉTRIOXÁym -A V. Ex., perfeitamente; mas,
quanto ao Rio Grande do Sul, não. .
O SR. MINU~NODE MOURB
xá de penàliar todo ò
Rio Grande do Sul, porqud V. Ex., .batalhador em6rito das
- - -- --- - -----.-,+A
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icampanhas gauchas, aqui trocou a carabina de revoiucionário por algumas folhas escritas, de louvaminhas aos poderosos
do dia1 Isto é que fére..
O SR. DEM&~RIO
XAVIER
V. Ex. e s a enganado. Eu
aqui defendi aqueles que a Revolução colocou no poder.
O SR. MINUANO DE MOURA
a aobreza e a galhardia do Rio Grande do Sul.
O SR. GASPAR SALDAXEA V. Ex. deve fazer ao Partido Liberal a mesma justiça que este faz á bancada do Partido Libertador.
O SR. MINUANO DE MOURA - Respondo com a mesma
justiça, para repetir que, pela minha boca, s6 falará a-verdade; falará a verdade e coniinuará nessa linha réta, para
dizer que S. Es., sem Pensar bem no oaminho trilhado, procurou até empurrar para dentro do recinto a grandeza da revoluçáo constitucionalista de 1932.
. Não mediu bem S. Ex. seu passo. Ninguém a quer neste
recinto; ningu6m a quer, senhores, porquê todos temos a certeza absoluta de que, se a epop4a de 9 de Julho aquí penetrasse, não correriamos o risco de vêr a Pátria desmembrada,
mas teriamos a certeza.de vê-Ia dissolvida, porquê, nêsse dia,
todos os brasileiros fariam questão de ser paulistas.
O SR. CFUST~VÃO
B-QRCELOS V. Ex. está incorrendo no
mesmo êrro do Sr. DemBtrio Xavier.
O SR. DEMETRIOXAVIER
Ningudm compreende essa finalidade 'de V. Ex.
O SR.AC~RCIO
TURRES Ninguém, não 1 Muita gente compreende.
O SR. MINUANO DE MOURA
Sinto perfeitamente que
a inteligencia do Sr. Demetrio Xavier fica ainda sem companhia.
O Brasil inteiro me compreende, porquê falo a linguagem chã daqueles que sabem sentir as verdadeiras finalidades de sua Pátria. Todo o mundo há da me compreender,
porque venbo falar em nome de um Partido de finalidades
exatamente populares
e dai o surto de sua agrerniagão, e
dai a realidade do seu mérito
o Partido Libertador do
Rio Grande do Sul, que vem aqui para dizer e repetir que
pode, desassombradamente, falar em qualquer ponto do
Brasil, porque os dominadores da nossa terra sem ele nada
teriam sido. E W. EEx. sabem disso.
O SR. RAUL BITTENCOURT
E O Partido Libertador do
Rio Grande do Sul que teria sido sem o governo imparcial
do Sr. Getiílio Vargas?
O SR. MIlWANO DE MOURA
Teria sido tudo, porquê foi sempre a escolta do direito, a sentinela das liberdades oprimidas. (Palmas nas tribunas.)
Posso afirmar, desta tribuna, que se sem n6s eles nada
teriam sido, sem êles e contra êles, fomos tudo, porqu8
somos hoje a própria reserva da grandeza nacional.
O SR. DEM~TRIO
XAVIER- O nobre' Sr. Assiz Brasil,
att5 bem pouco tempo, serviu a este Governo. E, da alta tribuna em que V. Ex. se encontra, reconheceu que a Assembléia era obra esclusiva da Revolugão.
O SR, MINOANO DE MOURB - ~ ã apoiâda.
õ
~ ã Bo.
obra de revolução uma assembléia que não veiu de eleigões
limpidas, serenas, imparciais. (Não apoiados,)
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O SR. CRISTÓVÃO B-QRCELOS Por aí se pode aquilatar
da paixáo, da parcialidade de V. Ex.
O SR. MIBUATJO *DEãIOURA - s ã o há paixão. yão
falo s6bre as eleiçoes dos outros Estados, que não assisti,
mas sôbre as do Rio Grande do Sul.
O SR. C~1s~óv.40
BARCELOS
- Então, não fale da AYsembléia; pode falar de sua representação.
O SR. MINUANO DE MOURA - 13 necessário que a
verdade se restabeleça. O que se tem dito, o que se tem
cantado, o que se tem afirmado aqui 6 que as eleições do
Rio Grande do Sul podem servir de modêlo ao resto do
Brasil.
TUBINO Foram lízpidas, afirrco-o
O SR. ASCANIO
como chefe politico na ininha zona. Desafio V. Ex. a que
aponte uma prova em contrkioO SR. CRISTÓVXO
BARCELOS O orador nega a esisthncia de .iuizes no Rio Grande?
O SR. MINUANO DE MOU$S
Absolutamente, não.
0 SR. CRIST~VÁO
BARCELOS Então, não pode contestar o que se tem djto.
O SR. MINUANO DE M O U M
Mas h& a fbrça, os
"provisórios", a violência, a compressão.
O SR. PEDRO
VERGARA Nao h& nada disso. Os "provisórios'' não interviera% nas eleigões. V. Ex. não citara
um s6 caso de fraude no pleito de 3 de Miiio, no Rio Grande
doSul.
O SR. MINUANO DE MOURA
Vou citar fato por
fato.
O SR. PEDRO
VERGARA Todas as alegações dessa natureza. quanto ao Rio Grande do Sul, foram julgadas pelo
Tribunal Eleitoral, e rejeitadas.
O SR. RAULBITTENCOURTO orador já fez um coment&rio s0bre mat6ria constitucional?
O SR. MINUANO DE MOURA
Não posso responder,
de pronto, 6 numerosidade dos apartes.
O SR. CRIST~VÃO
BARCELOS Estamos estranhando que
V. Ex. não entre no assunto constitucional.
O SR. MLqUANO DE MOURA
Estou dentro do assunto constitucional. Que h& de mais constitucional em
tudo aquilo que vamos inscrever nas linhas' mestras do
nosso Código, senão o direito de livre manifesta~âo nas
urnas?
O SR. CRIST~VXO BARCELOS asse direito, felizmente.
o Povo já conquistou, pela R-evolução._
O SR. MINUANO DE NOURA
Não conquistou, dentro
do meu Estado, (Protestos de Deputados cia bancada riograndeme. )
O SR. GASPARSALDANE~AO Cddigo Eleitoral 6 um s6
em toda a Repiiblica, e teve a coIaboração do Minist~oda
J u s t i ~ ade então, c Sr- Maurício Cardoso, correligionário
de V- Ex.
O SR. MINUANO DE MOURA Sr. Presidente,-a mentira
s b faz figura quando a verdade não chega. Sou essa verdade
que vem, perante a Assembléia, dizer que a fraude, a vol8inoia e a compressão imperam no Rio Grande do Sul.
VERGARA V. Ex. não cita.um fato 56.
O SR. PEDRO
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O SR.CHRISTOVÁO
BARCEUOS V. Ex: diz : "SOU a v&dade". Eu, da tribuna, nunca faria uma afirmagâo dessas,
porque poderia estar iludido, enganado.
O SR. MINT_íAiYO DE MOURA - Se me contestarem, com
fatos, estou pronto a abandonar o meu libelo.
O SR. DEM~TRIO
XAVIER - O Sr. ASS~Z
Brasil declarou
que as eleições foram legitimas, que se respeitou a vontade
soberana da Nação. Leia o discurso de S. Ex.
O SR. AMARALPEIXOTO E a ele devemos essa obra
brilhante, que é o Código Eleitoral.
\
O SR. MIMJANO DE MOURA
O Sr. Assíz Brasil declarou isso ao descer, aqui, vindo da Europa, mtts sem conhecer o que se tinha passado, pois at6 afirmou que não
sabia se estava eleito.
O SR. PEDROVERGARA
- Passou pelo Rio Grande do Sul
e ouviu o testemunho dos correligionários. Talvez tenha conversado ate com V. Ex.
O SR. SIMÓES LOPES Declararam-no, também, outros
correligionários do orador, como o Sr. Gabriel Moacir, que
assistiu ás eleiçiDes no Rio Grande.
O SR MINUANO DE MOURA - Não conhecia as declaraçóes do Dr. Gabriel Moacir. Mas a qualquer que W. EXx.
citem, poderei opdr a minha opinião, firmada nos f'ai,~~.
Corri as campinas do Rio Grande, perseguido e acompanhado pelos "provis6riosn do general FlBres aa Cunha. 'Tem
as casas mais pacfficas, onde o alistamento se devia fazer,
dispensaram essa ordenança militarizada do Govêrno do
Estado.
O SR. PEDROVERGARA- Mas V. Ex. nuncà reclamou
publicamente contra esse fato, prova de que não 6 verdade.
Qualquer cousa que ocorre na politica riograndense, W,
EEx. divulgam e fazem logo escandalo.
O SR. MINUANO DE MOURA - V. Ex, ignora os fatos.
Queria que reclamasse mais do que fiz?
Tapo imediatamente a boca do nobre Deputado.
O SR. ASCANIO
TUBWO V. Ex. não tapará a boca de
ningu6m, porquê não está dizendo a verdade. (Trocam-se
veementes apartes. )

-

-
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-

O Sr. Presidente (fazendo soaT os timpanos) - Atenção! Os debates devem ser conduzidos com a devida sere-

nidade. Peço a atenção do crador e solicito aos nobres4Doputados que 1120 o interrompam tão insistentemente.
' O SR. MINUANO DE MOURA
Vou mostrar como: ponto por ponto, estou habilitado a contradizer quaisquer arwi-'
~ õ e sgue se façam nesta Casa.
O Srt, RAUL B ~ ~ E N C O U R V.
T Ex. me permite um
aparte?
O SR. MiNüANO DE MOURA
Ainda não 'respondf ao
Deputado Pedro Vergara, Quero dizer a S. Ex. que protestei
e que fiz mais do que um protesto romantico, porquê foi judicial, perante o juiz eleitoral da cidade de Cachoeira, no Rio
Grando d a Sul.
O SR. PEDROVERGARA De tal protesto de V. I%.
o
Rio Grande não teve conhecimento..
O SR. 13iiNUAiV0 DE M O l J M
Fiz o protesto, afirmo,
porque, senhores, nas vésperas da eleicão até orr clarins da

-
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Militar enchiam as ruas da cidade de Cachoeira 1
(Trocam-se novos apartes. Soam os tímpanos. )
O SR. AcITRcIo-T~RRES Sr. Presidente, se V. a.nã'c
pode manter ao orador a palavra, comza sua autoridade, sus-

-

penda a Sessão.
O SR. PEDRO
V E R G .~ Temos o direito de aparteur e
havemos de fazê-lo.
O SR. AC~RCIO
T ~ R R E S E aos outros cabe, tambem, o
direito de falar. (Mu$to bem.)
O Sr. Presidente - Atenção! A obrigação não 6 s6 do
Presidente em manter a ordem. Aos Srs. Deputados corre
também o dever de auxiliá-lo n8sse objetivo.
Tem a palavra o Sr. Minuano de Moura. .
O SR. MiNUANO DE MOURA
Sr. Presidente, Sechores Constituintes, acudo, agora, áquilo que o Sr. Depiitadrt,
Ascanio Tubino, dizia ser uma inverdade ser a simples voz
da minoria. Devo dizer, no recinto desta Assembléia. e ao
Brasil inteiro, que n6s não somos, de modo nenhum, a minoria no Rio Grande do Sul. N6s não somos, como podemos tanibém afirmar, a maioria, porqu8 n6s somos o Rio Grande dcr
Sul inteiro. (Protf:stos da bancada liberal. gdcha.;)
O SR. PEDRO
VERI3 a afirmação de todas as minorias.
O SR. MINUIuVO DE MOU-RA
A politica de exceções,
a politica da ditadura é uma pagina que ainda h& do ser
lavada dentro do meu Estado, tão prontamente a revolução
cumpra com aquele dever primordial que foi o ponto cardeal
do seu programa: o de restituir a Nação ao domfnio ae si
mesma.
O SR. GASPARSALDANRA Por que W. EEx., que estavam com o revs:ução constitucionalista, não dominaram o
Rio Grande do Sul e -não deram braço forte a São Paulo?
O SR. MINiJANO DE MOüRA - Não eramos a f6rça,
nem o Tesouro do Rio Grande do Sul, mas sim a opinião.
(Trocam-se vários apartes. )
O Sr. Presidente - Peco a atenção dos Srs. Deputados
O Regimento exige que cada Deputado peça ao orador permissão para interrompê-lo.
O SR. RAUL BIT~ENCOURT
- O orador p e ~ i t eum
aparte?
O SR. MINUABO DE MOURA
Ainda não estou falando.
(Risos)
Srs. Constituintes, não conseguira o Rio Grande do Sul
liberai me demover do propósito que me trouxe a esta bibuna.
O SR RAUL B I ~ C O U R TV. Ex. dS licença para
am aparte?
O SR. MINDANO DE MOUGQuero demonstrar ao
Brasil a realidade do que ali se passa
O SR. RAZ~Z BITTE~YCOURTV. E k dá licenga para um
aparte?
SR. MINUmO DE MMOURA
N6s não somos..
" O
O SR. b t i i Bmmcoum
Veja, Sr. Pregaente: se ae
péde licença, de ac6rdo com o Regimento, o orador não-a
da.
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O SR. MINUANO DE MONão dou licença a
V. Ex., porquê o Rio Grande liberal 6 o que a i se vê: não

satisfeito de nos arrancar tudo,-quer roubar a um seu representante ,nesta Assemb16ia os únicos minutos .que êle
tem para clamar em sua defesa. não doi: mais licença. V.
Ex. já me interrompa bastante, e espero que o Presidente
me assegure o uso da palavra.

-

O Sr. Presidente
Lembro aos nobres Deputados que
o Regimento estabelece que o Deputado deve pedir ao orador permissão para apartefi-lo, mas não impõe que o orador concsda essa permissão.
O SR. RAuL B~TENCOUFLTDarei o aparte, sem-&-=licenta.
O SF. MINUAIIO DE MOURA
Sr. Presidente, a i
está, justamente, a intolerancia, o exemplo vivo do quê
acontece no Rio Grande do SUL
O SR RAUL BITTENCOURT
- V. Ex. declara que o Partido Libertador 8 maioria, e eu quero dizer que o Partido
Liberal aceita a frase de V. Ex. como um um repto, e nisso
tem muito gosto. Na primeira eleição, desejamos ver a confirmação da verdade popular do Rio Grande do SUL
O SR. MLTI17ANO DE MOURA
Para isso, não era necessário 17. Ex. me tirar tanto tempo.
.O SR. U m B ~ E N C O U R TTomei muito pouco tempcj.
O SR. RiIINUANO DE MOURA
Tenho poucos mimtos. Como j& disse o ilustre Deputado Cunha Vascncelos,
subimos a esta tribuna com a lingua presa aos ponteiros
do relógio.
Quero dizer que somos a totalidade do Rio Grande do

-
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0 SR PEDROVERQAR~
-Sr. Presidente, peço a atencão
para o fato de não estar o orador tratando de assunto constitucional.
V~ZES
Ohl
O SR. MINUBNO DE. M o a 4
Quero acentuar, Sr.
Presidente, de modo abs_oluto, que somos a tot8lidade do
Rio Grande do Sul, a@ trazida por mais de quarenta mil
votos. votos que não são, de modo algum, urn computo eleitoral, mas, apenas, um indice da Sravura e do heroismo- do
povo riograndense, na primeira convocação voluntária de
um eleitorado, que não queria, nem podia permiti., se
fizesse os funerais da altivez e do brio do meu Estado.
Senhores Constituintes, desejo sustentar simplesmeate
-isto: votar com a oposição, votar contra a ditadura, no RIO
Grande do- Sul, correspondia, antes de mais nada, a oomprometer e arriscar, desde o imperativo indispens&vel da
subsistência at6 o patrirnbnio sagrado da vida
O SR. GA~PARSALDANHA -'NO
entanto, a oposição
--. con*
ta' com tres Deputados nesta Casa
O SR * A ô a w ~ oT
D
B
m
JZ história mal contada ~ e 1 0
orador.
. O SR S ~ Ó E SLOPES 12 uma injustiça do orador.
O SR MJNJANO DE MOIRA
Não 6, absÓlÜtamente,
injustiça
O SR. SRYSÓES LOPES
NAste caso, aplicarei o têrmo
próprio: B uma inverdade.
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- 215 O Sr. Presidente - O oradòr, pelas notas constantes na
Mêsa, dispõe de uma hora, porqu6 o Sr. Deputado Campos
do Amara1 cedeu a S. p.meia hora. A Sessão, por6m, pelo
Regimento, deve terminar ás seis horas. Nestas condições,
S. Ek. não poderá terminar o seu discurso, a menos que seja
requerida a prorrogação da Sessão.

O Sr. Ascanio TSbino (Pela ordem) requer e obtem prorrogação da Sessáo por mais meia .hora.
'O Sr. Ninnano de 1Ioura (Cont@unnclo) - 31~lu.t.o obi-igado aos nobres colegas.
Se me permitir a representação liberal, que aquí me
acossa, irei na argumentação decisiva ao fim do meu ducurso.
Estou aquf, como disse, simplesmente para narrar os
fatos. Náo pude, sequer, como era minha intenção, Sr. Presidente, trazer ao conliecimento preciso da Casa aquilo que
era uni resumo, ccimpIeto e absoluto, das normas do meu
Partido: o programa Libertador e o que éle tem decidido
em seus Congressos e elaborado nas suas plataformas.
Peco, portanto, a V. Es., Sr. Presidente, faça inclulr,
como parte integrante de minha oracão Bste resumo, que
se refere fi parte program4tica do Partido Libertador.
Desejava traze-10 ao seio da AssemblBia Constituinte,
para que ficasse evidentemente delineada a nossa grande
ideologia - a ideoíogia - que, poderíamos dizer, foi escrita
com sangue e forjada pelo aço das essadas d e seus heróis.
Xão surgiu após a arrancada de Outubro, em que apareceram
os grandes ide6logo.s improvisados.
asse programa comecou a ser escrito nas cosilhas do Rio
Grande do Sul, desàe 1923; colimou já grande vitória pois,
aqui serão plasmadas muitas das suas id6ias, na Carta que
iremos outorgar, dentro de alguns dias, ao Povo brasileiro.
Deixo, aos que virem o resumo, que fiz, e aos que lerem
o que ir8 ser proclamado nesta Casa, verificar o que se
conquistou dentro de nosso programa. De modo que eu, como soldado do Partido, posso voltar desta minha improvisação de representante do Povo, conciente de ter bem cumprido o meu dever, levando para glória de meu Partido, um
grande acervo de conquistas.
Temos, dentro de nosso proqama,. teses que, agjtadas
aqui, seriam verdadeiramente acadêmicas, porquê J B fizemos, para nos desviar disso, a s seguintes ressalvas, nas
emendas que trouxemos B Casa.
Dissemos o seguinte:

"Ser~aagora tentativa baldada a modificacão do
Substitutivo sob lineamentos diversos.
Isso, entretanto, não .impede
antes exige
O
esclarecimento pr6vio de que, trazendo nossa colaboração, expressamente ressalvamos todas as ifias que,
consubstanciadas nos programas dos partxdos em
Frentemanica, não logrem, no momento, aceitação in-tegal,

-
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Assim, não agitámas, d e modo a l e m , a s teses que podetornar-se puramente académicas. Por exemplo, somos
contra o voto ativo e passivo do mjlitar. Pelo nosso programa não damos ao militar o direito de votar, _ne-m
ser

riam

e

- 216 votado. No momento em que ele pretenda ingressar na política deve, forçosamente, deixar a tropa.
- Queremos, Sr. Presidente, que o ExBrcito seja o grande
mudo, porquê n6s, .pela nossa ideologia, s6 reconhecemos ao
soldado, ao militar, aquelas linhas paralelas da abnegaqão e
do sacriffcio, do patriotismo e da gldria. (Muito bem.)
De outro modo, somos pela extensão absoluta do habeas=corpus, mesmo no predominio do estado de sit.io e reconhecemos 6 justiça o direito, at6, de investigar os motivos da
medida.
Somos tambBm, Senhores, pela deliberação privativa do
Poder Legislativo para decidir da intervenção nos Estados,
como da decretação do sftio. Não admitimos, do mesmo modo, sequer, um sftio preventivo, porque a verdade é que o
sitio nada previne e nada debela.
Isso j5 está nos arestos
s arestos Iiiminosos
como
os da Suprema Ctrte dos Estados Unidos afirmando: 'quando para salvar um pafs, regido por instituições livres, se
requer o sacriffcio frequente dos seus princfpios cardeais.
que asseguram tais prerrogativas, não vale a pena salvar
êste pafs".
São essas, Sr. Presidente, as lições e as normas que
nos congregam e nos dirigem nos lineamentos do nosso partido.
Devo dizer e confessar sinceramente á Casa que trazia
delineado o esb6ço de um trabalho, mas a patrulha liberal
que aqui está.. .
O SR. ASCANIO
TUBMO Patrulha, não. 33 uma bancada inteira.
O SR. MWUANO DE MOURA - .. me desviou completamente da ação.
O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS
- Não desviará de agora em
diante.
O SR. MINCT-4NO DE MOURA - E ela não é s6 capaz
desviar, mas também de prender-me.. .
O SR. DEMÉTRIO
&VIER - V. Ex., solidário com a revolução de 32, deixou-se ficar no Rio Grande do Sul; não
foi 5 guerra e não foi preso..
O SR. MINUANO DE MOURA
Não fui á guerra porque não tinha elementos, como todo o Rio Grande do Sul
não foi.
O SR. DEMÉTRIOX A V ~ 0 s Srs. Borges de Medeiros
e 4 h u l Pila, abandonando a revolução de 30, foram si
guerra em 32, sem recursos. Honraram, de fato, a bravura
riograndense, enquanto o orador, solidário com eles, -não
foi a luta e ficou em casa, garantido pelo Governo.
O SR. MiNlJANO DE MOURA
Não queiramos -!r
viver o passado. A bravura riograndense esteve nas cochllhas com Borges de Medeiros e Raul Pila.
Essa foi a bravura que esteve lá. E não ser& nenhum
dos senhores, que aqui estão, que viesse duvidar, por um
minuto, da bravura do mais humilde soldado do Partido
Libertador.
.
O SR. D E M ~ I %VIER
O
Não a contesto, mas o certa
6 que V, Ex. não foi ã guerra.
"
O SR. MINUANO DE MOURA - Não poderia duvidar
quem quer que fosse Não haveria neste remto. ou fora
dele, quem pudesse duvidar.

-
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Minha pessoa não está, absplutamelite, em= causa.
Digo, apenas, que nenhum soldado do meu partido poderia'
ter posto em dúpda a sua coragem em prol da dignidade
e da altivez do Rio Grande.
Desviado que tenho sido. vou acudir ao ponto capital e .
preciso das "Disposições Transitóriasn, cuja parte me
coube, por gentileza dos meus companheiros, esclarecer e
debater ' no plen6io.
O SR. PEDROV W Q ~ Com muita serenidade e
brilho.
O SR. M I N U M O DE MOURA - Sustentamos, antes
de tudo, senhores, a emenda que se refere anistia ampla
e absoluta. Queremo-la de acbrdo com o que está disposto
na nossa emenda:
"É concedida anistia amp!a a todos quantos tenham cometido crimes politicos ate a presente data".
"Ficam reintegrados em seus cargos, postos ou
serventias, todos os que, em consequencia,das~revoluções de 1930 e 1932, foram demitidos, reformados,
dispensados, aposentados ou postos em disponibilidade compulsoriamente, ou sem processo prévio em
que se lhes apurassem a responsabilidade. São deolarados insubsistentes os atos de restripão ou suspensão de dlreitos polfticos expedidos pelo atual Gover;
no Provisório, em consequência das ditas revoluções.

Somos, portanto, partidários de -urna anistia ampla e
absoluta. Queremos que a medida se estenda a todos, não .
como obra e graça dos dominadores do dia, mas, sobretudo,
p o r q 8 se acha na conciêpcia geral da Nação (Muito bem) e
s6 nao está na conciência do Governo, porqu6 a Ditadura
nao tem conciência.
O SR. D E M ~ I XAVIER
O
A anistia ser& outorgada
muito em breve.
O SR. MINUANO DE MOURA - Os oprimidos, senhores,
estão cansados de ouvir essa voz do poder. A anistia é prometida, no Brasil, por todos os govêrnos. Torna-se, pordm,
necessário que venha agora, por deliberação espontanea e
nobre da Assembléia. Façamos inscrever a medida no tdpo
das Disposições Transitórias da Carta Constitucional que vamos dar ao Pais.
Urge,.taml+m, senhores, apurar os atos e as contas dp
governo ditatorial, ou então - como também se pede e pleiteia na. emenda da bancada da Frente imica
suprimir O
art. = i 4 das Disposições Transitórias, alias, de acbrdo com
outra emenda do nobre e ilustre representante do DistntO
Federal, Sr. Sampaio Correia.
Teremos de pedir & Ditadura conta de seus atos, ou,
então, riscar do texto constitucional esse artigo, para que,
p ~ s t e r i o r ~ e n t possa
e,
a Justiça apreciá-los.
Náo se compreende, senhores, venhamos aqui aprovar,
no escuro, sem conhecimento de causa, sem debate, os atos
de um governo desmandadq> que se separo! do Povo, e que
gastou, na sua vigencia, mais de dois milhoes de contos, dos
quais apenas 45 mil passaram p e b crivo da fiscaiização.
Como iremos aprowr os atos de -um governo que, visceralmente, divorciado de toda a Nação,- não conta mais com os
aplausos de quem quer que seja, e para o qual uma atitude

-

-

mesmo de mera conformidade deve ter um lançamento eorrespondente no passivo da riqueza nacional.
Vamos, seaores, finalmente - marchando para outro
dispositivo, tão nobre, talvez, como todos êsses - o da escolha do Presidente da Repiíblica, cuja autoridade emanar8 da
soberania da Assembléia.
Deveremos escolhê-lo de acdrdo com o critério que íuigarmos possa concorrer para melhorar e salvar o Pais.
O SR. DEMI~TRIO
X A V I~ V. Ex. d8 licença para um
aparte ?
O SR. MINUANO DE MOURA - JB disse que não permito á bancada liberal do Rio Grande do Sul arranque a voz
que quer clamar em defesa dos oprimidos !
O SR. DENIÉTRIO
X ~ m m- Se V. Ex. não dA licença para
o aparte, 6 que teme a nossa contestagão.
O SR. MIXUANO DE MOURA - Não o permito de modo algum, porquê TV. EEx. têm tempo para tudo. Se
W. EEx. são a maioria, reformem o Regimento, e eu estarei
aqui a todas as horas, a todos os momentos, para aceitar e
rebater o repto que a covardia dos prepotentes costuma dirigir á fraqueza dos oprimidos.
O SR. DEM~RIO
XAVIER V. Eã., oprimido ?! Admiro-me de que faça uma declaração dessas..
O SR. Asm-10 TUBINO- O orador quer insultar impunemente.
O'SR. MINüANO DE MOURA
Não quero insultar
quem quer que seja.
O SR. R4tz BITTENCOURT Não toleraremos insultos
sem apartes.

-
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O Sr. Presidente

- Atenção!

O SR. MINUANO DE MOURA - Quem fala aqui sou-eu,
.
independente da intolerancia de W. E%.
O SR. RAUL BITTENCOURT
- V. Ex. é que B intolerante;
quer todo. o direito de falar, embora desrespeitoso com os
companheiros de bancada e com a Assembléia.
O SR. NINUANO DE RIOUEM
Absolutamente. Eu s6
n&o quero 4 que me desviem da rota que vou seguindo.

-
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O Sr. Presidente
Apelo para o nobre orador no sentido de se exlernar o mais serenamente possivel.
O SR. YiNUANO DE MOURA
Estou seguindo 8 triIlia precisa, traçada pelo Regimento da Casa, qual a de discutir a matéria constitucional. Estou falando sbbre as "Dj5
posições Transitdrias" e os deveres de que nos achamos mcumbidos.
O SR-DEMÉTRIo =VIER
V. Ex. dtí Iicença para um .
a~arte
4
O 'SR. dbZMIaNO DE MOORA.
Não-posso. (Riso.1
O SR. D-O
XAVIERO aparte seria elucidativo,
O SR. MINOANO DE MOURA
Tenho; Sr. Presidente, a
- +pressão
de que, em toda a extensão do meu discurso, ainda
nao foi possivel, sequer, delinear perfeitamente uma idéia ou
concretizar um penodo em definitivo.

-
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- 219 Aqui estou para precisar os fatos e 6 por isso que disse
que, se a maioria tem com que me contradizer, disponha da
sua autoridade, bastante para reformar o liegimento. Erga
a tribuna da A~ernblCiaonde quizer e eu estarei plantada
nela para discutlr e debater. Estou aqui jungido pela hora e
nada fiz na diretriz do meu trabalho, do qual chego ao termo
para ferir de lance justamente as xossas obrigações e os,
nossos deveres.
Quero aludir á eleipão do Presidente da República que,
acho, vai emanar d a soberania desta Casa, porquê tenho a cer- .
teza absoluta de que não ha aguí uma maioria voluptuosa aos
acenos da Ditadura. Assim não creio, não posso admitir que
a escolha do-presidente da República, que nos cpmpete, seja
decidlda e feita nos conciliabulos e nos compromissos dos Interventores.
O SR. DEMÉTRIO
XAVIER - Nem a Assembléia admitiria
isso.
O SR? MINUANO DE &lOURA- Não admite de modo algum, senhores, porquê seria, se assim acontecesse. encontrar
na nossa terra Stawisliys que fossem levar á casa de prégo da
Ditadura a cautela de um penhor que não possue - o da livre
opinião dos Estados brasileiros.
Eis parte da trilha, Sr. Presidente, a que me tracei c n5o
pude cumprir no todo. Se tiver a ventura d e i o l t a r zI tribuna, falarei com a energia è altivez dos filhos do Rio Grande do SuT para dizer a todo o Brasil que tudo lá 6 produto da
opressão e da violência. (Não apoiados àa >ancaia sul-riograndense .)
Esperemos e suspiramos pela Constituição, pela Lei B C
sica que permita ao meu Estado respirar de novo..
O SR. PEDRO
VERGARA
-A altivez dos filhos do Rio Grande não permitiria a opressão de que V. Ex. fala.
O SR. MINUANO DE MOURA
. que lhe permita escolher, livre e nobremente, os seus mandatários, que não se
faça de modo algum o que se pretende, isto 6, o prolongamento da Ditadura, a imposição da força.
Senhores! Vamos decidir imperiosamente, dentro de pouco tempo, da sorte da Naçiio brasileira. Devemos ter atitudes
definidas e definitivas. É preciso, 6 nccessiírio que elas assim
o seJnrn, afim de que a Pafs ssaibn quais aqueles .que querem
arrastar 8 Pátria para o caminho do opróbio e da deshonrn,
e quais aqueles que a querem batendo a estrada larga da salvagilo nacional.
E6s, senhores, estamos colocados, para decisão de nossas
'atitudes e de nossos votos. numa culminancia e num pedestal
a que ninguém poder8 chegar. Estamos também diante de
uma responsabilidade que nada poder8 diminuir.
Saibamos, portanto, cumprir com althez e nobreza o
mandato imperativo que nos outorgou o Povo brasileiro; e,
quando chegar o momento de tal deciszo, que todos aqui,
Constituintes do Brasil, digamos, diante da h'ação deslumbrada, que saberemos cumpnr nosso dever, porquê, nesse
momento, repetindo a frase insigne de Loustalot, diremos
uns aos outros: "S6 eramos pequenos ;porque estávamos de
joelhos. Levantemo-nos!" (Muito bem; muito bem, Palmas
no recinto e nas g d h a s . O orador 6 viuamente cumprimen-
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O Sr. Presidente
Vou levantar a Sessão, designando
para a de amanhã a mesma

Continuação da discussão do projeto n. i-& de 1934.
(Substitutivo Constitucional.
298 S~sção.
)

-

Levanta-se a Sessão, 3s 18 horas e 15 minutos.

125" Sessão, em 19 de Abril de 1934.
Presidência dos Srs. Antônio Carlos, Presidente; Pacheco de
Oliveira, P Vice-presidente, e Cristóvão Barcelos, 2"
Vice-presidente

1
A's 14 horas, comparecem

OS

Srs. :

Ant6nio Carlos, Pacheco de Oliveira, Crístovão Barcelos.
Tomaz Lôbo, Fernandes Thvora, Valdemar Mota, Alvaro
Maia, Luiz TirelIi, Alfredo da Mata, Líno Machado, Magalhães
de Almeida, Rodrigues Uoreira, Costa Fernandes, Carlos Reis,
Adolfo Soares, Godofredo Viana, José Borba, Pontes Vieira,
Ferreira de Sousa, Alberto Roselli, Gdon Bezerra, Pereira
Lira, Agamenon de Magalhães, Arruda Falcão, Mario DoAlde Sampaio, Simões
mingues, Augusto Cavalcanti, José s&,
Barbosa, Humberto Moura, Góis Monteiro, Valente de Lima,
Sampaio Costa, Rodrigues Dória, Deodato Maia, J. J. Seabra,
Marques dos Reis, Prisco Paraiso, Magalhães Neto, Alfredo
Mascarenhas. Le6ncio Galrão. Honero Pires. Negreiros Falcão, Alofsio Filho, Francisco Rocha, Lauro Passos, Godofredo
Menezes, Henrique Dodsworth, Sampaio Correia, Leitão da
Cunha, Olegário Mariano, Nilo de Alvarenga, Prado Kelly,
Aciírcio Tõrres, Fernando Magalhães, Soares Filho, Lemgruber Filho. Martins Soares, Pedro Aleixo, Augusto de Lima,
Xegrão de Lima, Augusto Viegas, Mata Machado, Vieira Marques, Raul Sá, Furtado de Menezes, Crictiano Machado, Policarpo Vioti, Daniel de Carvalho, Levmdo Coelho, Belmiro de
Medeiros, Campos do Amaral. Carneiro de Rezende,-Teotdnio
Monteiro de Barros, Guaraci Silveira. José U1piano.- Cincinato
Braga, Lacerda Werneck, Alfredo Pacheco, Francrsco Vllanova, Plínio Tourinho, Lacerda Pinto, Nereu Ramos, Aarão
Rebêlo, Carlos Gomes, Carlos RIaximiliano, João Simplício,
Renato Barbosa. Demétrio Xavier, Pedro Vergara, Ewfa
Ribas, Adroaldo Costa. Minuano de Moura. Gilbert Gabeira,
Antônio Rodrigues, Valdemar Reikdal, Martins e Silva, Francisco Moura, Antdnio Pennafort, SebastiZo de Oliveira, João
Vitaca, Eugdnio Monteiro de Barros, Edmar Carvalho, Ricardo Machado, Augusto Corsino, Horácio Lafer, Alexandre
Siciliano, Euvaldo Lodi, MBrio Ramos, Teiseira Leite, Pinheiro Lima, Abelardo Marinho, Nogueira Penido (113).
O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o comparecimento de 113 Srs. Deputad~s.
3%
a3erta a-Sessão.

-

O Sr. Fernandes ~ á v o r a(2O Secretáfio) procede .á leitura da Ata da Sessão antecedente. -

O Sr. Presidente - Se algum dos Srs. Deputados tem
retificações a fazer á. -4ta que acaba de ser-lida, queira enviá;las, por esc-rito á Mesa, na fórma do Regimento. -

Vem 6 Mesa as seguintes
RETIFICAP,~ES

Sr. Presidente. Sdmente hoje acabei de examinar a publicação das emenàas,apresentadas no Último dia do prazo regimental. Para fixar minha atitude em face de uma delas,
que substitue todo o capítulo s.Obre a organização federal,
devo declarar que a assinei reservando, no tocante ao artigo
19, .o meu ponto de vista consubstanciado em outra emenda
que apresentei e na-qua! se atribue, privativamente, á, União,'
os impostos cão mencionados nos a ~ t s .14, 15 e 17 do projeto constitucional, mediante a entrega de 40 % aos Estados.
Aproveit~a oportunidade para declarar também que s6 hoje
concluirei a revisáo do discurso ontem pronunciado, para a
sua publicaçãa oficial, corrigindo falhas e incorreçóes, que
se notam, nas publicações já feitas. E' o que peço conste d a
Ata desta .sessão.
Sala das Sessões, 19 de Abril de 1934. - Soares Filho.
2
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Foi lido, ontem, na hora do Expediente,: extenso memoria1 dirigido a esta AssemblBia, a o qual .a Liga Sul Matogrossense pede o -desmembramento da parte sul de Mato
Grosso para formação de um novo Estado a que se denominaria - Zstado de Maracajú.
Tão desmoralizado e ridiculo é jA no meu Estado o movimento separatista, que 3li ningu8m o vê, senão como bandeira de oposição politica á Revolução, contra a qual, tendo falhado ,o recurso das armas em 1932, lançam mãos de
todos os meios e modos, agora, os seus adeptos.
Entretanto, extra-fronteiras, se poder& pensar, naturalmente, que o povo de Mato Grosso anele esse seccionament~
do seu imenso território si se atentar nas publicações, apelos e empenhos com que, pela imprensa ou por meio de
boletins, memoriais, folhetos e telegramas, os prosélitos da
abstrusa idéia tentam fazer crêr que se trate de um movimento respeitavel de opinião.
Não B assim. porem.
Eis porque esta explicação á ~ s s e m b l i i aConstituinte,
do que h& realmente. no meu Estado.
Que alegam os separatistas? Entre outros argumentos,
destituidos de importancia, os seguintes:
10. Que o sul produz 2/3 das rendas do Estado, rendas
que são aplicadas no norte;
20. Que a administração s6 aproveita os filhos do norte nos cargos da administração pública no sul;
30. Que a população do sul jamais teve representantes na Carnara dos_Deputados Estaduais;'
4O. Que a politica do Estado, feita n a capital, -não atende aos reclamos da população Çulina, e$.
Quanto .ao ' p&eí~o item, confundes ordinariamente,
os-separatistas, o conceito de arrecadação com o de rendas.
- -

Efetivamente, no sul se faz a maior arrecadação das
rendas do Estado, pois que ali estão os portos de saída dos
produtos matogrossenses, que procedem de todas as zonas
do Estado.
O sul de Mato ~ r o s s oconfina com Minas, S. Paulo.
Paraná e ainda com a 'República do Pa~aguai. Nas Iindes
estão colocados os postos fiscais c arrecadadores, as -4lfandegas, a s Mesas de Rendas, e k .
Os produtos matogrossenses, tais como o gado, o xarque, o mate, a ipeca. os metais e pedras-preciosas, as ma, deiras, o couro, a crina, etc., passam, ao sair para os mercados internos, ou dos países estrangeiros, pelos aludidos
postos, depois de satisfeita a respectiva tributação.
A arrecadação, é, pois, maior que a da região norte.
Mas as rendas são do Estado todo e não unicamente do
sul.
O segundo item, referente ao aproveitamento nos car-gos públicos apenas dos filhos do norte, não esprime igualmente a verdade dos fatos. Demonstra, além de tudo, que
não há, a nortear os separatistas um ideial superior e patriútico, senão a ambição de domínio das posições,
Mato Grosso, ao contrário do que fazem crêr, segue
a política do aproveitamento de todos os valores que 6 terra
aportam, levando o concurso da sua inteligência e do seu
braço para a sua grandeza e prosseridzde.
Assim é que se pode afirmar sem receio de contestação, que 50 % do funcionalismo estadual existente no sul,
é constituido de elementos de outros Estados, que costumamos acolher com carinho e hospitalidade amiga.
Tanto assim é que,. os Prefeitos, os Juizes, os Promotores da Justiça, os serventuários desta, os Coletores, ou
seja, a quasi totalidade dos representantes da administração piíblica, é, na citada zona, de elementos de outros Estacios
da Federação.
Uma estatística a que se procedesse dèmonstraria cabalmente esta asserção.
O que, ao revés, se prova com facilidade, 6 que os elementos que pugnam pelo desmembramento do meu Estado,
sao, na sua qunsi totalidade, filhos de outros Estados. Matogrossenses, e matogrossenses de responsabilidades morais,
sociais e ~olíticas. aoucos, muito ~oucos,menos talvez de
meia duziã existem,- que emprestam seu.ap6io e sua solidariedade ao movimento impatriótico.
33 necessário que a Assembléia atente nesta verdade:
O elemento que pleitea o desmembramento de Mato Grosso, não 6, nem podia ser, matogrossense.
Os meus conterraneos desejam ver o Estado prospero
e feliz num s6 corpo e com uma s6 alma.
O terceiro argumento, qual o que diz que o sul jamais
teve representação politica, não procede ainda contra o
norte, senão contra os pr6prios separatistas..
A representação politica nos congressos, ou nas assemblbias, se conquista pelo voto. Tanto maior será a representação, quanto mais numeroso f8r o eleitorado.
Se é exato que na república velha nenhum valor tinha
. o voto, também o e que, comS^ainstituição do sufrágio secreto, assegurou-se o direito de representação a todos os
grupos ou correntes ponderãveis da opinião.
Os elementos separatistas do. sul de Mato Grosso, ,conquanto houvessem sufragadcp em 17- de Setembro do. ano'
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- 224 -passado (o pleito de 3 de maia. fora anulado), oom entusiasmo- os nomes dos Srs. AntBnio LeBncio Berraz e Gastão de Oliveira, para seus representantes no seio desta Assembleia, não lograram-eleger um s6, tão forte e tão pujante
é a sua corrente!
4O. Não é exato qúe a polftica do Estado deixe de atender aos reclamos da populagão sulista. A aceitar-se tal
assertiva, teremos que aceitar, como corolário natural e 16gico, a-fraqueza da força de opinião-do sul para impor aos
dirigentes a realização dos seus anseios e o rem6dio para as
suas necessidades imediatas.
Que polftica seria, então, a do norte, que desprezasse
a grande força eleitoral do sul, em não lhe atendendo 6s
justas aspirações?
O que 6 certo é que a administração não tem preferencias no cuidado e no zelo da prosperidade, assim do norte,
como do sul e ainda do oeste e do leste. Ela distribue seu
auxílio e seus carinhos de modo material, objetivando o engrandecimento material e moral do todo para a conservacão
da sua integridade territorial, bem como do seu soberbo
patrimbnio hist6rioo no seio da Mãe Pátria.
Sala das Sessões, 19 de Abril de 1934. - Alfredo C.
Pacheco.

DECLARAÇÃO

.

Exmo Sr. $residente da Assembléia Nacional:
Rogo a V. Ex, haja por bem mandar constar da Ata da
Sessão de hoje, que estou inteiramente solidário com o-Requerimento n. 3, aprovado n a 424a Sessão, realizada a 18
de Abril de 19\34.
,Sala das Sessões, 19 de Abril de 1934. - Abelardo Ver-

. gueiro Cesar:

Em seguida, é aprovada a Ata da Sessão antecedente.

O Sr. Presidente

- Passa-se

& leitura do Expediente..

O Sr. Tomaz Lôbo (i0Secretdrio) procede & leitura do
Espediente a ser lido.

3
O

Sr. Lemgrnber Filho

O Sr. Presidente
Deputado.

- Pego a palavra, pela ordem.

- Tem a palavrg pela ordem, o nobre

O Sr. ~e&grnberFilho (Pela ordem) - Sr. Presidente,
prevalecendo-me do precedente aberto pela Mesa, quando,
na Sessão de ante-ontem, aceitou uma declaracão pela Ordem, formulada selo Deputado Henrique Dodsworth, relatí=mente i5 incorreção com que foi públicada emenda da au' .toria de- S. Ex., venho tamb4m pedir a V. Ef. faça constar
da A t a d a Seçsãojie hoje o meu reparo qumto a um e ~ f qoco, lamentável p-ãra mim, qual o do aparecimento de
- minha assinatura numa emenda subscrita - pelo Deputsdo
Góis Monteiro, de nlímero 1.675 onde, em vez do Deputado
- Luíz Sucupira, figura 'o meu nome..
'
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Faço esta declaração, Sr. Presidente, porquanto, tendo
eu subscrito e conseguido assinaturas de diversos- colegas
para algumas emendas defendidas pela Federação Feminina,
procuro, tanto quaiito possível, não ter complicações, principalmente com quem me não devo complicar. (biuito bem;
muito b e m . )
O Sr. Presidente - O nobre Deputado n5o precisaria
ter invocado o precedente: bastaria invocar o Regimento.,
As-palavras de S. Ex. estavam rigorosamente dentro do Regimento, no tòcante ás enunciaçóes relativas ao uso da palavra "pela ordemn.
Sua reclamação, ali&, já foi previamente satisfeita,
pois do Diário da Assembléia de hoje consta a retifica~ão
que S. Ex. acaba de pedir. ( P a u s a . )
A Assemblkia, conforme ofício lido em sessão anterior, foi convidada para se fazer representar na solenidade, a se
realizar amanhã, ás 9 e meia horas, em homenagem á, memória do Barão do Rio Branco.
Sòbre G assunto, foi presente á Mesa, e vou submeter 5
considera~áoda Casa, o seguinte

.

4
REQUERI3IENTO

Requeiro seja nomeada uma comissão de tres membros
para representar a -4ssembl6ia Nacional Constituinte nas
homenagens que \r50 ser prestadas pelo Centro Carioca ao
glorioso Barão do Rio Branco, no dia 20 do corrente.
Sala das Sessóes, 18 de abril de 1934.
Raul Sá.
Aprovado.

-

O Sr. Presidente - Em coiiseyuência do voto da Assembléia, nomeio para comporem essa comissão os Srs. Deputados Raul SA, Carlota de Queiroz e Abel Chermont.

5
REQUERIMENTQ

Esmo. Sr. Presidente- da .~semùléia Nacional Constituinte.
Requeiro transcrição. nos Anais da ,4ssemDléia, dos inclusos manifestos dos ferroviárioscda Estrada de Fcrro Ccntral do Brasil, que serviram de base para o movirncnto de
caráter grevista dessa ferrovia em 10 do corrente.
Sala das ~ e s s ó e i ,19 de dbril d e 1934. - Rug Santiago.
Aprovaóo .
. .

-

6

0-Sr. Presidente - Devo comunicar 5=..4ssembléia que, nos
termos do Regimento Último' Yotado, no tocante aos debates VOL-

XT
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- 226 constitucionais, a discussão do .projeto de ~onst~tuição
encerra-se hoje, automaticamente.
Há aíndá grande nfmerb de oradorei inscritos. A
partir de- amanhã, entretanto, de acordo som Ó que determina o próprio Regimento, deverão entrar em vigor as disposições usuais sôbre os trabalhos parlamentares, Assim,
para que eu possa continuar a dar a palavra aos Deputados
que se inscreveram sôbre assunto oonstitucional e não puderam falar, ser8 necessário que SS. EEx. venham á Mesa
ratificar as suas. inscrições.
Na forma do Regimento, vai-se passar á Ordem do dia.
.(Pausa).
Comparecem mais os Srs. :
Clementino Lisboa, Mário Caiado, Cunhá Melo, Abel cherrnont, iilárío Chermont, Veiga Cabra], Leandro PinheiroMoura Carvalho, Joaquim Magalhães, Agenor Monte, Hugo
Napoleão, Pires Gaioso, Freire de Andrade, Luiz Sucupira,
Valdernar Palcão, Leão Sampaio, Figueiredo Rodrigues,
Xavier de Oliveira, Silva Leal, Martins Veras, Berginaldo
Cavalcanti, Veloso Borges, irenêo Joffilp,. Barreto Campelo,
Souto Filho, Zuiz Cedro, Solano da Cunha, Arruda Camara,
Arnaldo Bastos, Os6rio Borba, Izidro Vasconcellos, Guedes
Nogueira Antõnio Machado, Leandro- Maciel, Clemente Mariani, Arlindo Leoni, Medeiros Neto, Artur Neiva, Edgard
Sanches, Manuel Novais, Gileno Amado, Arnoldo Silva, Paulo
Filho, Fernando de Abreu, Carlos Lindenberg, Jones Rocha,
Rui Santiago, Amaral Peixoto, Miguel Couto, João Guimarães,
Raul Fernandes, C6sar Tinoco, AlIpio Costallat, Oscar Weinschenck, José Eduardo. G m e r de Azevedo, Ftrbio Sodré,
Cardoso de Melo, Buarque Nazareth, Bias F ~ r t e s , Ribeiro
Junqueira, José Braz, Gabriel Passos, Delfim Moreira, JosB
Alkmim, Odilon Braga, Clemente Medrado, João Penido. João
Beraldo, Valdomiro Magalhães, Licurgo Leite, Celso Machado, Bueno Brandáo, JBques Montandon;=PIfnio=Correíade Oiiveira, AIcantara Machado, JosB Carlos, Rodrigues . Alves,
Morais Andrade, Almeida Camargo, Vergueiro César, Zoroastro Gouveia, Carlota de Queiroz, Abreu Sodré,- Antdnio Covello, Morais Leme, Eenrique Bayma, Josê Honorato, Kero de
Macedo, Generoso Ponce, João Vilasboas, Anttinio Jorge,
Idálio Sardemberg, Adolfo Ronder, Simões Lopes, Maurfcic
Cardoso, Frederico Wolfenbutell, Vitor Rassomano, Ascanio
Tubino, Raul Bittencourt, Gaspar Saldanha, Aiberto Diniz,
Cunha Vasconcellos. Acir Medeiros, Ferreira Neto, Vasco de
Toledo, Armando Laydner, Edmald Possolo, Guilherme Piaster, Milton Carvalho, João Pinheifo, Rocha Faria, ,Gastão de
Brito. Oliveira Passos, Davi Meinicke, Morais Paiva. (i16).
-

.

~ e i x a mde comparecer os Srs.:
Jeovg da, Herectiano Zenaide. João -aberto? Auguçf.4
Leite, Atila Amaral, Lauro Santos, Pereira Carneiro, Me10
Franco,-Ad6lio Maciel, Pandiá Caltigeras, Simão da Cu-a.
Aleixo Paraguassií,,Barros Penteado, Mário Whately, Hlp$ito
do Rego, Cardoso de Melo-Neto, Domingos-Velasco,Anes Dias,
- m e r t o S ~ e kMCirio
,
Manhães; Tálter Goslíng, Pedro, Rache,
-Pacheco e Silva, Roberto Simonsen, Leví Carneiro. (25)

:

-

Contiouaçãc da discilssão do projeto n. i-&
de 1934. (Substitutivo Constitucional
30'
Sessão).
--

-

- Entra em discussáo o pro.jeto.
Tem a palavra o Sr. Pereira Lira, que, como relator,
tem prefer6ncia.
O Sr. Presidente
,

O Sr.- Pereira- Lira (Pela ordem) requer e obtém per-

- missáo para

falar da bancada,

O Sr. Pereira Lira - Er. .Presidente, Srs: Representantes da Na1$90.
Era meu intuito ocupar esta tribuna depois d e ter, com
o cuidado, com a ponderação precisa, reduzido a escrito as
declarações que devo proferir, de maneira geral, s6bre todo
o substitutivo no tocante ás emendas em que fui interessado. Os trabalhos do 1 O comite, por6m:
trabalhos que nos
teem tomado todo o tempo, e que nos prenderam nesta Casa
desde 9 horas- da manhl de hoje, a -mim e aos dignos e ilustres mestres e companheiros d e relatório, ISfç. Sampaiu
Correia e Cincinato Bra-, - impediram-me rea-asse tal
dssejo.
Assim, sou forçado a omitir as considerações que tinha
a fazer, nc desalinhado de improvisaçáo, como alias, tenho
ocupado a atenção d a Assembléia, de outras vezes.
Desta, como das outras vezes, evi4aei qualquer assunto puramente político. Não descerei a debate a respeito
da matéria da intervençáo nos Estados, que fof objeto de
emendas por mim apresentadas, aipda mesmo depois de re- querida, neste plenário, a transcrição de documentos que se relacionam com o caso da intervenção projetada no Estado
que tenho a honra de representar quando da criação criminosa do famoso "Estado Livre de Princeza".
A bancada paraibana aguarda que o assunto seja ventilado na oportunidade da discussão de tal requerimento,
afim de trazer o seu depoimento sereno, não direi imparcial, mas inspirado nas lições da verdade,
Quero, por hoje, me inscrever no c0ro daquCles que
fazem, já. não digo o elogio, mas justir,a precisa, ao corpo
deliberativo aqui reunido, á Assembléia Constituinte da República, que tem, digamos de passagem, sem falsa vanglória para aqueles que aqui se acham, acumulado o mais precioso material que a história= política das nossas instituições pode registar em todos os tempos, e que comporta,
com superioridade, o paralélo, wdo só com relação á -Assembléia de 1824, como ainda em referência á propria AssemblCia de 1891, tão rica de ensinamentos nos seus Anais.- Terei d e justjficar algumas das emendas por mim oferecidas e de -sustentar tópicos dos- relatórios apresentados
e que estão por mim subscritos.
Parrr uisso, como elemento hist6ric.0, incorporo ao meu
discurso o programa do partido que me elegeu, o partido
.-Progressista da Paraibn, -porqu&,-na filturo, heii d e demons-.irar, qunngo rrlguqa dhGdrr se fizer a respeito -de qualquer ^

-
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atitude 'minha nesta Casa, qualque= que seja o motivo ou 6
-pretexto, que minha conduta foi sempre calcada nos dispositivos da :lei orgánica daquela agremiação política "cujos
postulados prometi defender e que defenderei aqui em todas as circunstancias.
Reservo para oportunidade-melhor o exame da questão
das sêcas do nordéste, apreciando as emendas. apresentadas,
para salientar a obra patriótica que a Revolução tem trazido a esse rincáo-do Brasil e qùe justifica, de maneira ampla, a sua solidariedade com os ideais que animaram a gente nordestina e com a sua a 6 0 ap6s a vitória de Outubro
de 1930. .
Deixo também para .outro momento o exame da questão
tributária que nâo me parece resolvida por qualquer das f6rmuIas até aqui sugeridas.
O SFL.IRENeo JOFFILY E' uma verdade.
O SR PEREIRA LIRA - Ela 66 terá solução condizent e com os imperatiiros das necessidades do Brasil. s e transcrevermos, literalmente, a t í b i o precario embora, n a carta
política que estamos elaborando, o que constava da Constituição de 91, mandando-se estudar, depois, por um órgão
tecnico competente - o Conselho Nzcional - os problemas referentes á reforma tributária brasileira, em face da
- ~ o l é t ade dados, = m e de or(;arnentos e elementos estatisti60s em que-possamos te^ confiança, porquê 'as estatísticas
aqui apresentadas não merecem, Srs. representantes da Na~ ã o ,essa confiança que muitos, de b6a fé, querem nelas depositar.
O SR VEIXSO BORGES- 56 um estudo definifivo do
assunto poderá :proporcionar ao povo brasileiro trabalho
condizente com as suas necessidades.
O SR. PEFLEIRA. LIR-4 - Agradeqs o aparte do nobre
Deputado.
Considero, hoje, liquida e tranquila a questão da Iiberdade de cátedra, tal qual está consubstanciada no :substitutivo. TambEm passo de leve sobre êsse ponto, declarando.
-em meu nome pessoal, que apoio esse dispositivo, porqu6
não: entendo que se possa p6r em diivida, nesta hora em
que vivemos, a "liberdade científican, que, já em 1892, Ruy,,
na sua reforma do ensino, assegurava -com caracteristicas
tão amplas quanto aquelas que o ~Ubstitutivoprocura im- por á nossa Carta Constituciona~. (Muito bem.)
Daria, ainda, antecipadamente, meu voto á unidade do
processo, e também ár midade da magistratura, se alguma
emenda, com ppssibilidade de exto, tivesse aparecido quanto
á tiltima mathria. .Não sendo possível dar &se -~otono s e i
tido de uma unidaãe completa e ampla, procurarei orientarme par-a uma solução que, melhor attendendo ao assunto, s e
aproxime da solução da unidade, pois que eIa constitue ma-- teria i ~ c r i t ano programa do meu Partido.
O SR. 'IREN~OJOFFILYV. Ex. não acha &e a uniãade da magistratura caracteriza um& tendencia da época
e não: deve fim sacrificada pelas oõnve@&ncias?-.
- -0-SR;P E R E ~ ~ ~ - ~ $ I R
- ~B~ r a d e g-oo aparte do qobre
Deputado. mtou de- inteiro-acbrdo com 4le; mas, na solução
-duma
-AssembIdia como
-esi& e m o s de oBsr o Ido, da
.
-.
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.cusar, porqu6, na hora em que ainda não estio discriminadas as rendas da República, nada impediria se fizesse uma
distribuição de molde a permitir que a Uniáo arcasse com
as responsabilidades do serviço de pagamento á magistratura nacional.
: O SR. IRIXÈO JoFFILY - V. Er. há d e me permittir um
aparte. Um pais que faz. reajustamento, gastando milhares
de contos. não pode alegar, absolutamente,: deficiencia de
meios para deisar d e adotar a unidade da justiça.
,
O SR. PERE~IRA,LIRA - ~ ã se
o me aprksente esse
a r y m e n t o de ordem financeira em detrimento do serviço
da justiça que se deve ministrar aos coneidadáos de nossa
Pátria, e que é o mais nacional de todos os servi~ospúblicos, porquanto é o elemento dinamico, para efetivaçáo dos
direitos e garantias dos brasileiros.
Nem se a r m e n t e , por outro lado, com os princípios
federativos. Quem quer que seja federalista, dentro desta
Assembl6ia, tem de pedir venia a Rui Barbosa, um daqueles
que combateram com maior denodo, com maior afinco, com
maior sinceridade, com maior conhecimento de causa, em
prol da ewlução dos principias federativos. Éle esposava a
unidade da magistratura, como a unidade do processo.
, Refutados in Zimine - porquê o tempo urge - esses
dois argumentos, pediria a atenção da Assembleia-para os
novos rumos da política criminal brasileira, enfrentados no
substitutivo, de- a1y m a forma, mas ainda não abordados em
seus pontos fundamentais.
Minha vida de advogado militante, durante alguns anos,
na esfera criminal, no meu Estado e -na Capital do República, me trouxe a convicção,, a certeza d e que o problema
da criminalidade no Brasil tem como elementos precfpuos,
no aspecto social, o porte de armas e a não regulamentaçáo
do problema do alcoolismo. N5o enfrentarei o primeiro dos
problemas, porquê o considero um caso puro e simples de
polícia, e depois porquê há, no substitutivo, dispositivo que
se prestar5 a urna legislação enérgica a respeito.
Tenho, entretanto, emenda que apresentei com a discreçao com que tenho riledido todos. os meus atos na -4ssembl6ia, a qual procura, sem desrespeito ás industrias vigentes que se dedicam ao alcool, dar contrble maior ac Estado, para que possamos libertar-nos dessa chaga que 3 o
alcoolismo, fator precfpuo da criminalidade no Brasil.
Não se argumente que, n a própria América do ~ o r t e .
a "lei sêca* acaba de ser abolida. Não; m;io foi-abolida; esta
de p6, O que lá aconteceu 6 que foi um pouco moderada nGseu íncpeto inicial,-definitivo e peremptório, para permipr
legislação mais branda, mas sempre defensora do_orgamsmo, da saúde e' da vida dos filhos da grande pátria:yankee.
O SR. ALOfsro FILHO- V. Ex. .não ignora p u e a lei
sêca, nos Estados Unidos, criou novas formas - de crimina-.
lidade.
'
O SR, PEKEIRA LIRA - V. Ex. ocupará a tribuna,
.certamente, para trazer seu depoimento esclarecido a res- peito;- $j&
tiver. oportunidade, então, em rkplica -eu conside-- rarei o aparte de V..B.cuja contr&uiçãcs-agradeço;.
.o-

Reconheço que a lei seca deu motivo ao aparecimento
de novas formas de'crùnialidade, semelhantemente a qual..quer forma de-repressão que sempre còndui consigo o g6rme9 de novas formas de criminalidade. Assim tamb6m a
força ptiblica, para reprimir os delitos, dár lugar aos crimes
propriamente funcionais, e nem por isso se vai deixar de
fazer efetiva a punição dos malfeitores. Assim sendo, no
aparecimento de novas formas de criminalidade na atividade
repressiva do Estaclo, não se seguiu que a América do Norte
abandon;isse, porquê não abandonou, mas moderou simpleirmente, a repressão ao alcoolismo.
Qùeria tagb6mpedir a atenção da ~sçem316iapara o
. pouco casò-me .se dispensou ao problema penitenciário-do
Brasil, e, sobretudo; á maneira pouco elegante, pouco tecnica com que foi enfrentada a questao da criminalidade
grupal, a de luta contra as a$sociações pura detinquir, que
tanto existem nas cidades como nos campos e que o substituti'vo, com ~ l s f v e linfelicidade, chamou de-"cri.palidade
dos sertanejosn,
Os sertanejos repeleh a insinuação -e a Assembléia vai
condenar a errônia da criação dessa figurs delituma. ES as'sim o caso de pedir a atenção dos responsáveis pela elriboração da Carta Magna, afim de que se apague nela êsse borrão e"se faça, com mais acerto e justiça, a repressão da criminalidade- das associaçõ~spara delinquir, sem ofenss ou
desprimor para- com os 'brasileiros que mourejam no distanciado dos sertões caluniados.
r
Não posso ainda cumprir a promessa do meu iiltimo
discurso, ,para atacar a questão da suppressão ou conservaçião do Tribunal do JW; e não poderei, também,_por ora:
responder ao debate que aqui se abriu em torno da yantagem de atribuir os delitos de imprensa e os delitos polfticos ao Tribunal Popular. Tenho na minha emenda uma
confiança completa e @soluta; tenho a conciência d e que a
verdade se encontra com a tradição liberal do pafç, lamentavelmente interrompida.

.do júri o.número 'ímpar de seus' meplbros, ,afim de se evitaro voto de; Minérya.·
..
. o SR. PEREIRA LIRA.-A contribuiçãôdeV" .. Ex., a
quàl endosso com· o'. maior fervor, é !Íigna da consideracãc
da Casa.
.
'.
.
.'
'.
.
Não' poderei,. Sr. Presidente, tocar senão de vôo. sôbre
o substitutivo; mas quero. afiançar aos. soberanosrepresentantes da Nação que não entendo ferida a "Organização federatlva·,p.or alguns dispositivos ql.!eforam. incluídos riêsse
substitutivo, a benefício da União.'
".
Digo, e digo com segurança, que se a F'ederação é um.
tipo de Estado, assume feição, de um modo geral, flexível,que varia~ de acôrdo êom os logares,com a época,com a situação. e com. as instituições dos países a que se destine a
orgailica federaL' Não" há· duas federações:. que obedeçam ,ás
mesmas línhasgerais .. Nada impede que a soberania .brasileira procure defender um pouco 'os interê3lses da coletivi.dade,·os .interêsses da· nacionalidade, .fazend.Q qualquer cousa .em benefício da:União, em restrição ao movimento do
estadual,ism o, que é toda a nossa vida repUblicana.' e que
começou na ,Carta de 1891', sob a leaderança, muito respeitada, mas também erraga, ,dospósitivistas, .os quais '__ permitam-me que. o diga~~ pesaram· nêsseass~to...'naAssem~
bléiade então. De accOrdoéoma ideologia que aceitavam e
proclamavam;' tiI1hamafi~alidade.da criação de ·"pequeliàs
pátrias",' conformea5lição.dec:A.ugusto .·Comte. . NãG -<i'ei,
ontem, como não dou, hOje,aIDinhi: adliesãoa ,êste .ponto
de vista. Nêsse ',sentido,sou daquêlesque 'procUram, sem
ofensaaosinterêssespeculiáresdos'Estados,-esobretudo,das'
municipalidades - porquê a municipalidade'" tem de ser 'a
célula da ,democrácia de amanhã - sem ofensa dos direitos
dos Estados e sobretudo . dasmunicipalida'des,daquêles que
procuram: .articular um.:-movimentoem beneficio da' União.
,A..ela, 'todo o poderpolitico-:-é 9 I.ema.
Ó SR. VELOSO BORGES - S6 assim terémos libérdade e
Federação no Brasil.
·,0 SR. PEREIRA LIRA-P·ol'isso, Srs •. R,eI>resen~:
tantesdaNação,.desdequepõmos na nossa Magna. Carta a
palavra~Federacão,-·· desde.· qUe nós. a .aceitámos, ~. e '
contra ela não há senão vozes 'isoladas;comoumas6 voz,
isoláda apareceu na Constituição de 189i - . temosdeproscreveI,' da nossa Magna Carta tudo, quanto fÔr fundamental-

menteinconci1i;ivel ~om'ela.
'~
. Nã~·Pos~o"compr~end~r·····como.sepóe·• na:Càrta. um'dis-

.

. positivo proibindoguerras.entreos . Estados.. Ou '. isto. é ilma·
Federação, é uma. alianca, .na semanticã:etimológica,.oué
Um ajuntamento . de umdades, movidás'pelo •ciume,pélamá
vontaderecfproca. .
..~
..'
.=:••....•.
Émistére'Vitar uma disposição . in6cua,~scrita no papel,
'declarando-se. que:'Ús\Esta.dosnão,podem· .entrar .eI!l:guerra.
,reciproca, • • nem.usar:;de'represalias.Proc~andoaten.!iera ."
. êsseaspecto, . • foi que''apresenteiminhaeménâa~Ou
. aFe-:·
, deração . . éstána: coneiência... e.o no;coracã.(),~<lcis •. brasiléu-os;:e.··'
êsse dispositivo~ fuútil, cliõcâilte, àbsurdo; :{Ieve ser. hãriido; . .
:;ou.Ilão:;~stá,~l:l;"nesseLcaso

... decl'eten:io%i::a.._·f8.!êneia·.do·.. .Bra.sil.·

:.•. :~ com().:olla~o.::~da·o;2='f-;~:~;:;;·2';··.;···:..;·,.·I·~.f . '·~:f,;,,:':Ls:· •.·;.é·~~·,,:·sff:;::~.3~::~:c
-:'.;"<;-:" :,;-

~-,

,,_,.

-

~',_"7_::;

--'~:O;"-:'.:

-.

- 232 outro assunto:
Tem-se falado em dèmocrácia liberal. O termo não me
germi te demorar no assunto, mas preciso dizer que também
me inscrevi entre aqueles que não aceitam a democrzcia
liberal com as formas correntes no século que findou- e no
ciclo de civilizaçáo que a grande guerra encerrou definitivamente.
Depois'do conflito europeu, a constituição econ6niica do
mundo se .transmudou sob formas várias. O liberalismo
econ6mico ãe então vive,hoje no espírito dos saudosistas -de
de uma fase da Humanidade que não mais voltará.
E, Sr. Presidente, quem matou a democrac;ia liberal, no _
Brasil, foi-esta Assemblea com a Constituição que foi votada aqui, em primeiro turno, porquê esposou o intervencionismo na ordem econamica pela :forma mais ampla. É
por isso, senhores, que eu digo que não se alevantern pressurosos áqueles que são inimigos da democracia liberal,
porque dela inimiga já 6 a &semblBía Constituinte do '
Brasil.
Ela não poderia deixar de receber os eflúvios dos movimentos de opinião do mundo, na irresistíbilidade dos fatos,
de forma que a organização e a estrutura política e econõmica - não poderiam permitir uma Carta com o liberalismo econômico -de antes d a -guerra.
-12 preciso diitinyir-s- Disjunjamos o liberalismo político do liberalismo econ-+coe - Harold Laski, que é, talvez, a figura culminante do Di-reito Público: no mundo, fez essa distinção, numa página
estou falando
memorável que me escuso de ler, porquê
do relógio. com os 'olhos no~~ponteiros
Quanto ao parlamentarismo - e presto uma homenagem ao nobre Deputado, Sr. Agapienon Magalhães, que 6 o
campeiio dessa idéia :-, devo dlzer que náo podem haver
adversários sistemáticos nem defensores sistem8ticos dessa
forma de gov0rno. As linhas clássicas do parlamentarismo
e do presidencialismo puros desapareceram na corrente dos
acontecimentos. Temos de procurar uma formg peculiar ás
-nossas condir,óes. _ri, de desejar que a esperiência se faça
-dentro do -Brasil.
Em politica, como em arte militar - já dizia CaÍnões:
--'
"Não se -aprende Senhor, na fantasia,
sonhando, imaginando, ou estudando,
senão vendo,. tratando e pelejand~."
*

Deisepos, assim, Sr* Presidente, o regime presidencial
para _a organização. federal e vamos dar- possibilidades ás
entidades federativas .que querem usar esse rem6dio como
ao. que me consta - notadamente o pleiteia a bancada
pernambuc%a, afim de,que. seja possível organizar o Estada
nordestino, ou outros, dentro do regime. parlamen$ar.CWELLO
- EU, como pernambucano,
- O SE BARRETO
protesto contra -ês- -reg%$
- ..
- -I - O SR. :P_ERÉIRA LIRA-- E, olhando. as liçõks que -a1.
prática dessa forma de govêrno-possa-dar,^adotá-la-emosna
'orgmizaçâo fe'derai, se estiver em- consonancia
õom-os -an- - : -- - - - -,
--sqos
do"povo-braçlleiro...
-- r .Quanto 'ao -govêrno .colegiado- - e ;nistq.-prestp a i n d a - ~ ~ ~ : h o. m.e-n-- a* g e m ~- a- - f ~ ?membros'
;ãó:
Ilustres- da-bancaãa de -

-

-
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- 233 Pernambuco, q u e quer esse governo para os Estados - não
posso aceitii-10. .
Faço declaraçgo prévia -di voto em contrtrio, porque
não acredito n a decisão:Bolegiada. A-pesar-de- moço, conheço já bastante a natureza bumana, as vaidades, as suseetibilidzdes., . asse sistema seria
uma fonte permanente de discórdia; e u m governo que se
divide, fracassa; e um povo que t>m um governo em tais
condições, é um povo. que falha na sua destinará0 histórica.
O SR. -~.COZENOX R~AG-~LEÁES - Hajá vista o exemplo
do Uruguai.
O 'SR. PEREIRA LLRA -. Era, justamente, ao Uruguai
que queria me refesir, o qual acaba de abandonar a f6rmula.
que-lhe foi imposta ao tempo de Baltle .j Ordonez; &fuitos
dos se-ss defensores entendem que r i o foi a falência do
sistéma colegiado, mar, sim, o da forma mista que alí se
adotou. Uma das facções em__li&ígio,--arespeito do que
ocorreu no Uruguai, atribue o golpe de Gabriel Terra á não
observancia integral do sistema, enquanto a outra facgão
afirma que o defeito é do próprio regime.
Quero fazer ainda uma outra declaração antecipada,
.
- - de
- Voto.
-.
Alisto-me entre os que-procuram trazer para a Carta
Constitucional brasileira as instituições de demomacia direta, como o referendum, a iniciativa e-a revogkçáo popular.
O movimento que se processasno -*cito Piliblico do
mundo é todo no sentido de dar uma- participaçzo direta,
embora ainda' limitada, se bem: que prudente,-.tanto 'quanto
o permitem as condições de discernimento das massas de
cada pais na mecanica - do seu govêrno.
& um-pouco a volta ao-passado, aos tempos primevos. ..
É oerto que não h&. mais saudosista algum que queira
voltar aos tempos em que os govGrnos, as instituições políticas, .se estabeleciam exclusivamente .pelo voto da democracia direta. No entanto, o que se verifica é que estamos
voltando, limitadamente embora, a essas instituições, afim
de. manter o contacto dos-gov6rnos com o povo, e dar a-este
responsabilidade, cada vez mais direta, cada vez mais contínua, ensinando-se, em suma, o povo a se administrar, não
unicamente pela forma pura e simples do sistema represen-tativo rígido e integral, mas- num regime temperado, em
que. o refere@um e a iniciativa-sejam facultativos.
Foi por isso que apresentei uma emenda
sobre a
:sorte da qual não tenho dúvidas (vai ser derrotada!) - n o
segtido de 'cancelar do a r t 1" do projeto de Constituiçiio a
expressão "sob governo representativo", porque me parem,
desde que figure ela na Carta Constitucional, maneira
-3350 haverá de, nuni Código Eleitoral, num Código de representação política, sentir e receber os efeitos dêsses institutos, que a America do Norte e a Suiça tem consagrado.
O uso dessa expressão a- que me refiro, vedará a adoção
mesmo prudente da democracia mixta; .
Quem pensa-assim, -quem é partid&rio da paftícipaçãq
direta a o povo na administraçáo e nos negócios =políticos,
não pode de* - -de,
ser
favoravel- á eleição
-.- . - - . direta. (YqCto. - - - -. . -bem..)
.
- "
- . .. - Nessas condições, quero semp- que:-os
-candidatos,-&e
"30'
s u b i r á .curüi pre$den@al; tragam; na conci6ncia~çua-*e
naA.da-massa, a--cert-a dè-'que, boa ou má, a sua- esoolhà- veíu @re+e&
&-vontade po$ular; -,- .-- .,
--.- r -- -:r;-.+%: . "
, - - - -.
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~ u a 6 t oá questão da legislação social muito teria eu que dizer, notadamente sobre a organização sindical, que, a
meu ver, está bem resolvida pelo s@stitutivo, porqê, ou os
sindicatos são necessários como obra de organizaçao e expressão da vontade das massas trabalhadoras e patronais.
ou êles não constituem necessidade alguma.
Fazer a pluralidade dos sindicatos é trazer para a realidade um contínuo choque de interêsses, uma contínua disputa entre todas as organizações, porquê todas elas se arrogarão a posse da vontade da classe que representam.
Xessa conformidade, ou fazemos os sindicatos apoliticos
ou os fazemos políticos, dentro da unidade que lhes cabe.
O SR: I R E ~JOO W-~Não h& grande dificuldade n a
unidade sindical? Quasi impossibilidade? Não há o impedimento, mesmo, .da liberede sindical?
O SR. PEREIRA LIRA - As perguntas que o nobre
Depugdo acaba de lançar terão certamente a sua resposta
a inúmeros conhecedores do :assunto, dentro
pela p a l a ~ ~dos
desta Assembléia; e- por mim mesmo,' talvez, que, não p o s ~
suindo autoridade (_Náo apoiados),. tenho me preocupado
com êle.
O que desejo agora é salientar que o Anteprojeto-não
deveria ter a e-densão que tem e não deveria conter a matéria escusaòa que nele se consigna. Mas, desde que nele se
inscreveu tal matéria, desde que lhe introduziram minúcias
e nugas, e ainda, desde que se procurou regularizar a situação-dos trabalhadores brasileiros, peço licença-para lembrar
que a defesa .do trabalhador rural ficou inteiramente esquecida nas frases belas, sonoras, na adjetivação abundante e
nos textos bonitos; para os arrancos oratbrios e para as
explorações eleitoraes.
A situação do trabalhador rural difere, imenso, da dos
trabalhadores da cidade. Dai temos que fazer uma legislacão que os ampare, porque são. em direito, verdadeiros menores a serem tutelados, e -tutelados pelo Estado, como 6rgão imparcial, para que conquistem, na comunidade brasileira, a posição a que têm direito, visto como são, com efeito dos mais eficientes artifices da riqueza nacional.
O SR'LACERDA
WERNECK
- Peço permissão ao nobre
colega para lembrar que, em emenda que apresentei, prevendo a s bases-fundamentais do C6digo do Trabalho, estão
[irevistas a s medidas essenciais de garantia ás reivindicações do proletariado; tanto ao das indústrias como ao r u r d .
O SR. PEREIRA LIRA --:Agradeço muito e faço consi- gnar o aparte do ilustre .colega,
Deyo ainda dizer, Sr. Presidente, que, quando falava o
c
nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul, Sr. Renato Barbosa; tive ocasião de frizar que ma de suas emendas, sobre
a instrução 'pública, vinha ao encontro de legitima necessidade porqu8 tratava da alfabetização de vários núcleos d e
população, anteriormente esquecidos. Entre eles, os indige- nas brasileiros.
O nosso 'Estatuto vai esquecendo os descendentes dos
antigos habitantes dêste- país, Temos de regularizar êsse
ponto,' mas de forma- precisa, de maneira que permita a
inoorporação -40s selvicolas .comunháo nacional; fixando-os
aob-so@-:.alfabetízando-os, dando-lhes a assistência de que
,necessitam;:-~axa- que- se-converiaq--em.elemento
gropulsor- =
-- - -. - .
-Ido$h$ialho
_ -.
". .- , - ' - naciònd;:
- 5 ... - - <.- - . - - -. i
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- 235 - _ -. ales são os verdadeiros donos do Brasil, são os espólja- dos de 404 mos, uma-vez qua uma f a k a civilização, uma
civilização cheia de preconceitos, de êrros, de abusões do
passado, veiu aqui, em nome não sei d e que principio, tomar
conta de sua terra e entregá-la á exploração do comércio
internacional, que se fazia naquele tempo para as fndias.
É preciso, portanto, uma vez que não podemos retornar
ao passado, - e isso não 6-possível nem ningu6m o pleiteia, - fazer justiça integral aos verdadeiros donos das terras brasileiras, que a civilização, com os seus processos tortuosos, fez proscrever para o seio das florestas.
Os seus descendentes sentem, na sua ignorancia de selvícolas, que o homem civilizado é um mau, convicção essa
que se tem transmitido de geração em geração, impedindo
o seu, conta-o -maior com a raça dita civilizada, que não lhe
soube ainda ab;rir os braços, de molde a essa parte importantè da população do hinterzami brasileiro vir a obter aquilo
a que tem incontestável direito.
O SR. IRINÊO JOFFILY
- É preciso fazer justiça nesse
ponto, á catequese religiosa, qJe muito tem feito. Refiro-me
á católica, porque os outros credos não se têm embrenhado
em nossas selvas.
O SR. AUGUSTO
DE LEXA- Perfeitamente. Devemos fazer justiça S; obra c?os jesuítas e salesianos, principalmente.
O SR. PEREIRA LIRA - A obra da catequese religiosa tem tido os seus hisbriãdores. A justiça já lhe foi feita
e integraimente feita.
Assim sendo, Sr. Presidente, e Srs. Constituintes, terei
- de, por
outro lado, referir-me 5 parte das "Disposições Transitbrias", na qual colaborei, apresentando uma emenda. Com
os olhos-titos no bem do Brasil, que, .ali&, é o pensamento
q u i 3 anima a todos os Srs. representantes, transfundi no papelmna fórinula, a meu ver sugestiva, que poderá resolver
a dificuldade do prosseguimento do Governo Constitucional
da Rep~blica.a partir da eleição, sem o funcionamento de
uma .Assembléia Legiferante,
Isso dependerá, sobretudo, Srs. constituintes, do fato
de esta Assembléfa manter, ou ngo, esse brgão, a que s e deu
o nome de Delegação Legislativa Permanente, - denominaçtio que peço Iicença para não aceitar, porque não 'se trata
tanto que erríste um artigo proibindo
de uma delegação
a delogagiXo dos poderes, - e não é "permanenten porque s6
funciona no interregno das sessões parlamentares.
Fazendo essa observaçião, de passagem, no sentido <e
- mostrar que a denominação 6 errdnea,
tenho a convlcçao
de que-essa Comissão, a que melhor caberia o nome de "Comissiio Parlamentar", atenderá á situação do presents momento constitucional. brasileiro, tal como a daquelas outras
Comisoes, que funcionarão, quando as AssernblBias ordinárias encerrar- os seus trabalhos, e o Presidente da Repilfunções executivas.
blica, continuar a exercer as
Que h5 d e acontecer em -tais casos? -Ter-se-&,antecipaqdamente, nomeado uma Comissão. Parlamentar, que acom- panhará a vida do poder executivo, suprindo as necessidades
da ilação, -na esfera =da'sua atividade.
Era isso o que eu entendia, propondo, para o momento -constitucional brasileiro. a m a f6rmuia compatível com o
decreto -.de-.convocação -e fazendo. cessar .o funccionamento - desta. Assembléia Constituinte, -no p r e c i s o ~ o m e n t oda te:-minacão
da sua tarefa. :.- .. ..
. - - -
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:xeste- sentido, apresentei uma emezda, por desencargo de conci-cia afim de-que seja examinado com o gatriotismo, o cuidado e a ponderação que os Representantes d a
Nação -e os seus dignos delegados nas Comissões, -costumam
imprimir á execução de suas tarefas. Em outra oportunidade, voltarei ainda á minha velha
tese da facilitação da revisão constitucional, 2ue a meu
ver, résolverá a questão de conservar tudo o que de bom
existe na Constitui~ãoque estamos votando e extirpar tudo
que, por acaso, nela se contenha de mau. pelos meios legais.
,O assunto da revisão constitucional será objeto de um
discurso especial, se o ensêjo me for possibilitado 'pelos dispositivos do Regimento ora vigente.
Quero, porém, dizer que nenhum povo do mundo, em
determinada hora, votou precisamente uma Gonçtituiçáo ~ u s
merecesse o -apoio e o voto uxianime de seus representantes..
Em Filadélfia, todos os convencionais tiveram restrições a
fazer, e todos êles combinaram, para não desvalorizar pe- rante a opinião publica o Pacto que estavam elaborando, e
com o qual plasmavam a Nação Americana, silenciar as mas
sestrições. O certo, entretanto, é que todos êles as tiveram, e
grandes, o que nHo evitou que, mais adiante, muitos deles
voltassem atrás das opiniões previamente espressas, aceitando como sábios, justos e patrióticos, muitos dos dispositivos.' que, no calor dos debates, haviam impugnado, por julgarem prejudiciais aos interêsses do pais. Pois bem: d o
msçmo modo, com a probabilidade da revisão constitucional
faoilitada, podemos votar- com o animo tranquilo, a Carta
que ai está, mesmo independente das emendas que Ihd foram apresentadas, porqu6 a soberania permanente da Nação
poderá corri&-la a afeiçoá-la, melhor ás necessidades.
E senhores, uma vez que minha hora se esgota, driso
de justificar uma das minhas 3Itimas emendas, porque j5
considero essa ùriesa tarefa inocua. Pretende-se altrrar a
bandeira brasileira.
No entanto. hoje, pela manhã, ás -9 horas, nos r e u1 imos
os membros da Primeira Subcomissão - num dos salões
desta cdifjcio, e, de animo sereno, começámos a examinar
rrs emendas contrárias a essa alterabilidade da bandeira.
Tantas foram as emendas, e quasi unissono o concerto das
vozes, que me dispenso de justificar a emenda que tambSm
-apresentei, na certeza de que esta Assembl6ia, representando os rinseios o as aspirações do Brasil -inteiro, não poderá
deixar _de conservar como está, no topo da nacionalidade
(muito bem), o pavilhgo que a Repítblica de 15 de novembro
nos entregou e que temos o dever de passar ás mãos de nossos filhos e -á posteriàade desta grande Pátria. intaoto, livre
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vou fazer visa a reunião d e alguns esclarecimentos a mais
s6bre a emenda da bancada a que pertenço que defende os di-.
reitos do Amazonas ao território do Acre, e traduzir os nossos
= aPIaus0s aos honrados colegas, que, subscrevendo-a, -justiça
dispensaram áquele Estado.
0 Acre encontra-se no aito do rio Pur6s, de que 6
afluente, sabem todos. Chandless, em seus "Apontamentos
s6bre o Aquiri", que 6 o rio Acre, particularisou:
"Na
parte inferior do. rio as praias são muito escassas e pequenas; mas, -na vasante, muitas lages de barro endurecido,
Em certas .
debaixo da terra firme, li=m descobertas.
partes se acha sal eflorescente, de que Manuel Urbano
trouxe amostra.. ." O Aquirí ou Acre 6 navegável por pe:
wenas embarcações a vapor, em Agosto e Setembro, em percurso superior talvez a 250 milhas. São os meses em quo
as cachoeiras desaparecem .com a enchente, e que depende
da intensidade dos invernos, e tanto que, das enchurradas
bruscas e violentas, resultam cheias violentas e bruscas,
de 24 e 48 horas1 Registo somente o fato.
AJwgura do Aquiri em distantes e numerosos pontos
permite, e mal, a manobra de embarcações, e assim não é
extranhável o recuo das mesmas. Os poços e baixos são frequentes; as voltas do rio, por vezes quasi fechadas, dificultam as manobras por serem sempre, ou quasi sempre, entre
terra firme, abarrancadas, vistosas, como as estúdou Hilligeq e ai junto a profundidade B maior pela -30 da correnteza, e do lado oposto estão as praias entremeadas de
pequenos estiróes. A correnteza rápida e intensa conduz em
seu seio os troncos de árvores colossais, que arranca das
margens, e projeta rio abaixo... Trechos h6 que simulam
verdadeiras palissadas, quasi impossibilitando a viagem durante. a noite (Raimundo Ferreira em seu Roteiro do Rio
Purzís e afluentes).
O alto Purús forma pmpriamente grandiosa bacia ent r é o alto JuruS a 0, alto Ucaiali ao Slil e o Abunan, afluente do rio Nadeira, a L., e ai, observou Chandless, a baoia
6 mais elevada (357,ms40), local onde o Purús se bifurca
prbsimo ás nascentes, ao passo que encontrou 4 6 1 9 ~ 5 4nan
cabeceiras do Aquirf ou Acre, que 6 o maior de todos os
afluentes, e que banha a mais produtiva o melhor do suas
regiões.
. .
Na margem direita, procedendo d a nascentes, Manuel .
Urbano, ou Alto Chamboiaco, 4 o seu quarto afluente, relatou o gedgrafo Agnelo Bittencourt em sua memória sdbre o
rio Purilis, seguindo-se-lhe Cocamilha,; Santa Cruz, Risabrr,
São João do Cathai, Chamboiaco ( atual Emite da Boiívia
com o departamento do Alto Purils), Chandless, Yaco e Acre*
e pela margem esquerda Corinja, Maniche, Arraia, ~ a l p a j a ,
Santa Rosa (atual limite d a Bolivia com o departarnenb
do alto Purús), furo do Juru6, Macapá e CaraPananAç diferenças topo-geográficas e econ6micas entre 0
baixo e o alto Purfis são dignas de aprsço e de estudo Comparativo. Assinalo somente o fato, P%a .me referir @m
breves palavra ao rec'onhecimento e povoamento deste
rio. Antes de $850 era &!e j - rconhecido. Atd-200 léguas
aijima d e sua fozia Fazenda- eirercia j& a sua- acao cobrando
impost&; A-primeira exploração come a J0ao C e e t á , sob.
+,aa
,-diretriz o pessoal atin@u_-afoz--do -rio--Itug-a S e m &, em- $852, chefiada, pelo peqambucano Serafim
. ..
.Salgadoa
-...
-- -....-

-

,

-.

A

"

percorreu 1300 milhas; a terceira coube em 1860 a Manuel
Umbano da Encarnação, amazonense medico e valoroso, de
inteligencia inculta por6m sagaz e atilada, um dos grandes
pioneiros amante a defensor do Amazonas, e que sorgreendeu Chandless pela observaçãr, que Are fez da ex~stencia
d e "phgadaç fdsseis nos rochedos das margrcs do Amazonas
em Maztacapurú* (Anizio Jobim, 1932, Rev. do insti. G. e
Bistdrico do Amazonas).
Tinha Ale o propdsito de encontrar nessa viagem o caminho, ou canal que diziam comunicar o Yuriis, e o Madeira, o que era uma realidade, e depois confirmou.
Mas o intrkpido Manuel Urbano havia jB percorrido o
aquiri ou Acre que B o primeiro a f l u a t e do Alto Purils,
n a margem direita, por espaço de vinte dias, em cujas
margens achou dois esqueletos colossais, tendo dêies trazido duas vkrtebras, uma costela e dois dentes. A costela
teve de ser lançada ao rio, porquê a ' n o ~ t a r i a " não a c o a portava.
Lamentou Chandless que tivesse fit:ado omitido
ncj relatório de Silva
Coitinho;'
"o fato importante
de estar Manuel Urbano perto do rio Ucaiali, ao passo
que se menciona a declaração extraordinária que os indios
fizeram da sua aproxima~ãoda cidade*boliviana de Saraiacq
como êle sup'clnha, subre o rio Purús. (A. Jobim.)
Citarei 2or Último, para enalteoer ainda mais a pvrsonalidade tão prestigiada já do bandeirante amazonense Manuel Urbano, ter ele feito parte, em 1862, da e ~ p e d i c ácom~
posta de Silva Coutifio, Strause e Wallis.
Mas a lhe perpetuar o nome na topo-geografia sulamericana, lá está o quarto afluente do alto-Puriis, ate onda
havia êle chegado - Manuel Urbano ou alto Chamboiaco,
marco local onde se consorcia-~amas duas I i n v ~ a si b e r i c a ~
ou melhor, uma expressão li~ideirada inteligencia espressiva do bandeirante amazonense a acenar fraternalmente
pelo indio boliviano.
Sr. Presidente at6 ai -0s acontecimentos históricos, E
aepoir dêles haver8 quem possa contestar ao .4nl;rzonas 8
glória da descoberta do Acre?
Descoberta e povoamento, porquê apbs Manuel Urbano,
=cederam-lhe as pequenas bandeiras.
Mas o povoamento foi intensificado por fator imprevisto. Registrá-lo-ei.
Sr. Presidente:
C
- A grande calamidade da seca nordestina de 4877 con: .tribuiu de modo impressionante para o progresso que se auspiciava em todo o sertão setentrional e também no extremo norte, em toda a hwlae do Amazonas.
Grande parte da emimac5o cearecse, devido a t50 fatal ocorrência climática, procurou a planicie amazonense.
E af bivacou. Povo habituado á int6mperie. fortalecido sobremodo no combate ás rebeldias da natureza em sua terra
natal, foi se internzndo mais 8,rnais no território do grande
Estado. Identificou-se com o meio. Lutou e venceu.
Em tais-contrastes e-confrontos, mais e mais se lhe enrijou a fibra da lutador, e nas florestas virgens exultava sua energia -preciosa revelada em trabaiho prodiitivo e h-,
nesto.
I
. - Flagelado pela se-,
Asse -povo h e d i i o não esmoreceu
nem se intimidou ao enfrentar os estendais intermfnos do
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Rio Mar, sombreados tantas vezes pelas majestosas e estonteantes florestas em suas margens, e em longas faixas proj e t a d a ~e a se perderem na extensa visada do observador.
E surgia a terra da promissão, a terra amazonense,
imatura, virgem, fertilissima n a uberdade almejada, espeIhando a miragem da vida apetecida, e que bastas e num*
rosas vezes ai se lhe tornou afortunada.
Que importavam os perigos de desflorar as matas frondosas, de desvendar os mistérios da colossal rede fluvial,
.me se entrelaça e se anastomosâ fantasiando a mais foyrnidAvel teia liquida que imaginar se possa?! Perigos e obstaculos inúmeros, e todos admiravelrnenie coleados e venc:dos!
Se a morte fechava &se ciclo de atividade, precedida
ou não das angustias de crueis padecimentos, o lugar era
sem demora preenchido. Desconhecida a tibiesa e muito
menos o medo, morrer ou vencer era o lema de sempre.
Além, no sertão descampado e torrido, ou ai fustigado talvez pelas inundagões periódicas, tudo viria a dar no mesmo.
,Trabalhar, trabalhar, eis o programa.
0 s cearenses encontraram, entretanto, bravos ccmpanheiros nos cabõclos amazonenses. istes, calmos e pacientes, observadores, atilados e argutos. Vede-os simulando esiátuas na pr6a das montarias, a distinguir, displicentes, no
remanso das aguas ou no objeto que bubula ou em qual'quer ponto do ar. ou no ruido que alterou o sil6ncío. tudo
o que Gles desejam Coisa alguma os sobressalta. Possuem
pm sentido especial que os adverte dc longinquo perjgo, ou
surpresa aue os ameace.
Nada lhes escapa ti s ~ ~ . lvisada.
ra
e asaim desde a uualikiade das esscncias floristicas em várzeas ou terra firme,
ou a ave que fendeu os ares, ou o animal que rBpi3d passou
68bre a terra ou fez certo marulho no rio, cu que d tona
sutilmente veiu.
A ronda do tempo precisamente reconhecem-na pela trajetoria do sol e da lua que pratela c6u e terra. Ap:e~ideram
tudo 'no' ambiente onde vivem. As necessidades e os perigos
foram os seus instrutores.
Mas se transmudam eles com a oportunidade. Céleres,
transpoem as maiores distancias, e rastreiam, auando necesstlrlo, todo o camir'ho de modo quasi imperceptível.
Cabbolos e cearenses aliaram-se, conjugaram-se. Quis
o des?ino, t8o favorave1 a quasi todos os problemas brasi.leiros. que assim fosse. Mas os cearenses tinham uma vantageni inestirnhel. Os cabhclos viviam tranqui!amente; ns
flor~stris.a caça, o pescado sempre ao se3 alcance, e até a
sscolher muitas vezes. 0 s cearenses vinham caldeados pe!o
sofrimento. quic8 a mais agressiva e melhor escola para
saber viver e bem avaliar a vida.
Shbrios. destemidos porem resignados. traziam B d e b a
'do -4rnszona.s- s desejada riqueza com o seu braço forte e
ativo. R J I I P ~ ~ P eR ~ersnicBriade sua intelie8ncia ctilada e &
vontade pronta para empreender nova vida s tudo vencer.
E assim aconteceu. Até nas "montariasn dos cabbclos, os
cearenses, firmes e solertes não se desequilibraram. 'Eram
irmãos. Plasmaram-se ao meio regional d e mo& suI-preendente e admirárve:.
-Eem pouco tempo. rio ou terra não havia no quadrante
- amazonense que os dois não tivessem atravessado ou pal-
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milhado. E o bivaqne foi a consequencia em numerosos IRgares. E o Amazonas se tornou durante tempos prolonga3 e n t o do Ceará. As levas se sucediam espontaneamsnte. Era
o iman gigantesco a irradiar a atração, e os pzrentes, os
amigos, e os que ouviam falar da facilidade do viver vinham
em busca dos velocinos de ouró que no Amazonas diziam
de encontro fácil,
E andejaram em todos os sentidos e ultrapassaram ats
as fronteiras em busca das Gtiias terras do 'ouro negro*.
como era a borracha conhecida até cerca de vinte anos
atrás.
Desfloraram as florestas; vadearam rios e extensos &asapds, as varzeas alta e baixa, inundadas ou não; atinaram.
sem bússola nem fio de Ariadne, nos dgdalos dos igap6s, com:
as suas relações de circunvisinhanga; venceram velozes corredeiras como tamb6m os trechos cachoeirados 8 tumultuários.
-4uxílios, esses n0vo.s bandeirantes s6 conheciam os do
rifle 44, os do facão ao cmturao pendente e os do jamaci
com a sua matalotagem. Era a gleba amazonense, destemida,
resoluta, quiçá idealista, a sonhar com as terras e um Amazonas, ou seja um Brasil melhor.
E neste anseio se concretizava o objetivo do trabalE6
honesto, coroado pelo sentimento de brasilidade, sentimento m e mais tarde se revelaria de forma expressiva e
abrupta.
E assim surgiu o Acre, que desde muito bruxoleavà
por falta de braços. E então se desenvolveu integrado aa
municfpio amazonense de Floriano Peixoto. Autoridades
nomeadas: terras concedidas; regularizados os a tos sociais,
pagamentos de impostos e tudo mais que a administração
pública impõe e estabelece em sua9 coordenadas. E o Estado do Amazonas aonsiderava toda essa região uma da%
mais opulentas do seu território. Riqufssima cle seringais
e de castanhais. E assim era Os seringais acreanos são ricos de Hevea brasitiensâs, fornecedora da preciosa seiva Iatifera que, preparada, fornecia, quasi toda, borracha extra,
de primeira qualidade ou fina
:Epor isto, a gleba não se ateve ás adjac&nciasdo rio
Acre, ou Amirf. Projetou-se em todas as direções; invadiu
terras da Bolívia, tendo chegado alem do hoje igarap6 da
Bafa. Descambaram em seguida para o Abunan, e chegar23
ao rio Madeira.,. O percurso realizado foi formidável. P1xriram-se, porbm, no Acre, então 3 terra da promissiltt.
Surgiu mais tarde a' grande calamidade. . N ~ O 'entrarei
'
em detalhes. Eram tropas regulares. Considerada invasora a gleba amazonense, elas trataram de expulsá-la. Ame-las florestas foram pela vez primeira atordoadas. pelo troar
dos canhões. G tac-tac ininterrupto das metralhadoras e o
pipocar. simultaceo da fuzilaria, e que ecoavam pelas v5rzeas de modo sinistru e apavoranf4,
Apavorante e sinistro, que não logrou, porém, obnubilar os ~acfficostrabalhadores do Acre. O movimento reacion-árip foi impressionaate. imediato e elogiavsi, porcru43 era O
terriprio amazonense, brasileiro, que -as fi3rças. esfxange-.
dese~a,vam ocupar, .expulsando . os que, tranquilamente, - Q
- atentos em seus labores, entoavamrde sol a sol O m t i c o de

suas atividades bem empregadas. Surgiu célere a reagão; deIirzva o patriotismo, que permanecia em latênoia.
.
E assim, regiamente. a glebj amazonense nos prbprios
seringais. principiou a agir. e d e tal modo que repercgtiu .
entusiasticamente n a metr6pole do Estado. A impre,nsa- manauense se tornou precípuo fator do movimento, refletindo
o sentir de toda a população..
Não citarei nomes, não distinguirei chefes. No Acre
quasi todo o Brasil estava representado. e todos esses representantes entraram em luta. Eu me permito, porém. para
dignifica-Ios, honrá-los mais. se possf~~el.
e a todos n6s, relembrar os lances vitoriosos das jornadas do Riozinho. da
Liberdade;da Voltz da Empresa, de Puerto Alonso, ho.16
Porto Acre. E o "recorihecimento da beligerancia e a declaragão de litigioso (textual) de todo o territdrio do Acren,
foi a consequência . (~esembarnador Gaspar Guimarães,
Jornal do Brasa, i2 de Janeir.0 de 1934.)'
O Acre foi mactido como brasileiro pelos ossos deçtemidos e gloriosos compatriotas. pela gleba arnazcnonsp h-róica e invicta, que havia penetrado at6 Tahilamano, Orton.
direção de Rihwalfa, em sua arrancada violenta rumo ao
territdrio da nac.50 invasora.
Mas esse esforço ciclópico, que tanto sangue e vidas
custou, não foi considerado 'com o devido aprèço e justiça
para os que tombaram, e á luta sobreviveram, e muito menos dada a necessária recompensa ao Estado do Amazonas,
porqiiê a maior parte do território do Acre a Bste pertencia.
Sob o ponto de vista constitucional, o desmembramento de
todo êle com superficie de quasi 20G mil quil6metros quadrados p-a constituir o território federal chamado, revelava o 'maior_caso de teratologia conhecido quanto ás leis
em vigor, e ao caso concernentes.
Ao passo que "dois outros Estados da Federação, o
Pará e O Paraná, u m ao norte e outro ao sr11, que tiveram
pleitos internacionais em suas áreas limftrofes" com a
Guisna Francesa e Argentina , tiveram anexaãas tais áreas
litigiosas ás respectivas superffcies, ao Amazonas coube
original recompensa, e que foi o pre,iufzo revelado. por uma
"figura extra legal, sem raizes n a lei básica do pais*, como
particiilarizou aquele desembargador e mestre do direito.
E a consequência final foi o tratado de Petrópolis com oiiecreto n. 1.181 de 25 de Fevereirode 1905.
s6 isto, no entanto, $sse prejufzo aumentou, porquê toda a região do ADunan foi tambdm .incorporada, e
onde o Estado do Amazonas exercitava taqbdm sua acão
administrativa desde muito, mansa e pacificamente.
"O tratado de 17 de novembro de 1903, que reconheceu
brasileiro o território do Acre, levou o Governo Federai,
entre outras concessões feitas ao da República da Bolivia, a
abrir mão da jurisdição do território indiscutivelmente
amazonense ao norte d a confluência Beni-Mamoré, restrin- --gindo assim a nossa fronteira estadual e federal, aquela at6
-o Posto Fiscal, cujas coordenad?~ (9O 54' 75 7 lat. S, e 660
34' 4gn, 46 long. Greenâ.) havram sido oficialmente determinadas pelo almirante Guillobel (Relat. da Inspet. do Tesouro Publ. do Amazonas, 1928, pg. 53).
-. -- :16 -;= =;
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E para realçar a conjugação de todos êsses fatores contra o Estado do Amazonas, eu aqui registrarei "o oficio namero 17 de 22 de Dezembro- de 1904 do Ministro da Fazenda
de então, em que resolvia serem as lindes do h r e e do
Amazonas, por não estarem ainda precisados os Iimitesw,
estabelecidos provisoriamente nos seguintes rios :

"no Juruá entre Olivença (território federal) e Arena1
'(E. do Amazonas), lugares estes situados águas abaixo da
confluência do M8a;
no Tarauacá á boca do Blurú, afluente da margem di-'
reita;
no Envira á boca 'do Jurupari;
no Purús o barracão Barcelona, perto dos marcos de
1896;
no Yaco o lugar Sena Madureira, perto dos marcos de
1896;
---+
no ~ z r eos marcos pertó de Caquetá.
Sabem todos a natural esquivança tão encontradiça
aliás, s6bre pagamentos de impostos devidos, e essas lindes
contribuiram em muito para isto e sempre em detrimento
do Amazonas, que ficou assim sobremodo pre.iudicado na arrecadação fiscal em toda a extensa linha de limites citada..
Quiseram os maus fados que o Amazonas fosse ainda
mais prejudicado. A cotação da borracha chegára ao seu
fastigio e a Xase esplendente do "ouro negrow era bem conhecida em todo o Brasil. Multiplicaram-se os neg6cios; '
exultavam os seringueiros; toda a região semelhava-se a um
encanto prodigioso. A Califórnia brasileira existia.
Comprovarei transcrevendo pequeno trecho do relatbriò.
de 1926 do então governador do Acre, e que hoje tão dignamente representa Asse território nesta Constitumts, o ilustrado Sr. Deputado Cunha Vasconcelos.
Disse Cle que a renda do território do Acre. até 1917,
liavia atingido
"a fabulosa soma de 116.443:030$000, rendendo somente no ano de 1910 a quantia de 19.876:520$000,
dispendendo apenas a quantia de 67.026:452$000 inclusive
as despbsas com o tratado de Petropolis. que custaram ao
governo da União trinta e dois mil contos, apresentando um
saldo de 49.416:5788000, ate aquela data, saldo este que se
elevou af4 1925 a 55.275:913$225 n8o computando o ano
.de 3925.
O nosso honrado colega, Sr. Deputado Cunha Vaconcelos
h'onve por bem empregar a expressa0
"soma fabulosa* a
semelhante rendimento. E razões lhe sobraram, principalmente quanto ao Estado que represento.
Sr. Presidente, peço v8nia para fazer duas rtípidas ref erências comparativas.
A primeira consiste em minutar que em 1910 o imposto
a b r e a borracha no territ6rio do Acre atingiu a importamia
de-19 mil e 876 contos, e n o Estado dò Amazonas a de 1 4
mil e 629 contos, em nfmeros globais (rdatdrios citados!,
o que significa um saldo em fav6r do Acre de mais-de 8 nxl.
e duzentos contos 1
. ,. ...-L .-. .-, ., -.,_ . .
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- 243 A segunda se resume nas importancias da producãc totai
do territ6rio do Acre e do Estado do Amazonas, constantes da
seguinte estatística e desde anos publicada sem contestação:

Anos

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

1904
1905
1906
1907
1908 ............
1909
1910
i911
1912
1913
1914
1915
i916
1917
1918
1919
1920
1921

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

Amazonas
83.558:211$448
66.218:600$955
59 -703:465$132
60.899 :793$784
49.495 :824$390
79.266 :115$200
85.752:449$199
58.710 :378$958
57.458 :583$855
33 -378:989$596
28.050 :398$630
32.441 :242$885
37.993:611$504
34.531 :998$400
21.095:207$189
23.519 :625$332
14.360:369$116
8.126 :180$803

Acre
15.441:Ç83$010
50.350 :O368546
47 -542:290$&59
57.440 :859$335
18..O88:588$952
74.276:903$246
88.O81 :681$375
63-252:196$39?
61.562 :865â27â
44.702 :999$322
31.160:262$032
32.393 :507$551
42.116:989$78?
36.294:337$585
28.987 :640$63S
31.740:101$911
18.657 :047$498
11.259 :879$226

Formidável e impressionante &se confronto de 1904 a '

1921 ! 1

Haverá quem possa p6r em dúvida o esbulho e os p r e
juízos que o Estado do Amazonas experimentou e sofre em
seu patrimdnio, em sua economia, em suas finanças?l
Haverá .quem possa, desde que seja conhecedor das lerras amazonenses, de suas condições topográficas e produtividades naturais, de povoamento e de renda 6til e vantajosa,
haver& quem possa contestar que a criação do Acre tirou,
substraiu do seu território talvez a mais preciosa gema,
porqu8 outra semelhante nele se não encontratl
Sr. Presidente, trazendo esses informes de modo tão sin,t6tico ao conhecimento dos honrados Srs. Deputados, não
faço mais do que aditar alguns argumentos a prol da emenda
da. bancada amazonense, a prol dos direitos do Amazonas ao
Acre, brilhante e: magistralmente fundamentada pelo nosso
t e d e r , Sr. Depuiado Cunha Melo, na justificaçgo respecttva,
e tudo sob a égide gloriosa de Rui Barbosa. (Direitos do
Amazonas ao Acre Setentrionai. )
Hoje, como ontem, a convicção geral e inconteste se
resume :
a) o Acre foi descoberto, explorado, povoado e trabalhado
sela gleba amazonense;
b ) o Acre foi mantido brasileiro por esta gleba, que
para isto conseguiu, sacrificou haveres e derramou o seu
sangue em alevantada e patridtica pugna, que sobretudo -e
principalmente visava nele permanecesse desfralda80 o pavilhão nacional, panejand-:, sempre altaneiro sob o influxo ma.terna1 da brisa amazonense;
c) nessa gloriosa pugna recurso algum ihe forneceu o
-govêrno federal, porém, sim o do Estado do Amazonas;
d) a criação ao território do Acre, de então, usurpada de
.mo&o draconiano e estra legal tão feracíssima região do Es-

tado do Amazonas, causou a este lesão enormíssima sob o
ponto de vista econômico e financeir.0, e que sempre e profundamente conticuará a se refletir em sua vida administrativa;
e) o Estado do Amazonas faz valer o direito que lhe
assiste a ser indenizado e que semelhante indenização, reconhecida e calculada em sua valia, seja aplicada de modo a
proporcionar á sua vida administrativa a liberdade e independência de a ~ ã odesejadas ;
f ) e porquê, finalmente' laboram em formidAvel equivoco os que sóem calcular imaginosas riquezas no Estado
do Amazonas, atribuindo-as a sua-grandesa territorial, quando
a metade desta, penso eu, .ou talvez mais, é terra periodlcamente ou não inundável, a .esperar que o t%mpo a fecunde,
e por isso hylae chamou-a sabiamente Humboldt.
Sr. Presidente, Srs . Deputados, trazendo tão sucintzi exposiçáo a este plenário, eu o faço em nome do povo amazonense, em nome da bancada do Partido Socialista, a que
tenho a honra de pertencer, e do distincto corega, Sr. Deputado Luiz Tirelli, do Partido Trabalhista, para que fique
ela registrada em os annais desta patriótica e augusta Assembléia, e, por Último, em nome do Estado que representamos, para significar os nossos apláusos aos 150 honrados
Srs. Deputados que subscreveram a emenda em apreço; e
hoje consubstanciada já no atual projeto de Constituição, e
que assim fizeram justiça ao Estado do Amazonas nesse pleito
assás singular e ímpar at6 ho;je na histdria da federação
brasileira!"
9
O Sr. Presidente

- Tcm

a palavra o Sr. Nilo Aivarenga.

O Sr. Ri10 Alvarenga - Sr. Presidente, meus senhores,
num dos discursos por mim proferidos na tribuna desta Assembléia, eu me bati pelas garantias jurisdicionais da
Constituição, demonstrando a necessidade inadiavel e indeclinhvel de estabelecermos o controle da constitucionalidade
das leis, mediante a criação de um tribunal de justica especial.
Quanto mais estudo este assunto, quanto mais procuro
aprofundál-10, mais me convenço e me capacito da imprecindibilidade da instituição de um 6rgão que sirva para assegurar todas as liberdades individuais, todos os direitos
privados no Brasil.
Todos esses=belos e generosos princípios que procur&
mos esforçadamente inscrever nas páginas de nossa Constituicão, todas as conquistas de ordem social, econbmica e.
pclWca, todos os direitos e liberdades que estamos incorporando .ao nosso pacto constitucional, de nada valerão sem
a correspondente garantia de sua realização,
sem a sanoão
de sua efetividade.
Todo jurista sabe -, afirma Gaston Géze
que não
basta proclamar o principio de uma liberdade. Para que
esta liberdade exista na realidade, para que os homens gozem verdadeiramente dela, é necessário uma outra coisa.
além da declaração do princípio: 6 necessário garantias.
Nos países que adotam o' regime parlamentar absoluto,
em que o gou15mo .da AssemblBia é onipotente, em que os
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- 245 juizes são simples funcionários públicos e o Judiciário nZo
constitue i ~ mpoder; onde o chefe do Estado, Presidente de
República ou monarca 6, no dizer pitoresco de um publicista, "m6ro chefe de cerimônias"; nos pafses ainda imbufdos
dos princfpios que inspiraram a Revolução Francesa e se
acham consignados na Constituição de 1791, e pelos quais
a Assembl6ia é sempre soberana, porque seus representan~ t e s ,mesmo nas legislaturas ordinárias,. como delegados do
povo soberano, têm os mesmos poderes de soberania que os
Deputados investidos de poderes constituintes - nesses
pafses dizia, diffcil será estabelecer garantias constitucionais, o fetichismo doutrinário e o interesse polftico em
nome do prestígio da Assemb16ia7 procura deter em mãos
do poder legiferante.
Mas, nos pafses em que se adota o regime presidencial, sob a forma republicana federativa, e de Constituição rfgida, como o nosso, 6 indispensável, absolutamente
necessário, se estipulem as garantias jurisdicionais da
Constituição. (Muito bem).
"Não é excessivo afirmar - proclama Hans Kelsen que a id6ia polftica do Estado federal não é plenamente
realizada senão com a instituição de um tribunal constitucional". Mesmo nos países onde predomina a pnipotência
do governo da Assemb?Bia, onde existe? por assim dizer, a
ditadura do parlamento, a doutrina mais esclarecida, reclama, por seus espfritos mais brilhantes, o controle da oonstitucionalidade das leis.
Nesse sentido, trago a opinião valiosissima de Carr6 de
Malberg, ilustre professor da Faculdade de Strasbourg, que
assim se expressa:
" ~ o j e ,depois de mais de meio século de experiencia, uma reação se produz contra a onipotência
parlamentar e em particular, contra a liberdade quasi indefinida de legislacão deixada ao parlamento,
pela Constituição-de 1875.
E não 6 mais somente na America que os promotores desta reação vão buscar seus argumentos,
visando restaurar, entre 1169, a noção da ConstituiçBo, pelo estabelecimento de um controle jurisdiciona1 sobre a constitucionalidade das leis. Da Europa,
mesmo, os argumentos lhes são fornecidos, quer pelos
Estados que, como a Austria, já consagraram a instituição de um tribunal constitucional, quer tamb6m
por aquoles, como o Império Aledo, onde, a-pesar40
silencio voluntariamente guardado pela Constituição,
sdbre a questtro, o movimento em favor do controle, ganha, incessantemente, terreno na literatura,
encontrando esta j5r apoio em decisoes da jurisprudência".
E acrescenta:

"Permito-me simplesmente observar que Estados que refazem um direito público, profundamente novo, não te=, como n6s, a levar em conta, um
passado cujo ponto de partida remonta a 1789".
Ora, meus. Senhores, n6s, que agora nos achamos a
fundir e a modelar um direito público inteiramente- novo,
estamos perdendo a melhor, senão a
e,

que se nos depara para criar ~ r a n t i a sjurisdicionais eficazes da Constituição, pelo controle racjonai e eficiente da
constitucionalidade das leis e dcs atos do poder público.
No Brasil, na primeira República, êste controle foi, em
face da Constitui-ção de 91, ineficaz e co~traproducente.
Fizemos uma cópia do direito americano, sem dispôrmos,
no entanto, dos meios, dos instrumentos de ação, das instituições de que dispunha aquele pais.
O direito amertcano é essencialmente tradicionalista s
profundamente conformista. Ao mesmo tem50 que se funda
na tradição, como o direito inglês, êle procura se adaptar e
conformar-se com as condições do meio e as exigencias do
tempo. ele evolue agarrado ãs normas tradicionais que o
inspiraram.
O controle da constitucionalidade das leis nos Estados
Unidos 6 feita pela Justiça Federal, através de institutos e
normas processuais puramente americanos e por juizes secularmente educados na apreciação e na interpretação destas normas de direito.
-este controle 6 exercitado em garantia das liberdades
individuais e dos direitos privados, atrav6s do due process
of law. E o que vem a ser o due process of law? A doutrina
não conseguiu dar-lhe uma definição precisa - e a própria jurisprudência se furta a dar-lhe um sentido exatq.
Em uma de suas decisões (na questão Hurtado versus Califórnia, a Suprema C6rte diz que o due process consiste "em.
limites prescritos pela Constituição e aplicaFs segundo os
pricipios da common Zaw" que compreende os principias
fundamentais de liberdade e de justiça que são a base de.
todas as instituições civis e polfticasn.
Outra decisão define: - "é uma proteção das regras
gerais estabelecidas no sistema americano de jurisprudência
para proteção e garantia dos direitos privados".- Outra ainda
declara: - "A Côrte teve ocasiões frequentes de examinar
esta questão; sempre ela se recusou a dar-lhe um sentido
preciso, preferindo deixar á decisão ju$ici&ria plena e inteir a liberdade quanto ao caso ocurrente.
A melhor definição da doutrina nos 6 dada pelo professor Pound: - "O due process of Eaw, diz ele, não 6 uma concepção abstrata de que se possa tirar conclusões absolutas.. .,
aplicáveis em todos os tempos em todos os lugares. I3 um
standart para guiar o tribunal.. e o standart 6 aplicável em
vista das circunstancias especiais ds tempo, de lugar e de
opinião pública onde o fato se produz. Assim, os desacordos
dos juizes nos casos em que 6 invocada a XIV emenda tornam
intelegfveis. Se a questão fosse de pura lógica, a longa série de decisões de cinco contra quatro, sugeririam que há
desvio no metodo legal. Porquê, como tão justamrnte notou
o juiz Holmes, Astes julgamentos dependem "de instituições
muito sutis.
não podemnos esperar acordo absoluto entre
os que aplicam o standart.
Como se vê, a jurisprud!ncia
americana deu uma dutiIidade, uma grande maleabihdade a êsse instituto de direito
com o propósito de aplicá-lo a todas as cond$ões- eco@micas
e sociais, variando de acordo com as exig6ncla.s do meio e a3
necessidades do tempo.
Al6m do "Due Process of Law", existem no Dire?
ricano outras garantias dos direitos individuais. Tais sao =
chamadas "cl&usulas anexas de proteçãon, como a ol&usda
dos contratos e a cláusula da igual proteção- das leis;
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Esistem ainda as limitações ao poder de poliaia
police power; ao poder de eminent domain e ao taxinu power.
Outras instituições do direito público americano siio a "rule
of reasonableness" e a balance of convenience.
Os americanos criaram ainda a doutrina do emerDcnçll,
que imprecisamente- poderíamos traduzir por situação de
porigo
Os americanos dispõem ainda de leis processuais próprias
pnra proteçáo das liberdades individuais e dos direitos privados.
-4 declaração de inconstitucionalidade é pedida por via
cla "exceção" ou por via de injunção. Esta última forma de
processo é antes rim meio preventivo de defesa, destinado a
garantir os direitos privados ameaçados por uma lei inconstitucional, antes de sua execução.
Não posso, nos estreitos limites do tempo regimenta! fazer uma exposição completa do direito americano-a êste respeito. Mas disse o bastante para demonstrar que o .cotitrOle
da constitucionalidade das leis nos Estados Unidos é feito
através de instituições que lhe são próprias e exclusivas. dù
luis processuais que lhe sáo peculiares, de um dircito puramente americano por juízes educados e especializados na intarpretaçáo e aplica-áo destas leis.
E o que fizemos no Brasil ? Na Constituic,Zo de 1891,
atribuimos ao Poder Judiciário o contr0le da constitucionnlldade das leis, em cópia servil ao direito americano, sem
lormos, no entanto, o aparelhamento, as instituiçBes próprias,
o8 meios de ação peculiares de que dispõem os americanos
que constitue uma criação sua, fundada em tradições, conuoantes ti índole de seu povo.
No Brasil, sem êsses elementos eficientes de realização
e de concretização do Direito, o contrble da constitucionalidade das leis estava destinado ao mais completo e ao mais
absoluto fracasso.
O SR. .CARLOS
REIS Agora, com a criação do Conse1110 Federal, éle fica com atribuição para declarar a lei inconstitucional sempre que o f6r.
O SR. NILO ALVARENGA
Direi oportunamente a
V. Ex. porque penso de maneira diferente, pois acho que 96
o Tribunal Especial de jurisdicção constitucional é capaz de
amparar e defender convenientemente todos os atentados
tis liberdades individuais e aos direitos privados dos cidadUos no Brasil. (Muito be.m.)
O SR CARLOSREIS - Mas, -uma vez reconhecido, em
um caso, o Conselho Federal fica com a atribuição de declarar, para todos os outros casos, em espécie. Não precisa
que em cada caso se peça seja declarada a inconstitucionalidade da lei, como atualmente.
O SR. &DE S~~MPAIO
- AS funções várias são sempre
imperfeitas. O orador quer muito bem que sejam especializada~.
O SR. NILO ALVMCENGA - Como diz muito bem
V. Ex., não se trata de um tribunal especializado, O sucesso do controle da constitucionalidade das leis, nos Estados Unidos, provhm exatamente da educação dos j-uízes, porque o Direito _Americano é profundamente tradicionalista. O
contrõle da constitucionalidade das leis é obra puramente
pretoriana. Não existia- êsse contrôle até 1803. F o i Marshall,
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- 248 proferindo célebre sentença na questáo Madson versus Marbury quem iniciou essa jurisprudência. Ate 1857 ficou como que estagnado o contrrSle d a constitucionalidade das leis,
nos Estados 'Unidos. 56 depois dessa,.época, no fim do seculo passado e em todo o comêço do-atual, é que êle teve
o grande, o largo desenvolvimento, a enorme expançao que
lhe deu prestígio, que lhe assegurou a grandeza de um verdadeiro instrumento eficiente de contrôle da constitucio~alidade das leis.
Ora, se nos Estados Unidos assim acontece; se um dos
segredos do sucesso do contrôle da constitucionalidade das
leis pelo Poder Judiciário consiste, exatamente, na educação, no preparo, na cultura especializada dos juízes, firmada, alias, nas tradições jurídicas de seu povo, não podemos exigir que o Conselho Federal, composto de membros
de vários matizes, sem uma cultura especializada, possa
exercer um controle eficiente d a constitucionalidade das leis.
O SR. CARLOSREIS - Mas s6 depois de pronunciada a
inconstitucionalidade pelo Judiciário, o Conselho Federal
terá compet2ncia para julgar a lei inconstitucional.
O SR. NILO ALVARENGA - V. Ex. esclarece bem o
aparte. Kão haveria necessidade dêste dispositivo, no texto
que criou o Conselho Federal, porque as decisões dos tribunais de' justiça, quando têm efeito erga omnes, devem ser
cumpridas, possuem fdrça coercitiva, tem execução judicial. Náo é preciso que se diga ao .Conselho Supremo para
fazer a declaração d a nulidade da lei, porque o proprio
aresto, o acórdão do Tribunal, o determinará.
O SR. C-ws
REIS
Reconhece a inconstitucionalidade, para determinado caso, d e maneira que, surgindo um
novo, caso, terá de ser consultado outra vez.
O SR PRESIDENTE
- Lembro-ao nobre orador que está
findo o tempo de que dispunha.O SR. NILO ALVARENGA - Terminarei já, Sr. Presidente.
. , ,,::,I
O SR.C-RLOSREIS - Peço desculpâs por estar interrompendo V. Ex.
O SR. NILO ALWENGA - Nos Estados Unidos, a
Justiça Federal, julgando os casos em espécie tem, no entanto, a faculdade de declarar a nulidade das leis, erga
omnes, para todos os efeitos de direito.
É em virtude desta circunstancia que os franceses denominam o sistema americano de "governement des juges*.
Os Constituintes de 91 não concederam tais poderes ao
judiciiirio, com o justo receio de quebrar s independência
dos poderes no regime federativo, de criar inevitavelmente
a ditadura judiciária no pais.
De modo que, no Brasil, as decisões sobre a constitucionalidade das leis e dos atos do poder públioo, s6 aproveitam ás partes litigantes. A lei inconstitucional s6 é anulada em benefício daquele que pleiteou a sua anulação;
continua, porem, a vigorar em toda sua plenitude para todos os demais cidadãos desta República democrátioa.
O SR. -OS
REIS-V- Ex. veiu ao encontro do meu
pensamento, que era justamente êste, e o fez de modo brilhante.
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- 249 O SR. NILO ALVARENGA - Assim, uma lei julgada
inconstitucional, para a parte litigante, continuava a vigo-

rar, em relüção a todos os demais membros da comunidade
brasileim
Em outro discurso que-fiz, nesta Assembléia, citei, como
exemplo. objetivo dêsse absurdo, a lei do calçamento. que,
fulminada como inconstitucional por i n m e r a s decisões judiciárias, continuava em vigor no Distrito Pederal, em São
Paulo, no Rio Grande e em diversos Estados da Federapão.
'Ocorre-me agora citar uma outra: - a que cobra impostos de transmissão de bens para a constituição do capital
tias sociedades anbnimas. A-pesar-de julgada nula tal lei,
consoante a doutrina de Carvalho de Mendonça que considerava qiie tal versão não importava em transmissão da
propriedade, por uma jurisprudência uniforme do Supremo Tribunal durante 18 anos seguidos, e pela jurisprudênoia pacifica dos tribunais estaduais. os govèrnos da maior i a dos Estados do Erasil nunca deixaram de cobrar tal
5mpost0, isto porquê a nulidade proclamada pela Justiça s6
aproveitava ao litigante.
O SR. CARLOSREIS -Eis a razão do meu aparte. Sou
pelo Conselho Federal porquê, a-pesar-de haver jui'isprudência corrente e pacifica, os Estados não a obedeciam.
O SR.AUGUSTO
DE LINA
É ptecisamente ai que cabe
a ação da justiça.
O SR. M L O ALVAFSXGA - Sr. Presidente, não posso
entrar na sustentação de minha tese, nos estreitos limites
marcados pelo impiedoso Regimecto.
O SR. CARLOS REIS- É de lamentas que V. Ex. não
disponha do tempo necessário.
O SR. NILO ALVARENGA
Agradecido a V. Ex.
Direi, tão somente, Sr. -Presidente, que n6s que sof~emos durante 40 .anos de vida democrática, o arbítrio incontido do poder, a prepotência dos governos, e quantas vezes a compressão da fôrça, não nos contentamos mais
com a simples declaração dos direitos, platonicamente inscritos no testo constitucional.
O que a nação brssileira exige, são garantias, que revitalizem o nosso direito pfiblico, que dêm a cada cidadão
a segurança plena de todas as suas liberdades, de todas as
suas franquias, da integridade -de todos os se? !iireit0~
privados. 56 assim teremos realizado a obra patriótica que
a nação brasileira espera de todos n6s.
Concito os meus colegas da, .1ssembl6ia, faço-lhes um
ap610, sobretudo aos juristas, Aqueles que têm a responsabilidade do encaminhamento juridico dos trabalhos desta
Casa.. .
O SR. ARRUDA FALCÃO - TambBm aos Zeaders.
O SR. Ma0 ALVARENGA - ...aos leaders da opinião. esclarecida, que refletem o sentimento nacional, neste
recmto, enfim, a todos, para que me a~udemnesta campanha patriótica, porqub dela, estou certo, depende, em
grande parte, a felicidade e a grandeza do Brasil- futuro.
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'(Muito bem. Huito bem. PaLmas, O o ~ a d o rd vzvamente
:cumprimentado.)
Durante o discurso do Sr. yilo '-4lvarengla.
o Sr, -4ntGnio Carlos: Presidente, deixa a cadeira

da presidência, que 6 ocupada pelo Sr. Pãcheco
de Oliveira, i0 Vice-Presidente .

O Sr. Mexandre Siciliano envia á &lesa o seguinte disCUTSO :

"Sr. Presidente, -Srs. Constituintes : Occupo mais uma
vez esta tribuna para defender as minhas emendas ns. 827 e
S28 que se relacionam com a criação de régies e monop6li.o~
de Estado. Sei que, entre nós, ainda tem a palavra monopólio um significado um tanto suspeito, repuisivo mesmo. Mas
isto ocorre, naturalmente, quacdo 15. êle exercido em benefício de particulares e não em favor da coletividade ou do Estado. Terberando esta singular forma de privilégio ou de
favoritismo, já dizia Bastiat: "Todos os monopólios são detestáveis".
7'5
A palavra "monop6lio" vem do latim -e o seu significado define o privilégio exclusivo de fabricar ou vender
certos artigos, de explorar certos serviços, de se ocupar de
certas atividades: por exemplo, os corretores de bolsas têm
o monopólio das negociaçõies nas respectivas bolsas.
Emfim no seu sentido lato é õmonopólio um direito
qualquer, possqido exalusivamente por uma determinada
pessoa ou entidade, ou por um pequeno número de pessoas. ~
êrroneo, entretanto, considerar-se monopólio quaisquer profissões regulamentadas porquê estas são acessíveis a todos
aqueles que preencherem as condições prescritas em lei par a exercê-las: isto é evidentemente o caso da medicina, da
farmacia, etc., etc. O mesmo critério aplica-se aos tabeliães, etc.: são funcionário2- cujo número pode ser au~ e n t a d .o
Distinguem-se monopólios Legais e monopólios "de fato".
Os primeiros são estabelecidos em lei e não admitem concorrència. Os outros, contestados por alguns economistas,
existem desde que a concorrência seja limitada e resultante
de circunstancias que favorecem um negociante ou grupo de
negociantes em detrimento de outros. Mas os Estados modernos, em geral, conhecem e usam em larga escala as r&gies e os monopdli~s legais visando &stes preencherem os
seguintes fins distinctos :
O primeiro, para o qual o usam quasi todas as Nações
civilizadas, é para alcançar objetivos de ordem pública ou
de segurança. Assim por exemplo a cunhagem de moedas, a
emissão de papel mogda, o servíço dos correios, o telégrafo,
o telefone, as estradas de ferro, as companhias de gás e de
energia elétrica constituem em muit.issimos paises mooop6lio ou exclusividade do Estado.
Muitas vezes concede o Estado a-os inventores um monopólio ou priviIègio temporário para a exploração de suas
invenções, como patentes, marcas de fábrica, etc , etc. : o
fim visado, em interêsse ptiblico ou nacional, 6 o encorajamento, 6 o progresso.
Ainda visam os Estados, atrav6s das régies, ou monopólios, fsns fiscais, isto é, a criaç.50 de receitas: este objetivo é alcançado reservando-se ele o direito exclusivo de fabricar ou vender certos produtos como por exemplo tabaco,
f6sforos, etc ...
ConvBm mencionarmos. um outro fim importantíssimo
que é o combate aos vicios sociais, como o jogo, o alcooIismo, eb., &c. Não podendo, ás vezes, os Estacios eliminar
Bstes Picios através de uma pro2btção pura e simples, como
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o vimos recentemente nos E. U., aconselham alguns economistas e soci6logos tornar-se aqueles vícios dispem>osos,
encarecendo-os %traves de monop6lios de Estado, visando-se,
pelo seu encarecimento, assim alcançar uma atenuação ou
uma restrição dos mesmos. ,ilcança-se assim UE, tríplice
fim: atenuaçiio do vicio, criação de receitas ( e m f a v o ~#acomunidade) receitas estas que podem ser utilizadas para
combater este ou outros vícios sociais, e, por iiltimo proteção dos próprios viciados, que no caso do alcool náo a-a.
varão seus males, consumindo bebidas inferiores e impuras
e no caso do jogo, não sendo esploradas por banqueiros inidôneos, deshonestos e violadores da lei.
&Ias, finalmente, o fim mais importante visado na atiialidade pela instituição das régies e dos monopdlios de Estado
6 a salvaguarãa do inlerêsse público no caso de estar a economia o u a defesa nacional ameacada ou coagida através do
jugo do qualquer trust, interno ou externo. Contra os trusts
internos é relativamente fácil ao Estado reagir, mas o mesmo
já não se pode afirmar com relação aos numerosos e poderosos trusts, de natureza internacional, os quais subjugam
atualmente a economia de muitos países e até tutelam a defesa armada dos mesmos: nestes casos s6 poderá o Estado
lutar com alguma probabilidade de successo se êle, em seu
beneficio, estabelecer as regies e os privilegios. Digo e friso
"o Estado" porquê tão fortes são alguns destes trusts, que
nenhum indivíduo ou colliga~ãode empresas econômicas poderia combatel-as.. . Só peço vênia para não mencioná10s especificadamente aqui, por desnecessário para os fins que
viso alcançar: os que se occupam de assuntos econbmicos os
conhecem, aliás, de sobejo.. .
Tendo exposto o assunto genericamente, passo agora 5
parte-pratica. De um apanhado que me foi recentemente fornecido pelo Dr. Clóvis Ribeiro, encarregado da seccão de informaçaes de economia, finanças e estatisticas da Secretaria
da Bancada Paulista, verifiquei o seguinte: de duas publicações da Sociedade das Nações de 1927 e 1929 verifica-se que
de 30 países, cujos orçamentos - receita e despesa
são ali
analisados, nada menos de f9 ou aprosimadamente dois têrgos
fazem uso de monopólios fiscais, seja para a obtenção de rendas, seja para consecução de fins sociais diversos. SObre os
demais paises não foi possfvel obter'-se, no momento, informações seguras. Das tabelas pode-se cplher para os anos de
1923 a 1929 o seguinte:
iO, quais foram os lucros totais, anuais,- dos monop6lios
fiscais;
20, quais foram, naqueles anos, as receitas totais do Tesouro Nacional, e
30, quais as porcentagens que representavam aqueles
saldos anuais em relação 9s receitas totais do Tesouro Nacional.
Assim sendo, conv6m primeiro aqui enumerar que os
principais monopólios eram constituidos por 18 artigos, a
saber :
i?' Tabaco, adotado em dez paises.
2.0 Sal, adotado em nove paises.
3.0 Loterias, adotado em oito paises.

-

Fósforos, adotado em sete pafses.
Aicool, adotado em cinco pafses. Papel para cigarros, adotado em quatro paises.
6.0 Eríplosivos, adotado em quatro pafses.
Sacarina, adotado em quatro pafses.
7P Quinino, adotado em tr&s pafses.
Isqueiros, adotado em dois pafses.
8.0
Pólvora,
adotado
dois em
paises.
Cartas para
jogar, em
adotado
dois pafses.
Petróleo, adotado em dois pafses.
ópio, adotado em um pafs.
Salitre, adotado em um pais.
Cartuchos, adotado em um país.
Trigo, adotado em um pafs.
Canfora, adotado em um pais.
Os países que maiores rendas auferem de seus monopólios
.são, em iinha decrescente, os seguintes:
A IugoslAvia, onde estas representam, a p r o ~ i m a a ~ e n t e ,
20 a 25 % da sua receita total.
A Itzília, a Espanha, a Rumania e a Bustria, aprosimadamente, 15 5%.
A Hungria, o Japão, a Tchecosloviiquia e a fndia, aproximadamente 10 010.
Em todos os outros paises as rendas percebidas são representadas por percentagens bem menores, variando de
.0,5 a 7 %. São êstes a Bulgária, a Dinamarca, a Finlandia,
a França, a Suécia, a Holanda, a Noruega, Portugal, S. Salvador e a Sufça.
O art. 144 do substitutivo ao anteprojeto reza:
"A União poder6 assumir, em lei especial, por motivo
d e interêsse público, o monopólio de determinada indiistria
ou atividade econdmica, asseguradas as indenizações devidas
conforme o artigo e ressahados os serviços públicos municipalízados, ou de competência dos poderes locais".
É mais ou menos o que propiis na minha emenda TL 827,
com exceção da ressalva final, que me parece sup6rflua,, por
não me parecer razoável nem provável que possa convir B
união ou B coletividade transformar em monopólio de Estado 'os serviços públicos municipais ou de competência de
outros poderes locais";
E a esposição que acabei de fazer acima em defesa do
artigo proposto tamb6m corresponde á justificação que
acompanhou aquela minha emenda.
Mas h& mais. Numa emenda acessdria., a n. 828, disse
espressamente, que conviria ser incluído um novo artigo,
que tornasse possível á União a criaçáo de certos monopólios, alguns dos quais baseados na posse de numerosas patentes, as quais já foram, como dissemos acima, pela própria
União concedv2as - em caráter de privilégio de patente
exclusivo (ou de monopólio) - a particulares. Para vencer, leglamente, este impasse, propüs, na minha emenda
accessória o seguiote: "Decidindo a União a constituioão de
régies ou monopóhos de Estado poder& a União tan@ém expropriar, n a forma da lei, quaisquer patentes de. mvencao
que tenham, direta ou indiretamente, relação coa as referidas régies ou com ditos monopólios. Partigraf'o .iSmic$.
Ap6s instituidas as rggies ou os monopólios -de Estado na0
goderão mais ser registradas patentes. que vEem d i f l c d b ,
4.O
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- 253 direta ou indiretamente, a manutengão das referidas rggies
ou de ditos monop61iosn.
Convem aqui novamente observar que as patentes são de
fato monopólios e que infelizmente este fato j B está sendo
utilizado no Brasil, Para aqui estabelecer-se por abuso praticaniente "trusts" de determinadas fabricações, burlando assim as intenções do legislador que era o de apenas encorajar o progresso. Sabemos por exemplo que indústrias importantíssimas protegidas em outros países por um conjunto de centenas e mesmo milhares de patentes são no nosso
*país bloqueadas e protegidas contra qualquer possivel legi- tima e saudavel concorrència atrav6s de uma ou duas patentes soit-disant "básicas" mas que de fato já caducaram
por toda a parte. E como, pelas leis existentes, e devido 6
morosidade da nossa justiça só é possível inutilizar-se aquelas burlas, propositalmente estabelecidas, num prazo de 8, e,
9s vezes, de 10 anos, 6 evidente que, .já dSste modo, fica o
privil6gio ilfcito, de fato garantido por um bom número
de anos..
Como representante dos sindicatos patronais industriais
bato-me para que os processos legais sobre propriedade industrial sejam ntais expeditos porquanto se continuarem sujeitos a uma so!uçáo final, pela justiça comum, 6 natural
queçurja como já surgiu uma verdadeira indústria de usur;Jaçoes: haverá talvez logo juristas especializados que garantam as decisões s0bre questões de patente, em prazos
mais dilatados do que aquele nominalmente estabelecido para
a vigència das próprias patente.. .
E quando um dos prejudicados vencer uma questão
destas verificará. êle que o suposto dono da patente provavelmente nada ter8 a perder ou muito menos com que o
indenizar, representando Aste, muitas vezes, apenas um
testa-de-ferro "dos grandes industriais precavidos", que lhe
custeam as causas. .
É absolutamente necessário crearmos um rem6dio a esta
situaçSo.
Voltando 5s regies e aos monopólios co~\~ern
aqui notar '
que a l y n s paises os esercem diretamente e outros por intermbdio de empresas particulares, com as quais os contratam. Sou pelo exercicio direto das mesmas uma vez que O
Estado se conserve fbra de burocracia e de excessos de iuncionalismo. Libertado desses males niio hd razáo para n50
poder o Estado dirigir criteriosamcnte suas empresas de monopblios. Mas h 5 Estados, infelizmente, que mantem monopólios sómente para nlf colocar seus "encostados". possuindo
estas empresas em geral um excesso de empregados. H& Outros que presenteavam seus protegidos com contratos excessivamente rendosos afim de exercerem, em seu nome,. os monopólios. Em nenhum desses excessos e erros deve incorrer
o Brasil.
Não h6 instituição que n8o .possa ser afinal deturpada,
mas isso r i o as condena ou as torna inexequiveis..
Agora para terminar. Acho que fóra do monopblio e da
r6gie do Estado qualquer concurr8ncia de produtos das ns!nas do Estado, mórmente se produzidas estas com materiais
primos importados com isen~ãoaduaneira, com produtos
correspondentes da Indústria particular, representa, oomercialmente falando, simplesmente qxna concurrência Uicita e
deve ser suprimida. Se guizer pois. o Estado wncorrer na
mercado livre então deverá ele s e submeter ás mesmas condições vigentes para a indústria particular, 0% como alternativa declarar aqueles ramos de produ~ãor@es ou mono-
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pólios de Estado. No caso contrário será Ale obrigado a produzir sdmente para as suas necessidades o que, em alguns
casos, lhe tornará o custo de produção demasiadamente elevado. Nas, se não instituir o Estado um monopólio nenhum
outro caminho lhe será aberto.
Quero aqui ainda apontar duas questões relacionadas
com o assunto. As régies e os monopólios de Estado se ligadas a matérias primas ou produtos acabados de importação
muitissimo facilitam ao GovArno seguir uma politica comercial adequada ao país, s6 importando daqueles que nos com- pram ou rateando a importaçã~entre vários paises, tudo de
ac6rdo com as nossas conveniências de intercambio
Se, para argumentar apenas, extendessemos sobre todos
ou quasi todos os ramos da nossa economia os privilégios e as
r6gies do Estado então chegariamos á socidização integral
dos meios de produção, isto 6,. praticamente, ao socialismo.
Quer isto dizer, que um extremismo da politica de monopólios
e régies impediria a própria subsistAncia do regime capitalfstico. Mas o que aqui alego tem apenas o fim de demonstrar m e nem semme andam bem orientadas as classes trabalhiitas quando iivestem contra as r6gies e os monopólios
de Estado sob a superficial alegação de que Astes encarecem
a vida..
Não percebem eles que, mesmo sob o regime capitalistico, esta é a modalidade que, adotada em larga escala, as
maiores vantagens traria para a coletividade em virtude da
sua insofismável orientação sociatisante, claramente oposta ao
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individualismo econ6mico.

O Sr. Presidente

riani

.

..

- Tem a palavra o Sr.

Clemente Ma-

O Sr. Clemente Mariani - Sr. Presidente, por delegação do leader da minha bancada, coube-me a honra de colaborar na tentativa de coordenação da qual resultaram as
emendas de ns. 1.945, 1.946, 1.948 a 1.955.
Sabe a Assembléia, mas não é mau que fique inserido nos
seus Anais, como um restabelecimento autSntico da verdírde, nem sempre bem interpretada, que, a Aste exaustivo
trabalho, em que nos empenhamos, não presidiu nenhum
espírito faccioso, nem de partidos, nem de agrupamento
polftico, nem mesmo doutrintlrio, mas, apenas, o desejo de,
como se impunha, reciuzindo a uma s6 expressão, os pensamentos semelhantes, ou encontrando a mgdia, por todos aceit á ~ e l ,das opiniões contraditórias, facilitar o trabalho á Comissão dos 26, evitando, quanto possivel, fosse assoberbada
na mar6 msntante das emendas individuais.
Não sei se teriamos estado á altura de tão elevado objetivo, nosso e do ilustre leader desta Assembléia, que no-lo
cometeu. Como uma defesa prévia, entretanto, perante os
que nos háo de julgar, - neste recinto, cuja mageetade cresce empolgantemente, á medida que se approsima a hora solene das votações, ou fóra dAle, onde, na opinião nacional,
uma anciosa espectativa se avoluma-- hoje, quando as paixões partidárias, politicas, facciosas, ou sesmo- doutrinCirias, não raro obscurecem a i s e n ~ á odo julgamento, ou no

futuro, quando, restabelecida a eerenidade, já não se possam
avaliar as circunstancias im~onderáveis m e formam o
ambiente em -cpe vivemos e condicionam os~nÕssosatos,seja-me permit~do,como uma defesa prévia, dizer que o possível demérito do nosso trabalho será devido á imperfeição
dos instrumentos, qüe fomos, porqu&, de tudo que havia em
n6s, de qualidades capazes de contribuirem para o seu aperfeiçoamento, nada poupámos, at8 a exaustão absolutá das
energias, na realização de um esforço que a angustia do
tempo nos obrigava a levar além das nossas próprias resistências.
Sr. Presidente, o trabalho da Comissáo dos 26, ao qual,
no dia de hoje, se deveriam fazer as Últimas críticas, se a
Mesa, liberalmente, náo houvesse mantido. por mais cinco,
as inscrições atuais, - honra os altos méritos, a elevada cultura de seus autores, mas não podia fugir á contingência liumana da imperfeição.
Os seus defeitos podem classificar-se em quatro grupos.
Primeiro : falta de ordem sistemática; segundo, redação por
vezes descuidada, repetições, incongruências, omissões, devidas ou provocadas pela falta de tempo; terceiro: soluções
inaceitáveis; quarto: má interpretação de algumas tendencias desta Assembléia, por força do vício original da Comissão.
Quanto á ordem, Sr.l Presidente, na Constituição de
91, a matéria se distribuira em cinco títulos: "Da organização federal";
"Dos Estadosn;
"Do Município";
"Das qualidades do cidadão brarjileiron, - "Disposições gerais", a que se seguiam as "Disposições Transitóriasn.
Dividia-se o primeiro título, além das "Disposições preliminares", em tres secçóes: "Do Poder Legi~lativo","Do Poder Esecutivon e "Do Poder Judiciário", compreendidos, assim, como de direito, na organizaçáo federal. E, em rigor, bem
se poderia nele incluir a matéria dos titulos I1 e 111. pois,
sendo os Estados unidades federadas e os municipios as suas
c6lulas, os preceitos a eles referentes constituem, eminentemente, assunto de organização federal.
A desobediencia a esse critério náo chego11 a constituir um
defeito sensível na Constituição de 91. Mais aberrativa das
normas da boa técnica foi a divisão dos titulos em sec~ões
e estas em capftulos, dos quais, rigorosamente, devem ser
6uùdivisões.
Procurou o anteprojeto conservar a mesma ordem, cujos
defeitos agravou, pela má distribuição d a mat6rirr nova. Admite-se que do título I fizessem parte as Seceões, para usar
*deSua- terminologia, relativas á Justiça Eleitoral, ao Conselho Supremo e a matéria relativa ao orçamento e administraça0 financeira, desde que distribuida pelo Poder Legislativo, o Executivo e o Tribunal de Contas, como 6rgão autbnomo. Não, porém, a reunião desta última em secção distinta.
nem a subordinação ao Título I dos dispositivos referentes á
"Defesa Nacionaln.
Obediente ao critério da Constituição de 91, mas agravando-lhe o defeito, criou ainda o Anteprojeto novos titulos
sobre o Dietritc Federal e os Territórios. Rlas, ampliando
exageradamente, a matéria relativa aos %uncionários Públicos, á ReligiZo, á Familia, á Educação, á Ordem EconBmica e
Social, distribuiu-a, com as disposições sabre Nacionalidade e

-
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Cidadania e a Declaração de Direitos e Deveres, em sete titulos distintos, quando todas elas se vinculam intimamente entre si, como capítulos dos "Direitos fundamentais", para usa2
da terminologia a3 Constituição de Weimar, onde, sobretudo,
se inspirou.
O Substitutivo d a Cumissão dos 26 ainda foi, data vê?&ia,mais infeliz na distribuição da materia. Começou desdobrando o conteúdo do titulo I em quatro títulos independentes, como se os órgãos da soberania nacionaJ-não fossem,
por definição, elementos substanciais da organiliação federal.
No titulo 11, "Do P ~ d e rLegislativo", incluiu, como capitulo
VI, os dispositivos refereiltes ao Tribunal de Contas, que, no
sistema brasileiro, de modo algum se pode considerar delegação do Legislativo, sem contar os mais extravagantes preceitos sòbre a nulidade da emissão de titulos de dívida pública. Ao titulo, - "Do Poder Executivon, subordinou o Conselho Nacional de funções imprecisas, os Conselhos TBcnicos, órgãos consultivos também de Camara dos Representantes e o capitulo s6bre Funcionárias Pilblicw, que abrange náo s6 os instrumentos do Executivo, mas os do Legislativo e do Judiciário. e o Magistério. Sob o título ITC - "Do Poder Judiciário", dispòs a respeito da Justiça Eleitoral, em divergência com as disposições gerais, sôbre o Ministerio Público que, em doutrina
e de fato, é órgão independente e s6 depois dessas duas
excrescências, veiu a tratar da Justiça dos Estados. No título V englobou, com felicidade, a materia de quatro títulos do Anteprojeto, como, ainda com felicidade, reuniu,
no titulo VI, tudo o que se referia a Direitos e Deveres,
apenas pecando por nelle incluir o capítulo referente 5
Defesa Nacional, que contem materia edranha.
Nas emendas, procuramos seguir um método rigoroso,
Os títulos dividem-se em capítulos e estes em secções,
Restabelecemos o Titulo I, - "Da organização federal", com
as suas "Disposições preliminaresn, nas quais englobamos a
matéria referente ás unidades federadas e suas cellulas "Títulos I1 e 111 da Constituição de 91, 11 a V do Anteprojeto e
V do Substitutivo), distribuindo em três capítulos, I, Ii e
rn; os preceitos relativos aos órgãos da soberania nacional.
E como êstes, encarados objetivamente, não são independentes, como queria a ficcão, mas simplesmente autonomos e coordenados, reunimos num quarto capitulo os órgãos coordenadores, - Conselho Federal, cúpola do sistema, J ~ t i ç a
Eleitoral, através da qual o Judiciário assegura a legitimidade dos poderes eletivos, Ministério Público, que vela, perante o Judicitirio pela execução da lei, Tribunal de Contas,
que fiscaliza os atos do Executivo, em face das autorizações
legislativas, e Conselhos T6cnicos que assistem, com o .S
saber e experiência, o Executivo, q Legislativo e o próprio
Conselho, racionalizando as suas atividades.
Organizado, assim, o Estado, tempo 6 de cuidar do direito, que dêle dimana. O Título I1 disporá, portanto, s6bre os "Direitos e Deveres", subdividido em quatro capftulos: - "Dos Direitos Políticosn, "Dos direitos individuais", "Da Educaçãon e da "Ordem Econ6mica e Socialn.
Seguem-se-lhe o Titulo ip - "Disposições Especiaisn, com
dois capítulos sobre Funcionários Públicos e Defesa Nacional e, o Titulo iV - "Disposições Geraes", anexando-se a@ estatuto assim formado as "Disposições TransiMriasn.
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A-pesar-das sucessivas edições, visando melhorar-lhe a
forma, a redação do substitutivo não prima pela elegancia
e correção. Reconhece-o o mais insuspeito dos julgadores,
o nosso em-inente colega Sr. Levi Carneiro, a maioria de
cujas duas centeoas de emendas propõe-se a suprimir defeitos-yisiyeis; _ proclama-o, com a sua reconhecida autoridade,
e-demonstra-o exaustivamente, o Sr. Homero Pires; atesta-o
R imensidade de emendas de redação, apresentadas no periodo regimental.
Procuramos corrigir os- defeitos, quanto- possfvel. A
Commissão de Redacção suprrra a nossa insuficiência.
Das omissões, constituem o melhor indice numerosas
das emendas do Sr. Leví Carneiro. Comparem-se os artiços
70 a 10 do substitutivo, onde se discrimina a compeMncia da
'União e dos Estados, com os arts. -4O, 6O 80 9O e 16 a 18
da emenda n. 1.945, onde se regulz idêntica matéria. Veja-se o art. 12, onde não se descobre a competência ?ara
decretar a intervenção, no caso do n. 3O. Não se havia disposto sôbre o número de representantes das Assembléias
Constituintes Estaduais.
Das incongruências, citarei apenas uma, bastante sjgnificativa: relativamente A situação dos funcionArios publico~,ocupando uargo eletivo, o Substitutivo continha três
dispositivos contraditdrios entre si, os dos arts. 31, S 3O,
93 e 184, 5 2O.
*

t

As soluções haceitáveis, Sr. Presidente, são nunierosaa . Oriundas de - pensamentos doutrinários, de orientacós3
de escola, contradizem a realidade brasileira e necessi3ades
praticas inelutáveis. Destacarei em primeiro lugar, somo a
mals importante, a discriminação de rendas.
Um dos preconceitos que vigeram neste Pais diiran',g
mais de quarenta anos e, no entanto, não resistiria B mais
leve análise é o de que a Constituição de 1891, aqu.inhoou
mal, quanto ás rendas, á União e exageradamente bem acs
Estados. O mais rápidf esame das estatfsticas demonstra,
com efeito, que as arrecadações federais sobreexcedem largamente 5s dos Estados e Municfpios englobados.
A Constituição de 91 reservava, de fato, 5 União, a1ym dos melhores impostos: o de importação, que, tendo
chegado a produzir, em 1928 e 1929, cerca de um milháo
de contos por ano, a-pesar-da depressáo atual, ainda rendeu, em 1032. mais de quinhentos mil dc selo, onde, como observa o ilustre Deputado Sampaio Correia, mais do que em
nenhum outro. a arrecadação foi de crescimento proporcionado e regular e vem mantendo-se, desde 1924, acima de cem mil contos anuais. Aos Estados coube a competencia exclusiva para o lançamento dos impostos sdbre portaçá?, imdveis rurais e urbanos, transmissão de propriedade e industrias e profissões. Mas, obrigando-os a assegurar a autonomia dos municfpios, a Consiituição, implicitamente, constrangia-os a transferir-lhes parte da comp~t6ncia tributaria que lhes atribuira.
Em todo o campo restante onde a tributação pcdesse
incidir, a competemia era concorrente, Que succedeu, gorem?
De tal maneira se utilizou a União do seu poder qug praticamente, anulou o dos Estados, sob pena de, excedendo - c
limite da capacidade do contribuinte, por ela esgotado, anl-

quilarem todas as iniciativas e produzkem a ruína ecandmlca das suas populações. .
Veja-se o que sucede com o imposto de ccniumo: enquanto a União, por esta verba, arrecadou, em 1932, 388.579
contos, nuitas vezes á custa de uma verdadeira expoliação, como sucede, com as indiistrias do fumo e do alcool, a
arrecadação dos Estados, no mesmo período, não excedeu de
62.479. Note-se o que ocorre com os chamados impostos de
circulação : a arrecadação federal, -de acc6rdo com os dados
utilizados pelo Sr. Sampaio Correia, e nos quais me venho
apoiando, subiu, em 1932, a 225.614 contos e a dos Estados,
pelos cálculos do Sr. Valentim Bouças, ficou em 57.696. Atentese para o que se passa com o imposto de renda: a-pesar-da
espantosa evasão, natural em imposto nov.0, mas aumentada
pela complicação do aparelho, arrecadou a União, em ?932,
94.078 contos, enquanto os Estados a p e g s 31-778, dos quars
25.600 por S. Paulo, a significar que, salvo ne-ta unidade
federativa, em excepcionais condições econ6micas, a União
exaunu quasi totalmente a capacidade do contribumte.
O resultado era fatal. Impedidos de entrar no campo
da competência concorrente, os Estados e Municfpios tiveram
de buscar meios de subsistência no desenvolvimcnto exagerado dos impostos antieconômicos, que Ihes haviam sido
reservados exclusivamerlte: - o de exportação, o de indilistrias e profissões, o *de transmissão de propriedade, o de
im6veis, onerosos todos êles da produção e das atiiridades
Úteis. E a União, responsável por tal absurda situação, doutoralmente, como Tartufo, intenta ditar-lhes, num transe
angustioso, regras sensatas de bem viver!
Ao decantado "espfrito nacionaln, não pareciam, por6m,
ainda satisfatórias as vantagens da União, nem bastante vexatória a contingência a que se reduziram os Estados.
Impunha-se acrescê-las e neste sentido se esmerou o
Anteprojeto, arrancando aos Estados os impostos de exportação, ou sejam, em 1932, 357.931 contos e o que arrecada=
do imposto de consumo, - 62.479 contos, dando-lhes em
troca o imposto cedular de rendas, que, somado ao global
coaservado para a União, produziu em 1932, 58.773 contos!
E ainda por cima, como observa o Sr. Sampaio Correia,
ameaça de intervenção federal o Estado que se atraze no pagamento de sua divida fundada ou retarde, por tres meses, o pagamento dos seus magistrados!
Ao relatar a troca da armadura de ouro de Glaucos, pela modesta armadura de bronze de Diomedes, o aédo grego
n5o encontrou outra explicativa senão de que os deuses haviam anuviado o entendimento daquelle, impedindo-lhe perceber que recebia o preço de nove bois, pelo de uma centena.
Necessário seria milagre semelhante; para que os responsáveis pela vida dos Estados pudessem submeter-se a tão desfavorável comércio.
Acresce que o imposto de exportação, a existir, h5 de
ser de competência dos Estados: manejado pela União, entravar-lhe-á, pela necessidade fiscal de tributar, a regulamentação, que lhe compete, do com6rcio externo e se constituirá .em perigosa e eficiente arma polftica, manejável,
ao-sabor dos interêsses do Poder Central, pelas simples va- riações da pauta, como observa, com o seu alto senso, o Sr.
- Sampa~oCorreia. Mais ainda: o imposto há de ser relativo
8s eondicões naturais da produ~áoda mercadoria exportada, diversissimas tie urg Estado para outro. Não se pode

...

taxar igualmente, o café produzido no Paraná, em terras
virgens, onde mil pés, produzem, em média, mais de duzentas arrobas e o café produzido nas terras cansadas do
norte de S. Paulo ou de Minas, ou nas roças sombreadas da
Baía, onde a produção não irá al6m de 20 a 25 arrobas por
mil pés.
A orientaçãct do ~ubStitutivofoi no sentido da supressão total do imposto de exportação, pela União ou pelos
Estados. Firmou-se nos mais nobres motivos : evitar perturbações no comércio externo, estimular os saldos na balança de comércio, facilitar os convênios comerciais e, finalmente, - "iast but least" - destruir a arma de guerr a econômica entre os Estados, "não só pelo que podem taxar,
nías, sobretudo, pelo que podem dispensar do tributo".
Para corrigir o grave desequilibrio, inevitável, das finanças estaduais, decorrente d e suprimir-se o imposto de
esportação, o Substitutivo transforma o òe vendas mercantis em imposto sôbre vendas e consignações e atribue aos
Estados compgtência exclusiva para lançá-lo.
Será suficiente a compensação? Examinemos o que ocorreria no meu Estado.
-4 receita total da Baía, para o ano d e 1934, está estimada em 68.870:000$, dos quais 10.644: contos de rendas
industriais, consumidas nos respectivos serviços, 370 de rendas patrimoniais e 11.556 contos de receita extraordinária, o que reduz a renda tributária a 46.650:000$000.
Dessa importancia conservariamos, a prevalecer o sistema do Substitutivo:
Transmissão de propriedade ...............
Territorial ...............................
sê10 ....................................
Taxas ...................................
Consumo. de . gazolina (aproximado) ......

5.060 :O008
1. 559 :250$
1.501:500$
1.025:250$
SOO :OOO$

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

.9.946:OOO$

Total

.

Perderia o Estado, imediata e irremediavelmente, por
passarem a pertencer á União:
Renda e captação ........................
Vendas a termo
Viação e passagens .......................
Consum.o (aproximado) .... ..............

1.548:000$
115 :500$
500 :OOO$
2.097 :250$

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

4.310 i7508

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

,

Total

Perderia mais irremediável e imediatamente, por serem
contribuiçóes municipais excedentes da quota de 10% do artigo 176 e incidirem n a proibição do 1 3" do art. 13, ......
1.500:000$, o que eleva a perda imediata a 5.810:750$000.
Perdsria, fatalmente, no prazo de cinco anos, por serem
daqueles relativamente aos quais existe atualmente a competência concorrente dos Estados e Municípios e passam a
pertencer a êstes, os impostos d e indiístrias e profissões, no
valor da 11.442:500$, e, por f6rça do art. 47, os de exportação, que representam 20.500:000$, num totaI, assim d e reis
31.942 :500$, quantia essa da qual lhe deveriàm ser retiqi-.
- - ..
.
dos, cada ano, 6 .388:500$, at_é extínção total.

Temos, assim, que o orçamento baiano ficaria sujeito,
nos próximos cinco anos, b.seguintes reduções drásticas :
Percenta- Percentagem sObre gem sôbre
a receita a receita
total
tributária

Para enfrentar tão pavoroso desequilibrio de que novos
recursos disporia o Estado? O Substitutivo náo foge á questão, antes a encara de frente: concedeu-lhe o imposto sôbre
vendas.
Mas esse imposto rendeu na Baia, no ano de .1932, segundo os dados referidos pelo Sr. Sa-mpaio Correia, 2.141
contos de réis.
Pouco adiantd que se haja estendido a todas as vendas
e consignações e não apenas ás mercantis. Cobrá-lo sobre
estas já a experiencia demonstra quanto 6 àificil, praticamente se anulando nos pequenos estabelecimentos, em que
se pulveriza o com6rcio varejista, a arrecadação .d.o imposta
sobre vendas B vista.
. Basta dizer que, subindo as importações e exportações
na Baia, em 1932, a cêrca de 400 mil contos e' calculando-se,
como faz o Sr. Sampaio Correia, três operações para as
mercadorias sujeitas a cada uma delas, o imposto- dé vendas
mercantis, sem contar as mercadorias produzidas e consumidas no Estado, deveria produzir 3.600 contos e não 2.341.
Escluído está o campo das vendas de imdveis, já gravadas com imposto especial. Com as vendas civis de móveis
não há que contar, destituídas, como são,. geralmente, de
formalidades e garantidas pelo preceito de que - possession
vaut titre.
Talvez, por tudo isso não deu esperança2 o parecer do
ilustre Sr. Sampaio Correia, de que o crescimento da renda
viesse dessas novas fùntes, preferindo atribui-lo, á triplicaçáo da taxa atual, que acha admissivel. pelo desaparecimento do imposto de exportação, o que ainda deixaria ao exportador, no caso da Baía, a que me venho sempre cingindo,
um lucro.de vinte e nove mil réis em tonelaãa. Mas, sem
contar que a triplicação, pouco mellioraria a situação. por
compensar com 7.136 cantos anuais, um desfalque que, em
cinco anos, subiria de 12-200 a cerca de 35 mil contos, averdade é que ela se não poderia realizar com a simplicidade com
que a encara o parecer.
As exportações, de fato, são uma parcela de reduzido valor no movimento comercial de um Estado e as vantagens da
sua desoneração não bastariam para atenuar sequer a inevitável reação da grande màssa dos outros contribuintes contra
um tão despropositado aumento de tributação, elemento psícolbgico, que nenhum goveqnante tem o direito de desprezar. Basta dizer que os comerciantes e industriais p a p m , na
Baia, segundo o sistema que se vai generalizando, o rmposto
de indhtrias e profissões s8bre o movimento de :vendas, na
base. apro%imadamente,de i,80 %, para o Estado e o Muni~ i p t 0 .Contra esta taxa, que, com razão, julgam, e~corchante
P ~ o ~ B ~ Z U Ih&
I , longos anos e 96 .a convicção patriótica da im-.
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e encontram atualmente os poderes
públicos de dispensh-lá e d a rigorosa economia das admi~nistraçõestem feito, ultimamente, cessar o clamor dos espoliados. Como se poderia, sbbre esse absurdo, atirar, de vez,
mais 0,70 %, elevando a percentagem s6bre as vendas, que e
h.oje de 2,113 com o imposto de vendas mercãntís, paro
2,80 %?

Mas o Sr. Sampaio ~ Ó r r e i aentende que, além do natural
desenvolvimento dos negócios, hipótese que, pela sua impr*
cisão, nesta época de continua depressão econ8mica, não julgo
necessário discutir, o aumento da renda dos Estados pode ser
obtido com o desenvolvimento do imposto territorial, "apenas
medrosamente iniciado na maioria deles e não existente ainda
na Baian.
Não sei em que se funda o ilustre Deputado, para essa
afirmativa, repetida em outro ponto do seu brilhante parecer
e em discurso pronunciado, h á poucos dias, desta tribuna. O
imposto territorial existe, com efeito, na Baía, há longos
anos, desde 1906, e ultimamente foi reformado, pelo decreto
n. 7.172 de 31 de dezembro de 1930, figurando no orçamento
atual, 15 6" do art. 6O, por quantia que, com os adicionais,
monta, conforffie j B referi, a i .559 :250$, ou seja uma percentagem de 3,3 sobre a receita dos tributos.
Sobre essa renda dos tributos 6 qxe se h5 de calcular
de fato, a percentagem e não sobre a renda totaL como fez
o parver, se se quizer ter uma visao clara da situação do
imposto territorial i-elativamente as outras modaiidadies .
Assim procedendo, teremos o seguinte quadro, com os dados
do próprio parecer, exceto para a Baía, onde a sua falha é
índubitável :
Estados

Receita
tributária
em contos
de réis

:

Santa Catarina .........
Rio Grande do Sul.. ......
Sáo Paulo .............
filincs Gerais ..........
Goiaz ................
Mato Grosso ...........
Rio de Janeiro ..........
Piauí ................
Ccarii ................
PikrnnA ...............
Rio Grande do Norte.. ...
Sergipe ..............
Alagons ..............
Baía
Amazonas
Espirito Santo .........
Par5 .................
Parax%a ..............
Pernambuco ..........
Maranháo ............

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

rmposto
territorial
em contos
de réis

13.375
75.122
298. a 0
138.804
5.964
43.520
34.725
3.679
13.688
23.319
9.457
6.133
9.768
46.650
5.063
22.110
11 -975
12.202
29.591
7.543

3.400
12.336
40.500
17.000
736
700
3.000
300
754
1.200
4 O0
220
336
1.560
_ 170
500
200
200
300
70

776.191

83.882

%

22,O
16,4
13.5
12.3
12,2
10,7
8.6
8,i
5,5
5,1
4.2
‘ 3,5
3,4
3,3
3,3
22
14
1.6
1,0
0,9

10,7

~ e r n o k t r ao quadro. que, a-pesarila alta percentagem
realizada em sete Estados, superior'a 8%, s6 em tres deles,
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apreciável, superior a dez mil contas de réis e justamente
aquelles em que a propriedade rural, de fato, pelas facilidades de comunicação, pelos mercados próximos, pelo afluxo
da emigração, pelo desenvolvimento da 'grande lavoura, adquiriu valor real: S. Paulo, Minas, Rio Grande. Em Santa
Catarina e Rio de Janeiro a estimativa orça em três mil contos e nos outros dois, Mato Grossò e Gioiaz. a alta percentagem
é apenas devida & grande extensão territorial e pobreza de
outras rendas.
O panorania é diferente no resto do território nacional
e especialmente no meu Estado ao qual me quero sempre
cingir, porquê conheco de vbu e por experiencia e estudo
próprios as suas condições.
Quem olha as 15 categorias, em que se desdobram os
nossos productos de exportação, deslumbra-se, geralmente
ante a variedade de riquezas da Baía e espanta-se de não a
ver á frente das mais ricas unidades federativas. .O elogio á
terra envolve, assim, uma injúria ao homem que a habita,
Nada mais injusto: a verdade é que a nossa terra, em
média é pobre e o que a valoriza é uma raça dura no trabalho, sobria e pertinaz e que, quando emigra gara outras regiões, não deixa que nenhuma se lhe avantage em qualquer
campo de atividade.
Onde a terra é fertil, nbs a fazemos produzir, sem auxilio do braço estranho, nem mesmo dos governos, antes, muita
vez, tendo-os como adversários. Basta verem-se os laranjais
de inegualáveis frutos que cercam a própria capital e já começam a estender-se nos terrenos' apropriados dos municipios próximos; a lavoura de cana que, fia quatrocentos anos,
enriquece as terras inesgotáveis do Reconcavo; as fazendas
de criação e engorda da zona d a mata e do sudoeste e a policultura que nesta floresce; as imensas plantações de cacau,
onde somos os segundos produtores do mundo e onde, aproximando-nos do limite das terras aproveitáveis, detemos mais
de 99 % da produção brasiléira. -apesar de terras não menos
ricas existirem no Espírito Santo e na Amazi3nia; o fumo
excelente, produto admirável da adubação de terrenos pobres,
mas apropriados; e, melhor que tudo isso, viaje-se o árido
sertão e veja-se como, onde exista u m terreno fresco ou agua
de rega, o último palmo de terra B aproveitado.
Mas a uberdade do nosso solo sd manifesta em manchas,
onde se permite a exploração intensiva e algumas delas tão
isoladas dos mercados de cspçumo ou portos de exportação,
por largas regiões onde s6 a exploração extensiva 15 admissivel, que, economicamente a elas se equigaram.
infelizmente a verdade é esta: menos de dois quintos
do nosso território são susceptíveis de exploração intensiva
e assim mesmo de produtos diversos. O restante s6 admite
um baixo rendimento. A tão desfavordveis condições adapta-se o baiano e, cultivando o cacau, a cana, o caf6, os cereais, e criando ovelhas ou gado de bom tipo, nas terras boas,
plantando o fumo, a mandioca, nas que exigem adubação, o
algodão onde as condições o permitem, cria gado miúdo, %
cabras, onde as terras são secas e Bridas, explora o ouro, as
pedras preciosas, as areias monaziticas, a piassava, a carnaúba, as madeiras, numa atividade onimoda, gela qual honra lhe seja tr-utada!
Do que venho expondo, bem se LYB quão dlf1oiY 8er8 entre n6s o desenvolvimento do imposto terrltorial, W o fund
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damento lógico é o valor virtual ou potencia~ da terra, possivel de se efetivar pelo estímulo do crédito e do transporte. A
ausência dêsses tres elementos explica a observação, filha
da experiência do atual Secretário do Tesouro da Baía, velho e competente funcionáriQ da Fazenda, por três vezes já
chamado a exercer êsse alta cargo e que, em relatório recente
sôbre as bases da reforma tributária~ planejada pelo Interventor Federal, salieritou a formal resistência, da parte dos
contribuintes, coritraêsse imposto direto.
Embora não precisem, ao contrário do que venho tentando, as razões justas. da sua má vontade contra o imposto
territorial, nem por permanecerem no campo impreciso do'
subconciente, as resistências dos contribuintes constituem
menos um elemento psicológico a ser ponderado pelos governantes. Não as conseguiram vencer os governadores José
Marcelino e Góis Calmon, embora reduzindo fortemente os
impostos de exportação e, tentando aumentá-lo, no início da
crise atual, sem-=-lprd-Fquer compensação, o governador Vital
Soares teve de ceder ante a impopularidade que ameaçava o
seu govêrno entre as popula\:ões rurais.
O SR. :MÁRIO RA..'\J:os - Quasi todos os Estados do Brasil fazem figurar em suas receitas o imposto territorial. Não
se trata de má vontade contra essa tributação, que só não
que se~ ia de desejar, porque não temos ainda valorização da
terra. Nos EEJtado5 Unidos, como na França e na Inglaterra
é alta a arrecadação do imposto territorial, 'Porque a terra
já está "\."3.lorizada. Aqui êsse imposto ha de dar sempre uma
pequena percentagem. E si fôr' elevado, o proprietario preferirá entregar o latifundio a pagá-lo.
O SR. CLEMENTE l\IARlAl"'lI - Muito me honra ter em
apÔio das' minhas con5iderações a autorizada opinião de
V. Ex.) sem contar o prazer da simpatia de sua colaboração.
De tudo. quanto venho expondo, Sr. Presidente, facil é
concluir que a adopção do sistema, do Substitutivo, com a
suspensão, do imposto de exportação e transferência exclusiva para os municipiosdo de indústrias e profiS5ões seria
:!l -ruina financeira do meu Estado. E se assim ocorre na
Baía, onde esses dois impostos representam 46 % da renda
total, que não. sucederá em Alagoas onde constituem 47,30/0.
em Mato Grosso, onde vão a 50 %,. em Goiaz, onde sobem
a 51 ?é, no Paraná, onde já se elevam a 54,8 0/0, no Rio de
Janeiro, onde montam a 56,6 0/0, na Paraíba, onde chegam a
570/0, no Rio Grande do Norte, onde se contam por uO 0/0, no
Amazonas, onde atingem 61 0/0, no ,Ceará e Sergipe; onde, se
medem por 62 %, no Piauí, onde o seu cômputo é de 64 %
e finalmentE: no Es·pírito Santo, onde ultrapassam 78,6 0/0,
tudo de cacôrdo com os dados fornecidos pelo Secretário Técnico da Comissão de Estudos Econômicos e Financeiros? E
que resultaria mesmo para S. Paulo, onde representam
32,7 % de receita total, no Pará, com 35,.6 %, em Pernambuco, com. 38,5 %, em Santa Catarina, com 39,3eem Minas Gerais, com 42%? Pode dizer-se que só o Maranhão, com
21,3 % eo Rio Grande do Sul, com 14 % escapariam ao desequilibrio, mas ainda assim há a considerar que êsses ddla
Estados e S. Paulo, que se lhes segue na ordem erescente,
são aqueles em que maior é a percentage!J1 dar:enda industrial, .• inteiramente'eonsumida,comorozoãvel,nos próprios
serviços, sObre a renda global :26.2 % emS• .Paulo. 38,8 %
rio Maranhão, 41,5% no Rio Orande do S u l . - - - · · · · .

Como vencer esse impasse? Abandonando o campo das
abstracgões e enfrentando a realidade. Interessando o E s t a
do e os Municípios no imposto àe indhtrias e profissões,
com um lançamento iínico e arrecadação igualitaria; mantendo, em termos razoiiveis, o impcrsto de exportação.
Tenho o prazer de, vencendo preconceitos, ainda neste
garticular, sentir-me., com os meus. companheiros de comissão, de acordo com o nosso ilustre colega Sr. Mário Ramos
e ambos com o Sr. Eugênio Gudin, em recente estudo publicado na "Revista Econòmica", fasciculo de janeiro dêste ano.
Nas, não vendo possibilidade "polftica" de convencer a
União, de trocá-lo com o imposto de consumo, como desejaria esse estudioso dos nossos problemas, além das desvantagens, já expostas, de lhe entregar o manejo do de exportação, preferimos. deixã-10 com os Estados, subordinado
a limite, mas evitando desorganizar-lhes as finanças e inu-tilizar o aparelho de sua arrecadação.
O mal do imposto de exportação reside, com efeito, no
seu abuso. Admissível e mesmo aconselhável, na opinião de
Nitti, nos países ainda no regime de exploração colonial, como o nosso, é absurdo que chegue aos exeessos registrados
na Bafa, que continuo a tomar como exemplo e onde a piassava, por constituir produto monopolizado, paga 25 % de direitos, e os couros e .peles pagam 23 % e onde o próprio
cacau que, no fim de segundo govêrno do Dr. J. J. Seabra
pagava 17,115 %, depois de os ter reduzrdos, no govêrno do
. Dr. Góis Calmon, a 15 -067 % %, viu-os de novo aumentados,
no govêrno do Dr. Vital Soares, a 16,502 % e, a-pesar-do desafogo que lhe concedeu, em beneficio do do Instituto, o governo do nosso colega, Sr. Artur Neiva, ainda paga 14,5 %.
Seja-me permitido, entretanto, dizer, que a-pesar-de tão
duramente taxado, não é exato que o cacau baiano, á
semelhança do que sucede com o café brasileiro, haja perdido mercados, como afirmou desta tribuna o ilustre Sr.
Cincinato Braga, em benefício de concorrentes estrangeiros,
aliviados de tais onus. Do rapido crescimento de produção
africana costumam observadores superficiais tirar essa precipitada conclusão. A verdade, porém, 6 que o crescunento
da safra bsiana se fez paralelamente ao da produção da
Costa do Ouro, apenas o desta mais rápido, por estimulado
pelo gov&rnoinglês, através os "strenuous efforts of the Department of Agrioulturen, que teve de lutar até contra a
impossibilidade da existência de animais na região,
devida á mosca tsé-ts8. (A. W. Kuapp-Cocoa andt Chocolate) enquanto o daquela mais retardado, por entravado pela
açáo governamental e falta de crédito e transporte. Em cor?sequemia, disso, partindo de uma situação equilibrada de
cêrca de 30 mil toneladas, em 1911, a exportação da Costa
do Ouro, que se iniciou em 1896, atingiu em 1928 o seu Iimite m5ximo de 300 mil toneladas, para decair nos anos seguintes a cêrca de 230 mi5 e ser calculada, para êste ano, em
190 mil, enquaneo a da Ba'a, que vinha desde 1918, mantinha-se em 1928 em 72 mil toneladas, mas aumentava nos
anos seguintes, para atingir, na tutima safra a 102 mil, mals
de-99 %;da producção brasileira, aproximnado-se,- asslm do
seu limite m&ximo, ~dculadoem 180 mil tone1adm.O crescimento des duas grandes safras e mals o da
- producgSo da Nig&ri;i, estabilizada em 50 mil toneladmt tem
se feitò, em partè, 6 custa do augmento do conSUmo,:em
parte 6 custa dos outros productores, bastando salientar
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que S. Tom6 caiu de 32 mil a 12 mil toneladas, o Equador de
38 mil a 15 mil. É de alta importancia, entretanto, salientar
que, enquanto, as safras baianas se escBam totalmente, como
sucedeu com a de 1932-33, de mais de 1.700.000 sacos, o u
de mais de 102 mil toneladas, Costa do Ouro v6 formando-se,
á sua custa, um stock mundial de cêrca de 20 mil toneladas e, tal como o Brasil, com o café, já tenta, através do
govêrno ingles, convocar congressos para acertar um plano
de valorização do produto, pela destruição do excesso, exatamente como entre n6s. Serve-noso porem, a experi6ncia do
estado a que a s valorizações nos trouxeram e neste caminho
recusa-se terminantemente a entrar o Instituto de CscClo d a
Baia, mais confiante no baraetamento da produção, obtido
pelo credito e o transporte módicos, que fornece e na melhoria do produto, conseguida pela educação;do lavrador e
pelas mais perfeitas instalações ténicas do mundo que está
construindo.
Bem se vê, portanto, que a situação da Bafa, quanto a o
cacáo, mais s e assemelha á da Colambia que á- do Brasil,
quanto ao café.
Encerrando este parenteses e voltando ao imposto d e
ewortação, permito-me dizer, Sr. Presidente, que .muito
mais do que os Estados, com. tão famigerada arma, contribue a União, pelo seu proceder, para o aniquilamento de algumas das nossas atividades produtoras. Se a lavoura do
futuro, por exemplo, lavoura do pobre, como é chamztda e d a
qual tiram os recursos para manter o seu misertivel padrão
de vida, milhares e milhares de pequenos produtores caiu,
na Baia, de 53 mil toneladas em 1928-9 a menos de 30 mil
em f931-32, a explicação para o fato não se há de encontrar,
alem dos .efeitos da estiágem, no imposto de exportação,
ou
que, sendo embora de 16,5% para o fumo em felha,
cbrca de 2$500 por arroba. pouco pesa relativamente aos impostos cobrados pelos paises importadores e que, nos dois
maiores mercados, Alemanha e Argentina, orçam por cerca
de duzentos mil reis por arroba. E n%oabusasse a Uniao.
como abusa do imposto dc imporby.ão. fazendo-o fonte d e
renda necessária .e não regulador do comércio externo, certo,
em troca de compensacões razóaveis, conseguiria melhor situação para o nosso produto.
Nem diferentemeote ocorre em relay.50 ao fumo industrializado. Ai a perseguição federal começa na absurda taxay.50 do fumo estrangeiro, necessário ao capeamento dos
charutos finos e s6bre cuja entrada cobra de direitos 15s
por quilo, ou seja 225'5 por arroba. E mais diretamente a
sua açáo nefasta se faz sentir atrav6s do imposto de con-sumo, -mriável, conforme o prepo do produto, de 10 a 150
mil réis por milheiro, enquanto o imposto de exportação estadual, mantem-se na pauta fixa de 3S600 por milheiro, havendo a União, nêsse particular, através de taxas disfar~adas,conseguido a perfeição de cobrar imposto de consumo
até sobre a mercadoria exportada para o estrangeiro, -na
base de 10 % do imposto interno.
Vem daí que, enquanto o lavrador de fumo vive na
mais negra miséria, enquanto os municfpibs produtores estiolam-se pela falta de rendas, as coletorias federais- amecadam zinco vezes. mais do que a totalidade dos -impostos
dos respectivos municfpios, extorquindo, sb das-tfes maiores
dentre-as 260 fábricas baianas, cêrca de dois mil contos anualmente,

Muito mais antieconbmico que o imposto de exportação
Senado, pelo ilustre Sr. Sampaio Correia e que, mcoerentemente conservado no Substitutivo, como da competencia da
União, a emenda n. i. 945 riscou do nosso sistema tributário.
O SR. MARIO WOS
- I3 O único que, na realidade,
póde criar a nocividade da guerra econ6mica elitre os Estados, sendo capaz de se tornar em um verdadeiro imposto
interestadual. E, em materia econômica de discriminação
de -rendas, pode-se dizer que a única coisa que se deva
evitar 6 imposto que impeça a circulação das mercaòonas
de um' Estado para outro.
um mal que o Estado possa
taxar a sua mercadoria mais alto ou menos alto, estabelecendo uma variabilidade e uma modalidade nova de imposto,
como há em todos os Estados, - e o nobre orador que estudou os orçamentos sabe perfeitamente disso; mas um mal
remediável, porquk as fôrças produtoras estão sempre preparadas para obter, junto aos poderes competentes, que o inconveniente seja sanado. Quanto ao imposto de circulaçã~,
a taxa de viação, esse não; e p6de até representar uma guerra, um golpe na federação.
O SR. CLBMXNTE MARIANI
De inteiro acordo com
V, Ex. O imposto de viação, realmente, não passa de uma
sobrecarga indireta aos impostos de importação, de exporta.rã0 e de consumo. As mercadorias importadas não se consomem á beira do cais nem ai se produzem as exportadas, como
as de produção e consumo não são consumidas no próprio
lugar da producção. Todas hão de ser transportadas, para
os portos ou para os mercados internos e submetidas, portanto, necessariamente, ao imposto de viação.
Ora se o substitutivo pretende tolher á União e aos Estados o imposto de exportação, transfere-o apenas, em verdade, Aquela, através o imposto de viação, que lhe atribúe
privativamente; e se proíbe a dupla tributação, profbe-o liri- camente, desde que lhe deixa a porta aberta para, depois da
cobrar o imposto pela mercadoria na entrada do território nacional, qobrá-10 novamente pela sua entrada no mercado de
consumo, ou lhe permite, no mercado interno, depois de imposto de consumo, cobrado, como se sabe, na saida da fábrica,
esigir outro tributo sbbre processos intermediários imprescindíveis á venda de mercadoria já gravada com anteoedência.
Dar aos Estados, como alguns pretendem, o imposto -do
viação e transportes, não o poderfamos jamais fazer. Irfamos
permitir-'Lhes, com efeito, palmilhar o campo do imposto de
consumo, reservado B União; iríamos facultar-lhes fraudar o
limite fixado ao imposto de exportação; iríamos ensejar-lhes,
até, como já ocorre, tributar as importações vindas do estrangeiro e sobretudo as provenientes de outros Estados, autorizando entre estes uma guerra econômica, que já se esboça 4
que seria, talvez, a rufna da Federação.
Entendo, pois, Sr. Presidente, que fizemos obra de's80
patriotismo, proibindo, terminantemen- á Uniâo e aos Estados tributarem, dora em diante, a viação, o t s e g o ou O .
transporte de mercadorias, pessoas e veículos, dentro do ter- ritório nacional. Aberto Tôrres, que considerava o nosso
p n d e probl-a
econòmíco o da producçáo com cir~Ula~%o
mterna, aplandlria com certeza, o nosso esforço.
é o de yia~ão,combatido, desde o seu inicio, no antigo
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- Medida altamente política e econdmica .
O SR. CLEMENTE niL4RL4N1 - Nem se dlga que a União
O SR.

RAMOS

ficou empobreciüa, com o sistema de discriminação de rendas, proposto na emenda n . 4.945. O que ela perde, com
efeito, cifra-se, calculado sobre o exercício de 1932 e de
acordo com os dados do parecer, a 74.163 contos de imposta
de vendas mercantis, 17.545 contos -do de vjaçáci e 19.281
contos do de transporte, num total, portanto, de 110.987
contos. Ganha, em compensac;ão, o privilégio no imposto de
consumo, que representava para os Estados 62.479 contos,
do de renda, que produzia para êstes 31.178 contos, ou sejam,
ao todo, 94.257 contos. O seu prejuízo cifrar-se-á, a 16.730
contos, deixando de estimar os proventos que lhe virão da
quota de 40 % que lhe é atribuida nos novos impostos criados. Muito mais prejudicados serão os Estados que. e.
troca do problemático imposto de veMas, terão de reduzir
os impostos de esportação, sobre que se firmam as suas
finanças. A tanto, porém, s e sujeitam, porquê não fogem a
sacrificios, no interêsse nacional.
Mas, deixando êsse assunto de discriminação de rendas,
cuja subida importancia me vem obrigando a tão longa esplanação, passarei por alto sobre outros pontos dentre aqueles
para os quais o substitutivo formulara soluções inaceitziveis:
não podíamos restringir tão somente a brasileiros o direito
de se reunirem sem armas, ensejando assim 5 policia. por
meto ue agentes provocadores estrangeiros, proibir qualquer
reunião; não podíamos admitir a impenhorabilidade de pequena casa do devedor, com a única restrição do executivo
hipotecário fundado em divida anterior á Constituição. porque istc seria retirar ao proprietário um instrumento de
crkdito, e, peor ainda, impedir, em certos casos, a execução
de ações de aljmentos; não podfamos tornar obrigatórios.
nos minguados estabelecimentos oficiais. todos os exames que se devessem realizar neste imenso pais, nem subordinar o
exercício dos direitos políticos, entre os quais o dever elementar e fundamental do voto, 5 comprovag50 de se achar
o cidadão quite com obrigações de defesa nacional, quande
sabemos que há myicfpios subordinados a determinadas
circunscricões militares, situados a milhares de quildmetros de sua s.ede..
- O SR. MARIO RAMOS- Medida draconiana.
-. O SR. CLEMENTE W4RmI
- ... e mais razoavel
é deixar As autoridades militares o dever de realizar a prova; não podiamos restringir o imposto de renda aos "proveitos obtidos na mobilizapão dos capitais", isentando de!e
"os vencimentos dos magistrados e dos funcionários públicos, civís ou militares e as remunerações doç empregados
particulares de qualquer profissão (sicl, assim como os
subsidios, :aposentadorias, jubilações, reformas, pensões,
ajudas de custo, representações e gratificações pro-labore"
(sic) ; não podíamos declarar nulos, em quaisquer casos, tit u l o ~emitidos pela União, os Estados ou municipios, arminando o crédito pW11co; não-podiamos firmar como regra =
absoluta a proíbigão de emitir empréstimo para co3rir de= ficit, quando, -muita vez, êste A o -proceçso---aconselhavel
-para enfrentá-lo; não podíamos suspender apenas a oidad5nia, nos casos de alegação de crença ou convieção cientifica
para isentar-se dos onus ou serviços exigidos por lei; não
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podiamos aceitar como regras inamolgáveis certos preceitos, relativos á regulamentação do trabalho a que sendo justos como objetivos .a atingir, não se podem realizar bruscamente, sem desorganizar a vida nacional: não podfamos
aceitar o ensino religioso obrigatório, embóra de frequência
facultativa, fórmula capqioça, que comprometeria para sempre o laicismo de escola e niznca foi pleiteada pelos representantes 'do pensamento catblico, oujos votos - me honro
de ter tido, no meu Estado; não podíamos finalmente, deixar ao Poder Executivo, constituctonalizado. o direito de le-.
gislar, se lhe facultavaqos o recurso de pedir a estõ Assembléia .as leis julgadas necessárias.

.

Há pontos, ainda, Sr. Presidente, em que o Substitutivo não interpretou bem as aspirações desta Assembléia, nem
lhe traduziu as tendências. Assim na conservação do regime bi-cameral, assim na organização do Conselho Supremo, que nunca ninguém pretendeu como uma dependência do Poder Executivo, sem autoridade polftica para controlar-lhe os atos, nem competência técnica para sôbre eles
opinar. Encontrando uma fórmula conoiliatbria entre os
partidários do bi-camera!ismo, respeitáveis. embora não
preponderantes e os apologistas do Conselho, demos a êste
uma origem politica, baseada na representação igualitária
dos Estados, atribuindo-lhe, oo par d a colaboração na feitura de determinadas leis, funções eminentemente de cmrde-.
nação das atividades governamentais. E bem se vê que não
poderiamos admitir a nomeação de alguns dos seus membros pelo Presidente da República, o que seria transformá-lo, de órgãc de equilíbrio e coordenação. em aparelho
compressor do Legislativc e da autonomia dos Estados.
F5cil B de ver, pelo que-venho dizendo, quais foram
as linhas gerais da nossa orientaçáo. Procuramos, em primeiro lugar, satisfazer, por meio de formas eclPticas, as
várias correntes manifestadas dentro desta Assembléia. Onde
quer que fosse possível urna conciliação, esforçamo-nos por
traduzi-la no texto constitucional. Em segundo lugar, atendemos, acima de tudo á realidade brasileira. Náo consultamos autores, não consultamos livros, nem seria mais têmpo
disso; estudanios. porém, as estatísticas, aproveitamos os
conhecimentos que temos das coisas do nosso pais. (Muito
bem.) Finalmente, procuramos conservar integras, nos seus
pontos capitais, fundamentais, os princfpios federalista e democritico. (Apoiados. )
- .
Não somos, com efeito, entusiastas da centralização federal. Não. vivemos num círculo de abstrações, mas dentro
da realidade brasileira. Conhecemos as atividades federais
através suas repartições mal organizadas, através sua justiça tarda, através a desorganização que lavra no seu aparelho educacional, através dos seus telégrafos, onde, ainda
'até bem pouco tempo, os despachos eram transportados nos
navios da marinha mercante, seus correios desorganizados,
as estradas de ferro deficitárias, bem sabendo que a situação
atual d e regularidade desses serviços é apenas o fruto transitdrio da pa3sage-m, pelo poder, de um homem que trouxe
-para-o Govêrno a mentalidade, por assim dizer proirinciaq,
da exação .no cumprimento do dever. Conhecemos a administração federal .atray6s as repartições de fomento agricda
burocratizadas; as,fazendas mod&lo=.desprovidas de reprodutores ou com reprodutores -5mprestáveis e não sabemos se o
?r-. Juarez T á ~ o r aterá continuadores do - seu esfôrço ,por -

- 269 corrigir êsses defeitos. Medimos a sua compreensão das necessidades ngcionais pela extinç.20 do serviço de profilaxia
rural, pela supressão dos serviços de profilaxia das mol6stias vengreas, instituídos pelo alto patriotismo do Sr. Epitacio Pessoa, pela quasi anulação da obra grandiosa .dos
patronatos agrícolas. Avaliamos a sua eficiència pelo estado
em que se encontra o serviço .de abastecimento de águas
desta Capital. E, mais do que tudo, julgamos de sua capacidade pela maneira porquè trata os assuntos que dizem respeito aos seus deveres precipuos: uma diplomacia e um s e r
viço consular ineficientes; o Exército Nacional desaparelhado, segundo o testemunho das suas mais autorizadas vozes, para enfrentar as responsabilidades decorrentes do único
conflito sério que poderíamos receiar; a Marinha de Guerra, que outrora ditou a lei nos mares sul-americanos e hoje
equipada com material Imprestável para qualquer serviço
bélico; a viação férrea do Rio Grande, nossa mais importante fronteira, chegando a tal ponto de desorganização que
o Estado houve de encampri-Ia, para resolve? o seu problema econ0mico; a-fronteira do suI, num pais que náoadispõe de marinha, ligada ao centro por uma única fia férrea òe
bitola estreita, .enquanto o projeto da estrada Caxiás-Rio
Negro empoeira-se nos arquivos; o Norte, sem comunicações
internas, em situação de arquipélago para com o resto do
pais, enquanto as liçações Montes Claros-Contendas e Petrolina
Terezina permanecem paralisadas: os cistos de nav
cionalidades agressivas formando-se no território nacional,
sem que a experiência daquilo de que a guerra européia nos
livrou de nada houvesse servido.
Ora, senhores. se assim conhecemos c que é a administração federal, não podemos, de forma alguma. ter a
veleidade de abandonar as atribuições que competem aos Estados, e nos entregamos, de mãos atarias, aos serviços da
União.
E a administração dos EstaO SR. ARIIUDAF.acÃo
dos, o que merece?
O SR. CLEMENTE IIL4RL4NI
Se em alguns Estados a
administraçiio é tão defeituosa quanto a da União, a verdade
6 que. em vários deles os serviços federais não admitem
confronto com os estaduais.
0 SR.~ R R U D .FALCÁ~
~
- ~ c h oque o paii está na- situaçiio de ter menos males e menos remedios.
O SR. CLEMENTE MARIAM
Não somos. Sr. Presidente, contra a democracia. Representante de um partido
social democr&ti_co,não é 5 democracia liberal, claro, que me
refiro, mas á Democracia, da qual ambas são modalidades
e que, constituindo o objectivo final do próprio movimento
comunista, recebe, n a realidade, a homenagem dos Seus
adeptos, de fascistas e nazistas, quando proclamam o fundamento d a - s e ~
poder no ap6io que lhes prestam as massas populares.. Sofrendo, segundo a liç.20 de Rodolfo Laun, Professor da Universidade de Hamburgo, os efeitos de Gês
crises simultaneas,
a crise do regime parlamentar,.a crise
da repartiçãd tradicional-da propriedade e- da ordem econamica burguêsa,- que nela repousa, e a crise da oiiípotência do Estado e do legislador, com êle -identificado,*nenhumadelas, entretanto, como é facil de verificar; deoois. &--deter-?
minadas, atinge -a sua substancia. E quando nos -v6m falar _
do Estado forte; do Estado integral, do Estado totalitário?
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-
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bem sabemos que, sob.,sua capa, é o velho despotismo que intenta ressurgir, transfigurando-se, na esperança de embair
os incautos. (Xuito bem.!. Muito bem!)
Não somos .nós apenas que assim o entendemos. Com o
seu senso penetrante de observação, Kelsen esclareceu que
"o idéial de um interêsse geral superior e transcendente aos
interêsses de grupos e, pois, de partidos, o idéial de uma
solidariedade de interêsses de todos os membros da coletividade, sem distincção de confissáo,~denacionalidade, de
classes, etc, é uma ilusáo metafísica, ou, mais exatamente,
metapolítica, que, habitualmente, se exprime, falando, numa
terminologi-a ,extremamente obscuraj de um sêr .coletivo
"organica", ,ou de uma estrutura "organican deste sêr, para
opô-lo ao Estado de partidos, á democracia~mecanica". Mas,
esclarece, adiante, o notável professor de Colônia, "a hostilidade á forma350 dos partidos e, em consequência, em iiltima análise e na verdade, á democracia, - serve, - conciente ou ineoncientemente - fdrças políticas que visam
assegurar o triunfo e o domínio exclusivos de um s6 entre
os grupos e que, p s r não estarem dispostas a dar importancia aos interêsses contrários, procuram- dissimular a verdadeira natureza dos que defendem, sob os qualificativos de
interesse coletivo "*~rgamco) "verdadeirom, "bem entendido". Exatamente por pretender, como Estado de partidos,
que a vontade geral seja apenas a resultante das yontades
diversas dos diferentes partidos, a democracia pode renunciar á ficção de uma vontade geral "organica", superior aos
partidos."
N I ~de outra maneira s e manifesta Rodolfa Laun, -em
sua recentissima, pois de 1933, obra jB citada, onde observa
que a pretençáo de governar "acima dos part!dosn s6 se
pode fundar em dogmas mdemonstráveis de origem divina
do poder. Fazendo-se abstração deles, argumenta, "cada um
poderia, com igual direito e Mgica, pretender que seu ponto
de vista 6, precisamente, o que está 'acima dos partidosn e
que todas as outras tendências tradqem apenas a ."política
de partidosn.
,Não 6 tudo, porém, Sr. Presidente, porque ainda se
impõe obsei.var que os que propugnam "essas formas de Estados organiccis ou integrais pretendem faze40 nascer de
grandes movimentos de opinião, o que importa emprestarIhes, como já salientei, uma origem democrática. Quando
encetou, na Itália, o movimento fascista, não foi 5s classes
armadas que Mussolini se dirigi% mas aos interessados em
reagir contra a dissoluçáo nacional, provocada pelo comunismo triunfante. Igualmente na Alemanha, enquanto não
obteve- 52 % do eleitorado do Reich, Hitler não ousou sequer
tentar o golpe de Estado, sabedor de que, nq ataque ás uistituições, havia de enfrentar o exercito alemão, guarda das
tradiçóes-.de disciplina. do velho sxército imperial- S6 onde
o integralismo surgiu' como arremedo- caricato ,firmou-se
nas fôrças arm-adas mas o exemplo do que -suceiieu
na
Espanha aí esta para edificar-nos. .
Não- nos iludamos, Sr: Presidente, E&S -,intervenções
militares, na política dc um pais, p o força,
~
geralmente, das
manobras .dos -políticos, -tem;- na - terminologia _.constitu-o-- na1 dos- pavòs cultos'um nome preciso e; por .mais que zmtentem :disfarçá-las, - insofismãvel. - As-repiíblicas de .educa<
:Cão -palftica':mdiménta~d a América do @ul
-cabe-a:gl6ria d e - terem-sido, o -campo' onde',melhor se poude estudar o Ten6meno
- - -- CUJO- nome é
p~onuna~anKnto.
;(iK@to- gemL) - Quan- r..
- ,*
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do êle se manifesta, p e r i s m as liberdades e as próprias forças militares se decompõem, porquê não Q dos chamados
govêrnos fortes que elas retiram à sua robustez, mas, acima
de tudo, do-ap8io que lhes empresta a opiniãq nacional.
(Apoiados gerais. Muito bem!) hluito melhor, resistiu á adversidade o democrático esércitc .francês, que o formidável
aparelho de guerra germanico e a razão já no-la havia dado,
há mais d e dois mil anos, o ~ e n i ogrego,
:
quando, na tragedia
de Eschylo sôbre "Os Persas" afiançava a inexpugnabilidade *
d e Atenas, defendida apenas pelo peito dos seus guerreiros,
os quais, porém, "não eram escravos de nenhum homem e
náo obedeciam a ninguém", porquê, em verdade, a lei que
os obrigava era a manifestação d a sua própria vontade.
- Nêste esemplo é que nos -devemos inspirar. Sste pais
foi construido com o sangue e os sacrifícios de livres cidadãos, entre os m a i s me honro de contar ascendentes. E é
com os sacrifícios e, se preciso, o sangue de cidadãos livres,
que há de. conservar, pelos seculos vindouros, o seu lugar
ao sol. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é uivamente cumprimentado.)

12'
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Nartins Veras.
O Sr* Martins-Veras pronuncia um discurso que não foi
publicado.

Durante o discurso do Sr. Martins Veras, o
Sr. Pacheco de Oliveira, '1 Vice-presidente, deixa
a cadeira da preçidencia. que 6 ocupada pelo
Sr. Cristóvão Barcelos, L Vice-presidente.

-

O Sr. -Presidente
Tem a galavra o Sr. Ftíbio Sodré.
O Sr. Fgbio Sodr6 Sr. Presidente. ,'.Na
primeira fase.
dós nossos -t?abalhos,- tive '.ocasiiío de ocupar a tribuna para,
,:
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A analyse dos factos politicos da primeira Repiiblica le;ou-me 5 convicção de que a Bsses dois erros e apenas a
êsses dois grandes erros; devemos n6s a falência da democracia liberal e todas as suas nefastas co=sqaências.
Mostrei, também, como a hipertrofia do Poder Executivo,
a politica dos governadores, a mistificação eleitoral, não foram causas primárias da crise, senão efeitos-diretos, ineMtAveis, daqueles dois erros constitucionais,
Fixadas as causas determinantes da crise, parecia-me a
mim que para elas deveriam convergir os esforços da Assemblkia Constituinte. Certamente, muitos pontos poderiamos aperfeiçoar no estatuto de 24 de Fevereiro-- na ordem
econômica e social, nos preceitos s6bre educação, na discriminação de rendas, na prõpria organização do Govêrno. Tudo
i s s ~ ,porém, deveria passar para um segundo plano, devera
ser secundário, enquanto principal, primordial, corrigirem--&e os erros%e organização, determinantes do colápso da b r
dem jurídica ?que vimos sofrendo.
Não desc,uidaram de fazê-lo a Assembléia Constituinte e
as suas ilustres comissões.
No que diz respeito á organização do Govêrno Federal,
foram numerosas as emendas apresentadas no anteprojeto e,
bem assim, ao substitutivo da Comissão Constitucional. Fiesse último-tive o prazer de ver inclufdas quasi todas as idéias
,centrais da emenda substitutiva ao capitulo dos Ministros de
Estado, que apresentei com a solidariedade altamente honrosa para mim dos meus companheiros do Partido Radical.
Adotou o substitutivo~a responsabilidade dos ministros
QOT todos os atos do Presidente, que tenham de referendar.
Trata-se de uma disposição da mais alta relevancia, suprimindo 0 arbftrio pessoal do Presidente, condicionando-lhe os
atoç e decretos á aquiescencia respons8vel de uma segunda
pessoa. Com essa disposição deixam os ministros do ser meros secr~tários,irresponsSveis, da confiança pessoal do Presidente, para assumirem funções de colaboraçilo necosshria o
responsAve1 no exercicio do Poder Exeoutivo.
Suprimiu, porém, o substitutivo uma excelente disposiçiio do anteprojeto, qual a da livro permissáo de comparecimento 'as Camaras dos Ministros de Estado. Em emenda ao
substitutivo propuz fosse restabelecida essa faculdade 6
acredito .que a ComissHo Constitucional, reconsiderando o assunta. ~ o n d e r enas e.norvantagens dessa faculdade, N i c a
forma .no regime presidencial de se efetivar, embora indirecjamente, a responsabilidade dos. ministros, +o pelos crimes. que esses são da alcada d? Tribunal Especial; mas pelos
erros, pelas fa1tas;pela imperícia, no exercfcio de suas funcções.
'~ceitou,:por outro lado, a Comissão Constitucional, a
sugestão,que: fiz em emenda, para que não perdessem o
mandato, substituidos por seus suplentes, os Deputados nomeados -ministros. :Recusou; porém, a mesma Comissão. o
corolário natural dessa regra, qual a suspensão da inelegibi. . lidade' 'dos ministros, quando Deputados e candidatos á -ree- . leição. Estou certo,. Sr. =Presidente, que -a ilustre c o m s ~ ã o
:,,~&o..deixar&
de considerar o s argumentos, - a meu ver decisi-vos, com-que justifiquei a' renovação
d a emenda: em segundo
.
.
g:',urno';.::;
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- .... . .
.:.~ResponsáveiS:1oç.. -isjnistros.i&bs atoç que refendarem,
-1. :.
.
- . efetiVa<<
a- responsabilização :pela .-faculdade d e . defesa e
.! '.espli-ção.
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p. e r-~ t. eo, Congresso, fortalecida. a sib~3ção.' dos
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do mandato, n6s teremos corrigido uma das causas mais
eficientes dos grandes males que sofremos, teremos aposto
sérios freios ao arbítrio pessoal do Presidente da Repiiblica, criando um Poder Executivo realmente plúral, exercido
pelo Presidente com a colaboração necessária e responsavel dos Ministros de Estado,
O segundo erro do regime de 91, entretanto, Sr. Pre- .
sidente, certamente o mais grave, na@parecer ter fixado a
atenção da Assembléia Constituinte.
Verdade é, -Sr. Presidente, que podemos verificar uma
evolução nitida, no bom sentido, a meu vêr, nos diferentes trechos apresentados para regular a materia desde o
anteprojeto até as emendzs do 20 turno. Caminhamos, sem
dúvida alguma, para a liberdade de organização dos governos dm Estados, quasi completa nas emendas substítutivas,
chamadas de coordenação. Tendo pleiteado ao menos essa
liberdade nos trabalhos de coordenação das bancadas, cada
vez m& me convenço, Sr. Presidente, que não será ela suficiente para impedir se organizem os Estados á semelhança .do Governo Federal, isto é, seja renovado o mais grave
6 r o 'do regime de 1891, entregando-se os Estados novamente s didaturas. a prazo f i o , sem contr6le de espécie
alguma. .
Ésse receio das ditaduras estaduais, as mais nocivas
que tivemos, as mais desabusadas, muito mais nocivas e
desabusadas qcs as didaturas federais, não é apenas meu
senão de ilustres membros desta casa. Dêsse receio, que é
certamente o mais fundado, nasceu a emenda n. 1.865,
proi3indo seja unipessoal o poder executivo dos Estados,
emenda formulada pelos ilustres Deputados Srs. -4rruda
Falcfio e Barreto Campelo e da qual tive a honra de sèr o
primeiro signatário para assumir os onus de justifica-la.
Ngo pode o governo dos Estados, sem graves danos, já
o demonstrei noutra ocasião, ser semelhante ao Governo
Federal. -4s grandes federacões que nos devem servir de
modelo evitaram esse èrro, tanto a federação norte-arnericana como a germanica, naquela por espontanea deliberacão dos Estados em notável e significativa unanimidade,
nesta por disposições expressas da ConstituiçEo Federal.
J;5 tive oportunidade de lembrar nesta tribuna a ação
do professor Preuss, em Weimar, propugnando a supressão
de Chefe de Estado nos governos das unidades 'fedemias, e
ao mesmo tempo. a criação de um Chefe do Exedutivo, forte, eleito por sufrágio direto, na organização do Governo Federal. Assim se determinou, no artigo 17 da Constituição de
Weimar, fosse parlamentar o governo dos Lander, dos Estados
federados alemães, subordinado á confianga das assembléas
legislativas .
Mas o exemplo norte americano é bem mais significativo
para n6s, merecendo certamente uma análise mais demorada,
Pode-se dizer, Sr. Presidente, 'que a organizsc;ão dos
governos estaduais norte-americanos foi dominada, desde o
_ início até hoje, durapte s&ulo e meio, pela famosa declaração
r - do -Bill -of n g t h s do Massachussets,- em- 1780: "Thls- government shall be a government of laws and n o t of m g . Todo
o desenvolvimento das administrações. estaduais da América
do Norte, foi dominado -pelo medo tradicional iIa"dIfá"ãE5
"tbo traditional feaf of one-man po-wern na espressiva fra.VOLUVE
i8
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se de John Mattews, professor de ciência política na Universidade do Illinois,
. Govêrno de leis e não de homens havia de ser um govêrno com predominancia de poder legislativo, como foi
desde começo e ainda é hoje o dos Estados americanos. As
mesmas cortes de justiça reconheceram essa supremacia,
quando firmaram em jurisprudência nobável que ao Chefe
.do Execulivo cabiam apenas os poderes que lhe são atribuidos pelas constituir,Ões, de forna explicita ou necessáriamente implícita, reservados. ao Congresso, ao Legislativo.
todos os poderes residuais. N a dúvida sobre a quem compete um poder não explícito ou necessariamente implícito
na Constituição, não admite a jurisprudência norte-americana se lance máo do direito comparado ou da doutrina para
cometê-lo a este ou Aquele órgão, determinando a sua atribuição, como poder residual, ao Congresso do Estado.
Organizados no começo os Governos dos Estados no sistema de divisão dos poderes, que serviu depois dc modelo Q
Constituição de Filadelfia, deram alguns dêles extensas funções executivas ao Governador, com livre nomeação de Secretários, enquanto outros subordinaram os atos do chefe do
Executiva ao controle de um Conselho eleito pelas Camaras,
e alguns rrais faziam eleger por essas Camaras determinados Secretários e Chefes de Serviços.
Rapidamente, porém, ao influxo das doutrinas democráticas e afim de evitrsr a supremacia alcançada por alguns
.Governadores, generalizou-se a pratica da: eleição popular
para quasi todos os altos cargos da administração, mantendo
alguns Estados Q pro~imentode alguns dêles por eleição das
Camaras, e admittindo-se, depois, por excepção, a escolha
pelo Governador, com o conselho e consentimento do Senado. colaboração do Senado exigida para a nomeação e para
a demissão, o que 6 bem mais significativo.
Mas, o que 6 preciso acentuar, Sr. Presidente. 6 que
tanto a eleição de Secretários de Estado pelo voto popular
ou pelo voto das Camaras a u a exig6ncia do controle do Senado para as nomeações e demissões do Governador, não t6rn
apenas a significação de simples metodos de seleção dos altos funcionários do Estado. Decorreram ksses metodos de
um conceito de fundamental importancia, qual o da independdncia e autonomia desses funcionários no exercício dos respectivos cargos, subordinados exclusivamente á Lei - governement af laws and not of me - subordinados unicamente ao CongressoAssim, o que caraterizou ;a organização do Governo Estadual Americano, dêsde o começo, foi a descentralização
executiva. As funções propriamente a@ninistrativas,
funçées de direção; de orientação, de controle, são exercidas pele
Gongresso. As funções executivas,. =eramente executivas,
por departamentos diversos, independentes, auto-nomos, resporisáveis unicamente perante o - mesmo Cowesso .
Compreendelse bem como com êsse sistema, não -seria
jamais possivel-a Ditadura. Foi instituido para evitá-la, de-finitivamente, e proteger contra os seus horrores a Democracia Americana.
- - ... - - - E o. Governador. .per&ntár-ie4 mui juskffnentete,q u s
as funções que Ihe foram cometdas?. Foi dado ao Governa.'.-dor'~
'titulo; apenas o titulo, de-Chefedo *verno Xkecutivo,
oom a m i d o -de zelar pelo fiel cumprhqento da - Constitui-

-

oendo- também as funções de representação do Estado, comando da Força Pública e outras de meno- importaneia.
No primeiro século da experiência d6sse regime. desenvolve-se entretanto a principal função do Governador, que
é a sua colaboração legislativa. Instituiu-se o veto, - depois
o veto de tftulos de leis, p a i s tarde o de simples artigos,
chegando-se mesmo, como no Estado de Pennsylvannia, a
consentir no véto parcialissimo, qual a simples redução de
verbas, aprovadas pelo Congresso. Moderadamente, foram
mais longe, ainda alguns Estados, -5ermitindo ao Govem3>dor, além da iniciativa, a fac$dade de apresentar emendas
aos projetos em andamento nas Camaras.
Legislativa sim, por colabora~ãocom o Congresso, foi
sempre a grande funçáo dos Governadores americanos. Por
essa forma é que procilram realizar os respectivos progqmas agindo com o prestigio pessoal, com o prestigio parcidario sobre o Congresso, quando "leaders" de partidos, mas,
.sem força nenhuma de compressão. não podendo distribuir
cargos, não tendo nenhuma influência direta a realização dos
serviços piibiicos, confiados a Chefes de serviços d61es inteiramente independentes,
Para caracterizar bem a situaçáo do Govêrno nêsse par:ticular, bastará lembrar- que em 1910 a muito custo, obteve
do Congresso o Governador Charles Hughes, do Estado de
Nova York, uma lei autorizando o Governador a investigar,
. apenas investigar, como se executavam os serviços a d ~ ~ i n i s trativos do Estado.
Com êsse sistema de descentralizacão executiva, firma.do no medo tradicional da Ditadura, que ate hoje norteia a
democracia americana, com esse sistema, que a muita gente
parecia. absurdo, criou-se a formjdavel nação que é os Estados Unidos do Norte. Com esse sistema desenvolveram-se os
Estados prodigiosamente, ooncertaram-se as finanças, arrazadas duas vezes pela guerra da independbncia e pela guerra
- civil da secessão. Com Bseo sistema somam-se quasi ininterruptos os saldos orçarcentárius nas finanças Estaduais,
gastand+se com a educação popular cerca de 50 % da receita global em cada Estsdo.
Mas a descentralizaçZo execuliva havia de cheggr a extremos perniciosos.
-Com o progresso geral do pais, desde a primeira metade:
do s6culo passado e mais acentuadamente após a guerra civiL
grandezniimero de serviços públicos, ao começo confiados aos
municfpios, foram passando B competência dos Estados. Para
cada um deles criavam os Congressos departamentos autdnomos, chefiados no inicio por um state officer e depois por
-conselhos executivos - - boards on commissions - sempre =.
independentes, subordinados exclusivamente ao CongressoCom as complicações da vidaamoderna e a necessidade de. intervenção do Estado n a economia geral, multiplicaram-se de
$1 . forma essas repartições administrativas independentes,
criando-se -noyas -numa -média.-de :.100 .a 200 ...por .ano, em.
todo o gaís, n0.f omêço dêste~s+nlo, que se .tornou evidente .
a mcesçi-ade de uma reforma, Estados-havia com maii de
- 400 depmtamentos' admi@s@+tivos 'corripletame&,in~epen'dentes
e no Estado de Nova
antes da reformz de, 1'925,
" . York
- -.'

montavam a 150 os boards states Òfficers, autõno~os,e&arregados das funções executivas.
Nessas condições, poder-se-ia afirmar mesmo a pmo@
a existência de mandes prejuízos de economia e eficiência
nos serviços administrativos nos Estados norte-americanos. =
Se os resultados eram bons, se o país progredia, se os serviços públicos se realizavam eficientes, ninguém poderia, entretanto, contestar qce, corrigidos os vícios e abusos do sistema, todas essas vantagens se conseguiriam em maiores proporçõeç'.
Não podia deixar de firmar-se a critica, em primeircr
lugar,. nas Universidades, nas cgtedras de ciências politicaç
e ciências do govêrno, logo reforçada no comèço do século,
com a campanha pela economia e eficiência das administrações privadas, chefiada por Taylor. Sob a inspiração do
Taylorismo, fundou-se em 'i3906, o "New York Bureau of
Municipal Reséarchn, organização privada, cujos trabalhos
orientaram toda a formidAvel campanha pela reforma das
administrações públicas, nas três Últimas décadas. O primeiro passe governamental nesse sentido foi dado pelo Presidente Taft, em 1910, instituindo a "Effiaiency and Eco= n o w Commisson", presidida pelo Dr..,Fred Cleveland. Vieram depois os Estados - Wisconsin ém 1911, New Jersey
em 1912 - e em pouco tempo mais de um terço d6les cometia a co~missõessemelhantes o estudo das respectivas adninis trações.
Os relatórios dessas comissões, dentre os quais se- deve
destacar o da "New York State Reconstruction Commiçsion",
reconhecido como um dos =.ais notáveis trabalhos até hoje
feitos sobre as administrações estaduais, chegaram todos è!es
a conclusões. idênticas, com pequenas diferenças nos pormenores, conclusóies essas perfeitamente acordes zom os ensinamentos professados nas cátedras universitArias.
Propugnavam uns e outros. a "una vocen7 o refdrço d@s
poderes do governador e condensação dos miiltiplos departamentos pela conexida.de das funções e centralizaçáo e organização hierárquica, sob a responsabilidade do chefc doExecutivo, Propunham mais a cooperação entre os diversos departamentos, garantida pelo gabinete do governador, um
corpo constituido pelos chefes de- departamentos, incumbido
de aconselhar o governador em assuntos 'administrativos e
financeiros, Os chefes dêsses departamentos deveriam ser da
confiança pessoal do governador, por êle -nomeados e demitidos e, caso isso não fosse possivel, -ao menos coincidissem
os prazos de exercicio com os de chefe do Executivo. Para
os boards e commissions, com funções de consel3c, quasi Iegislativas ou judiciais, recomendavan, aoy Contrário, maior
continuidade, prazos mais longos e renovação parcial.. Admitia-se, tambem, a eleição direta ou pelas Cama'Pa_ç do
4~omptroller,que é no direito americano,^ fiscal da legalidade das despesas e receitas, superintendendo tambkm a es-.
crita do T-esouro- . - : ..
Essas ' conclus&s,--perfeitamente lógicas ;e racionais á
,primeira- vista,; e s b a r r a m - no que -tinham-4e-fnpdamental
- o -réfôrço doç pocje~es.do -Governador -'na -reSiçtência
tiadicional ,da democracia. a m e r i b contra. a .ditadura,. no
m e ü ~@tirada-.theipear of one-man-power. 33sses-cpnseiiio~"
dos -técnicos
de
ad~ipktraçõesprivadas
- -. -de
-.
-. -e teoristas
- . = .-- - " . - .
r
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- 278 ca e o Attorney-general, o que s6 se poderia alterar no
Illinois, por meio de emenda constitucional.
Vê-se assim que na reforma do iilinois, que é consi-derada a melhor pelos teoristas americanos, consistiu o reforço dos poderes do Governador apenas na nomeação dos.
chefes de departamentos, mas sob o controle do Senado e pelo prazo de quatro amos, não podendo destituí-los sem
o consentimento do mesmc Senado. Afóra esse pormenor,
continuaram os departamentos da administração pública independentes do Governador e subordinados exclusivamente
ao Congresso.
-4 esses três tipos fundamentais obedeceram as reformas das administrações americanas, cada qual, porém, com
a sua peculiaridade.
O Estado de Pennsylvania, p o ~
exemplo, criou um "Executive-boardn, oonstituido pelo governador e quatro secretários - States officers - por ele escolhidos. A êsse Conselho foi cometida a função de organização interna dos diversos departamentos, estandardização de -salar.ios e hor8rios nos serviços ptiblicos, bem como a função de investigar
e fazer recomendações ás Camaras s6bre a organizaçáo, as
atividades, os métodos de trabalho, nos serviços administrativos. Tem o "Executive-board", da Pennsylvania, as funções permanentes de um conselho 6e eficiência e economia.
, Dentre as i 2 reformas estaduais realizadas nos últimos
vinte anos, porém, merece relevo especial a do Estado de
Nova York, ultimada em 1926.
O Estado de Nova York era um dos mais afetados pela
~~ultiplicidadedas repartições administrativas aut0namas,
independentes, atingindo a cifra espantosa de 150, todas
elas subordinadas exclusivamente ao Congresso. Datam os
esforços pela reforma da presidencia Hughes, em í907,
quando esse notável polftico norte-americano, impressionado
com os trabalhos do "New-York Bureau of Municipal Researchw, solicitou e obteve do Congresso a lei a que m e referi ao comew, permitindo-lhe investigar, apenas investigar,
sbbre rr direção e execução dos serviços administrativos.
Dos esforços iniciais de Charles Hughes resultou um projeto
de reforma constitucional, recusado em 1915.
Pouco depois, em 1918, assumiu o cargo de governador: o famoso chefe democrata Alfred Smith, que se fez um dos
campeões da reforma, nomeando em 1919 a famosa "The
New-York State' Reconstruction Commission". S6 em .1925,
entretanto, pode ser aprovada a emenda constitucional determinando a reforma, que, fqi planejada pela "The State-Reorganisation Commission", presidida por Charles Hughes e cujas conclusões foram quasi integralmente adùtadas
na "States DepartmentsvLawn,de 1926,
.Obe&eceube k a reforma em suas linhas gerrais ao tipodo -Illino%, reduzindo-se a 20 os departamentos independentes,- todos eles com chefes nomeados gelo:Governado% com
o contrble do Senado, sendo porém permitida a demjjsão, .
pelo Governador, verdadeira novidade no-direito meriosno,mas, exigindo-se, notem -3em os .Srs, Constituintes. a fundamenta@~da justa caiiça da iiemissão, não s6, do deoretoque-a determinar, como em relatório ao Congresso.
FOIBsse o máximo--atB.hoje consentido no.:ref6r(;o dos
poderes- dos Governadores, pela democracia americana, uma
- .

.

-

-

.-

insignificancia, um nada, em comparação com a o'nipotência
dos governos brasi!eiros.
Precisamos não esquecer, Sr. Presidente. que a organização norte-americana: onde o governador tem por missão
velar pelo cumprimento das leis, mas sem poderes coercitivos, com o poder de nomeaçio. remoy.50 e demissão severamente- res@ingidos pelo controle do Senado e estatutos
do funcionalismo. sem acáo sobre os serviços públicos, subordinados dire6mente no .Congresso, tal -0rganizay.50 nã3
deixou de ~ e r m i t i ra acáo altamente ben6fica dos bons governadores: Todos os Éstados os tiveram, agindo em be&fício das populações, pela eficiência e economia de gov6fno.
mesmo com todas essas peias. Sgiram êles, não pela f6rga
do poder, mas gelo prestígio pessoal. com a autoridade cultural e política, exercendo legítima influência sobre as Camaras, detentoras dos poderes administrativos do Estado.
O que essa organização nunca permitiu foi a ação nefasta de um mau governador. -4 ação executiva, pessoal e
direta, foi fragmentada pelos americanos. precisamente para
que um êrro de escolha, para que .um agente mal escolhido,
não pudesse sacrificar toda 3 administraçáo. Nos Estados
Unidos, os governadores médios, sem grande prestígio, passam despercebidos, mas os maus. os incapazes, permanecem
com~letamenteim~otentesãara fazer o mal. O aue os ame- ricanoa nunca admitiram, 8r. Presidente, foi o subordinarse toda a vida do Estado, toda a eficiência da Administração
aos azares da escolha de um s6 homem e por prazo fixo.
E a experiencia brasileira, a nossa dura experiénoia de
quarenta anos, demonstra como tem acertado a democracia
americana, conservando o seu medo tradicional da Ditadura
- "The fear of onc man power".
Um mau governador em nosso sistema, e não se pode
admitir sejam todos bons, basta para inutilizar todos os beneficio~de vários .e sucessivos bons governos. Assim foi e
assim tinha de ser e não podia deixar de ser a hist6ria das
nossas administrações estáduais, centralizadas hierarquicamente e subordinadas a res~onsabilidadede um s6 homem,
por prazo fixo e irredutfvd.
A Bsse regime de se desfazer nas noites da incapacidade
todo o trabalho dos dias de compet8ncia e bom senso, preferiam os norte-americanos os percalços - da -.descentralização
administrativa r e ~ a r t i n d oo executivo e a adminiçtraç80 em
numerosos departámentos independentes, cada qual subordinado apenas á lei, prestando contas diretamente ao Congresso.
Encerecergm eles, certamente, com esse sistema, a administração pública, reduziram-lhe talvez a eficiência tdcnica,
mas caminharam seguramente para o progresso, para a riqueza. De qÜe nos valem a n6s, termos um tipo de organi' zação administrativa mais eficiente, do ponto de vista-técnico, se essa mesma organização permitia que -um só mau
governo arrazasse as finanças dos Estrtdos por vgrios lustros,
inutilizando quanto
de bom e iítjl se houvesse q t e s conseguido.
Coa o sistema'da descentralização do Executivo construi- ram os-norte-americanos a formidável grandeza dos E s l ~ ç - Unidosl- enquanto n b , com = nossa ditadura, esbanjam06desperdiçamos. inutilizamos, a capacidade d e trabalho e de
progresso d a populações dos nossos Estados,
Não posso acreditar. Sr- Presidente, consinta 3 Assambldia Nacionql, s e organizem os Estados brasileiro.9 por esse

sistema de descentralização que os Estados norte-americanos,
século e meio de experiência recusaram-se sempre a
adotar.
Na emenda que tivemos a honra de oferecer, não impomos esta ou aquela organização, proibindo apenas a concen.traçlão absoluta do poder Executivo, única forma de evitar a
ditadura 'unipessoal a prazo fixo, com todos os seus horrores.
Mas n ã ~
sò a cada Estado interessa seja evitada definitivamente essa Ditadura, senão a todos pelo reflexo inevitavel no Governo da Federação. Se não evitarmos êsse cancro
fatal nas administrações estaduais, n6s teremos baldados
todos os nossos esfarços na organização federal. Desde que
seja unipessoal o executivo dos Estados terá êle inevitavelmente um domínio completo sobre o corpo eleitoral, atrav6s
a máquina administrativa, que do seu arbítrio dependerá,
.através a Assembléia Legislativa, cujo apoio lhe será garantido pelo poder de nomeação, remoção 0 demissão dos funcionArios, pelo arbftrio na execução dos serviços públicos.
E èsse dominio se estenderá fatalmente ás representações
dos Estados nas Carnaras Federais. Por mais verdadeiras, secretas e puras que sejam as eleições, nelas não se elegerão
senão políticos estaduais, interessados nas administrações dos
Estados, vinculados ás assembléias legislativas, aos municí-.
pios, ao corpo eleitoral.
Todo o esforço que fizemos na organização federal, para
impedir a hipertrofia do executivo, para evitar o seu domfnio sobre o Congresso, terá. sido em pura perda, pois fatalmente assistiremos a renovação da famigerada polftica
dos governadores para o domínio completa dos Congrwsos
pelo Presidente da Repalica.
O exemplo d a pouca valia das eleições verdadeiras no
impedimento daquele abuso, n6s o temos na história dos nossos
dias, no poder dos interventores, que estamos a sentir a cada
momento-- --- - - Srs. Constituintes, se nbs n8o impedirmos definitivamente as ditaduras estaduais, se não groibirmos sejam unipessoais os executivos dos Estados, s e não tolhermos o arbítrio pesoal e a onipoíência dos governadores, n6s não
conseguiremos administra~óesestaduais de eficiencia continuada, náo teremos nunca um Congresso- Federal independente e estarão perdidos todos os esforços, todos os sacrificioç
d a Revolução. (Muito bem; muito bem. O mador d cumpri-

----tiro

mentado. )

O Sr. presidente - Restando apenas cinco minutos para
o termino da Sessão, vou levantá-la, designando paTa amanWi a seguinte

126" Sessão, ein 20

de Abril de 1934

Presidência dos Srs. antonio' Carlos, Presidente, e Pacheco de
Oliveira, Po Vice-presidente

Ás 14 horas, comparecem os Srs. :
Antonio Carlos, Cristóvão ~arcelos, Tomaz Lobo, Fernandes Távora, Valdemar Mota, Alvaro Maia, Mário Caiado,
Luiz Tirelli, Mário Chermont, Magalhães de Almeida, Rodriguem Moreira, Costa Fernandes, Carlos Reis, Adolfo Soares,
Godofredo Viana, Agenor Monte, Pires Gaioso, Freire do
Andrade, Valdemar Falcão, José Borba, Pontes Vieira, JeovB
Mota, Xavier de Oliveira, Alberto Roselli, Odon Bezerra, 9reira Lira, Barreto Campelo, João Alberto, Agamenon MagaIhães, Souto Silho, Arruda Camara. Alde Sampaio, Simões
Barbosa, G6is Monteiro, Valente de Lima, Izidro Vasconcelor.
Sampaio Costa, Guedes Nogueira, Rodrigues Dória, Decdats
Maia,. J. J. Seabra, Marques dos Reis, Prisco Parafso, afagalhães Neto, Medeiros Neto, Al'ofsio Filho, Lauro Passos, Godofredo Menezes, Henrique Dodsworth, Rui Santiago, Sampaio
Correia, Leitão da Cunha, Olegário Mariano, Aziírcio TBrres.
Fernando Magalhães, Cardos3 de Ndo, Buarque Nazarcth.
Lemgruber Filho, Bias Fortes, Ribeiro Junqueira, Augusto
"iegas,
Mata Machado, Delfim Moreira, José Allrmim, Odilon
Brasa. Vieira Marques, Clemente Medrado, Raul 9% .Ta50
Beraldo, Cristiano Machado, Levindo Coelho, Alcantara hI3chado, TeotGnio Monteiro de Barros, Barros Ulpiapo, Cincinato Braga, Lacerda Werneck, AntGnio Covello. José Hom r r t o , Alfredo Pacheco, Lacerda Pinto. Antbnio Jorge, Carlcs Gomes, Mauricio Cardoso, João Simplicio, Renato Barbosa.
Pcdro 'Fergara, Mhuano de Moura, Alberto Diniz, Cunha
V:sconcelos, Acir Medeiros, Gilbert Gabeira, Vasco de Toledo, AntBnio Rodrigues, VaIdemar Reikdal, Francisco Moura,
AntBnio Pennafort, Sebastião d e Oliveira, Joáo Vi taca, Armando Laidner, GuPherme Plaster, Eug&nio Monteiro de
Machado, Mario Ramos,
Barros,- Edmar Carvalho, Rica?!do
Gastão de Brito, Teixeira Leite, Pinheiro Lima, Levi Carnero, Abelardo. Ma~inho.
(110) ,
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O ~ r Presidente
.
--A -li& -de presença acusa o comgarecimentc? de 110 Srs. Deputados. -- ...-Está aberta à sessão-

--

- '- O Sr. Fernandes Tiivora (2" Secretário) procede & leitura
d a Ata da sessão antecedente, a qual 6 . posta em discussão.

O Sr. drruda Camara

- Peço a palaw& .sdbre
a Ata.
-

.

- 282 O Sr. Presidente Depulado.

em

a Palavra, sòbre

a Ata, o nobre

O Sr. drruda Camara (Sobre a Ata) - Sr. Presidente,
tive a honra de apresentar, com v8rios Srs. Deputados, uma
omenda ao capitu1.0 da Educação, á qual desejo fazer as'seguintes retificações: la - Que seria ela numerada e separada das emendas que vêm antes e depois para evitar
"Artigos 170 a 179. substiconfusão; 2" - Onde se diz
tua-se por", deve ser: "arts. 170 e 172 a 179, substituam-se
Por".
Faço esta úItima retifiqação, em primeiro lugar, porQUE desejo com empenho seja mantido o art. 171, mat6ria
polu qu:il me tenho batido ardorosamente, e, em segundo
lugar, porque a Liga Eleitoral Catõlica, faz questão fechada
du manu tengão integral dêsse dispositivo.
Uma terceira retificação que preciso fazer, é a seguinte:
ando so 14 "compete aos municípios: 1"
contribuir com
4.6 *Ie, pelo menos, da sua renda", deve-se ler;
Compete
aos municipios contribuir com 15 "1" das rendas ,
Zra s6, Sr. Presidente, o que tinha a dizer. (Huito
lam ,muito bem. )

-

-

O Sr. Minaano Ze Monra

O Sr. Presidente
baputndo .

-~

- Peco a palavra, sobre a -4ta.

ê am palavra, sobre a Ata. o nobre
2

-

-

O Sr. Ninaano de Monra (Sobre a Ata)
Sr. Presidente,
8rs. Constituintes, havendo alguns jornais desta Capitai
a tambdm alguns de São Paulo, ao se ocuparem da s$ssão de
i 8 do corrente, registrado como proferidos neste recinto vário8 apqtes ao meu discurso, sem 'que tivesse havido resposta imediata, procurei as notas taquigraficas, li a publicacão
que nn integra fez o Jornd do Comércio do dia 19, e aguardei que o Diário & Assembléia trouxesse também o meu
trabalho, o que aconteceu na ediçzo de hoje.
Verifico, Sr, Presidente, que êsses apartes, que me surpraenderam, ali não figuram e verifico tamb6m que a minha
ref8po~tanão podia existir, porqu8 eu não ia responder a
apartes n5o proferidos.
Devo dizer tamb6m que o tumulto com que. por v8rias
vezes, se qtxfs;n~sterecinto, coartar-me a palavra, podia desviar-me de apartes que se pronunciassem; mas. quéro, por
isso mesmo, deixar simplesmente consignado que respondi
prontamente, revidei de imediato, tudo o que me diziam, ou
disseram, vários colegas, salvo o que não foi pronunciado.-ou
ouvido..
35 aprendi, Sr. ~ r ~ i d e n t &e
e , -dém de apartes :qne:podem ser pazidos á bancada da imprensa, há nesta Gasa.c?ncc,
modalidadesrde falar. O orador que a@-frùa o faz de clnco
modos diversos, num-s6 -discurso: faz um discurso
pienario. outro para a imprensa, um terceiro para a tammfia,
um quarto para o rádio, e, finalmente, um *quintci para os

A W . . (Rzso.)
. .
.- . . -..--Y
A Qnanto aqui falei: meus ofiositores conseguiram por- .vezes desviar-me da linha traçada,
v

-

"

Não pude, por isso, descer á ilustra~ão-dos fatos. A e ~ - periência de um parlamentar, porem, aconselhou-me a enxertar tudo isso no discurso para os Anais.
Não sei, Sr. Presidente, se devido ao noviciado.. . Rejeitei a experiênciá e recusei o alvitre, talvez por pura vaidade, porque quero fique simplesmente nos Anais s6 o que eu
disse, vaidade que póde reduzir-se no seguinte: mau, mas
inteiramente meu.
~ e s e j a r i a pois,
,
Sr. Presidente, solicit.ar qúe a Ata se retificasse neste ponto: a todos apartes de meus opositores
acudí e revidei, imediatamente, e s6 não respondi Bqueles que
não foram proferidos ou aos que, no tumulto, não puderam
ser por mim ouvidos. (Muito bem; muito bem.)

3
O Sr. Presidente
Santiago.

- Tem a palavra, sobre a Ata, o Sr. Rui*

O Sr. Rni Santiago (Sobre a Ata) - Sr. Presidente, Drs.
Constituintes, quero completar as razões que me levaram s
solicitar a transcrição nos Anais, dos dois manifestos dos
ferroviBrios da Central do Brasil, que deram motivo 6 fiatima
tentativa de greve.
As razões se fundam no fato de me terem -atribuido a
paternidade mental dêsse movimento grevista, em que morreram alguns operários.
Primeiro, foram as autoridades do Ministerio da Viação
que levaram ao conhecimento do Chefe de Policia esse fato.
Não dei a isso importancia, porquê partia de inimigos conhecidos. Agora, porém, vejo que ate a própria imprensa
publica essa intriga.
Assim 15 que o jornal "O Trabalhon, de 17 de Abril, sob
o título "A resposta dos trabalhadores concientes ferroviários da Central e outros trabalhadores", depois de vários comentários diz o seguinte:

"Protestemos contra as provocações. de Rui Santiago por intermedio de seus agentes. Essa 6 a causa
do conflito no Engenho de Dentro",
Dos dois'manifesios que publiquei, u m 6 assinado pela
Comissão Executiva do Sindicato da Estrada de Ferro Central do Brasil, e o outro pela oposição sindical dêsse mesmo.
sindicato.
O manifesto da comissão executiva foi publicado 15 dias:
antes de 1 de Abril. Nksse manifesto se dizia que, se a 1 de
Abril não fossem conquistadas determinadas reivindicações
que o próprio manifesto' apontava, êles se levantariam,
mostrando a força de que dispunham. Alguns dias depoisdessa data, como não tivessem vindo ess-as. reivindicações,
surgiu, então, outro manifesto, e em seguida,-a greve; que- teve consequências bem funestas.
O SR. - SoÁo VITACA- Nao foi . u n a greve; apenas umatelitado policial: .foi um investigador de policia q u e E p m F
vocou os incidentes havidos n a estação de São Diogo.
O SR. &~IVLLXDO LAYDNER
- São OS operá;rios empre.
dos da Central do Brasil, por intermedio d e suas associaçóes de @asse, que respondem pela-imprensa.

-

-

Quanto á Oposicão Sindical,
O SR. RGI S-2.hiTLkGO
m e as autoridades cio Ministério da Víqáo foram dizer no
Chefe"de Policia obedecer a c;inòa orientaqáo, ser S C ~ ~ F :
minhz, vou provar que, h5 um ano, essa agrernia~506 por

mim combatida.
O SR. JOXOVITACA Combatendo a dissidência sindi-cal ? V. Ex. pertence a êsse sindicato 2
O SR. R131 S-4.NTiAG0
12 sor isso, Sr. Presidente,
que solicito a V. Ex. faça constar dos Anais, uma c a r h pu.blicado no Jornal do Brasil de 2 de Março do ano passado,
R-, qual eu pedia á comissão executiva dêsse sindic-o uni-tivo agisse contra êsses slementos, demdo ao moao irrw
guiar por que êles atuavam. E o proletariado imediatamente convocou uma assembiPia, exelrrindo do seu seio todos
êsses elementos. Entretanto, agora, poucos dias antes de se
realizar a tentativa de greve, foram- anistiados, voltando a
Taz~rparte do sindicato, para organizar uma frente única.
E tudo que vimos, a imprensa registou. Por conseguinte,
sempre estive a cavaleiro dêsses acontecim~,ntose combati
essa Oposição Sindical. Mas. em tudo isso, há uma explora$50 política, muito bem acabo de observar, e da 'mal vou.
dar a prova.

-

-

O Sr. Presidente - Lembro ao orador que o discurso
s0bre a Ata - manda o Regimento - deve ser em breves
palavras.
O SR. RUI SANTIAGO
Serei sucinto Sr. presidente.
9 fórmula conciliatória, -achada pela Leopoldina, a Policia e os grevistas dessa Estrada, exigia, num dos seus itens,
que fosse organizada uma cortlissão arbitral, e todos deviam
submeter-se ao laudo por ela apresentado. Contudo. na primeira reunião dessa comissão, o Sr- Euclides Vieira Sampaio, declarando não conhecer escrituração e, por conseguinte, ser incompetente para fazer o exame da escrita da
Companhia..
O SR. ARMANDOLAYDNÈR
Mas, representando o pensamento dos trabalhadores.
O SR. RUI SANTIAGO
.. em vez de pedir a sua
demissão para que fosse o lugar preenchido por -outro ele.mento proletário, que conhecesse o assunto, não o fez: Spresentoii manifesto-parecer, concitando a massa.. .
O SR. ARM-~NDO
LAYDNW
- .., a não se iludir.
O SR. RUI SAKTIAGO
. . 6 luta, que foi perfeita. ,..
mente preparada.
Qilero, por6m, Sr. -Presidente, ir mais adiante. Não 6
só ai que se evidencia o própodto de criar a confusão. T q .bém O Globo, d e 4 3 de Abri4 traz a seguinte'-declaração do
Sr. Mendes Cavalleiro : (Lê)
4 ~ a r aconhechento - piíblico, 3?edera&k .do - Traváiho
.do Distrito Federal declara que não . teve oi8ncia
oficial da gr.eve' defiagrada; guer pelos maritimos, quer
- pelos ferroviários 'da Leopoldina, como, também; não foi cha- mada a intervir nesse movimento. Entretanto; estrrbaiia em
y n a -conduta estrictamente proletária, .que se-funda -nasoAdariedade e M i ã o na defesa dos- legítimos mterêsses dos
;trabalhadores, não poderia- a Federacão fio? apgtica e de
braços. cruzados perante-os fatos que se verSicamm.
- z
- -
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.E foi por isso - prossegue' - que no sábado último.
dia.7 do corrente, o presidente Mendes CavalIeiro, de "motupróprio", foi a Niterói para auscultar o ambiente grevista,
com o fim de instruir o Conselho Representativo ela Federação Oe que realmente se passava.
o
.
. ~O mencionado .Conselho, que se reuniu na noite dêssemesmo dia, tomou conhecimento então de um ofício da Federação Proletária do Estado do Rio, reconhecida pelos' têrmos do dec. n. 19.770,. ofício que foi, pelo presidente daquela entidade de=classe, entregue ao· presidente Mendes
Cavalleiro. Diante dos têrmos dêsse· ofício, - vai-nos· dizendoo nosso visitante - o Conselho Representativo da Federação do. Trabalho, resolveu nomear uma comissão de cinco'
membros, da qual fazia' parte 'o próprio Presidente Mendes
Cavalleiro, membro nato de todas· as comissões, para que
se dirigisse, no domingo, dia 8, aos meios grevistas, afim de'
colher informes seguros e apresentar a sua solidariedademoral. Na terça-feira, por ocasião da nova reunião do referido Conselho, debater-se-ia, então, de forma definitiva, a
atitude a assumir pela Federação do .Trabalho do Distrito.
Federal, que seria, provavelmente, de passar do apóio moral
ao. apôio material.
Disso mesmo - esclarece o Sr. Mendes CavalIeiro - acomissão aludida fez ciente aos companheiros do Centro Beneficente dos Empregados da Leopoldina, com séde á rua
Mariz e Barros n. 59.
.
Diante, porém, dos têrmos do acórdo firmado nas condIções já conhecidas do público, houve por bem o· Presidente Mendes Cavalleiro' dirigir ao chefe do Governo o telegrama de protesto já· publicado pela imprensa, telegrama'
,êsse, aliás, que motivou a carta dos empregados da Leopoldina, publicada ontem, pelo ~Globo", sob o titulo "Repelindo insinuações".
_
. Quando, na terça-feira, dia 9 do corrente, perante o
Conselho Representantivo da Federação do Trabalho, compareceu, especialmente convidada que foi, uma comissão do
Centro Beneficente dos Empregados da Leopoldina, da qual'
faziam parte cO companheiro Presidente Eurico de Matos e
companheiro João B. Sarmet, um do,s signatários do acOrdo
tendente. a solucionar a greve, acõrdo êsse firmado na Ch~,
fatura de Polícia,. foi.ditopelo Presidente Eurico d.eMatos..
, que "uma alta figura do Govêrnohavia semostrado~ contrariada com a .terminação da gr'éve, visto como era do .seu
máximo interêsse que o movimento paredista se prolcng.asse" •
_
Essa declaração do ,Sr. Euricõ de Matos, como não poderia deixar de ser, causou viva agitação entre os presentes.
Se de, fato ~ prossegue o Sr. Caval1eiro - o Centr()
Beneficente" dos.· Empregados'. da .Leopoldina, pelo seu cOmité de greve, pretende repelir insinuacões em tOrno de
explorações de diversas agremiações alheias aos meios ferroviários. tem o dever .moral ,e ·roe.smo'de 'honra; de .• tOrnar ,público" como a FederaCãodoTraballlo. a ° convida a',
.·fazer;·o riOme"da4ueleperso;uJ.gem ..· Ademais~ ·0 telegrama".<nrotestoqu'e''D.a· .• qu.ilidade··.. de Presidente .'. da· .Federacão•..·d(}
. . . cTrabalho.expediwaochefe .do Govê~9Provisório,~não.=~
·umprotestoeontra·••~ . . termirlação da· ·greve;· ~ . simplesmente,
·des.-,_.;n::i'da, dos_interêsses dos,eompanheiros: f~oviá
riosgrevistas~ Isso porquê; a, última-·. cláusula. do acOrd(},
nãop()dia; ~boa..fé,ser aceita,' pr()quanto . aqueles compa.... ,"";

-.nheiros grevistas não poderiam sujeitar-se a aceitar, incondicionalmente, o parecer, ainda por lavrar, da mencionada comissão arbitral.
- Neste caso - pergunta o Presidente da Federação
porque, então, os companheiros ferroviários da -Leopoldína,
.antes de se declararem em greve, não aguardaram a decisão da comissão arbitral do Ministério do Trabalho, a cujo
estudo estava afeta a questão em apr&o?
E assim conclue:
Pelo exposto, se conclue que a Federação do Trabalho, correndo como correu, em socorro dos seus companheiros ferroviários grevistas, não faz mais do que cum.prir o seu dever de proletários conoientes na defesa da
massa explorada.
Termino por declarar que a Federação do Trabalho
não pode ser arranhada por dúbias declarações daqueles
q u e pr~tendemver na sua atitude uma intervenção indebita.
O SR- ,9rtw~
LAYDNER
0
- E êsse interesse politico
aiilda permanece, a-pesar-da legítimidade da greve.
O SR. RUI SANTUGO - E também o "Trabalhon, de
17 do corrente, vem bem frizax êsse interêsse de alguns
e1,ementos dissidentes - digamos - do prõprio Govêrnu, em
trazer a confusão.
O SR. 3oÃo VITACA- NO -Trabalhon, Bsses elementos
.dissidentes do Govêrno não aparecem nem têm deliberações.
É jornal de trabalhadores.
O SR. RUI SANTIAGO - A noticia é esta :

-

-

"Existiam colados nas paredes e portas da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro manifestos
injustos, indignos de operArios, onde se declarava que
a atual diretoria do Lloyd se achava mancomunada
com a Federação Maritima, fomentando greves políticas."
São êsses os esclarecimentos, Sr. Presidente, que eu
queria dar á Casa e que vêm completar o sentido da transcrição do manifesto. (Muito bem; muito bem.) (i)
Em seguida, 6 aprovada a Ata da Sessão anterior.
O Sr. Presidente

- Passa-se

A leitura do Expediente.

O Sr. Tomaz Lbbo (i0 Secretário) declara que nio ha Expediente a ser lido.

4
-

- O'

Sr. Acrircio Tôrres - Peço -a palavra, pela ordem.
- -

O Sr. Presidente
Deputado.
- -

- Tem a palavra, pela ordem, o nobre

(1) V, Documentos Parlamentares (Anexos dos A. da
A. Constituinte).

-
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o Sr. Acúrcio Tôrres (Pela ordem) -- Sr.Présidente, ve-n110 trazer ao conhecimento da Assembléia um fato da máxima gravidade,: para quedêle ajuízem V. Ex., e os demais
representantes da Naçã{).
, Sabemos todos que a nossa Carta Constitucional estará
promulgada dentro em alguns dias e sabemos também que,
logo após a sua promulgação, procederemos á eleição do primeiro Presidente Constitucional da República.
Se é bem verda<le - e sabe-o V. Ex. melhor do que'
, eu - que um dos princípios cardiais da democracia é a.
publicidade ampla, e não a simples notícia que o' Govêrno dá,
através publicações de seus atos, màs, sim, deve ser tomada.
no mais alto sentido, na livre manifestação do pensamento,
com a formação das correntes de opinião, pública - se assim
é, Sr. Presidente, não me parece justo que o Governo de um
Estado, e de um Estado cujos fóros de liberalismo -são por
todos proclamados, o Estado de V. Ex.' ::mpeça que na
sua Capital o Povo que nos elegeu a 3 de Maio, mas qu~
não nos deu, por ser incompatível' mesmo com o regime em
que vivemos, mandato imperativo para votar neste ou naquele, não me parece justo -:.... repito - que () ,Povo, na
Capital de Minas, _não possa manifestar sua preferência a um
candidato, em repulsa a outro, como nos dá notícia o telegrama que passo ás mãos de V. Ex., expedido de Belo Horizonte ao vibrant.e vespertino Vanguarda e que a censura.
impediu ter publicacão ontem.
Nêsse telegrama se diz que, tendo o diretório central do
Partido Republicano Mineiro, partido de que V. Ex. já fof
um dos marechais, dirigido um apêlo á m9cidade academica
e ao povo mineiro, convidando-os para um comício em favôr
da candidatura do general Góis Monteiro, pouco depois f 01
o presidente dêsse diretório procurado em seu escritório por
auxiliares do delegado da Capital, que lhe comunicaram estarem, de ordêm do GÍ>vêrno, terminantemente proibidos os
COIpícios políticos.
,
'Nem se diga que violências dessa natureza possam-ser
cometidas á sombra, da afirmação, de que o POV<l nada tem
.com essa eleição, pois que ela terá, de, ser processada neste
recinto, quando, na farta de mandato imperativo, o Povo que
nos elegeu deve, como um direito seu, como um dever prscípuo de sua pr6pria existência neste instante-' estar ~em
todos os rincões de nossa Pátria, a se manifestaropara que
nos guiêmos, no voto que devemos dar dentro desta Casa.
Sr. Presidente, não sou, neste momento, adepto de ne""
nhuma candidatura. Até '. agora, conforme declaração públi'ca que fiz, só há um candidato que não terá em quaisquer
_ circunstancias o meu sufrágio, porquê, para isso, tenho _ins-"
~ trucões do Partido que represento na Assembléia: o honndo'
e eminente Sr. Getúlio Vargas. Mas, com a minha insuspp.~
Cão, com a insuspeição de Deputado que ainda não tem eandida,to,que não tem preferências e ques6se manifestará sObre
-o assunto na ocasião verdadeiramente da escolha, preciso
trazer até ,aqui o m",u protesto contra_os processos de. que o
Govêrrio 'de Minas está lançando' mão. para coartar a Iriani;.festàção do pensamentodessa',Minas que ,teve toda a'liber- .
dade no, -meu •. Estado;, ,quando --da propaganda ," da: candidatura "
,do atual Ditado::.'. dessa Minas- que teve abel'ta'S"'as~ontelras
-de ,todoaos Estados, nas campanhas civilistae:da Reação, Re...
publicana. .
:'
" - .,
,..

Tal procedimento do Govêrno de Minas, há de permitir

V. Ex. que o diga, Sr. Presidente, é destoante do liberalis-

mo dos homens da terra montanhesa. impedir a livre manifestação do Povo, neste instante em que os representantes
d~ Brasil têm de escolher o Supremo Magistrado da Nação, 6
um crime, e um crime com o qual não acredito que pactua o
Ditador, dos falsos amigos que o querem favorecer com a compressão da opinião pública. (Muito bem; muito bem) .
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O S R A&CIO

T~RRES

BELO HORIZONTE, 19 (A. B.) - Em seguida 5 publicação do convite, assinado por membros do Diretório Central do P. R. M. para um comfcio degropaganda da candidatura do General Gõis Monteiro á Presidência da Repiíblica,
comp.areceram ao gabinete do Sr. Paulo Pinheiro Chagas
dois ausiliares do Sr, Miguel Gentil, delegado de Ordem
Politica e Social, afim de informar que aquela autoridade,
conforme instrurrões do govêrno, proibia terminantemente a
realisação do comicio.
O Sr. Presidente - Com a devida vênia, e em defesa do
RegimenE~,sou forçado a dizer que o discurso do nobre Depatado estaria bem se a nossa lei interna permitisse que. pela
ordem politica ou pela ordem jurfdica, um Deputado faiasse
pela ordem. O Regimento estabelece. porem, que 66 falar&
pela ordem o Deputado que quiser encaminhar os trabalhos
da Casa.
O SR. ACÚRCIO T6RRES
Sr. Presidente, apenas mais
duas palavras 0e1a ordem. Falei justamente em defesa da
ordem, dessa ordem que invb de ser defendida por mim
deveria se-10 peIo Gov£!rno, e tamb6m por V. Er., que A o
máximo dirigente da nossa representacão politios.
Devo declarar, entretanto. a V. R.. Sr. Presidente,
que repetirei o meu protesto em outra oportunidade, talvez
não fazendo o mesmo mal que ora faz aos ouvidos de V. Ex.

-

-

O SR. PRESIDESTE Para falar eni dcfcsa dq ordem &era1
a hora apropriada 6 a do Expediente.

5

O Sr. Levi Carneiro
O Sr. Presidente

Deputado.

-

- Peço a palama, gela ordem.

- Tem a palavra, peia ordem, o nobre

O Sr. Levi Carneiro (Pela ordem) - Sr. Presidente, ?aIho-me do precedente admitido por V. Ex., para enviar
á Xesa, a resposta que escrevi ao discurso proferido, há dias,
pelo ilustre representante de Minas Geraia, sdbre 8 organização do Poder Judiciãrio. e inserto no Dibrio cln Assembléia
Nacional, pedindo a V. Ex. tarnb6m faça publioar a minha
resposta na f6ha oficial desta Casa.
.VEX A MESA O SEGUINTE DISCURSO $0 SR- L E V ~
CARNEIRO :

Sr. Levi C h e i r o : Tive a honra de ocupar a tripunada Assembléia na sessão de 3 do corrente, para aPreoi8r

*

parte do projeto da Constituição atinente ao Poder JudiciBrio, de que fora relator.
Corria-me tal dever, não só por essa mesma c i r c u ~ t a n ;
cla, como porquê foram rejeitados, pela própria subcom~ssão
constitucionai os pontos fundamentais do parecer, que lhe
apresentara, e porquê outros pontos, por ela aceitos, haviam
sofrida criticas de vários oladores.
Procurei. justificar o meu V O ~ G e responder ás criticas
formuladas. Considerei a questão fundamental da organizadualidade, unidade ou unida2e mista
e
ção judiciária
outras, com ela conexas - como a da unidade de processo.
Encarei o ~roblemada magistratura em relacão com o da
organização- judiciária e o ao processo. Em suma, procurei
mostrar aue a unidade federal. integral. da magistratura seria concêbfvel, mas impraticáGe1: inatingível, também, considero a unidade de processo. Assim, triunfantes a duzlidade de organização judiciária e a de processo - seria, de todo
em todo. inconveniente a unidade da magistratura, e mesmo
a "unidade mixta", qu o projeto consagrara.
F6ra lógico o anteprojeto, consagrando a tríplice unidade
de magistratura, de processo, de organização judiciãria. Subverteria z nossa estrutura federativa; fortaleceria,
assim, desmedidamente, os poderes da Uni50 Federal; atrofiaria a vida local.
Não aprovei, portanto, essa orientação. Não me ative.
porem, a preocupações meramente teóricas sbbre a conceituação do regimen federativo. Ao contrário, em meu discurso aludido, destaquei três circunstancias de ordem prática,
que recomendam o nosso sistema.
Por outro lado, também, não recusei a necessária dilatação da competência federal, pois inclui nela a decretação
das "normas fundamentais do processon.
Foram essas as questões que versei no discurso de 3
de Abril.
Na parte final dêsse discurso. em menos de uma m a r t a
parte dêle, apreciei rapidamente as criticas que, na sessão
de 21 de Março, o ilustre Deputado por Minas Gerais, senhor Negrão de Lima, fizera sdbre certos dispositivos do
Projeto.
O meu nobre e prezado colega replicou 6s minhas observacões em um longo discurso, proferido na sessiío
de 13 \
corrente, e hoje publicado na folha oficial.
Não consideraria necess6rio voltar d materia. S6 d&
minhas palavras. se elas se niío defendcçsem. por s i mesmas,
pelo menos, ante os julgadores serenos e competentes!
Ko entanto, o nobre Deputado por Minas. Gerais revesti-u
a sua ora~ão.de feicão E o acentuada, referindo-se, com exagero. 3. minhas qualidades pessoais, e procurando interpretar
meus próprios sentimentos atravr?~das minhas palavras
que não rosso calar as explicacões, a que ela me obriga. NHo
sinto, ali&, necessidade de mostrar m e de nenhuma "agessividade" estava possuido. Acompanhei, apenas, pari passu,
os coment5rios do ilustre colega. %le esrniudara a linguagem
do projnto, a colocacão de artigos, a desnecessidade de tal
dispositivo.
Acompanhei-o
a correr. E o nobre deputado ouviri, benevolamente, todo o meu discurso, ap-teandome, para contestar-me uma só vez. e para apo'iar-me duas
vezes. sempre com a mesma sua primorosa cortezia habitual.
A antiga e sincera estima pessoal. que consagro ao .joven
e brilhante representante de Minas Gerais. não me permitiria
ver, em certos trechos de seu novo discurso, um travo de
VOLU-aXV
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ironia, e leva-me a coment8-10s objetivamente, bem sabendo
que nenhum de nós do!s aceita as posiç6es de mestre e de
discípulo, que a mod@tia.de S. Ex. designou. A designação
valeu, apenas, para o efeito daquele contraste, sempre apreci&vel, da aprendizagem do mestre com o dkcfpulo, Xo entanto, esta é a realidhde de todos os dias. Noutros casos
e não no de agora - nem é só por modéstia, senão, ás vezes,
gor pu?a vaidade - que os novos apontam os erros dos antigos. Pura e dupla vaidade: a de se mostrarem sabidos, e
a de se mostrarem novos.. . O eloquente Deputado míceiro
não tinha, sequer, que receiar a possibilidade aèsse equivoco,
pois todos o sabemos - e eu o proclamei em plena AssemblCia - ,roven e culto. Como eu mesmo me sei, e sempre o
confesso, cada vez mais precisado de aprender. Não deserto
os meus mestres. iS cada vez OS escolho com maior cuidadopreferindo, está claro, (e é o que pode ficar para consolo da
minha vaidade) os que se digam meus discipuios. ..
De resto, o Sr. Negráo de Lima não se prendeu ás brandes questões que eu destaquei em meu discurso; não comiderou os argumeptos sobre elas apresentados
e apenas innão em todos - os pontos da sua critica,
sistiu em alguns
que eu tenthra refutar. Vou revê-los, agora, seguindo a nova
e brilhante oração de S. Ex.
i-Recordou S. En., que eu lhe inculcara uma contradição, presumindo que havia censurado a ~nclusãodos juizes
eleitorais e dos militares no Poder Judici&rio, como consta
do projeto, pois a emenda da bancada mineira adota o mesmo
sistema.
De fato, pareceu-me que S. Xx. fizera essa critica. E
foi nesse ponto do meu discurso que sofri a iinica contestacão do meu talentos0 colega. AcoIhi-a, declarando que folgava com o meu equívoco.
S. Ex. achou .oportuno recordar o equfvoco, que assim
cometi. Devo, pois, explicar que ele resultou das palavras
do nobre Deputado. Em seu discurso de 2i d e Marco, dissera S. Ex. :

-

-

-

"Observaria, também, que a Constituição, como lei
primtiria, deve conter apenas as atribuições dos juizes
ou tribunais genulna e exclt~sivamentejudicidrios..
A justiça militqr e a justíca eIeitoral, como as

.

próprias expressões ~ndicam,nada tdm que ver com a
jítrisdição comum da justiça ordin8ria..

.'

Pareceu-me que, assim, S. Es. censurava a inolusão
dessas justiças no Poder Judicibrjo. Foi com prazer que ouvf
de S. Ex. .a declaração de que me enganara. A inovagZio
do anteprojeto, já aceita pelo eminente Sr; João Mangabeira, tamb8m o era por S. Ex.1 Grande júbiio para mim,
.que a alvitrara. ..
2. &&e-me,
no entanto, agora, um novo equívoco.
.Teria eu "deslocado" de S. Ex. "para a bancada mineira
o alvo de minha ~ontaria". E S. Ex. declara m e , não havendo a mesma bancada "lido previamente" a--sua oração,
"nenhuma c u -l ~ a~
- o d e r i ater nelos comenf.áríosn ao pro~eto.
Devo dizer que nenhumà culpa atribui & ilustre ban-da mineira. A essa bancada, em que conto nqaefosos
amigos, e que, .pelo brilho, pela- cultura, pelo patriotismo,
tanto &e impIe ao apreço- e A e s b a da Assembléia, me referi com o malor respe~to.

É certo que disse ter o Sr. Negrão de Lima falado
"em nome de sua bancada". Não seria uma ofensa, nem um
desrespeito, essa afirmativa. Fi-la por duas vezes - aliás
sem retificação, de quem quer que fosse, nem mesmo do
próprio Sr. Negrão de Lima.
Vejo, agora,-que me equivoquei - outra vez.
Ainda ai, porem, - preciso recordar ydru jus;:iicar-me
- foram as próprias palavras de S. Ex. que me levaram
ao erro lamentável.

Disse S I Ex., em seu próprio discurso:
"Só me desempenho dêsse dever por ter sido o

primeiro signatário de uma emenda sobre o assunto,

zpresentada pela bancada mineira, que o fez em sua
expressiva unanimidade. ."

.

E mais adiante:

"De todos èsses pareceres, como assinalei, alcnnçou as preferências da bsncada montanhesa, o do

Ministro Artur Ribeiro.. . Ao seu esbbço emprestamos a nossa solidariedade, não s6 pelos motivos claramente por êle e.mostos na subcomissão do Itamaratf, como por outros que tenho hoje a honra de
desenvolver nesta AssembLéia..

."

Ainda :
-

"...ilepresenta o plano Artur Ribeiro a medida.
a linha de equilíbrio, a solução adequada, motivo pelo
qual merece o apoio da bancada de Minas, em plena
conformidade com o ftitio espiritual que nos B historicamente atribuido.

Croio bastarem, para justificar-me, essas transcrições.
Diante do suas palavras
sendo S. Ex. o primeiro
signathrio da cmcnda que toda a colenda bancada mineira
assinara, o vindo 6 tdbuna declarar os "outros motivos" da
solidariedade da mesma bancada ao projeto do Sr. Ministro
Artur Ribeiro - nüo era curial que eu presumisse, guc
S. Ex. falava em nome da sua brilhante bancada?
Pois enganei-me. Mas, 6. Ex. maliciosamente, não se
contentou com desfazer-me o equivoco; atribuiu-o
"necessidade de encontrar superficie mais consentanea com
as dimensões de minha autoridaden. Assim S. Ex. se
mostra. ainda uma vez. de exarerada mod6stia
pois "a
superfície" que êle pr6prio m e apresentaria, para -debate,
seria at6 demasiada Dara a minha ~obrfssimaautoridade,
.de que eu descreio tinto como os &e mais a neguem.. .
Por isso mesmo, confessado meu equivoco, insisto na
controv&rsia - ji agora s6, e s6, com S. Ex. pessoalmente. Bastaria, evidentemente, que se tratasse de um Deputado, e de palavras proferidas, sdbre opiniões e projetos
meus, neste recinto.
Mesmo n a sua feição estritamente pessoai, o debate
atrai-me pela cortesia extrema do adversário, que a sua
vivacidade não chega a quebrar, mesmo em lances-im~regnados de certa maldade. Mas, acima disso, o que me f o ~ a
a esta explicação 6 a própria magnitude do assunto
desde que s e me apresenta a possibilidade de versa-lo sem
inflingir ao auditório da AssemblBia, uma nova provaçáo.

-

-

-

3 . De resto, meu brilhante colega taníbbm se equivoem relação a mim: Disse S. Ex. que e u me concou
fessara "dualista puro no que concerne & organização da
justiça e Bs leis de processo". No entanto - co-mo ainda
há pouco recordei - atribuo á União a competência para
legislar sobre as "normas fundamentais" do processo. E o
Sr. Negráo de Lima até me apoiou nesse ponto. Quanto 8
magistratura mesmo, admiti as aeprecatas ás justiças estaduais. Tudo isso exclue o dualismo puro.
4. Outro equívoco, terá taivez perpetrado S. Ex. ao
dizer que "para fundamentar a pura dualidade", teria eu
declarado que "as causas regionais iievem ser julgadas com
o espírito regional'e as causas federais com o sentimento
federal" - se lhe pareceu que sómente nessa circunstancia fundei a necessidade da dualidade da magistratura.
S. Ex. contestou:

-

"Se pleitos existem de natureza federal, em razão do seu objeto ou das partes que neles intervenham, juizes entretanto, não deve de haver que se
movam no desencargo de seu dever, pelo espírito
regiónal ou pelo sentimento federal. "
Pareceu-lhe até, que ai se colheria argumento em favor
da unidade de magistratura, pois
"se o País nos apresentasse, em grande c6pia,
juizes penetrados de. tal formação mental, lógico seria caminharmos para a unidade radical da justiça,
como em caso de salvação pública."
Trata-se de uma questão muito interessante, que
apenas aflorei em meu discurso, e a que desejo voltar mais
detidamente.
Referia-me eu 6 situação em que ficaria a Corte Suprema
único tribunal federal em todo o Pais (pois a
criação de outros tribunais O apenas admitida eventualmente). Acentuava que ela se supcrporia a magistrados
de investidura estadual "sem o sentimento federal".
O ilustre deputado pelo Rio Grande do- Sul, Sr. Adroaldo Costa, interrompeu-me, considerando temerária a minha
afirmac.,ão, e acrescentando
o que su não negara
que
"o magistrado estadual tem tambkm o sentimento de brasiiidade*.
Proferi, então, as palavras, que passo a transcrever.
omitindo os apartes que Ihes perturbaram o encadeamento:

-

-

-

"Não me quero emaranhar nêsse cipoal de psicolo-

gia coletiva á distancia, mas a verdade é que todos

n6s, advogados militantes, que requeremos perante o
juiz local e a justiça federal, sabemos bem o sentimento diverso, impocder&vel, talvez imperceptível,
mas valioso, que predomina numa e noutra.. . A
União se entregaria aos Estados, o que 6 uma surpresa muito mais grave e náo menos temerosa _que
a de se entregar os Estados B União.. ,Desejo que as
causas regionais se tratem com o espírito regional,
mas tarnb6m quero que as causas federais seJam tratadas com o sentimento federal. Inegavelmente, não
h& quem o desconheça. E o próprio Sr. Ministro Artur Ribeiro -disse e está no disn,urso do Sr. il'eg60
de Lima - que h5 causas eminentemente federais,
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caracterizadamente federais, como e "por que se hão'
de entregar estas causas á justiça estadual, e· não á
federal, já organizada e em funcionamento?"
J'llsse aspecto daquestãc, que se poderia chamar psicológico. é de grande relevancia, e me~eceria atento exame.
Nele me não detive, entretanto, por acreditar que fosse bem
conhecida a situação a que me referi. Aquí mesmo, no pr6-:
prio Distrito Federal, todos sentimos que o "espirito" da
justiça local é bem diverso do da federal. Mesmo entre o
juri federal e o juri local, possivelmente com os mesmos
jurados, a diferença de mentalidade é bem acentuada .
. Destituído. por completo, de sentiménto regionalista não sou dos que o condenam. Talvez o meu nobre contraditor o tenha, por sua própria condição de mineiro autêntico, em mais alto gráu que eu. De mim direi que considero êsse sentimento compátivel com o do mais alto e puro
nacionalismo, o melhor e mais são patriotismo. Por ·vezes,
a êste dá origem, numa expansão magnífica e fecunda.
Os dois sentimentos aludidos, por isso mesmo que são
profundos e compatíveis, têm de ser conciliados - e é o
zoegime federativo que melhor realiza essa conciliação necessária. A excelência da federação, a sua maior vantagem,
está precisament'Ol em atender a essa delicada situação psicológica - permitindo alguma coisa como o que certos publicistas procuram traduzir, em linguagem política, pelo
conceito da dupla soberania.
_
A "suspeicão" da justiça local, em que tanto se fala,
não resulta, portanto, da falta de independência, ou da subordina.ção a interêsses inferiores - mas, sim de uma
Situação psicológica, inevitável, e altamente respeitável. Por
isso mesmo não a removem as garantias amplíssimas que
lhe vamoS" dar, e em que me desvaneco de haver colaborado.
De resto, essas garantias não excluem, por completo, a interferência dos govêrnos estaduais. A êles caberá sempre,
nas nomeações, e nas promoções por merecimento, algum
arbitrio, mais ou menos limitado"
O "problema fundamental, e mais dificil, da organiza.çào
de regime federativo - está na distribuição das competência. Por que? Porquê essa distribuição se fará com bons
resultados sómente se couberem aos poderes federais os assuntos que se devam tratar com "espírito nacional", e aos
poderes locais os que se tenham de solver com "espírito
regional" •
Quando me insurjo contra a unidade federal da magistratura, não quero que a organização judiciária de todo o
país se faça COm êsse "espirito nacional" distanciado das peculiaridades das condicões. locais. Quero que a organização
judiciária, atenda a essas peculiaridades; se penetre da vida
local. fortalecendo-a, garantindo-a, elevando-a.
Mas, por outro lado, quando -impugnó a mutilação da
justiça federal, quero que, "a par da magistratura locai, se
organize e funcione o aparelho judiciário, penetrado do
"mais alto e puro sentimento genuinamente nacional. que
atenda ás questões eminente· e caracterizadamente federais.
Dir-se-á que fantasio. Creio, todavia, que ninguém
duvida em reconhecer que. hã causas federais ._3:io_,pr6prto
sistema do anteprojeto, nas novas emendas· das- liáiiéadas
'baiana e mineira, há certas causas que são-decididas, afinal,
ou em única instancia, pela COrte Suprema - o único tribunal federal, que, por alguma dessas emendas, subsistirá na
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casos tais, o pronunciamento dêsse tribunal federal. Assim
tem de ser pela necessidade de julgar-se tais causas com espirito nacional. A essa mesma necessidade atenderia eu,
desde a primeira instamia. O proprio Sr. Rlinistro Artur
Ribeiro, acentiiou, com a sua reconhecida e altissima proficiência, a relevancia da intervenção do juiz meramente
preparador da causa. E então a do juiz que prepara c
julga em primeira instancia?
5. Replico o meu nobre colega ás ponderaçõeç que espendi sôbre o Juri. A questão em fóco era, apenas, a da
competência para os crimes políticos e de imprensa, que eu
impugnei. O Sr. Negrão de Lima mostra-se imbuido do
mais puro entusiasmo pelo juri. Proclama-o "inscrito no
sancta sanctorunz. do Direito brasileirow. Respeito sinceramente êsse entusiasmo. Antes de o conhecer, há bastante
tempo mostrei quanto a ilusão do iuri, como requinte da
democrácia, como garantia suprema dos cidadãos
influiu.
entre n6s, na efetivação das garantias verdadeiras e eficientes e da verdadeira democrácia, preteridas por aquele
engodo. Não me repetirei agora.
Por demais, revelei, em meu discurso último, a minha
incompatibilidade pessoal com o júri. Não nego, por c.erto,
o que a instituição realisou, em sua época, de beneficio,
especialmente no sentido da individualisação da pena. Não
contesto que, ainda agora, em certos casos, ela possa facilitar certas soluções mais humanas, sinão mai3 justas. Bem
sei que nesta Capital, e nas grandes cidades, o júri 6 bem
melhor que no interior do pais. IYão pretendi, de resto, suprimi-lo.
É certo, porém, que a instituição, em s i mesma, passou
de moda. Esborõa-se, ou assume nova feição, por toda parte. Condenam-na vózes autorisadissimas . Seria demasiado
longo demonstrá-lo aqui e agora.
Ko Brasil 6, sem dúvida
como qe tem reconhecido
nos Estados Unidos e alhures - um fator de impunidade criminal, de incremento da criminalidade.
Ainda há pouco, Iia principal cidade de certo Estado
(onde, como em tantas outras, os criminosos de morte -são,
sempre, sistemática e invariavelmente absolvidos pelo jiliri),
ocorreu o episódio significativo. O assassino de uma moça da
cidade ia s julgamento; o irmão da vítima esperou-o, 8s
portas do pr6prio tribunal, e matou-o. Preso, declarou logo:
Èle fa ser absolvido. Assim, o absolvido serei eu..
E como êsse, quantos outros fatos conhet.,idos!
Mas, o que interessa á questão da dualidade da magistratura, A que o projeto extingue o júri federal. O j6ri ser&
sempre local. E eu quiz acentuar o absurdo de confiar-se a
um tribunal popular,.reguIado, na formação e n o processo.
pela lei estadual; organizado e presidido por um juiz local
o julgamento dos crimes políticos, mesmo contra a União!
Recordei, rapidamente, a dificuldade de resolver, numa reunião necessariamente rapida, de uma s6 assentada, pelo
primeiro exame dos autos - questões como a da autoria do
crime de conspiração. Quando, os jurados têm apenas de
dizer se o réu Fulano matou, ou não matou
chegam a
negar a verdade evidente, ás veses por atrapalhação, outras Por ignorancia ou már f6, e atA mesmo pelos mais louváveis motivos, para excluir uma injustiça cruel. CalculeSe, porén;, o qUe'n'i0 serã quarido os jurados tenham de
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resolver - nas condições já assinaladas - se vinte, ou trinta, indivíduos determinados se concertarem entre si para
depor o Presidente da Repúblíca!
Acentuei a rnfluência do juiz na formaçáo da lista dos
jurados, por veses até mesmo na reunião secreta do conselho 'de sentença. O ilustre Sr. Negrão de Lima, apoiado
nêste ponto por dois outros náo menos ilustres deputados,
procurou recordar as formalidades que as leis estabelecem
para o alistamento dos jurados.
Mas, em primeiro lugar, essas leis, que sáo estaduais,
poderão ser alteradas. Poder-se-&, propositadamente, estabelecer outras normas, que aumentem a influencia do
juiz. Depois, a verdade sabida - que na própria Assembléia
vários deputados me atestaram - 15 que muita gente nunca
foi siquer alistada para servir no júri. Ern v8rios Bstaeos,
as listas são organizadas por juízes de paz, sòbre informações das autoridades policiais.. .
Falou-se no recurso, que as leis facilitam, contra a exclusão de jurados. Em todas as leis processuais se encontra
regulado esse recurso salvador. Do que me náo recó~do.
porém, 6 da interposição, ou do processo, de algum recuiso
dessa espécie preciosa.. . Nunca o vi, nem disso tive noticia.
De resto, creio que a maioria da Assembléia já se inclina, francamente, para a condenação do dispositivo que
confere ao jiír.i o julgamento dos crimes polfticos. Por isso
me batia eu.
6. De todas as questões ventiladas pelo Sr. Negrão de
Lima, a mais penosa, para mim, 6 a que se refere á redação
do art. 94 do projeto.
Em seu recente discurso, o Sr. Negrão de Lima increpoli-me de haver atribuido á sua bancada a redação da
revelou
emenda, por mim criticada, e que, no entanto,
S. Ex. - 6 do eminente hIinistro, Sr. Artur Ribeiro; e empenhou-se em mostrar que e u me susceptibilisára injustificadamente na minha "sensibilidade artistica", e com a minha
"lente de puristan procurara descobrir mácula incxistente.
Aos que ouviram a palavra elegante e colorida do ilu%:
tre Deputado ~areceriaaue eu arremetera contra a redacáo
da emenda mineira, ou & projeto do Sr. K u r Ribeiro, po?
zelo do purismo, suscitando uma questão impertinente
para que nunca tive, ali& pendor algum.
Ora, foi o nobre Deputado quem suscitou a questão gramatical. E como o fez?
Começou S. Ex. por dizer que destacaria, desde logo,
casos 'em que o vfcio de forma afeta a prbpria substancia
do dispositivo legaln. E a seguir, criticou a redação do ar-.
tigo 94
aliris única e simplesmente porqub ali se usava
e repetia a palavra 'mantidosn, que S. Ex. disse significa^
"sustentar, alimentar pecuniariamente".
Estranhou que se diss6sse dos tribunais serem 'mantidos" pela União uns, e pelos Estados outros, quando isso não
se diz do Presidenle:da República, nem do Congresso Naoional. Por fim, S. Ex. contrapoz "a forma proposta peia bancada minet~a" que declarou preferível.
Então. S. Ex. nao disse que essa "forma", Bsse tt&a
era da lavra do eminente Ministro Sr. Artur Ribeiro. Dinis
que era "mais simples", "sem um vaalibulo rapB~Quo":e
que fora "proposto pela bancada mineir&".
Agora, S- Ex. defende a redaç8o do punho do 8r;
tm Ribeiro
c m o se eu a hoirvesse impugnado dWh-

-

-

-

-

-

mente, espontaneamente, esquece os têrmos em que S. Ex.
mesmo suscitou esta questiiíncula.
Ora, o que eu fiz, diante daquela critica do nobre Deputado, foi apenas isto:
10, mostrei que, em relação ao Presidente e ao
Congresso, não era preciso dizer quem os "mantem",
ao passo que, quanto aos tribunais, no regime de unidade mirta instituido, era indispensável dize-10;
23 procurei mostrar que a redação do projeto era
preferivel 6 da emenda.

R$o atribuí a redação da emenda i5 bancada mineira.
Mas, poderia faz&-10, atendendo ás palavras do prbprio meu
abalisado censor. E, de qualquer modo, a ilustre bancada assumira a responsabilidade da redação, adotando-a.
Minhas palavras textuais foranz estas :
"S. Ex. (o Sr. Negrão de Lima) censurou Bsse
grase defeito de redação, achando de uma infelicidade enorme a repetição da palavra "mantern. Disse
que "manter" é prover á subsisMncia; e então nos
opoz o modêlo primoroso da redação da emenda da
ilustre bancada mineira. Rendendo & representação
mineira todas as minhas homenagens e habituado a
presar os seus ensinamentos, - devo dizer que neste
trecho, em matéria de redação, a fórmula da emenda
6 muito inferior ti do arts 94 do substitutivo."
'

Vejo, agora, que na pressa da improvização na tribuna,
nem referi duas circunstancias, que tinha em mente. A primeira é que a redação do art. 94, por mim defendida, não
R minha; por isso mesmo que o meu projeto consignava a
dualidade de magistratura. A segunda 6 que "manter" não significa, apenas, "sustentar, alimentar pecuniariament~",
mas, sim, "fazer m e b.a.iam,fazer todo o necesstlrio para T e
haja- Assim. muito corretamente se pode dizer
k~unais,
mantidos pela União.
O que mais lamento, porem, 6 que o meu gentilissimo e
fulgurante colega se tenha lembrado, agora, de antepor B
minha defesa, para que s8bre Ale recaia a minha critica, o
eminente e venerando Ministro Sr. Artur Ribeiro. Ninguém
presa e respeita, mais que eu, o integerrimo juiz. Animandome a divergir d&le,no parecer que emiti, juntei a esse mesmo parecer, incorporando-a aos Anais da Constituinte, . a
carta, verdadeiramente notável, com que me honrou, e em
que fez nova e impressionante justificação das suas id6ias.
De posse dêsse documento contrário ao meu ponto de vista,
não o guardei para mim, antes me considerei logo no dever
:de lhe dar a merecida publicidade, obtida a necessária v6nia do seu eminente signatário.
Mas, o Sr. Ministro Artur Ribeiro não suscitára a quesitão de redação. Não fizera a critica do projeto nesse ponto.
Não a fizera - e estou em dizer que nem a faria, tão aprimorada 6 a feição de espirito do proveto magistrado. FA-Ia o
Ilustre Deputado mineiro. FA-la, em tBrmos _sm que j$ não
insiste. Mas, agora, desistindo da comparaqao. que fczera.
chama á autoria o Sr. Ministro A r t u r Ribeiro, e lhe atribue
a responsabilidade da "emenda da bancada mineiran e sbbre

..
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ele faz recair as minhas imaginárias preocupações de "purismon.
Nos termos em que assim se apresenta, agara, a questão não me seduz, nem desejo entrar nela. Pareceu-me que
a frase:
"O Poder Judicidrio será exercido :

por um tribunal superior com a denominação de

Supremo T ~ i b u n d ,

pela justiça milita^,
pela justiça eleitoral"

-

não era, ao contrário do que se afirmara, preferível 6 do
projeto :

.

. mantidos pela União;
mantidos pelos EstadosyJ.

"tribunais.

e tribunais.

..

As palavras de Rui Barbosa, num arrazoado forense, não
justificam o uso da frase no texto da lei magna.
Certas expressões se reforçam pela repetição, pela gradação, - e as necessidades da argumentação, da polemica,
permitem certas liberdades dêsse gênero. O Supremo Tribunal 6, sem dúvida, um tribunal superior. Por isso mesmo
que está acima de todos há de estar acima de outros. Mas,
s ã o me pareceu, por isso mesmo, feliz a expressão usada
maxim6 para inserir-se na Constituição. Não me pareceu,
sobretudo, preferível á do projeto. Basta-me dizer isso.
7 - Insistiu o Sr. Degrão de Lima na necessidade de
excluir o art. 100, que veda ao Judiciário conhecer de
"questões meramente políticas".
Pelo fundamento, que aduzia, e eu lhe contestára, de
caber á justiça eleitoral o julgamento de casos de feição
política. Não ofereceu S. Ex. argumento novo em favor.
dessa tese. Quis, apenas retificar a citação de Rui Barbosa,
que eu fizera. Esclareceu o nobre Deputado, referindo-se ao
meu discurso anterior :

-

"Alega o-nobre Deputado que o fato de se incluir a justiça eleitoral no Poder Judiciário não invalida a regra proibitiva a que aludo uma vez que se
pode excluir qualquer indole polftica das questões
afetas áquela justiça. Ora, não tem razão, pareceme, S. Ex., nem foi êsse exatamente o ensinamento
de Rui Barbosa a cuja autoridade S. Ex. se referiu
de relance- O que pregou o incomparável mestre foi
que certas questões, em que pese á sua natureza essencialmente politica, não escapam á alçada do Judiciário quando envolvam desrespeito a direitos garantidos pela Constituição. "

-

O incompar8vel mestro pregou muito. Pregou o
que lhe atribuiu o ilustre representante de Minas Gerais
ressalvada certa restricilo, pois não s e referi8 a=tobos- e
quaisquer "direitos garantidos pela Constituiflon. Mas
pregou, tamb6m, o que lhe eu atribui
e foi coisa J g o
diversa, 'ainda que conexa, do que' decorre a improced4ncia
d a critica.

-

.

Ao que eu me referi, não foi á sovadissima questão da
competência judicidria. nos casos políticos, que Rui Baròosa
versou, reiteradamente, e aprofundou de um extremo a outro das suas atividades forenses e parlamentares.
O ensinamento dele, que recordei, sem deturpá-lo, era
especialmente, quanto á apuração de sufrágios e á proclamagáo dos eleitos, que, precisamente por não se-rem meras
questões políticas, Rui Barbosa queria confiar ao Poder
Judiciário. No mesmo sentido se orienta forte corrente doutrinária no estrangeiro, e entre nós a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da intervenção judiciária nesses casos, zc menos
em rela(;ão.-ás eleições municipais. Foi êsse movímento que
veiu ã t F i a a r , com toda a amplitude, no Código Eleitoral
vigente.
Por isso mesmo, a regra da exclusão do Judiciário nas
questóes meramente políticas, permanece de pé; e os tribunais e juízes eleitorais são órgãos do P,oder Judiciário.
De resto, parece que o próprio Sr. Negráo de Lima jã
sentiu rt desvalia do argumento com que criticou o art. 100
do projeto, pois apresenta nova razão para escluí-10. Essa
razáo é a desnecessidade do dispositivo, porque t5le envolve
uma afirmação de doutriiia pacifica
como S. Ex. se deteve em mostrar, tão brilhante quão desnecessariamente Mesmo porque, nesse ponto, estamos - á la Õonne heurel
de acbrdo. N a br6ve justificação do meu projeto, assinalei
que repelira os dispositivos - inclusive do próprio anteprojeto - que tolhiam, exagerada e erroneamente, a apreciação judicial, e acrescentei :

-

"Pareceu preferível
assim, por demais
a
mento de Rui Barbosa:
questões exclusivamente

-

-

consignar apenas - ainda
norma firmada pelo ensinao judiciário não aprecia as
polfticas".

O dispositivo pode considerar-se desnecessário; mas
não incongruente.
8
Pretendeu o Sr. Negrão de Lima colher argumento contra a dualidade da justiça, em abusos que o Govêrno Federal teria cometido, e a que eu mesmo aludi, na
vigència d6sse sistema.
Ora, graças a esse sistema de dualidade, os abusos do
Govêrno Federal não atingiam, nem podiam atingir á justiça estadual. E, reciprocamente, os abusos de governos
dos Estados nunca puderam atingir á Justiça Federal.
Assim, uma e outra justiças se amparavam. Uma supria deficiencias da outra. Quantos e quantos cidadãos somente, gragas a essa dualidade, lograram o amparo de direitos consider&veis!
9 - O ilustre Sr. Negrão de Lima insistiu, ainda, em
uma questão, de que, por deficiência do tempo, não pude
tratar em meu discurso; a falta de aparelhamento da Justiça Federal "para a alta missUo que lhe incumbe".
Sem dúvida, a Justica Federal n5o foi completa, e eficientemente, organizada. S. Ex. referiu-se á "guarda nacional" a que fica reduzida a Justiça 'Federal no interior dos
Estados, e censurou os suplentes nomeados pela polftica. Re+riu. um exemplo de carestia de diligencia realizada pelo
~ n i zseccional no interior do Estado.
Pena foi, no entanto, que S. Ex. não recordasse os
conceitos ponderados do sábio autor da emenda da sua pr6-

-

pria bancada; o egrégio Ministro, Sr. Artur Ribeiro. Na
carta, com que tão fundamente me penhorou, escreveu o
douto autor do CSdigo do Processo Civi! Mineiro:
"Um dilema, pois, impõe-se inevitavel: ou organizar-se- a Justiça Federal com órgãos adequados e
idoneos, em todos os pontos do território nacional,
onde se tornarem-~ecessíirios para o regular desempenho das suãsfunções constitucionais; ou distrlbuem-se essas funções pelas jurisdições locais, cercadas de todas as condições que assegurem a sua independência e a isençáo dos seus julgados".
Já anteriormente, na exposiçáo do seu projeto, o mesmo venerando Ministro acentuára :
"O maior inconvenieilte, entretanto, da dualidade de justiça. ou melhor, de duas hierarquias de jurisdição paralelas, está na deficiência insuprível do
aparelho da Justiça Federal".

Animo-me a dissentir de tão alta autoridade quanto d
possibilidade da organizaçáo eficiente da .justi~a federal.
Sem diivida, a que temos 6 errbnea, deficiente, defeituosissima. Os suplmtes e os adjuntos hão de desaparceer. E
basta considerar que, havendo em cada capital, dois jufzes
togados, pelo menos
o juiz seccional e o substituto
8ste último cargo 6 desnecessário e não deve ser mantido.
E m muitos e muitos Estados, os j u f z ~ ssubstitutos pouco,
oii mesmo nada fazem. A supressão desses lugares permitiri
criar, talvez mesmo sem aumento de despesa, outros, de
.juizes seccionais
nas capitais, ou em certas cidades marftimas ou de outras zonas do interior
e um ou mais tribunais regionais.
para a lei
Isso 6, porkm, uma wiestãn secundária
ulterior, e não para a Constituicão.
Por outro lado, a cooperação da justiça esttiduai para as diligências fora da s6de do juizo seccional removera os
outros inconvenientes apontados. Consignei-a em meu projeto, revivendo, ali&, o velho dispositivo do Decreto númer o 848. de 1890.
Não me parece, pois, que os defeitos P as deficibncias
da organização atual da Justiça Federal, devam levar a suprimir esta mesma jiistica. O que A preci.9 é corrigir e
suprir bsses rief~ifns e rleficifrnciaq. Ta! com.' se prociira
fazer, em relação B própria justiça estadual
que apresenta. todos o sabemos, em muitos lugares, defeitos e deficiencias não menos graves e danosos.
10
Cr~io.alifir; qnp tem ronqiistario 39 miiitns pepfritos desta AssemblBia, a convicção da necessidade de mauter os juizes federais, conservando a dualidade da magistratura, instituida pela Constituição de 1891. Haja vista a
emenda n. 1.683, prestigiada pelas assinaturas de tantos e
tão eminentes representantes de Pernnmbuco, de S. Paulo,
do Rio de Janeiro e do Acre; A unidade federal
bem
mais lbgica que o sistema do projeto
inspirou R emenda
n. 1.752. de que A primeiro simatário o nobre Iscrder da
bancada da Parafba: o sistema do projeto subsiste na emendt! n. 1.926, da bancada liberal do Rio Grande do Sul: o
do emineate Ministro Sr. Artur 'Ribeiro, prevaleceu na
emenda n. 1-9-57. de que 6 primeiro signatário o ilustre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

leader da bancada autonomista do Distrito Federal e tamb6m subscrita por voi.s
representantes da Baia e de Minas
Gerais.
SLo quatro correntes diversas bem caracterizadas.
Minha esperança é que não prevaleça qualquer das tr&s
iíltimas, que nos arrastariam a uma exyerikncia arriscada,
comprometedora da . estabilidade de nossas relações juridicas e do próprio regimen politico. A primeira delas truncaria a organização dos Estados federados, privando-os do
Poder Judiciário. A segunda apresenta os inconvenientes
que jzí apontei miudamente. A iiltima suprime, quasi por
completo. a Justiça Federal, mutilando a própria organiza-o federal, e deixando a União indefesa, entregue ás justiças dos Estados.
Aperfeiçoemos a organízação atual, que 8, fundamentalmente, a que nos conv6m.

- Peço a palavra, pela o'rdem.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.
O Sr. Ranl Sá (Pela urdem) - Sr. Presidente, comunico
O .Sr. Ranl Sá

a V. Ex. que a Commissão designada para representar a
Assembléia nas homenagens civicas prestadas á memória do
Barão do Rio Branco, se desempenhou da sua incumbencia.
O Sr. Presidente
do nobre Deputado.

- A Mesa fica inteirada da declaragão
7

Vou dar a palavra ao primeiro orador inscrito.
Tem a palavra o Sr. Vasco de Toledo.
O Sr. Vasco de Toledo
Sr. Presidente, Srs. Constituintes: Ainda sob a impressão dos debates constitucionais,
volto a esta tribuna, posso dizer, para tratar de assunto que
diz rigorosamente respeito com a Carta Política que estamos
elaborando.
Um dos pontos que mais interessam a classe proletária,
a _qual, com muita honra, represento nesta Casa, 6 aquele
que, em emenda apresentada, çolicitamos fosse inserto na
Constituição: o direito de associação e de reunião.
Por que assim procedemos ? Porque, inclufdo esse princfpio no futuro pacto constitucional, fica-nos a esperança de
que aquele Direito seja respeitado, e não aconteça,como hoje,
que se procura ludibriar a todas as ;lasses que s e querem
orminizar e reunir, sob a garantia de um direito que, em
absoluto, ainda não existe. (Muito bem.)
E o provo. flagrantemente, sem temer contesta~ão.porque é conhecido de toda esta Assemblbia e de toda a Nação.
o gesto, posso dizer, vandálico. que há bem poucos dias se
praticou na Capitai da Repfiblica. Ésse fato, para n6s outros.
que labutamos em recantos longinquos do Brasil, causa em
nosso esairito grande pesar, enorme dissabor. porque vemos
que ac~uf,no Distrito Federal, essa garantia é a mesma que
com que se podo contar nas selvas da Amaz8nia, nos logarejos
mais afastados dos sertões nordestinos, nos pampas desconhecidos de Mato Grosso.

-
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O SR. KERGINALDO
CAVALCANTI
- V. Ex. tem toda raz5o.
Se fatos dessa natureza ocorrem na Capital da República, onde
temos uma imprensa 5. altura. ..
O SR. 30x0 ~ I T A C A- Mas imprensa sem !iberdade, amorclwada pela censura, como c é em todo o Brasil. .,
O SR. KEFLGINALDO
CAVALCANTI
- ... calcule V. Ex. o
que não ocorrerá em outros Estados do Brasil. Por exemplo,
lá no meu Rio Grande do Norte.. .

O SR. VASCO DE TOLEDO - 2, portanto, para n69,
repito, uma tristeza vermos que, na Capital da Repfiblica,
a cabeça pensante do Pais, onde era de prever que exisiisse
liberdade, e de presumir que se respeitasse e observasse esse
decantado regime democratico, êle tem sido uma verdadeira
blague atirada 5. face de Brasileiros ingênuos.. .
O SR. VALDEMAR
REIICDAL
- Para a burguesia, h& liberdade; agora, para os trabalhadores, 6 ela quem a dita.
O SR. VASCO DE TOLEDO - Trata-se de uma sociedade de classe representando milhares de indivíduos, devidamente organizada e reconhecida como de uti!idade pcblica pelos órgãos competentes
fato que. por SI s6. justifica sua existência.
Vimos que os homens, cong~eegadosem torno da bandeira dessa sociedade, não tem, zo menos, o direito de, reunidos, deliberzr sobre matérias de magna importancia para a
vida da mesma corporação.
E foi assim, meus senhores, que, na c6lebre tarde de 13
de Abril do corrente ano, de portas abertas, com a presenca
já de representantes da autoridade da Ordem Politica e Social, a Federaçáo dos Marítimos, discutirido assunto dz todos
n6s conhecido, assunto que dizia respeito tão dc perto sua
existência social - mais do que isso, ao Interesse vital dos
não pode sequer, trocar id6ias que era preciso
maritimos
fossem tratadas num ambiente de franca liberdade. capaz de
determinar a maior repercussáo do que ali se discutisse, do
que ali se resolvesse. E foi naquela tarde que a Policia do
Distrfto Federal, riberrando de todos os princfpios de liberdade, cercou aquela Federação e arrastou para os porões da
Casa de Detenção ordeiros proletários, que, dentro da ordem,
dentro da lei, discutiam questões de seli legitimo inierbsse.
Alegou-se, Sr. Presidente, para justificar aquele atentado ao direito de reunião, que não existe, mas que é preciso criar, que ali se iriam discutir as bases g a r a a organiz a r á ~de uma gr6ve geral.
O SR. JOÃOVITACA
- A Policia, prendendo cerca de 300
operários marftimos. ..
O SR. VALDEMARREIICDAL
- Quatrocentos.
O SR. JoÃo VITACA- Quatrocentos, aceito a retificação.
A Policia, prendendo cerca de quatrocentos oaerários, tentou
forçar a gr6ve ou fez Zock-out.. .
O SR. VASCO DE TOLEDO - Agradeço o esclarecimento do meu prezadfssimo colega, advertindo, p o r h , que, ainda quando assim fosse, ela não podia em absoluto lançar mãd
dêsse recurso, porquê em nenhum principio d e = d i r e i i ~ - - s e
firmaria para executar semelhante atentado.
E, senão, vejamos, Sr. Presidente, a opinião do grande
jurisconsulto Viveiros de Castro, quando diz, a propósito do
direito de greve :

-

-

-

"Direito de greve:
"O simples convite para a
greve não acarreta a sanção do art. 205 do Código Penal, visto como o DIREITO DE GREPE 15 geralmente
tido como um corolário do DIREITO DE CONSTITUIR
SINDICATOS e a criação destes foi expressamente facultada pelo Decreto legislativo n. 1.637, de 6 de
Janeiro de 1907".
Não é, Srs. Constituintes, demagogia; não é opinião
facciosa de um prolet5rio interessado - como queiram dizer. Trata-se de opinião insuspeita e indiscutivel de um dos
maiores, de um dos mais ilustres mestres do Direito que o
Brasil tem a honra e a glória de possuir.
Em tais condições, a minoria proletária desta Casa, não
satisfeita, não podendo compreender que assim se abuse. e
se pretenda subjugar aqueles que aqui representa e cuJos
intuitos são os mais elevados, a minoria proletaria da ASsembléia, repito, no propósito de resolver questão que s6mente aos seus mandantes dizia respeito, dirigiu ás autoridades supremas do Pais os telegramas que passo a 'lêr:
"Enmo. Sr. Dr. Getúlio Vargas
Palacio Govêrno - Vimos junto V. Ex. trazer nosso protesto
contra inominavel violbncia praticada policia prendendo em massa dentro própria sede Federação Trabalhadores Maritimos quando discutiam questão instituto. Perguntamos V. Ex. que garantia tem operários
sindicalizados? Com verdadeiro pezar tomamos liberdade lembrar V. Ex. em seu GovGrno, prometia reivindicar Direitos proletários, questão social continúa
sendo encarada mero caso policial.
Deputados:

.
'

-

João Vitaca, - Vasco Toledo.
- Acir Medeiros. "
Ministro Trabalho - Rio - Protestamos in-

Waldemar Reikdal.
Arnrando Laydner .

"Sr.
vasão sede Federacão Maritimos, a ~ ã opolicia prendendo trabalhadores quando reunidos discutiam assunDeputados: João Vitaca.
tos seus interesses.
Waldentar Reikdal.
Vasco de Toledo.
Acir Me-

deiros. - Armando Laidner."

-

-

-

"Congresso Sindicalista - Juiz de Fóra
Comunicamos atentado policia sede Federação Maritimos
invadida ontem noite prendendo assembléia reunida
tratar seus interesses. Abraços. - Deputados : Wal-

--

-

demar Reikdat:
João Vitaca.
Vasco de Toledo.
Acir Medeiros.
AntGnio Rodrigues."

-

A Federação do Trabalho do Distrito Federal, sociedade
que representa a quasi totalidade das organizações proletárias dêste Distrito, pela acerto de sua orientação. -.
O SR. EUGBNIO
MO~TEIRO DE B--OS - Peço licença para declarar a V. Erí. *e não representa, siquer, a quarta
parte dos sindicatos do Distrito Federal. =
O SR. ~ @ - K o VITACA- O orador poderia lembrar que,
sendo a Federação uma entidade ,reconheci% pelo iblinistério do Trabalho, de conformidade com a lei que regula a
materia, 4, legalmente, a única que representa o s e n t i da
massa trabalhadora do Distrito Federal.
O SR. W C O DE TOLEDO - Perfeitamente. O aparte do nobr+ colega, Sr. João Vitaca, responde cabalmente á
asseveração do Sr. Eugênio Monteiro de Barros.
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O SR. V A L D S REIKDAL
~
A Federação do Trabalho
representa o sentir do proletariado conciente do Distrito Federal.
O SR. EDMAR
CARVA~HO
Pergunto ao nobre orador
mantos sindicatos existem no Distrito Federal. Posso garantir que a Federação do Trabalho apenas represerita dois
ou três sin~icatos.
O SR. VAPCO DE TOLEDO - Para minha argumentação, 6 bastante o aparte com que me honrou o digno colega,
Sr. João Vitaca
O SR. JoÃo VITACA- V. Ex. tem autoridade para falar
em nome dos trabalhadores nesta Casa. Outros não podem
manifestar-se com a mesma autoridade, como poderei provar com documentos que possúo.
O Sa. AXTBNIO RODRIGUES
- A questão a verificar, no
momento, não é a do número, mas a da qualidade dos sindicatos representados pela Federdção do Trabalho do Distrito Federal. (Muito bem. )
O SR. VASCO DE TOLEDO - Vou além. O fato que
~e discute poderia ter, apenas, a solidariedade de uma organização. Isto bastaria para que n6s, que aqui representamos concientemente a massa trabalhadora (muito bem),
lançassemos, como de direito, o protesto que se tornasse
preciso.
Assim, digo: a Federação do Trabalho do Distrito Federal, que representa a quasi totalidade dos proletários do
distrito, no acerto de sua orientação e da maneira proletária pela qual se vem dirigindo.. .
O SR. ED-MARCARVSHO - Na opinião exclusiva de
V. Ex.
O SR. JoÃo VITACA Na opinião do orador e na cios
pr~let-áriosconcientes, que têm autoridade para, nesta Casa,
falar em nome dos trabalhadores.
O SR. VASCO DE TOLEDO
Ao aparte do Sr. Deputado. Edmar Carvalho, que responda a massa prolet$ria..
A Federação que, repito, por sua maneira de agir, me-rece o apoio, posso dizer, de todas as organizações proletarias concientes do Brasil, sentindo, igualmente. a ignominia
do ato a que me refiro, dirigiu ao Sr. Ministro do Trabalho
o telegrama que passo a ler:

-

.

-

-

.

'

"Senhor doutor Joaquim Pedro Salgado Filho,
D. D. &Iinistro Trabalho Indústria Comércio.
Ministerio Trabalho ou onde estiver.
Federarao Trabalho Distrito Federal vem presença vossência protestar e pedir vossa interferbncia
liberdade imediata cerca de cem trabalhadores dos
tresentos que foram presos noite, ontem, solenidade
sede Federação Maritimos. Sendo vossência titular
máximo trabalho e consequentemente &sse MinistBrio
arrimo irrecuszível proletariado Brasil, esta Federa@o não pode ver reduzidas suas mfnimas reivindicações a sínples caso de policia.
Saudações.
Mendes CavaLLeiTo, presidente."
=-

-

Sr. Presidente, tudo que se praticou contra essa &,idade só se justificaria na vida política do Congo Belga ou
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s a do Pais que s e .orgulha de possuir um Tiradentes c proclama aos quatro cantos do globo ser a terra da liberdade.
Sr. Presidente, Srs. Deputados: Tudo isso que se faz
contra a Federação Marftima ainda não foi nada comparado
com o que se procura levar a e-ito com a Federação do Trabalho do Distrito Federal. É muito mais ignominioso, atenta
muito mais ainda contra esse direito de liberdade que nos
postergam, mas que saberemos reivindicar. Do que se procura fazer contra a entidade máxima das organizações proletárias do Distrito dão uma id6ia os têrmos da convocaçãa
publicada n'O Trabalho. jornal pequenino em sua confecção
material.. .
O SR. A N T ~ N I RODRIGUES
O
- É preciso saber se a notfcia que vai ser lida merece f6 para dguém?
O SR. VASCO DE TOLEDO - Ela me merece toda confiança, não sb porquê esta inserta.. .
O SR. ANTONICRODRIGUES
- Talvez V, Ex. não tenha
compreendido meu aparte.
O SR. VASCO DE TOLEDO - . num jornal que representa, de fato e de direito, o pensar da massa proletária,
mas ainda porque traz a assinatura do digno presidente da
Fedsração do Trabalho.
. Como dizia, o jornal, que 6 pequenino em sua confecção
material, mas gigantesco, grandiloquo em sua essencia, naquilo que representa para a massa sofredora, traz, como um
grito de alarma, a seguinte comunicação:
"EM GUARDA! "A Federação do Trabalho do Distrito
Federal envia aos seus filiados a seguinte comunicação:
"Convoco o Conselho Representativo da F. T. D. F. para
uma sessUo e-straordinhria, amanhã, 21 do corrente, ás 20
horas, afim de tomar conhecimento de um oficio do Departamento Nacional do Trabalho ao presidente desta entidade,
contendo severas interpelações sobre a conduta proletária
da Federação.
(a,) Mendes Cavalleiro, presidente."
Ora, Senhores, entendo que v6s outros - homens de incontestavel cultura e de grande saber
não precisarieis
que, para interpretação dessas linhas, aquf fizesse a sua dissecação.
Como, entretanto, o proletário não se exprime por meio
de reticências nem em entrelinhas, como ele s6 sabe=falar
com o coração nas mãos, 6 preciso que eu diga, é preciso
que eu denuncie a esta Casa, ou, melhor, á Nação Brasileira,
representada por nbs outros, aqui reunidos, que isso não 6
nada mais nada menos do que um atentado que se procura
fazer contra a integridade dessas associações.
O SR. JOÃO VITACA- Permita-me o colega que complete
o seu pensamento: e da minoria parlamentar dos trabalhadores, que essas associações apoiam.
O SR. VASCO- DE TOLEDO - Não podemos, Sr. Presidente, assistir de braços cruzados a essa afronta que-se
procura efetivar contra a existencia e o funcionamente dessa
entidade m w m a das organizações proletárias do Brasil. Não
podemos deixar de levantar o nosso brado, o nosso protesto
veemente, e, ao mesmo tempo, de advertir aos nqssos camaradas que essa opressão, representa uma guilhotina armada
nas pragas püblicas do pais contra esse direito que nos pro-

..

-

-

-

teje e que exigimos, porque não é apenas um direito m e nos
assiste mas tamb6m um dever da Nação para conosco. (dluito
bem.)
Em ligeiro protesto, feito h& dias nesta Assemb16ia. revidei contra essa blague da existência, no Brasil, do direito
de reunião. Ésse direito, Srs., não existe.
O SR. AGIRMEDEIROS- Esiste, sim, no Casino de Copacabana.. . (Risos.)
Ó SR. JOÃO VITACA
- filas não para os operários.
O SR. VASCO DE TOLEDO - Sendo assim, Srs Constituintes, a minoria proletária da Assembléia Nacional Constituinte, conscia de estar dando desempenho cabal ao seu
mandato, habituada ao cumprimento do dever, sem tem&
das consequências que disso lhe possa advir, não s6 lança o
seu energico protesto, mas, ainda, na impossibilidade de
fazer sentir, por intermédio desta Casa, ao Ex. Sr. Ministro da Justiça, a existência dessa violència, falo pela minha
voz, como advertência, afim de que aquêle titular, em mcimento mais esclarecido, evite ou procure evitar situaçúes
dessa natureza, que n6s, os proletários do Erasil, desde as
selvas longinq~asda Amazonia aos pampas do Rio Grande
do Sul, dos pantanos de Mato Grosso ás areias queimadjssimas do Cabo Branco, niío podemos presenciar impnssivelmente.
O SR. AYTI~NIO
RODRIGUES
- É preciso quo a Fèd+ração do Distrito Federal, que embora como dizem, co~igréga
a minoria dos sindicatos, levanle o seu protesto e resista a
toãas essas tentativas, afim de que UJ dos Estados, que rttunem a maioria dos sindicatos, núo sofram tnmb6m tal cerceamento.
O SR. VASCO DE TOLEDO
Estou bcm certo. meu
prezado colega, de quc Ossc punliado de homens que alf se
reunem obedece a uma tlnica oricntü~úo a de defender os
justos anseios da massa prolctfirin. Eles, que t6m resislido
a outros emhntes, snlieriío ip~iinlmcnle,com o estoicismo que
lhcs é peculiar, exifrcnlnr essa oulra investida ignominiosa,
que bem define o estado de cáos em que vivemos.
Sr. Presidente, passo a 1Br para conhecimento da Casa,
o seg~inle:

-

-

-

"Exmo. Sr. Presidente.
Os Deputados abaiso
assinados pedem a V. -. que se digne de solicitar
ao Exmo Sr. Ministro da Justiça, por intermédio da
Mesa desta Casa, informaçóes acerca do destino dado
operário Valdovino Loureiro, preso, por motivos
que iamoramos, desde 14 do mês passadon.

Essas prisões, que náo se justificam, continuam. O
Govêrno cercado de poder, cheio de carabinas e metralhadoras, se insurge, se levanta contra a voz de um proletario,
que representa apenas a manifestação de sua conciência
de operário destimido e livre.
O SR: AWONIO
RODRIGUES V. 'Ex. permite um aparte? O interessante é que o GovGrno, que quer o engrandecimento da Nação, pede a colaboração das massas trabalhadoras na sua obra, cerceia, ent~etanto,ainda niais esta pouca liberdade que o proletário tem dentro do Brasil,

-
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O SR. VALDEW REIKDG

- V.

Ex. tem razão.

- H& dias afirmei que não
entre o pobre e o rico, entre os

pode haver coIaboração
trabalhadores e patrões. Temos o exemplo no caso da Federação dos Marítimos, em que estes quizeram colaborar.
Nem isto foi aceito, razão que os levou á greve. A colaboração viria de alguma forma, suprimir abusos que se queriam praticar e 'traria o cunho de defesa dos interesses da
clásse. Não há trabalhadores e patrões, mas oprimidos e
opressores, e entre essas duas clásses não poderá existir colaboração, existe, apenas vencidos e vencedores.
O SEt. VASCO DE TOLEDO - O aparte do nobre colega é. um valioso subsídio á minha palida oração e faço minhas as suas palvras. Terminando esse protesto que se fazia preciso, SI.. Presidente, estendem8-lo A pessoa do
Exmo. Sr. Ministro da Justiça, contra essas prizões injustificadas, contra esses atentados ao direito de liberdade
que dentro do Brasil, nada mais é do que uma ficção, principalmente quando se aproxima, para o trabalhador, a comeoração do seu maior dia, a data de -i0 de Maio, que 6
um marco de reivindicação para todos os proletários.
O SR. JOÃO VITACA Permite o colega um outro aparte. A data de 10 de Maio 6 a nodoa negra da democr5oia
americana, que espezinhou os batalhadores proletários. Não
a devemos comemorar com alegria, como fazem os falsos
e audazes, que esplornm a massa trabalhadora, mas com s
tristeza que carateriza essa data. Nela sámente houve ritimas, sscrificadas $ sanha riu plutocracia.
O SR. VASCO DE TOLBDO
Não posso dizer que o
meu colega encara a feito de i0 de Maio de maneira desa-certada, porquê foi, de falo o dia eni que jorrou e quasi
sempre ainda jorra verdadeira torrcnle de sangue do proletariado.
Mas, o proletariado a consagra o proletorindo nUo pode
d d s a r de comemorá-la, como um incentivo ti continuaç80
da luta, como um cstfmulo cios caniaradas quo f~.riquej~rn
nessa luta.
O SR. Jo-Xo VITACA De perfeit.0 acõrdo.
O SR. V-kSCG DE TOLEDO
É assim, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que a minoria proletária desta
Camara analisa e revida os atos que, contra a integridade
da massa que para aqui nos uzandou, são praticados procurando-se nêste momento, nesta hora de cáos, de confusão cada vez maior, como que acorrentar a sua voz livre. a
sua voz desassombrada, para que não mais s e possa fazer
ouvir nos quatro cantos do Brasil, (3luido Bem; muito bem.
O orador é cumprimentado.)

-

-

~
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-
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O Sr. Cunha Vasconcelos.lavra.

~ r Presidente,
.
peço a pa-

Sr. Presidente -V. Ex. pede a paiavra pela ordem?
O SR. CUN&4 VASCONCFLOS
Não, Sr. Presidente.

O

-

discutir- matéria constitucional e oferecer um reque- runento 6 Mesa,

-

O SR. PRESIDENTE Quer-me parecer que não poderei
dar a palavra a V. Ex. Há mais oradores inscritos.
O SR. CUNE4 VASCONCELOS
Obedecendo & orientação de V. Ex., limito-me a enviar á Mesa o requerimento, sobre o qual desejava bordar considerações.

-

O Sr. Acir Medeiros

- Sr.

Presidente, peço a palavra.
O ~ r Presidente
.
- Tem a palavra o Sr. Acir hledeiros.

-

Sr. Presidente, Srs. Deputados:
O Sr. Acir Medeiros
a escassez do tempo não me permite falar propriamente sdbre o assunto que me traria B tribuna, qual fbsse a matBria
constitucional. Assim, nestes poucos minutos que me restam,
desejo fazer um adendo -5vinrante oração que acaba de ser
proferida do alto desta tribuna pelo meu ilustre colega, senhor
Deputado Vasco de Tol_edo.
Estudando a situaçao econdmica do Brasil, cheguei a uma
conclusão muito pessoall B verdade, mas que quero t ~ a z e ra
público, afim de que conste dos Anais desta AssemblBia, se
porventura, ela, de fato, como eu julgo, vier a se verificar.
Em data de que n5o me recordo. desta tribuna. o ilustre
titular da pasta da Fazenda, Sr. Osvaldo -kr?nlia, fez sensacionais revelaçáes ao Brasil, dizendo da sua situagáo financeira
e da angustia que nos oprimia, situação devida, talvez, 5 imprevidência dos responsiveis -10s destinos do Brasil.
O que ai se vê, Sr. Pres~dente,contra as organizagões
proletirias
no meu modo de entende: - é, nem mais, nem
menos, uma =igência feita pelo capitalismo norte-americario,
que, neste momento, se v& jungido pelo Presidente Roosevelt
a permitir que os prolelarios norte-americanos recel~anios
kionoririos a que tem direito, para viver diçnamenle, como
trabalhadores que são.
E tanto assim é que os jornais noticiaram, e os atuais
mandatários confirmaram, que o Sr. Ministro da Fazenda
seguiria para a AmBrica do Xorte, em missiío reservada do
gov&rno.
Procurando ligar a afirmação do Sr. Ministro da Fazcnda, desta tribuna, com a situaç.50 econ6mica e financeira da
Brasil, vejo essa trama tenebrosa em que scr.5 cnvohido o
proletariado nacional.
O Govêrno prccisa fazer emprcstimos na -1merica do Norte, prccisa ir, com a sacola, pedir ao imperialismo británico
e americano verbas suficientes para tapar os gastos. para cobrir os esbanjamentos dos atuais detentores do Poder. Iqso 6
voz corrente no meio proletário. E os capitalistas, forçados
pelas circunstancias do momento, na sua terra, como condicão precípua. para os empr6stimos que lhes 60pedidos, que
o Govbrno
penso eu - acabe com as leis que se diz serem
leis sociais. É preciso que tenham o dinheiro aplicado, rendendo juros, sem o perigo da que a situação que atravessamos
venha perturbar a digestão tranquila daqueIes que tripudiam
s3hre a miséria, a d6r, as 1agrimas.de milhares de proletários.
O SR. M o m m DE BARROS V. Ex. não antecedeu suas
palawas com a txplicac50 de que se trata de um sonho.
O SR. ACZR MEDEIROS
Devo dizer que meu 'colemz
poderia não ter me entendido, ou, mais facilmente, que eu
poderia não me ter csplicado com a suficiente clareza.

-

-

-

-

Declarei que era opinião pessoal, a que cheguei pelos
estudos retrospetivos que tenho feito das condições do
Brasil. ..
O SR. MONTEIRO
DE B-MXROS
- Mas a conclusão 6 simp!esmente um sonho.
O SR. ACfR MEDEIROS - ,.. e a ninguem, seja quem
fGr, assiste o direito de contrariá-la, afirmando ser um sonho.
I3 opinião minha, respertável, como devem ser todas as opiniões.
O SR. RODRIGUES
DE SOUSA Há sonhos que se tornam
realidade.
O SR. EDMARC-UIVALHO- Outros, porém, são irrealizáveis.
Se fi3r irrealizAve1, que caia
O SR. ACÍR iKEDEIROS
no r61 das cousas imprestíiveis; se os fatos, porém, vierem
confirmar, isso que V. Ex. chama de sonho, se tornará realidade e verificaremos que o proletariado já não esta completamente afastado do estudo das cousas e dos fátos do Brasil.
E u não estou afirmando - e V. Ex. bem o sabe. É como
que uma percepção, como que a ligação entre uma cousa e
outra que aqui quero fazer: a declaração do Sr. Ministro da
Fazenda, desta tribuna, de que o Brasil estava falido; logo
apbs, a noticia da viagem de S. Es. á América do Norte; e,
em seguida, a Polícia política intervindo, perturbando a reiínião tranquila daqueles que nada mais querem senão o direito ri. vida.
aste, Srs. Constituintes, o ponto de vista que deixo aqui
expresso, que p6de não ser real, que póde ser uma fantasia,
mas que é como um grito de alerta, afim de que o proletariado desperte e fique vigilante, para poder profligar êsscs
atentados, esse póde-se dizer, vandálico menospreso aos interQsscs daqueles que, de s61 a s61, trabalhando, quotidianamente, pela grandeza material do Universo, sc vcem atirados
aos carceres, miseravelmente espancados, devido ao crime de
terem acreditado que as leis, decretadas pelo Governo ou pelos responsáveis do momento, seriam, de fáto, exequiveis,
praliciveis.
Agora, Sr. Presidente, em adendo ao discurso do ilustre
colega Sr. Valdemar Reikdal, lerei um protesto que represent a o mito de um openirio agrdrio e que vem corroborar a
afirmativa ~ C I I fI e~ i h pelo ilustre colega Sr. Valdemar Reikdal, de que + justica, no Brasil, é vendida a peso certo e por
quantia pref isada.
"Ilustre Deputado Acir hiedeiros
Respeitosas saudrfções
O Sindicato dos Trabalhadores Agrícolas e Pastoris
de Arêal pede vênia para expor a V. S. o caso de expropriaçáo de um associado do sindicato, mais uma vez o
ilnstre Deputado se convencerá que h& dias quando o itnst r e e nobre Deputado Valdemar Reikdal, afirmava da tribuna da Camara que para o pobre não existe Justiça, mas csiste
Polícia. esse ilustre Deputado disse uma verdade tão pura
como a á y a que nasce das entranhas de um rochedo.

-

-

-
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Relato do caso
O Sr. Romeu de Natos Lobo, associado deste sindicato,
há 23 auos arrendou um pedaço de terra em capim, da fazenda Laranjeiras, pela quantia de 30 mil réis azuals, cons-

truiu casas, tulhas, cévas para porcos e todas a s bemfeitorias
necess&rias ao pequeno lavrador, fez uma valorização constante. Poucos anos depois foi elevado o aluguel para 80 mil
reis; depois duplicado parã 160 mil réis, nessa época o Sr.
Vital Vieira adquiriu a referida fazenda e elevou o arrendamento á. 300 mil réis e em 1932 elevou a 500 mil réis.
Como o arrendatário náo pudesse pagar essa quantia, não quís
assumir a compromisso. O Sr. Joaquim Vital Vieira mandou-o que desocupasse o terreno, o arrecdatario rcspondeulhe que desocuparia desde que recebesse as bemfeitorias, foi
o bastante para que o Sr. Vital Vieira requeresse o despejo.
O locaiario deu procuração ao advogado Sebastião Tostes,
que fez um ótimo serviço de defesa, mas outros fazeodeiros
'e alguns políticos decaídos, parece-me fizeram o serviço
de sapa perante o juiz, de fórma que dois mèses antes da
sentença, em 2ireal já se apostava 200 mil réis contra 10,
em como C) despejo seria concedido. Edificante I Já oonhsciam o pensameulo do juiz, este chegou a dizer de viva voz
ao locatario que não havia juiz que ihe desse ganho de causa
e que o advogado dele náo tinha compet&ncía, quando 6 o
contrário; o advogado é competentissimo, o que houve foi ma
vontade do juiz, porqué na opinião de vários jurisconsultos
e de alguns advogados de renome que hoje tem assentes na
Carnara dos Deputados, aquele despejo 15 ilegal: 10, porque,
foi requerido depois do locatário ter iniciado o seu ano agrfcola, e 20, porqu6 8ss2 sempre foi pontual com seus pagamentos. O arrendatario ainda foi condenado nas custas, o 7ue
6 descabido, pois qucm propds a qucstiío foi o fazenrieiro.
A-pesar-das bemfeitorias do locatario terem sido avaliadas
em G contos e tanto e o propriotilrio ter confessado qne elas
eram do mrendatArio, o juiz niío coniienou-o a pagh-Ias. Depois do juiz conceder o despejo. o ilustre aàvofiado do loratário agravou para o Tribunal da RelaçBo do Estado do Rio
e diz que o juiz tudo fez para que os autos nYo fossem parar
naquele colendo Tribunal. foi preciso fntimai-10 pnrn reme16-los, por ai se v4 claramente que h6 indfcios seguros da
parcialidade do juiz o silo fatos como bste que fazem nascer a
id6ia de novos Lampe3cs e d a molhar sementeira do C0n;nnismo.
O agravo !ornou o n. 2.908 e tem como relator o doutor
&IacedoSoares.
Espero que o amigo mostre 8sle relato aos seus ilustre<
colegas o da Tribuna da Camrira chame a atenção do ilustre
I'rcsidcnte da Repdblica para que faça respeitar as leis de
Sindicaliza~iíoe os direios dos oprimidos.
Com mil agradecímentos, apresento os meus melhores
volos pela sua felicidade pessoal. Do amP crd.O grato.
Nesctar GambGa do Vdle. Areal, 5 de Abril de 1934.
Há ainda, Sr. Presidente. uma agravante muito séria
neste caso de despejo. Requerida que foi a medida, o locatário apresentou recibo de quitação do aluguer a vencer-se
ainda em Maio. O advogada requereu o despejo antes de
decorrido o prazo legal do arrendamento. O juiz fez ouvidos
moucos e náo deu a menor importancia a &sse caso de flagrante desrespeito 6 lei e aos principio6 de direito.
São cinhe(;o direito, 6 bem verdade. Mas se ocupo um
próprio e estou em dia com o pagamento, pode o seu dono,
antes de esgotado o prazo do arrendamento. requerer o de*
pejo? E ao juk cabe despachar favoravelmente3

-

Eis a pergunta que faço aos ilustres Deputados, que
são advogados.
Certamente que não. É flagrante o atentado ao direito do trabalhador.
e s t e o fato que está pendente de julgamento do Tribunal da Relação do Estado do Rio de Janeiro, e, daqui,
desta tribuna, faço u m apêlo A conciência dos ilustres juizes,
afim de que não endossem, não encampem a inj-us$ça daquele magistrado que, esquecido da sua alta nyçsa?, prevarica, favorecendo o forte, contra o fraco, o oprimido.
Restam-me ainda, Sr. Presidente, 15 minutos. Vou
aproveitá-los, para ler uma emenda que tive a honra de
apresentar. publicada, com incorreções, da primeira vez,
não merecendo, da segunda, melhor sorte.
Lerei a emenda, esperando que ela mereça, dos ilustres
Deputados políticos, a devida consider?qão, afim de que se
ampare o mais explorado, o mais infeliz de todos os trabalhadores do Brasil : o trabalhador rural.
Ei-la :
Onde convier :
Art.
Fica assegurado a todos os trabalhadores agricolas o direito de disporem livremente dos produtos de seu
trabalho, para o que, não poderá o proprietário aqicola
proibir o transito nas estradas interiores de sua propriedade, de qualquer esp6cie de .transportes, destinados ao escoamento de tais produções.
1." Os colonos e meieiros são considerados sócios do
proprietário agrícola em tudo o que produzirem, cabendolhes ainda o direito á indenização por formações de lavouras e quaisquer trabalhos e bemfeitorias realizadas.
3 2.' E proibido o pagamento a trabalhadores por meio
de ordens, vales, ou qualquer outra :nodalidade que não seja
em moeda corrente do Pais.
Art.
O imposto territorial ser8 cobrado em Gùbro,
na parte de terreno não cultivada e ir8 aumentanòo progressivamente, d e exercício a exercicio financeiro, não cabendo ao seu proprietário nenhum recurso anulatóriò.
t .
Não 6 permitida a intromissão da autoridade
policial, sob qualquer pretexto, nas questões do trabalho,
suscitadas entre empregadores e empregados, salvo para a
nianutenção da ordem quando a mesma for ameaçada por
qualquer uma das partes em lide.
Art. O üovdrno Federnl manter& um Servigo Nacional d e Profilaxia Rural, destinado a distribuir gratuitamente, rem6dios aos trabalhadores em geral nos Municípios e Distritos onde houver zonas insalubres.
Art.
As residencias dos trabalhadores rurais, obedecerão as normas estabelecidas pela higiene, conf6rto e bem
esta7 humano, ficando terminantemente proibidas novas
construções que não satisfaçam a essas exigências.
Parágrafo iínico. Estender-se-á a todos os trabalhadores rurais, em toda a sua plenitude, a lei de acidentes do
trabalho, sendo considerados também, para efeito da mesma lei, os ferimentos produzidos por mordedura de qualquer espécie de animal.
Art.
Nas fazendas distantes tres quildmetros do pe:
rfmetro urbano, on8a houver populaç50 infantil superior a
20. -Pessoas, ser& obrigatória a manutenção de uma escola
mixta para êstes e aduitos.

5 13 O ensino nas escolas de que trata o presente
artigo será 5te:ramente gratis, fornecendo o Govêrno o
necessário material.
5 :2 O ensino referido no parágrafo anterior será-dividido em dois turnos, diurno e noturno, sendo taxativamente obrigatória a frequencia ás aulas.
g 3.0 Nas fazendas pr6ximas entre si, será facultado
a seris proprietários entenderem-se acerca da criação das
escolas de que tratam os parágrafos anteriores do presente
artigo, no sentido de ser criada uma s6 escola para
grupo nunca inferior a tr8s fazendas, respeitadas as condi~ õ e sdêste artigo.
Sala das Sessões, 20 de Dezembro de 1'933.

;

B comum, na maioria das fazendas, o proprietãrio impedir que o colono ou meeiro disponha livremente da parte
da produção de cereais ou caf6, que lhe cabe, na .divisão
anual e, quando há reclamação da parte do prejudicado, o
proprietário faz a entrega da produção reclamada, ao colono ou meeiro, mas não permite no seu transporte, proibindo o transito de qualquer veiculo que não seja seu,
pelas estradas internas da sua propriedade.
Com essa manobra, obriga-se o colono ou meeiro a
aceitar o preço que lhe 6 oferecido, preço baixo, preço de
exploração resultando dessa prirtica o estado de miserabilidade do trabalhador rural no e a s i l .
Concedido ao trabalhador o direito que se pleiteia com
a emenda que justificamos aqui, ele se animará e consequentemente produzirá mais, melhorará a sua cultura, radicando-se cada vez mais ao trabalho do amanho da terra
que lhe dá o pão.
Em regra o colono ou mineiro entra para a propriedade, para formar a l a v ~ u r a*garantidon apenas por um
contrato verbal. O proprietário lhe dará tudo para a produção e do que produzir lhe será garantido 50 %. O patrão entra com a terra, seus impostos e o meeiro com o
seu mortificante trabalho. Faz o colono a derrubada, planta o café, semeia os cereais e somente decorridos 4 ou 5
anos começa 81e a colher o 'fruto dos seus esforço^. Durante, porém, o tempo longo da espera, o colono crivou-se
de dividas no barracão do proprietário. No fim da safra
Ale ainda deve á fazenda o excesso do que, sBbre o que produziu, comprou ao proprietário para o sustento da mulher
e dos filhos. Não podendo vender no mercado as suas mercadorias,, as entregou ao patrão pelo preço infirno por 81e
arbitrado.
Há ainda um aspecto interessante.
Os mesmos artigos tomados ao colono por preço de
exploração lhe são vendidos depois, a preços exorbitantes.
Quando o colono precisà de alguma quantia, o Qroprietário emite uma ordem a determinado negociante que com
êle divide os lucros do negócio, pagando o trabalhador em
dôbro, o que necessita para o seu consumo. isso nos casos
em que o proprietárío não é êle mesmo o fornecedor, qnalidade que lhe dá poderes bastantes para emitir vales de
curso forçado as suas terras, nos limites d a sua fazenda.
Quando o trabalhflor, cansado por fim, reclama ou
consente que por 61% alguem levante um justo protesto
contra tais explorações, a Polícia de ordinário ao lado do
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mais forte, e quasi sempre dadas as boas relações 60 proprietario com a autoridade, estrangula o grito e cria um
revoltado.
1
Julgamos desnecessários outros argumentos, outras- demonstrações, pois a sabedoria d a douia Commissão dos Vinte e Seis, não recusará as nossas razões.
Voltarei opportunamente á tribuna
e para isso jfi
fiz a minha inscrição nos cincos dias subsequentes, para ventilar questões de muito interesse para o proletariado. B
assim, por hoje, Sr. Presidente, me dou por satisfeito.
(Muito bem. Muito bem.)

-

O Sr. Presidente
pediente.

- Está finda

a hora destinada ao h-

Vai-se passar Ci Ordem do dia. (Pausa.)
Comparece o Sr. Ministro Oswaldo Aranha.
Comparecem mais os Srs. :
Pacheco de Oliveira, Clementino Lisboa, Cunha No!o,
Alfredo da Mata, Abel Chermont, Veiga Cabral, Leandro Pinheiro, Moura Carvalho, Joaquim Magalhães, Lino Machado,
Hugo Napoleão, Luiz Sucupira, Leão Sampaio, Figueiredo
Rodrigues, Silva Leal, Kerginaldo Cavalcanti, Ferreira de
Sousa, Veloso Borges, Irenêo Joffily, Arruda Falcão, Luiz
Cedro, Solano da Cunha, Mhio Domingues, Arnaldo Bsstos,
Augusto Cavdcanti, José Sá, Osório Borba, Humberto Moura,
AntBnio Machado, Leandro Maciel, Clemente Mariani, Arlindo
Leoni, Artur Neiva, Edgard Sanches, Alfredo Mascarenhas,
hdncio Galrão, Atila Amaral, Homéro Pires, Manuel Novais.
Gileno Amado, Negreiros Falcao, Francisco Rocha, Paulo Filho, ArnoTd Silva, Fernando de Abreu, Carlos Lindenberg,
Amaral Peixoto, Miguel Couto, Nilo de Alvarenga, João Guimarães, Raul Fernandes, C6sar Tinoco, Jos6 Eduardo, Gwyer
de Azevedo, Soares Filho, Melo Franco, Jos6 Braz, Martins
Soares, Pedro Aleixo, Negrão de Lim-a, Gabriel Passos, João
Penido, Policarpo Viotti, Daniel de Carvalho, Vddomiro Magalhães, Belmiro de Medeiros, Licurgo Leite, Celso Mac-ado.
Campos do Amaral, Bueno Brandão, Carneiro de Rezende, Ja
ques Montandon, Plinio Correia de Oliveira, Rodrigues n!ves.
Morais Andrade, Almeida Camargo, Vergueiro César, Zoroastro Gouveia, Carlota Queiroz, Abreu Sodré, Morais Leme.
Henrique Bayma, Nero de Macedo, Generoso Ponce, João Vilasboas, Francisco Vilanova, Plfnio Tourinho, Idálio Sardemberg, Nereu Ramos, Aarão Rebelo, Simõos Lopes, Carlos
Maximiliano, Frederico Wolfenbutell, Demétrio Xavier, Vitor Russomano, Ascanio Tubino. Fanfa Ribas, Gaspar Saldanha, Martins e Silva, Edwald Possolo, Mflton Carvalho, Au.
gusto Corsino, João Pinheiro, Alexandre Siciliano,, Euvaldo
Lodi, Oliveira Passos, Davf Meinicke, Morais Paiva, Nogueira
Penido (109.)
Deixam de comparecer os Srs. :
Martins Veras, Herectiano Zenaide, Augusto Leite, Lrruro
Santos, Jones Rocha, Pereira Carneiro, Prado Kelly, 4lipio
Costallat, Oscar Weinschenck, Fábio Sodré, Adélio Maciel,
Pandiá Calógeras, Augusto de Lima, Simão da Cunha, Fur-

tado de Menezes, Aleixo Paraguassú, José Carl'as, Milário Whately, Guaraci Silveira, Hipólito do Rêgo, Cardoso de Uelo
Neto, Domingos Velasco, Anes Dias, Adolfo Eonder, Raiil
Bittencurt, Adroaldo da Costa, Ferreira Neto, Alberto Snrek.
Mário Manhães, Valter Goslicg, Horácio Lafer, Pedra Rwhe,
Euvaldo Lodi, Pacheco e Silva, Rocha Faria, Roberto Simonsen (36).
ORDEM DO DIA
O Sr. Presidente - Constando a Ordem do dia de trabalhos de Commissão, dou a palavra, para explicação pessoal. ao Sr. Lacerda Pinto.

O Sr. Lacerda Pinto (Para explicação pessoal) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes: Não fôsse a circunstancia de ter
apresentado tr&s emendas ao substitutivo da Comissão
Constitucional e de t e r de explicar que assinei a emenda
n. 1.683 sem prejuízo daquelas, e eu certamente não viria
roubar o tempo qQe deveria caber a oracão mais proveitosa,
enfadando a Assembléia com a minha palavra. Aproveito,
porem, o ensejo para fazer considerações de ordem geral, que
me parecem necessárias
Não compreendo, Sr. Presidente, como se possa, fóra
desta casa, dizer mal d a Assembleia Nacional Constitginte e
da obra que ela está realizando, quando 6 visivel, pela própria
intensidade do seu trabalho, a ansiedade que os meus ilustres colegas revelam pelo advento de uma era que nos traga,
em definitivo, a paz interna e a restauração da confiança, assim na vida nacional como na vida internacional.
Paul Valery, em recente discurso acerca da dição dos
versos confessou, com a singeleza do g@nio:"Ce que je ne sais
pus faire, je Padmi~emême mal fait." Se os críticos da Constituinte pudessem ter essa superioridade, confessariam a sua
admiração pela obra verdadeiramente hercúlea do pequeno
"comit6" que, no seio da Comissão Constitucional, e!aborou o
belo, o elegante, o harmonioso substitutivo que d r lá nos veSi?.
assim como não regatearia aplausos aos meus preclaros colegas do Norte, do Centro, do Sul, representantes do Povo e u
representantes de classe, pelo nobre afan em que se empenharam, no desejo de melhorar, de aperfei~oaraquele substitutivo. O número de emendas apresentadas é o fndice d&sse trabalho ingente.
Receio, contudo, Sr. Presidente, que a escassez do prazo
regimental para que as oito comissões parciais d8m parecer
sbbre emendas em tiio grande nilmero, assim 60m0, posteriormente, as vicissitudes da votação em plenário, oom os perigos
que V. Ex., como nosso melhor piloto, muito bem conhece,
tais os escolhos de que está semeado o agitado mar das assembléias numerosas, - receio, digo, que &sses fatores venham quebrar- a linha impecável da construção do substitutivo, de modo que não seja mais possível restaurá-la no retoque final, por isso que a comissão de redação não poderã
mais entrar na mat6ria de fundo, que possa porventura ficar
trincada pelo choque de extensas emendas.
Quer-me parecer que os trabalhos desta Assembl6ia deviam ter partido da coordenação dos pontos de vista das diversas correntes de opinião aqui representadas, articuladas
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entre si as pequenas e as grandes bancadas, e não como se
fez, partindo da elaboração de um substitutivo, calcado sobre
emendas sem coordenação e no qual, por isso, a despeito da
harmonia das suas linhas, a que já me referi, o número das
emendas agora apresentadas mostra que não estava bem concretizada a média das opiniões dominantes.
Tenho para mim que o iínico erro da Revolução de 1930,
que veiu em boa hora facilitar a renovação dos nossos costumes políticos, foi o de não ter realizado, no dia seguinte ao
da vitória, depois de instituido o Govêrno Provisbrio da República, um congresso revolucion8ri0, com representação- de
todos os setores, para que ficassem assentadas as d~retrizes
porque se deveria nortear a ação renovadora e em que deveriam ter fundamento as transformações do regime.
Dai, salvo engano, a proliferação dos partldos estaduais,
quando propicio era o momento, á vista da comunhão de princípios dos que se insurgiram contra o vicio das instituições,
paTa a forma~áode um grande e forte partido nacional, em
cujo programa se cristalizassem todos os ideais que, - louvado Deus! - ainda perduram, embora não sistematizados.
Houve um momento em que a Uni50 Cívica Nacional,
aqui fundada, pretendeu reunir num centro comum de irradiação as diversas correntes regionais revolucionárias.
Como o seu espres,civo nome indcava, essa uni50 cívica
devia ser o resultado do acdrdo de quantos, em toda a extensão do território brasileiro, estavam identificados com 05
prilicipios que tinham justificado a Revolução de 1930, ou
porque tivessem pegado em armas, ou porque, sem compromissos com o passado, estivessem dispostos a colaborar na
vasta obra de reconstrução nacional.
O anteprojeto do Itamaratf, a-pesar-de ser um trabalho
notável, náo era, como a sua rejeição deixou patente, obra
capaz de ser amparada, ao menos em suas linhas gerais, pela
maioria desta AssemblBia. Não era um quadro ideal, em que
estivessem consagrados os pontos capitais da reforma da carta
política de 1891, deixados os pormenores da construção para
que os especialistas da Sssembléia os estabelecessem. O
Esmo. Sr. Chefe do Govêrno I)rovisório, em sua mensagem
8 esta Assembléia, depois de assinalar o valor domanteprojeto,
disse que êle era "util, como base de discussão.
Como tal veio êle para esta Casa. Na fase durante a
qual ficou sdbre a mesa, para receber emendas, era de supor que os pontos de vista das diversas rcprseentações, conseguido um entendimento geral sdbre o que a todos parecesse
de indiscutfvel necessidade, e realizada a conciliacão d a
grandes e das pequenas bancadas acerca do que fosse~discutivel,
se acordassem ao menos no tocante 5s teses maiores
do nosso federalismo: eleição do Presidente da Repfsblica;
equilibrio federativo; autonomia dos Estados e- dos Municípios e organizaqáo do Poder Judiciário.
AG contrário disso, o trabalho de apresentação de emendas se fez sem aquele acOrdo preliminar, para estabelecirnento das normas que deviam ser observadas. E a consequencia
foi esta: a-pesar-do árduo irabalho da Comissão dos 26. e.
. principlamente, do brilhante triunvirato a que foi confiada
a' elaboração do substitutivo, ora em discussão, ~ ã foi
o
-possivel conseguir que o mesmo substitutivo, tão b e z
arquitetado como lei, consagrasse os principias gerais que a
AssemblBia r4almente poderia ado-r. E a torrente de emeildas não se fez esperar, a despeito do exiguo :prazo para a
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sua apresentação, numa revelação eloquente da capacidade
intelectual e da capacidade de trabalho de todos os meus
nobres e ilustres colegas.
Desta vez, porkm, e já a meio caminho, vários dos Senhores Constituintes se lembyaram de tentar aquele trabalho
de exame e articulação dos pontos de vista, assim da parta
das grandes como das pequenas Uaocãdas. Receio muii6,
zomo já de começo declarei, que 'essa articulação tenha sido
apenas parcialmente feita e que, agora, ao ser apurado o reisultado de tantos esforços, as peças não se ajustem, ou s6 .
se ajustem dificilmente.
Do que ficou leito, a-pesar-disso, ressalta, iniludivelmente, que aquelas grandes teses do federalismo brasileiro
vão ter a sua consagração de acordo com o que a Sação
espera dos seus representantes.
Eu disse "federalismo brasileiro", muito de indústria, porque se a outras federações exdticas pode convir que aquelas
teses sejam encaradas de maneira diversa, a n6s brasileiros,
deante das nossas necessidades, deante-do que hoje por toda
a parte se chama a "realidade brasileira", s6 nos convem a r
soluções que já encontramos e que a maioria vai adotar.
Quanto á eleição do Presidente da República, não cnncebo, não vejo outro meio de a fazer senão pelo sufragio
direto de todos os cidadãos alistados de conformidade com a
lei, em que pese ás valiosas opiniões em contrário, manifestadas aqui mesmo, no seio desta Assembléia, como ainda agora,
pela voz do nobre Deputado Sr. Simões Lopes, na justificação da emenda da bancada do Rio Grande do Sul, plkiade
pujante de talentos de escol.
Que foi o que até 1930 tivemos, quanto a eleição presidencial, senão sufrágio indireto e ilegal?
Movimentada. ás vezes, mesmo agitada, e algumas até
convulsionada a Nação por uma campanha presidencial; desfalcados os cofres públicos por despesas incalculáveis; eleitcí
pelo povo um determinado candidato,
era o Congresso Federal quem afinal e de fato elegia o supremo magistrado,
por isso que passava por cima da vontade popular e, em
obediencia aos conchavos de que todos temos noticia, prcclamava eleito o candidato cio Catete.
O SR. PEDROALEIXO
V. Ex. está apurando, com rara
felicidade, o f endmeno brasileiro. Verificavamos, no Brasil,
o seguinte fato: o eleitor votava e as assembléias depois deliberavam em substituiçâo ao voto do eleitor. Pretende-se,
agora que temos um Cbdige Eleitoral que assegura o direito
de votar. exatamente isto: impedir que 8sse votq se manifeste, erigindo-se em poder único eleitoral cada uma das
assembléias legislativas.
O SR. LACERDA PINTO
Agradeço muito a contribuição de V. Ex. e 6 o que passo a dizer.
Se ainda estivessemos sob o impkrio da lei eleitoral anterior ao sábio Código vigente e, sem esperança de uma reforma em breve prazo, eu daria decididamente o meu voto
para aue se deixasse a eleição do Presidente a cargo da Assemblkia Nacional,, ..
O SR. PEDROALZIXO
Seria mais sincero,
O SR. LACERDA PINTO - ... porque então seria melhor atribuir-lhe desde logo essa função do que perpetuar o
degradante espetáculo da postergação da vontade :ào..=povo,
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na comédia revoltante do reconhecimento. Mas, uma vez
que possuímos o C6digo Eleitoral, já qualificado aquFde
maior conquista da revolução - e não quero perder a oportunidade de render ao nobre Deputado Sr. MaurIcio: Car":'
doso, .••
O SR. PEDRO ALEIXO - São homenagens muito justas.
O SR. LA.CERDA PINTO - '" a quem principalmente
a ficamos devendo, a homenagem da minha mais viva admiração edo meu prof.undo respeito - uma vez que te~os
o Código Eleitoral, em cujo domínio realizamos
pleito
mais legítimo da nossa· história republicana, quiçá da nossa
história tout court, - não temos o direito de arrancar do
povo a mais alta prerrogativa num regime democrático,
qual a de eleger o Presidente da República. '
O nubre Deputado Sr. Raul Fernandes, mestre eminente, a ,quem voto a maior simpatia, acentuou desta tribuna,
na concisão elegante de frase que é uma das características do seu formoso espírito, que as eleicÕes presidenciais
são as únicas realizadas com espírito nacional e proporcionam ao povo o único momento propício para sentir o nexo
que une, prende o solidariza as unidades federativas. Ninguém" disse tanto, nem melhor, em tão poucas palavras.

°

(Muito bem.)·

Deixemos, pois.. ao povo c direito de intervir diretamente na escolha do Chefe do Poder Executivo, ao menos
como restituição daquilo que, a despeito das lutas, muitas
vezes sangrentas, em que se empenhou, sempre lhe foi 'ne_
gado, em quarenta anos de vida republicana. (MlLito bem.)
No que concerne ao equilíbrio federativo, forçoso é
convir que a extinção do Senado, mesmo com as dificiências
reconhecidas, era a mutilação do regime, porque passariamos a não têr mais um 6rgão em que se equiponderassem
as fôrças dos Estados.
, A defeituosa divisão territorial do Brasil, que o Govêrnp Provis6rio da primeira Repúblicà não quis corrigir,
deixando esr..apar a melhor oportunidade para a retifica~ão
de um érro cujas consequências estamos sofrendo, - tinha de produzir o desequilfbrio das unidades federadas.
:tsse de.iquilibrio, essa desproporção entre os Estados não
pOde ser, não chegará' nunca a ser atenuada, porque não alcançaremos jámais a equiparação da representação nacional,
em . virtude do princípio da proporcionalidade, por que se
batem e se baterão os Estados populosos.
D6e-me, como representante de um Estado novo, de populacão ainda escassa, ver o. meu Paraná florescente, paipitante das promessas do seu riquíssimo sub-solo, das suas
, terras ubérrimas, das suas quedas dágua prodigiosas e das
suas laboriosas populações; o meu Paraná, que está em lugar privilegiado na escala econômica dos Estados, reduzido
á pelJUena representação que tem nesta Casa,com a perspectiva de aumento de s6 mais dois deputados, .em face da
enorme representação de outros Estados irmãos.· Não há,
porém, lutar contra o inelutável. Tem de ser assim, por·
fôrça de um princfpiocuja legitimidade ninguém contesta.
- Mas, 'Sr. Presidente, bem feitas as contas, qual éo Estado pequeno na nossa federação?· Nenhum. O grande João,
Pessoa, cuja estátua foi há poucocinzelada,neste:re~into
no bronze de m~ificas oracÕes comemorativas, nos- ensi-;
nou que não há Estados grand,esnem Estados.peQl:1enos,

- Si7 mas o que pode haver é ~ s h d o smoralmente 'fracos e Estados moralmente fortes. Dirão: de que valeria o seu sacrifício para a sua Paraiba, so não triunfrisso o movimento =
de outubro de 1930? De muito
responderei,
porque
nunca, jkmais, ficou perdida a eemonia de um tal exenpl@,
Qual o meio, no terreno pncfflco cm que nos achamos,
de nivelar os Estados? Q dnico, o melhor, o mais inteligente
é o que, parece que com o apdio de toda a Assembléia, sai-u
vitorioso .daqueles e~itendimcntoliantro UY bancadas, oc seJa
a criação de um Conselho Federnl, eni ~ubstituiçãodo Secido, mas de eficiência verdadeiram<rnt~muito mais real e
muito mais ampla, porque, em vez de fazer o papel de simplc; pires, a esfriar o café da camnra vopular, como na anedota de Washington, o novo 6rgiío colabora com a Assembléia Nacional na elaboraqiío diis lei* que interessam de
perto a Federação e exerce ainda um efetivo poder de contrôle sôhre- o Executivo, proporcinnndo aos Estados, pe!a
sua representação, a real garticipoc;iío no Governo da Repiiblica.
Desiguais na Assembléia Xnciannl. o que 6 inevitável,
os Estados se encontrar50 ai. no Cot~scllioFederal, como no
terreno comum da sua fraternnl alicin~a,afim de que todos
por um e um por todos, possam velar pela equitatjva distribuição dos Ônus e das regalias.
Assegurada, dêsse modo, a aqulpanderação das forças
políticas federadas, ainda resta, na prc'iprin Assembléia Nacional, a simpatia das mandei o paquauas bancadas, que em
verdade não estão em giterra, pnrn, em congraçamentos
cordiais, como êsses que ainda Rflnrn ostamos presenciando,
conduzirem o Brasil, nci crriripo leglelativo, ao termo da sua
ascenção radiosa.
Como decorrência de tudo irno, o respeito da autonomia estadual e municipal, que todos nbs, os de Estados po~ u l o s o se os de Estnrlos nno populosos, 03 de grandes e os
de pequenos Estados. eshmos ~rroournndo deixar ampla e
B o olo mais inqueúraninsofismavelmente assegurado.
tável da unidade nacional.
Quando se fala em respollc, dn nulonomia dos Estados,
logo h& quem clame que isso d Itiito do iegionalismo. Mas,
Senhores, quem não bemdiz o re~lonnlirimo, quando ele 6
sadio? De que é feito o nossn nnoionnlismo. que quer a
todo transe a unidade do Brasll, 6rile nacionalismo que nos
solidariza, levando-nos, a ntls, fillios do sul, a sofrer com os
nossos irmãos do nordeste. a s6 lomhrnnca rio seu infortúnio. e a dar o que podeinos pnru socorrblos, - de que 6
feito, senão da soma de todos an regionalismos bemfazejos?
-Houve um c~iticoliterário, so nEo mo engano, ~ è m yde
Gourmont, que afirmou, a propb8ib da arte d e .Emilio
Verhaeren, o mais europeu de todos os poetas belgas, que
êl:! era assim universal e mande porquo levava pegado ao
corecão um pouco do torruo natal. Quilo mais verdadeiro o
conceito, se o aplicarmos aos grandes homens de Estado, e
até- mesmo a todos os filhos de uma mesma pátria, que
tanto mais a amam quanto mais fundamente se reflete em
sua alma o horizonte da aldeia natal, iluminado pelo amor e
pela saudade.
Ai dos que Pensam que a &idade do Brasil depende de restrições á autonomia dos Estados! Fizéssemos essas restrições e amanhã teríamos framenfado esta grande Pátria,
irremediavelmente rotos os l a ~ o sfederativos._ - -. .
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- 318 E daí passo,- Sr. Presidente, sem transição, muito naturalmente, para o problema da dualidade da Justiça.
Entre os slstemas propostos e discutidos, com brileo
inexcedfvel, desta tribuna, eu prefiro, sem a menor hesitação, o da dualidade pura, o da carta de 1891, com as garantias constitucionais da magistratura estadual, tal como
as estabeleceu o projeto do Exmo. Sr. Ministro Artur Ribeiro, e com as amplíações que a experigncia republicana
estã aconselhando, - em suma, eu me coloco
com ufania
'o declaro - inteiramente ao lado Jo em6rito jurista pákio,
nosso nobre colega e meu cminente mestre, Sr. Levf Carneiro.
A unidade federal da justiça, tal como a ProPugnavam
os unitaristas extremados, os que querem a unidade para a
União Nacional, com apoio em Ruí Barbosa, não me parece
possível no Brasil, porque isso importaria em ferir de
morte a autonomia dos Eshdos, com a ertirpação de um
dos seus órgãos vitais.
- Permite V. Ex. um aparte?
O SR. P R E N ~ OJOFFILY
EntOo a autonomia dos E~tadosestá s6 na dualidade da justiça?
S6, não.
O SR. LACERDA PINTO
O SR. IRENÊOJOFFILY Ferir de morte quer dizer que
pouco mais existirá de vida.
O SR. LACERDA PINTO
Se outros elementos concorrerem, a autonomia dos Estados ficará aàolida, p ~ quê, com o andar do tempo, os Estados não terão autonomia,
oprimidos pelo predomfnio da União.
O SR. ~ R E N I ~ OJOFFILY
- Como fere de morte a unidade da
justiça?
O SR. LSCERDA PINTO
A predominancia da União
importaria em ferir de morte. i? uma convicção que tenho.
JOFFILY
- Acho QCC não.
O SR. IKENÊO
Estribam-se os partidários
O SR. LACERD-4 PINTO
dessa unidade na alegação de que as magistraturas dos Estados ficaram diminuídas na RepZiblica, mal remuneradas,
com a sua carreira confinada e sii.jeita a toda sorte de compressões por parte dos governos locais.
O SR. I R E NJOFFILY
~~O
É, OU não, uma verdade?
O SR. LACERDA PmTTO- Vou responder imediatament e a V. Ex. Sabia que V. Ex. estava. pela unidade absaluta,
e até tive ocasião, em palest*ra, de declarar que, em virtude
da. simpatia que voto a V. Ex., lamentava náo pensar assim.
pelo prazer de estar de acordo com V. Ex. Mas o argumento
cRi por t.erra em face das garanlias que a Constituição vai
assewra? aos juizes esladiiais, estabelecendo princfpios qiie
Ihes garantaq a inamovibilidade e a irredutibitidade de vencimentos. Mais ainda : á Constituição vai chegar á fixação de
um mínimo de vencimentos dos - juízes assegurando, igualmente, o direito de intervir a União em negdcios de -qual- T e r dos poder& públicos estaduais (art. 12 n. 4 do s ~ d s tltutivo) e dizendo (S 3O do art. 12) que se considera impedido .o exercício dos poderes legislativos ou judiciário locais
mando obstada a execução de seus decretos e decisões, ou havendo a t r a o , Por'mais de três mêses, no pagamento de v e M mentes, 0% subs2d20, de dgum de saùs membros,
'
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- 319 O SR. m 6 0 JOFFILY
- Com licença: Entende V. Exque está respondida a objeção?
O SR. LACERDA PINTO - Totalmente, ainda não. -Mas

prossigo :
Quanto ao pouco adiantamento dos jufzes estaduais, Peço
vênia para discordar do incomparável Rui, a cuja autoridade
imensa- não me posso render desta vez: no meu -Estado se?
- pre houve e continúa a haver jufzes que honrariam, pela 1 -tegridade e pela cultura, qualquer tribunal do pais. Dos ouBafa, Rio Grande do Sul, Mlnas e %o Paulo
tros Estados
têm subido para a CBrte Suprema jufzes dos maiores -e
o Brasil tem tido. Na Bafa, por outro lado, o duuto Sr. Joao
Mangabeira, unitarista vermelho, confessou ter encontrado
dois jufzes, ac menos, que, a despeito de ligações com o governo, garantiram Aquele ilustre polftico baiano a sua eleição
em cartório, embora candidato da oposição. Como, pois, condenar as justiças estaduais?
- Mas O S?I João Mangabeira 6
O SR. IRENÊO JOFFILY
um dos maiores arautos da unificação da justiça. Então ele 6 incongruente.
O SR. LACERDA PINTO - Na díscussão do antepro.ieto
do Itamaratí, que eu li, naquele trabalho "Elaborando a Constituição", tive oportunidade de vêr os argumentos desenvolvidos pelo ilustre Sr. João Mangabeira.
O SR. IRENIIoJOFFILY
- E todos muito convincentes para
quem conhece o interior do Brasil.
O SR. LACERDA PINTO - Não me convenceram, por6m.
O SR. ~ R E N ~JOFFILY
O
- O Sr. Presidente desta Casa foi
um dos que disseram que a unificação da justiça èra coisa que
se impunha.
O SR. LSCERDA PINTO - O interior não 6 s6 o Norte.
O SR. IRENÊO JOFFILY Norte, Sul, Leste e Oeste. Não
e só o :Norte, não.
O SR. LACERDA PINTO - Lamento não conhecer êsse
interior que V. Ex. representa.
O SR. UNI-O
JOFFILY Neste ponto, os Estados do
Brasil são todos iguais. Um nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul disse que urn dos maiores deveres da revolução,
desde logo, era ter modificado a justiça, porquê sentia essa
necessidade, pelo tirocinio de 17 anos de advocacià. Acredito que esta necessidade não fosse s6 da magistratura
federal, mas tamb6m da do Estado do Rio Grande do Sul,
estremo sul do pais.
O SR. LACERDA PINTO
No meu Estado isso não
se dá. Aproveito a oportunidade que o aparte de V. Ex.
me proporciona, para dizer que -prestei bastante atenção
aos argumentos do Sr. João Mangabeira. Justificando a
emenda, que unificava inteiramente a justiça, dizia êle que
deixava u m terço dos tribunais estaduais para ser com- .
posto mediante sugestão dos executivos estaduais, como
respeito 6 autonomia dos Estados.
O SR- IREP3Êo JOFFILY
13 um erro.
O SR. LACERDA PINTO
Logo, no fundo de sua .
conci&ncia,'sentia a necessidade de respeitar essa autonomia. . ---...L-- ..-- ---- . - i
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- 320 A16m disso, de que serviria- federaluar a justiça, .?umdo 6 certo que os- juízes s6 seriam nomeados por indicação
,dos governos locais, que ficariam
o .que 6 peo?
sem
a responsabilidade das nomeaç-óes? Virfamos criar ainda
a casta dos juizes peregrinos. em- detrimento dos filhos dos
Kstados para onde fossem removidos.
De forma que, Sr. Presidente, a aludida amputação da
autonomia dos Estados não tem por-onde se justifique, nem
em si mesma, porque cfende o principio federativo, nem
quanto aos pretensos defeitos das justiças estaduais, porquê
j6 não existem, em -parte, e-passarão, de agora em diante,
a náo existir totalmente.
V. Ex. está defendendo o
O SR. COSTA FERNANDES
piincipio 735-muiio brilho.
O SR. LACEROA PINTO
Agradecido a V. Ex.
O outro sistema,' entretanto, o proposto pelo ínt.egro
magistrado, Sr. Ministro Artur Ribeiro, faz desaparecerem
os juízes federais de primeira instancia, realizando a amputal.50, agora, do lado da soberania nacional, que fica assim
serc um dos seus órgãos essenciais, Que 6 s Justiça Federal nos Estados.
A justiça, Sr. Presidente, 6 inegavelmente uma s6..
O SR. IREP~'&O
JOFFILY Deus é quem sace si é uma s6.
O SR. LACERDA PINTO
Penso que V; Ex., neste
particular, estará de-acôrd!, com hl~terlinck,que localizou
numa região antes da vida..
O SR. IREN~O
JOFFILY
- Refiro-me á justiça, tal como
se aplica no Brasil. Nvssa acepção é que falo.
O SR. LACERDA PINTO
...uma entidade personificadora da justiça que só-sorria quanáo se praticava um
, ato de justiça sbbre a terra, mas nunca ningu6m a tinha
visto sorrir.. .
O SR. I R E N ~JOFFILY
O
- Esta justiça não é muito &cndante no Brasil.
O SR. LACERDA PINTO
-4 justiça, Sr. Presidente,
& inegavelme-e uma s6, quer distribuida por juízes federais, quer distribuídaLpor juizes estaduais. Mas o mesmo
argumento que me leva a propugnar a conservação das justiças estaduais autbnomas, do mesmo passo me diz que a so-berania nacional, cobrindo como uma cúpula as- autonomias
estaduais, que lhe são inferiores e coexistentes, não pode
deixar de ter um 6rgão seu, próprio, para o exercfcio do
Poder Judiciário da União. E esse órgão, que não pode ser
unicamente o Supremo Tribunal, nem pode ser a justiça
dos Estados, em virtude da feição própria, distintiva, que
a caracteriza, tem de ser, forçosamente, a justiça federal de
primeira instancia, por cuja presença o imp6rio da União
se faça sentir em todo o território nacional.
O SR. AGAIVIENON
MAGALHÁES Sem -ela desaparece a
resistência juridica da Federação, isto 6, a supremacia da
lei federal, que é um dos principias fundamentais de todo
Estado federado.
O SR. LAWRDA PINTO - Emtamente. N ~ s ,os que
nos declaramos francamente pela dualidade pura, somos
eclkticos, de alguma forma, não quanto á organização do
Poder Judiciário, mas quanto aos argumentos: de unitaristas
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extremados e uaitaristas moderados, por isso que de ambos
os grupos nos podemos servir: dos primeiros, porquk proclamam a excelência do jiiiz federal, e nós queremos conservar a justiça federal; dos segundos, porque- proclamam
a inegualável capacidade dos juizes estaduais, tanto que
lhes querem entregar toda a funçáo de julgar, e n6s queremos justamente prestigiar as justiças estaduais. Estamos, .
pois, de acôrdo com uns e outros.. .
O motivo principal, hoje motivo único, pelo qual o sábio
Sr. Ministro Artur Ribeiro quer a supressão da justiça federal de primeira instancia, está em que, colocada a sede
dos juízos federais na capital dos Estados, os serviços da
justiça, entregues, no imenso interior, a suplentes leigos,
perecem miseravelmente.
Ora, nada impede que a divisão judiciária do Brasil,
para efeito da distribuição da justiça federal, seja alterada e
feita de acôrdo com as nossas necessidades, levando em
conta a densidade da população e a intensidade dos trabalhos
forenses. Não é preciso que corresponda cada secçáo a um
Estado, podendo haver mais de uma secção em Estados como
Minas e S. Paulo, com as sedes dos juizos convenientemente localizadas.
O substitutivo, atendendo a que a União não poderia,
sem grande dispêndio, ter um procurador em cada comarca
do Brasil, concentrou na capital dos Estados o foro da Bazenda Naciona1 .
Contra isso se manifestou, no vespertino "A Noite", de
16 do corrente, o Exmo. Sr. Ministro Carvalho &fourâo, dizendo que "o defeito geralmente apontado na organização
da Justiça Federal de 1"instancia era a existência de juizes
apenas na capital, ficando o interior á merce de suplentes,
em sua maioria leigos e dependentes das autoridades locais.
Ora, no projeto, essa situação continua, ou melhor, se agrava.
"Passando as atribuições do juiz federal para o juiz
dos Feitos da Fazenda ou para o de uma das varas criminais, continua a s6 haver juízes com competência para julgar
as causas de natureza federal nas capitais."
Refere-se o egr6gio Sr. Carvalho Mourão, a seguir, 9
possibilidade de deprecada de deligências ás justiças estaduais, providência já prevista em lei e que o nobre Deputado
Sr. Levi Carneiro consignou no substitutivo.
O argumento contrário a essa deprecada se refere A
vantagem de ser proferida a sentença de primeira .instancia
pelo mesmo juiz que acompanhou a produção das provas.
Wão 6, porem, bastante forte, porquê os tribunais, em grau
de recurso, tambdm, conhecem sempre de provas produzidas
em primeira instancia provas essas que nem sempre os juizes inferiores, nas sentenças recorridas, apreciam com a minilcia e a clareza de quem assistiu 5 sua produção.
Desde que há um remkdio que pode ser adotado, sem
recorrer á supressão da J u s t i ~ aFederal de primeira instancia, não sei porquê se há de preferir esta supressão B, aplicação daquele rem6dio.
Demais, Sr- Presidente, há causas eminentemente fe- derais, que não podem ficar confiadas ao julgamento das
.justiças estaduais, isso sem quebra do respeito devido à .
integridade dos juizes dos Estados, mas simplesmente por- '
quê são causas federais.
O insigne colega Sr. L& Carneiro teve ocasião de assinalar, brevemente, desta Wiuna, Bsse quid i m p -o.n-d m el,
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quasi intraduzível, que n6s, advogados militantes, podemos
notar, como traço diferencial entre juizes federais e juizes
estaduais. Não 6 um traço que resulte, ou que' tenha re- sultado, at4 agora, da maior fdrça, ou da maior serenidade
dos juizes federais, porquê seja mais prestigiada a sua autoridade e mais bem remunerada a função. Nada disso. A
diferença entre eles e os .juizes estaduais não vem só dêles,
cio espírito co-m que julgam, mas de n6s mesmos t a d 6 m ,
porquê, embora pedindo a uns e a outros, as mais das vezes.
a aplicação da mesma norma jurídica, fazemo-lo tendo no
subconciente a diversidade do círculo jurisdicional em que
eles atuam, uns em virtude da organização aut6noma dos
Estados, outros em consequência da organização soberana
da União.
Foi por assim pensar, Sr. presidente, que assinei, com
colegas cuja companhia é para mim uma honra, a emenda
n. 1.683, que estabelece a dualidade da justiça em moldes
incontestavelmente perfeitos, para o momento brasileiro.
Como. porem, não fiz nehuma restrição ao assina-la, julguei-me no dever de dizer que a minha assinatura foi ali
aposta sem prejuízo das emendas que ofereci ao capitulo
dc Poder Judiciiirio, que são as de ns. 742, 743 e 744, todas
plenamente justificadas por escrito e concernentes apenas
& composição da Côrte Suprema e dos Tribunais d e Relação
e á irredutibilidade de vencimentos dos juizes.
Sou pela dualidade pura, com os aperfeiçoamentos propostos, porquê. Sr. Presidente, não posso deixar de reconhecer a existência de uma esfera nacional de interbsses.
superposta 5s esferas estaduais, o que torna imprescindfvel
o duplo aparelhamento. (Muito bem: muito &em. Palmas.
O orador é vivamente cumprimentado.)
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O Sr. Presidente
Encontra-se n a Casa o Sr. Osvaldo
Aranha, Ministro da Fazenda, que acaba de pedir a palavra
que, de acdrdo com o Regimento, tem preferência.
Tem a palayra o Sr. Ministro da Fazenda.

O Sr. Ministro Osvaldo Aranha (Movimento d e atençiía.
Palmas)
Sr. Presidente, Srs. Constituintes. vim a rastando-me ate esta tribcna porcru&, preso á minha casa
por imposição medica e quasi impossibiIitado materialmente de me locomover, fui surpreend-o. quando ali ouvia
a irradia~ãodos debates desta Assembléia, com a declaração de um nobre Deputado.
cujo nome eu não ouvira e
deque, pelas simples palavras. não poderia identificar,
claração feita neste recinto c, portanto, ao Pais e ao B l u n d ~ .
dada ;i repercuss50 universal que tem certas afirmaçoes de
qucr, ap6s a exposição que eu fizera s6bre a situação dos
empr6stimns brasileiros no ~xterior.em aceitando a investidurn de emhxiic7rior nos Estados Unidos. era corrente que
e u iria áquele grande Pais negociar a soberania do Brasfu
com o seu capitalismo, de sacóla aberta, a implorar aos 30
dinheiros de outrem os recursos de que-carecia o Gov6rpo Provisório ou a Il'a~ãoBrasileira para cobrir os esbanjamentos e as gastarias que seriam caracteristicas desta
época.
Confesso-vos, S r , Fresidente, conf esso-voç, S r s ~ e & :tados, que a impossibilidade material a que estava chum-
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- 323 bado desapareceu, como no curso desta minha curta e intensa vida tem dcsaparecido, toda a vez que çou conclamado á defesa da minha honra ou do meu País. (Muito bem.
Palmas).
O SR, ACIR MEDEIROS'- Não ataquei a honra de V. Ex.
. O que afirmei foi que, nos tempos passados, se andava de
sácóla, de porta em porta, a mendigar empr6stimos.
O SR. MIPI'ISTP.0 OSVALDO ARAYHA - -40 chegar a
esta Casa. fui informado de que o orador que fizera tal
= afirmação, fôra o nobre representante das classes proletárias, Sr. Acir Medeiros, o qual, segundo suas declarações,
não- trouxera a esta tribuna uma consideração pr9r:a
e
pessoal, mas, coisa mais grave, versão que corria, ligeira e
-extensa, através os círculos operários~brasileiros.
Se o simples fato de ouvir tais palavras não me tivesse
arrancado da minha casa para aqui, a afirmação de que
isso corria, com sentido d e verdade, nas propalações quotidiana2 da vida operária,-'seria motivo para que eu me
levantasse e viesse dar a todos v6s c ao meu País, as =ais
amplas e mais largas explicações. Então, sim, começaria eu
a acreditar nessa voz, que por vezes tem ecoado, com tristesa para mim, na Assembléia, de que o Brasil está falido,
de que o Brasil está perdido, de que o Brasil não se pode
salvar. Porqiê os países não começam a sua decadência
pela falta de recursos financeiros, nem por crises econômicas. mas pela depressão do seu caráter e pela imoralidade
com que, no julgar, no agir e no viver, se conduzem os homens de todas as classes. (Muito bem. Palmas) .
Sr. Presidente, quando vim a esta Casa, e tive a oportunidade de expôr, com quanta serenidade me foi possivel,
e com quanta claresa procurei'pôr nos fatos e nos números,
a situação das dívidas. externas brasileiras, afirmei que o
Brasil, at6 hoje, havia vivido de um expediente financeiro
condenável, qual o de pagar empr6stimos com outros empr6stimos, arrastando o Pais, e, sobremodo, o Povo Rrasileiro, a uma condição tal que já hoje, por motivos próprios,
e por motivos de ordem geral, não seria possivel suportar,
por inteiro, a carga dêsses aciímulos de operações malfadadas do capitalismo internacional, dominando as necessidades brasileiras, (muito bem) e que, por isso, eu tinha a
coragem de propor, como propuz, e o Gov&rno Provisório
de decretar, como decretou, a redução justa, equitativa,
como está reconhecido por todos, dos pagamentos dos juros
e das amortizações das nossas dividas. (Muitd bem). Assim
procedendo, não posso, nem poderia nunca ser suspeitado
de, num dado instante, colocar o meu País ao serviço ou debaixo das exigência ou ainda, sob as imposições autoritárias e dominadoras daqueles que, senhores do dinheiro do
mundo, em dado momento fizeram um empr6stimo ao
Brasil.
Se, portanto, essa versão corre, se essa suposiqão existe,
- se algu6m alinha essa grave injúria. não a mim, mas ao
meu Pais, contra ela se levanta-a realidade criada pelo Govêrno Provisório, com a alta coragem, e, sobremodo, com o
alto sentido das possibilidades nacionais e dos deveres dos
que foram emprestadores
do Brasil.
--O SR. LACERDA
PI'ITO - O gesto de V. Ex. está revivendo 15s tempos gloriosos do Império, sem. o 'parlamentarismo.
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O SR. ED-xm CARVALHO
POSSOassegurar a V. E k ,
com a responsabilidade do meu nome e do mandato que aqui
desempenho, que o Sr. &ir Medeiros falou por uma minoria
desordenada, por essa minoria que quer desgraçar o nosso
pais, mas nunca pela massa conciente dos Irabalhadores dc
Brasil, pois que êstes desejam cooperar, dentro de uma coordenação lógica, para o engrandecimento da Pátria. (Palmas.)
O SR. MTNISTRO OSVALDO ARANHA - Sr. Presidente,
Srs. Deputados, confesso-vos, dentro das linhas gerais a que
tenho obedecido na minha humilde atividade pública, que, ao
invés de experimentar amarguras por êstes debates, êles me
parecem salutares e, sejam quais forem os órgãos que transmitam o pensamento por ai espalhado, só trazem oportunidade para largas discussões, em que a verdade se rest.abelece
s a história se faz processada á luz da conciência
da liberdade dos cidadãos.
GOWEIA- É possfvel que as expresO SR. ZOROASTRO
sões usadas pelo Sr. Deputado Acir Medeiros tenham tido,
no momento, extensão a que S. Es. não quisesse chegar.
Nós, sooialistas, pensamos que os homens que, como V. Ex.
e outros, estão á frente do Govêrno Brasileiro, não podem
ser acusados talvez de diretamente, de intencionalmente, querer vender o Pais; mas afirmamos que a polftica burguesa enr
si, financeira ou economicamente considerada, tem como resultado, nos colonatos como o Brasil, trazer o Pais amarrado
ao imperialismo capitalista do estrangeiro. .
O SR. V~TOR
RUSSOMANO
- Houve acusação direta.
(9 SR. AGIRMEDEIROS - Não apoiado.
Dentro da pr6O SR. MINISTRO OSVALDO ARANHA
pria afirmação com que me antecede^. o aparte do ilustre e
nobre Deputado, só sinto prazer em que, nesta hora, sejam
provocadas todas as discussões e nos alarmemos a todos os
debates, para fixarmos as responsàbilidades nossas, dos que,
nesta hora, estão traçando, plasmando ou preparando o futuro do Brasil, - bem definidas todas essas resgonsabilidades, porque não nascemos, não vivemos nem governamos sem
erros; mas, acima de tudo, há a suprema responsabilidade
sdbre todas: é a de que não podemos viver nem goveoar
traindo a Pátria brasileira. (Muito bem.) E esta-está acima,
como a suprema e mais sagrada de todas as idéias. (Muito
bem. )
Eu, por mim, respondo em concreto, ao nobre Deputado,
declarando a S. Ex. e a estazamara que ninguem talvez
e nisso não quero procurar popularidade, que sempre despfezei, mas reafcrmar, em palavras, traços e atos de minha vida
pdblica
ningu6m como eu talvez reconhega e proclame
que, em verdade, dentro do atual regime econ0mico e financeiro, as nações caminham para o abismo e que não B possfvel prossiga a humanidade nos seus destinos, dentro dessa
norma brutal que revogou todas as aspirações liberais, enquadrando-se na exploração grosseira do homem pelo homem. (Muitobem.)
O SR. ZOROASTRO
GOWEIA--Através da concentragão capitalista.
O SR. MINISTRO OSVALDO ARANHA
Estou entre
aqueles que acreditam não ser possfvel entregar a sorte econdmica de um povo ao predominio dos t m s t s , dos-monop6lios
do. super-capitalismo industrial. (Apcnados.) Estou entre
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sieles que entendem ,que esse regime, d a n e - o Govhrno a
mais ampla liberdade á intercorrência das atmdades humanas, arrastará fatalmente os demais povos, como já tem arrastado alguns, a êsse drama de que estamos sendo contemporaneos, e que tem desmantelado, mais do que todas as
conquistas anteriores, a ordem social.
Não vou, porém, tão longe quanto o ilustre Deputado,
querendo subverter a ordem natural das coisas humanas
(mu-ito bem), a evolução fatal, irrevogável e irreprimivel dos
povos, convencido como estou de que o Brasil, gela inteligência de sua rapa, pela grandeza de seu território, pela imensidade de seus recursos naturais, há de forçosamente, com a
lição dos demais povos, caminhar, dentro do próprio movimento adquirido, para um sistema econbmico mais perfeito,
onde haja melhor organiz5íj!áo da produção e mais equitativa distribuição das riquezas. (Apoiados. ) Asslm, não teremos necessidade de investir contra a constituição da nossa
famflia, nem de apagar as tradições da nossa estrutura polftica e muito menos negar as gldrias e o passado do Brasil !
(Muito bem. Pahnas.)
O SR. ZOROASTRO
GOWEIA- V. Ex., agora, est& pendendo para a demagogia, porquanto ninguém aqui ameaçou
a estrutura da famíiia brasileira, por enquanto. Aliás, admiro e aplaudo a atitude de V, Ex. vindo á tribuna defender-se
de acusações que pensa lhe fizeram, e, sobretudo, a Iaryeza
de espfrito com que está encarando o problema econbmico
e financeiro do Brasil.
O SR. ACIR MEDETROS EU me felicito pelo mérito que
teve o meu discurso, de trazer V. Ex. á tribuna, para afir-'
mar o que acabamos de ouvir, isto 6. a necessidade de melhorar as condições econ6micas do trabalhador.
O SR. MINLSTRO OSVALDO ARANHA
Sr. Presidente,
confesso a V. Ex. e aos nobres Deputados, que, nestes dias
de forçado recolhimento, durante os quais estive impedido
da afanosa e diuturna atividade, dentro de minha função e de
mcu itrinistério, que absorveria multas vidas e muito mais
a minha
pude reler não poucos dos discursos proferidos
i pouco de saudade,
nesta Casa e voltar para cla, talvez c o ~ um
os meus olhos e as minhas fundadas esperanças, na sua obra
de reconstitucionaliza~fo do País.
Não foi, Sr. Presidente, sem profunda tristeza, sem
intensa amargura. sem, mesmo grande e íntima deceppáo,
que li os discursos dos homens mais eminentes. de insignes
níestres. di coloro cke sano. como-os nobres Deputados, cujos
nomes declino com o mais alto respeito e a maior admiracão
pessoal, os Srs. Cincinato Braga. Sampaio Correia, e tantos
outros; discursos nos quais se declara m e o Brasil 6 um
Pais que, pela sua situação financeira, e pela sua situlção
econdmica, esta fadado, não a ser entregue ao estrangeiro
por um embaixador que vai aos Estados Unidos, mas a
mergdhar na mais compIeta e ruinosa das decadências-internas da qual decorre, consequentemente, a perda da própria
soberania da P5tria. (Muito bem. Apoiados)
Sr. Presidente, desde j6 me inscrevo perante a Assembléia pzra,
uma vez que fui obrigado a sair de mel1
retiro, uma vez que fui obrigado a abandonar a decisgo, em
que estava, de -sK compârecer a esta Casa quando chamado
por. uma imposição Irrevogavel
desde jlZ me inscrevo parã
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- 326 nunca nos devemos reunir todos (muito bem), para chegarmos
a -a
conclusão positiva, da qual surja, dentro da Constituição, um regime que efetivamente tire da'mentalidade das
gerações que hão de vir, e da nossa própria, a amaldiçoada
idéia de que o Brasil se apequena e se diminue, quando-a
realidade é que êle cresce, a despeito dos homens e dos
governos. (Muito bem. Palmas.)
Sentindo, Sr. Presidente, que o esforço a que fui coagido, por uma inesperada interpelação, excede Bs minhas DOSsibilidades, e tendo afirmado que segunda-feira
aproveitando-me de dois dias feriados para o repouso de -que necessito - virei a esta Casa, com a permissão de V. Ex. e
com a tolerancia dos nobres Deputados (nãoapoiados gerais)
O SR. LACERDA
PINTO- A presença de V. Ex. 6 uma
honra para a Assembléia. (Muito bem).
O SR. RfINISTRO OSVALDO ARMH4 - . . para debater, com largueza e sinceridade, os .acertos e os erros, os
males e os benefícios da soluçáo que se apontam como susceptíveis de, amanhã, orientarem e dirigirem os governos
vou encerrar minhas considerações.
Acreditando, segundo o testemunho do nobre e generoso
orador e mesmo do ilustre representante do socialismo aquí,
ter dado as mais amplas explicações, lembrarei, antes de deirar a tribuna, uma história,sirgela, que aprendi nos fogões
da minha terra.
Narram os gabchos, nn hora em que corre o mate e se
espera o cliurrasco, uma história segundo a qual parece que
a minha raça veio, talvez, por um fendmeno comum na vida:
histórica dos povos, através da dominarão jesuitica das Missões, e que no fundo não 6 mais do que repeiição de episódio
bi3lico; contam eles que, certa vez, safram dois carreteiros
por uma mesma estrada, levando na sua viajada as cargas
que lhes davam o ganha-páo e a vida. ibIas,-ao passarem
por um banhadal, atolaram-se ambas as carretas e os pobres
carreteiros, que apenas contam com seu animo e sua coragsm
de trabalhadores incansllveis e desbravadores rurais do
Brasil, não tem outra fbrqa senão a sua própria, Começaram
a lutar contra o atoladouro, procur-ndo ambos arrancar as
suas carretas ao banhado. A lutz durou e foi brutal1 A
aguilhada, os bois, os ombros, tudo! E as carrêtas continuaram e continuavam cltoladas..
Sumiu-se o sol. Com isso, parece, diminuem tambBm
as energias daqueles que vivem de laborar de sol a sol.,
Afinal, depois de inbteis esforços, sentindo perdida a
sua viajada, sacrificada a sua carga, único recurso, talvez,
para, seu sustento,
um dos carreteiros postou-se de joelhos, mãos juntas, e invocou o Cristo Redentor, para
que o viesse ajudar; outro, não: continuou a p6r o
pulso na roda, a aguilhada nos bois, o coração no esf&rço, a
vida na esperança! E eis que - de repente - por uma
dessas surpresas com que as lendas nos encantam, surgiu
diante dêles Jesus,- o Bom e o Generoso; e, com,grande espanto para ambos, ao invés de ir retirar ao barro a carrêta daquele que, protestando, pedia e esperava, s6 dêle, a
salvação, o Cristo dirigiu-se ao que estava a lutar, e fazendo com- que a sua carreta se livrasse, permitiu-lhe prosseguir em busca de outro pouso, na sua viajada de trabalho e
de redenção da própria família, E, após, virando-se para o
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outro, o que estava inerte, genuflexo, disse-lhe Jesus: "S6
ajudo aos que se ajudamn!
Essa histbria, tão simples e tão significativa, onde;
como diz Anatble, talvez como na primeira lição da infancia, tenho encontrado a força da minha vida, eu a evóco,
Srs. Deputados, ante as afirmações de que "estamos perdidos*, de que, "reina a anarquia no Brasil", de que "nada
mais se pode fazer"! Não. Não tenhamos a atitude beatifica dos que tudo esperam de Deus, convencidos de que Deus '
6 Brasileiro; mas, ao contrkrio, ponhamos q pu!so, o braço,
os ombros, o coreção, no organizar, no constitucionalizar, no
salvar o Brasil1 (Muito bem; nusito -bem.Palmas. O orador
é vivamente cumprimentado)
-

.

Comparece o Sr. Ministro Juárez Thvora

12
O Sr. presidente - Tem a. paIavra o Sr. Alfredo ~ a s c a renhas.
O Sr. m e d o Mascarenhas (Para explicaçáo pessoal) 6r. Presidente, Srs. Deputados: a esta tribuna não ascendo
com o propdsito de fazer propriamente um discurso.
Tal aventura não praticaria eu, porquê contra ela se revoltariam, naturalmente, a conciência que tenho de mim mesmo e o elevado nível intelectual da Assembleia que me vai
ouvir.
Quero, apenas, dizer aos Srs. Constituintes das razões
que atuaram em meu espírito, para que eu apresentasse
emendas ou sugerisse as id8ias nelas positivadas, afim de
que fossem incorporadas em nossa Magna Carta.
Tem-se aquí comparado a Constituir50 promulgada a
um edifício. -4proveitando-me de tal comparaçiio, entendi
que também, o meu dever, como o mais humilde operArio,
trazer para aquí uma pouca de material, para entregá-la
aos arquit6tos7 aos mestres de obra, aos grandes artífices,
que nesta Casa estao reaizsndo o notável empreendimento.
Quando o anteprojeto foi distribuído e chegou ao conhecimento dos senhores Deputados, a bancada, a que tenho
a honra e o orgulho de pertencer, reuniu-se em numerosas
e prolongadas sessões, afim de estudá-lo e dar ensejo a que
cada um de seus membros sugerisse as modificagões que
se lhe afigurassem necessárias.
Tive, no cumprimento de um dever, o cuidado de ler e
reler esse anteprojeto. Diversos foram os aIvitres que teria
de oferecer, como ocorria com todos os outros colegas da
bancada. Depois, de uma discussão urbana, verdadeiramente fraternal, entre n6s, as idBias vencedoras foram positivadas em emendas apresentadas ao anteprojeto.
Alguns tiveram a ventura da adoção por parte da Comissão Constitucional, apelidada dos 26; outras, apenas parcialmente foram aproveitadas; as demais, em maior
número, rejeitadas.
Veio, o Substitutivo. Do mesmo modo, mereceu, de n6s
-outros, grande carinho, acurada atenção. Foi lido, relido.
Entendi que, devia reproduzir as emendas não aceitas pela
Comissão dos 36, e formular outras, atinentes a dispositiv&
do substitutivo que não constavam do anteprojeto, por se_ rem o resultado.de emendas a este apresentadas.
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Não pretendo, já o disse, fazer um discurso; mas, ape. nas, com lealdade, singelesa, . franqueza, sinceridade, sem
procurar fórmulas ou estilos, expender as razões por que
apresentei as emendas que . passarei, daquí a pouco a indicar.
Tenho necessidade, embora rápida e perfuntoriamente,
de passar por outras disposições do substitutivo, referindome a emendas que lhe foram oferecidas, lamentando que,
não s6mente pelo tempo, como pelo estado de saúde em que
me encontro, com o aparelho vocal perturbado em virtude
de moléstia que me acometeu há dias, me veja impedido de
uma ampla apreciação do assunto.
Começarei pelo artigo. 70 do anteprojeto. Diz êsse
artigo:
. ":É livre o ensino em todos os gráus, observadas
as normas da legislação federal, mas os exames finais
do ensino secundário e do superior serão prestados
em institutos oficiais ou reconhecidos pelo Govêrno
Federal, na forma da lei e onde não houver instituto
oficial. "

Confesso que cheguei a redigir .emenda a êsse artigo.
Mal, porém, êsse trabalho fôra feito, li, no Diário da Assembléia, proposição igual áquela que pretendia apresentar.
'lome!, en 1 :tI.', o alvItre de não o apresentar e dei ·logo
o meu apôio integral a essa outra emenda, que vem fazer
desaparecer o mal do dispositivo co art. 170.
, Desde que prometi fazer palestra .simples, singela. é
natural que não traga para aquí autores, nem procure em·brenhar-me em assuntos teóricos e doutrinários. Falarei s6mente inspirado na boa razão e na observação que temos
dos fatos passados no País, durante êstes 40 e tantos anos
de vida republicana.
Ora, êste artigo 170 que diz em suma? Diz que nas capitais dos Estados onde geralmente existem estabelecimentos de ensino oficial secundário, os exames de todos os alunos sejam prestados nesses estabelecimentos oficiais. Determina inexequibilidade. .Tomo por norma a capital do
meu Estado, onde existe um estabelecimento oficial de. el!sinJ secundário, que é o GiIiásio da Baía. ltste Ginásio,
aliás funcionando em edifício regular, com diversos pavilhões, tem· capacidade para 700 e tantos alunos e já está superlohldo com 900 e poucos. Ora, se tem ,capacidade para
700 e tantos estudantes, não pode ter salas senão equivalentes á sua capàcidade. Existem ainda nessa Capital sete
institutos de ensino, sete ginásios equiparados. Alguns desses ginásios têm 400 e tantos alunos e o quê regista menor
número apresenta cerca de 300. BaIxando essa média que·
é superior a 300 a êsse número, temos 2.100 alunos, na capital do Estado, para prestarem exames, não contando os
900 e tantos do Ginásio da Baia, ou sejam, aproximadamte
três mil .alunos a examinar. De conformidade com a_ disposiCãodo art. 170êsses três mil alunos têm de prestar exa",
mes no ginásio.
'PerguÍlto eu: Será possfvel,que, num estabelecimento
de capacidade'- para 700 educandos, sejain examinados. três
mil !!'
-OSR. ÂRR.UDA' FALCÃO - Em que salas?-Em quanto
tempo? Quais as condições que osexamina,r:iam? SeI'iam:pre-

cisas dezenas, senão centenas de 'comissõest o que daria ensejo a nelas penetrarem exarni~iadoresc-da competência não
seria suficiente .
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA- perfeitamente procedente
essâ observação de V. Ex.
O SR. ALFREDO M A S C A R E ~ S- A consequên~ia16gíca é que seria, ou será, um mal a adopão do dispositivo
contido no artigo 170.
O SR. ALO~SIO
FILHO E a própria fiscalização do Governo não poderia ser eficiente.
O SR. AJLFREDO MASCARENHAS
Perfeitamente.
V. Ex. vem ao encontro do meu pensamento. Era o m e e u
ia dizer. Éste artigo 170 6 a revogação do próprio ato do poder público que, equiparando ginásios, Ihes deu fiscalização,
colocando junto a cada um deles um seu preposto. Se f8r
aceita a medida, será a confissão de que êsses prepostos são
entidades nulas, que não cumprem o seu dever. Se, porventura, na vigência da lei atual, o poder públic? v e r i f i c ~que
um dêsses seus agentes da fiscalização do ensmno 6 desidioso,
não 6 exato cumprldor de seus deveres, demita-o, p o r p ê são
- -demissfveis a . zutum, conseguindo assim que a fiscalzzação
se exerça, completz, eficaz. este o caminho a andar, mas nunca querer estabelecer a balburdia nos exames. E em que exames? Nos exames finais! Quem tiver tinturas do que 6 a lei
do ensino seriado, verá que o aluno, tendo de prestar os exames ditos de promoção e os exames finais, vê-se obrigado a
seguir para o ginásio oficial, afim de prestar ainda o exame
final, ao mesmo tempo em que prestar5 o exame de promoção
no estabeelcimento de que faz parte.
I3 o estabelecimento da balburdia, em preju'zo da mocidade estudiosa, que será amanhã elemento de progresso, e
em detrimento do ensino no Pafs.
O SR. NERO MACEDO- Aliás, a disposição do substitutivo
j6 é fruto de correção que consegui na Comissão dos 26,
obtendo I 4 assinaturas para emenda n6sse sentido. Pelo substitutivo era obrigatória a realização de todo e qualquer exame em estabelecimentos oficiais, o que julguei mexequfvel.
O SR. ALFREDO MASCARENE4S - Se o soneto, emendado, est8 nessas condições, imaginem o que não seria o originall
- O SR. NEROMACEDO Era impraticável.
O SR. ALBREDO IUSCAFtENHAS - Paçsareí' perfuntoriamente, como disse, pelas emendas, porquê meu estado de
saude e o tempo de que, disponho assim o exigem.
Quero me reterir, agora, a emenda n. l 4 , do ilustre
Deputado Sr. Godofredo Viana, que mapda suprimir o par&
grafo bico do artigo 6O do substitutivo, que reza:
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"A lei ordinária poderá modificar a bandeira nacional, mantidas as cdres atuais, e crear o pavilhHo comèrcial. "
m

O assunto s8bre que versa a emenda j& foi sumária mas
brilhantemente tratado pelo meu distinto coletza companheiro
de bancada e mestre, Sr. Deputado Lsdncio Galrão.
Em principio, eu não seria desfavorhveI a ligeira modi,ficação em nossa bandeira. Não. Acho-a, a dizer a verdade

-

-

porquê falo entre Brasileiros - enormemente espal'hafatosa
e, portanto, passível de alteração, no sentido de a tornar mais
simples.
Peor, muito peor que ela fosse, entretanto, seria preferível conservá-la a adotar o parágrafo único do artigo 6" do
substitutivo, porqu!, em suma, o que èle faz.& dar á assembl6ia ordindria o direito de reformar a bandeira, estabelecendo sómente a restriçno de não serem modificadas as c8res.
Xão diz quantas vezes. Consequentemente, a assemblkia ordinária, utilizando-se dêste dispositivo, poder5 alterar a bandeira tantas vezes quantac entender. Assim, poderemos ter o
a b s ~ r d ode uma bandeira em cada legislatura, se não mesmo
em cada ano, de acôrdo com o principio de qUe a lei posterior
revoga a anterior,
Kessas condiçoes, o simbolo da pátria, que mostra que
ela existe aqui, ali, acolá, no estrangeiro, onde, no topo dos
mastros dos navios de guerra, representa um pedaço do nos+
pa's e, nos da marinha mercante, o intercambio que o Brasil
tem, nioçtrando que faz parte do concerto das nações civilizadas, esta bandeira -perderá seu cárater de estabilidade para
t ~ m n ro-de instabilidade.
Assim, pensando como devem pensar os Brasileiros, sou
contrkrio a essas modificações em nossa bandeira.
VIANA- Sobretudo em lei ordinária.
O SR. GODOFREDO
O SR. ALFREDO MASCARENHAS
Apoio integralmente a emenda de V. Ex., como disse, assim como estou de
acordo com a supressão do artigo.
O SR. GODOFREDO
VIANA- Se há necessidade de modificar, a Constituinte que o faça; mas não deixe para lei ordinária essa incumbência.
O SR. ALFREDO MASCARENE4S
O tempo urge, e
vamos adiante.
Vem.agora uma emenda que tive a honra de sugerir
á bancada baiana e que por ela foi aceita, quando das
emendas apresentadas ao anteprojeto, não havendo, porem,
sido adotada pela Comissão dos 26. Cedendo eu, entretanto,
ás minhas convicções, porque s6 elas determinaram e
orientaram a s minhas sugestões, tornei a oferecd-Ia.
E ao art. 3" do substitutivo, que diz:

-

-

"Os Estados podem incorporar-se, entre si, subdividir-se ou desmembrar-se, para s e anexarem a
outros, ou formarem outros Estados, mediante a
aquiescência das remectivas Assembl6iae Legislativas, em duas
ordinárias sucessivas, e aprovação por lei federal.

sessões.

Bsse artigo, Sr. Presidente, tem sido objeto de estudo,
de meditação e tem prendido a atenção de alguns colegas
desta Casa.
Não dlgo que o artigo seja uma letra morta, um enfeit e sem ação, que existe no projeto, como afirmou o ilustrs
e honrado representante de S. Paulo, Sr. Lino Leme, que
apresentou emenda pleiteando o mesmo que eu desejava.
Ngo 6 provável, mas possivel que uma das hipóteses previstas pelo dispositivo - se verifique.
O nobre Sr. Ministro da Agricultura, cujo perfil de
orador foi cinzelado, com o brilho oom que sempre o faz,
pelo douto e ilustrado colega, Sr. Raul Fernandea, oomba-
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simples placet de uma sessão ordinária da Assembléia estadual, para que s e pudesse dar a incorporação de Estados,
formando um, ou a desagregação de uns, em favor de outro.
Dois dias depois de sustentada essa opinião da tribuna, o ilustre Deputado, meu amigo, a quem me liga laço
de profunda simpatia, Sr. Generoso Ponce ...
O SR. GENEROSO
PONCE Que retribuo a V. Es.
O SR. ALFREDO MASCARENHAS
..Zeader da bancada de Mato-Grosso, contestava, com elegancia e felioidade,
os argunientos expendidos pelo Sr. Ministro da Agricultura, dizendo que seria um perigo adotar-se qualquer das
providencias de que cogita o artigo com a sançao apenas ae
uma sessáo da Assembléia-Legislativa estadual.
Sr. Presidente, todos sabem que a divisão territoriai
do Pais é defeituosa. Mas também ninguém ignora não ser
possivel fazer-se, de momento, uma redivisfio. Louco seria
quem o tentasse. porquê viria abalar o Pais nos seus f u damgntos e destriiir a pacatez do sertanejo, o qual pegaria,
por certo, em armas, em defesa do território do Estado de
que fizesse parte.
A reùivisão poderá sern feita, mas lentamente, como
consequência da evolução. uontra ela se levantaria, imediatamente, o sentimento de regionalismo que, confessemos
com franqueza, esiste robuslo, forte. no Povo Brasileiro.
As lutas aqui ocorridas, nos momentos em que a algazarra domina em torno desta tribuna, provam que irnperam entre 1-16s os sentimentos de regionalismo.
Como dissiparmos, como abolirmos tal sentimento, se
provocarmos a união de todas as suas energias com uma
tentativa de redivisão? Não. asse sentimento de regionalismo é tão grande que determinou, da parte de um dos
mais doutos magistrados que o Pais j A teve, jurista nota- .
vel, psicólogo profundo, sociólogo atilado, Pedro Lessa, a
opinião de que esse sentimento de regionalismo devia aconselhar a dualidade da magistratura, porquê receava que 8
magistratura de u m Estado não tivesse diante da fbrça
dêsse sentimento, a independancia precisa para julgar uma
ação entre a Uni50 e os Estados.
Pois bem, a redivisão, feita neste momento, seria o
maior dos desastres, seria 0 facho a acender a revolução
que dominaria de sul a norte, mas uma revolução sem destino, sem ideal, sem;rumo, que produziria a derruição do
Pais.
Apresentei, ent-50, emenda mandando que, ao +v@
de tal providência ser adotada, pelas assemb16ias legislativas dos Estados interessados nessa transaçáo verdadeiramente polftica, em duas sessões ordinárias sucessivas, o
fosse em duas legislaturas. E a razão eu a dei. Convocavase p elertorado de u m Estado afim de serem escolhidos os
seus representantes aos congressos ou assembl6ias estaduais. Não se trata, até ao momento da eIeição, de nehuma operação política como essa da incorporação de Estados, da cessão de uma fração do território de um Estado a
outra Estado. A Assembléia, reunida, levanta a idéia. Por
isso ao por aquilo, por tal ou qual' razáo, a Assembléia dá a
sua aquiescência á sugestão. Pergunta-ser não interessa B
soberania popular semelhante deliberação? O cidadão, oont r a a sua vontade, ou pelo, menos, sem s e r ouvido, não
vai deixar de prestar a sua obedígnoia aos poderes públi- oos do seu Estado.

-

-.

--

- 332 O SR. GENEROSO
PONCE- V.
porque uma assembléia estadual

Ex. tem toda a razão,

facciosa tanto poderia
opor-se a um desmembramento que realmente consizltssse
ao interêsse nacional, como poderia ser favorável a um
desmembramento ou anexação em sentido contrário. Assim, a emenda de V. Ex., que teve o meu apoio, da tribuna, assim como na. Comissão Constitucional, vem resolver
o caso com a verdadeira consulta ao Povo, porquê essa segunda legislatura, manifestando-se sobre o assanto, jfi objeto da decisão da primeira, realiza como que um plebiscito, em última análise.
O SR. ALFREDO MASCARENHAS - Suponhamos mesplo que não se tratasse de uma assembléia facciosa; mas de
assembléia que tivesse uma falsa percepção do problema,
encarando-o de boa fé, embora cometendo um engano, um
erro. A população do Estado seria concitada, chamada, convocada para dar ou negar a sua sanção ao ato dos seus representantes da legislatura que estava a findar o mandato.
Porquê só ai o Povo pode se manifestar; e esta primeira
manifestação não 6 inequívoca, não é eloquente, não é convincente, uma vez que não estava em foco a questão da
cessão ou do agrupamento dos Estados no momento em que
se fez. a eleição para a constituição desta primeira Assembléia .
Esta segunda convoc.ação 15 uma espécie de consulta 6
população para vêr se adota ou repele a medida que a Assembléia votou. E, como disse o ilustre colega, uma manifestação plebiscitaria. M não pode deixar de ser assim porquê, como há pouco acentuei, de acordo, aliás, com um dos
mais autorjzados comentadores da Constituição, João Barbalho, essa questão é eminentemente política, afetando, portanto, a soberania popular e, por isso, exigindo, para sua solução, o pronunciamento do Povo.
O SR. GENEROSO
PONCE- k id6ia de V. Ex. jii teve
também a aceitação de algumas das grandes bancadas, que
apresentaram agora ao Substitutivo a mesma emenda que
V. Es. havia oferecido ao antepro.jeto.
O SR. ALFREDO MASCARENHAS - Folgo em saber
disso, não porquê considere uma vitória para a minha bancada, visto como não pleiteiamos vitórias, senão porque me
apraz saber que. com a nossa colaboração, ficou inscrito na
Constituição, principio que importa num preventivo de grandes males.
Passo agora a uma emenda substitutiva, por mim apresentada, referente a assunto que, tem apaixonado bastante
uma parte da população desta Capital. A ajuizar pela manifestação da imprensa - e não sei se erro, dizendo-a unanime - tudo faz crer que ela apoia a emenda a que aludo.
Trata-se da- celebre questão das luvas. Diz a imprensa, a
una voce, que há uma verdadeira indiístria de luvas nesta
cidade. Os proprietarios que arrendam ou alugam suas casas a estabelecimentos comerciais ou industriais exigem uma
contribuição a que dão o nome de "luvasn, muitas vezes
igual, senão superior, até, ao valor da própria casa alugada.
O SR. PAULOFILHO
- EXtorsivm, essas luvas.
O SR; -4LFmDO MASCARENHAS - O ilustre Deputado
Sr. Milton de Carvalho apresentou emenda determinando
que o Poder Legislativo ordinsrio regule o direito da preferbnoia que assiste ao locatário para renovwilo dos arren-
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giza, limita, traça gmbitos para a lei ordinária a tal respeito
estipulando que essa preferência aos locatários só pode ser
dada quanto a estabelecimentos comerciais e industriais.
Fui um dos signatários dessa emenda e como eu, mais de
cem Deputados a subscreveram.
Como costumo, ao chegar á casa, procurei lembrar-me
dos atos que havia praticado durante o dia, para vêr se mereciam o meu aplauso ou a repulsa da minha conciênciaAssim, vi que não tinha sido correto em consentir que ela
se limitasse ao que realmente era.
Tomei, então, o alvitre de apresentar uma emenda
substitutivz, determinando que a lei ordinária regulasse o
direito de preferbncia que assistia aos locatários e sub-locatários para a renovação de arrendamento ou sub-arrendamento de imóveis destinados ao estabelecimento de casas
industriais e comerciais.
r.
O SR. MORAIS LEME - Os POVOS estrangeiros já têm
leis regulando a propriedade comercial, dando prefergncia
aos locatários e sub-locatários.
O SR. -4LFREDO MASCARENHAS - Perfeitamente.
Na França existe lei zêsse sentido.
A razão que me levou a apresentar a emenda a que me
refiro é a seguinte: a lei ordinária, conferindo ao inquilino
ou locatário o direito de preferência para a renovação de
contrato, tirava o locatário da posição de vitima, arrancando-o das mãos do algoz que era o proprietario. Entretanto,
muitos são os casos que conheço - em cidades menores,
sendo, portanto, aqui, em maior niímero - de individuos que
locam uma casa por prazo longo, sublocando-a, depois, por
prazos limitados. Esses locatários exigem dos sub-locatários, quando se dá a terminação do prazo, luvas para que
possam continuar a exercer a sua atividade comercial ou
industrial.
A emenda tirava, pois, o locatário do papel sofredor de
vitima, para torná-lo algoz do sub-locatário, que continuaria no seu papel infeliz,
A minha emenda substitutiva tem apenas o intuito de
ampliar o dispositivo, isto é, por ela, ficam livres da extorsão, da exploração, tanto os locatarios como os sub-locatários
- O SR. PAULOFILHO
- 33 uma providencia benemérita.
O SR. ALFREDO MASCARXNHAS - Não posso admitir o regime de dois pesos e duas balanças, isto é executarse o locatário da exploração, deixando-se, contudo, a ela exposto o sub-locatário.
O SR. BARRETO
CAMPELO A lei do inquilinato, em Portugal, por -um esquecimento igual a &se, resuItou iniqua,
pois garantiu os locatários, não protegendo os sub-loca~rios.
Os locatários passaram a exercer s6bre os sub-locatários a
mesma iniquidade, a mesma opressão que sofriam dos proprietários. Digo isto em apdio ás idéias de V. Ex.
O SR. ALFREDO MASCBRENEAS - A minha emenda
tem, exatamente, pòr mira impedir que haja duas vítimas,
evitando, ao mesmo tempo, que uma delas se transfo~mede
vitima em a o z .

-
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0 SR. BWTO CAMPELO V. Ex. tem toda a razão.
O SR. ALFRIEDO MASCARENEAS
Não me sobra o
tempo, Srs. Constituintes, pois a mór parte j& se escoou, sew n d o a observação que me fez o ilustre e digno Sr. Presidente, e quero entrar no estudo, ligeiro embora, de emendas
ao capítulo que diz "Do Poder Judiciárion.
Não vou estudar aquí o sistema preferível n a organização
judicisria, na formação do Poder Judici5rio. e s t e é, talvez,
na Constituinte atual, como n a de 1891, o mais debatido problema, 6 a questão mais estudada, mais mesmo do que aquela
concernente aos assuntos rGigiosos e aqueloutra que diz s8bre a representação, assuntos êstes que são verdadeiros explosivos nesta Casa; determinam barulho, vozerio, algazarra,
sempre que são abordados.
O SR. BARRETO
CAMPno
I2 devido á importancia desses
assuntos.
O SR. ALFREDO MASCARENHAS
Ou devido a qualquer coisa que rime com "ancia". Intolerancia, por exemplo.
Rão tome, porem, o nobre Deputado a expressão "intolerancia" como pejorativa, porquê as convicções, quando muito
arraigadas, quando têm raizes profundas produzem um ardor
de luta tal que podem ser traduzidas e se assemelham á intolerancia.
Dizia eu, Srs. Constituintes. que não ia estudar qual
o sistema preferido; se o da unidade de direito, de magistratura, de justiça e de processo, se o da dualidade.
Devo. entretanto, de passagem, declarar
pois tenho o
hábito de não calar o que sinto, antes anunciar sempre as
minhas convicções - que sou adepto, e convencido. da necessidade da unidade do processo (muito bem), porque ela
evitará muitos males. E, a tal prop6sito. devo referir, h&
poucos dias, nesta Caça. fui compelido pelo meu dever de
brasileiro, pelo meu amor ao Brasil, a assinar uma emenda
que, observado o rigor tecnico, n5o podia ser enquadrada na
Consf ituição. Cometi, pois, conciontemente, u m erro de
técnica.
O SR. ARRUDAFALCÁO
É O cúmulo da tolerancia.. .
O SR. ALFREDO MASCARENRAS - Absolutamente! Seria trair a confiança dos que me mandaram para aqul, dèsrespeitando o mandato com que fui honrado, se nesta triz
buna não falasse com toda lealdade e sinceridade, como
agora.
Sr. Presidente. o ilustre, Deputado por São Paulo, senhor Correia de Oliveira. apresentou-me uma emenda. que
já foi publicada e se encontra. no momento, sob a apreciacfío
.da Comiss50, emenda pela qual se tornaria necess5rio o recurso das sentenças anulathrias de casamento. Objetei, desde logo. ao meu distinto colern que tinha escrúpi?lo em assin5-Ia. pois tratava-se de mat6ria estrit,amente processual;
não ohstanfs. pouco depois nela lancei minha assinatura. E
por que o fiz ?
O SR. ARRUDA FALCÁO Para s a w r mal muito maior.
Perfeitamente. PaO SR. ALFREDO M-4SCARENFI.48
: rece que V. Ex. tem o dom de adivinho. Talvez o hábito de
apartear dB a V. Ee. o poder de penetrar o espfrito do
orador.
Acontece. por6m. que a dualidade do processo. que me
pareceu e talvez ainda me pareça mntc5ria vencedora nesta
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Casa. determinaria resultado peor, isto é, daria lugar 4, bdústria de nulificação de casamento. E todos conhecem os
grandes escaridalos que por aí afóra se têm verificado, em
virtude das anulações de casamento.
Há poucos dias fui informado, por um dos mais eminentes membros da Assen?bléia Constituinte, de que em Estado longinquo desta Capital, nada menos de quatro casa-.
mentos haviam sido anulados. Tal ocorrs, entretanto, porqud
os Códigos dos Estados, nos quais a referida indústria se vem
desenvolvendo, não estabelecem o recurso indispensável no
caso.
Assim, como a dualidade do processo se me afigurava
idéia vencedora, julguei que o único meio para evitar tão
grande mal, esse de dissolução da família, com prejuízo para
os interêsses morais da sociedade, era cometer-se o aludido
erro de técnica, e, consentindo-o, eu contribuia para que se
consignasse na Carta Magna uma medida processual.
Idêntico êrro, todavia, não quis eu praticar
e confesso neste momento muito de propósito
quando recusei
firmar emenda de autoria do meu nobre colega, Sr. Barreto
Campelo, dispondo que as penas superiores a cinco anos fossem cumpridas em colònias correcionais ou em territórios.
Entáo, declarei a S. Es. que, em se tratando de matéria rigorosamente criminal, não devia nem podia constar do texto
constitucional.
Releve-me a Assembléia a franqueza com que me manifesto, afim de que fiquem evidenciadas as razões que, no meu
modo de ver, militam a favor da unidade do processo.
O SR. BARRETO
CAIGELO - Neste ponto, perd6e-me dizer que estamos em desacordo absoluto, porquê considero materia constitucional tudo quanto se inscreva na Constituição.
O SR. ALFFLEDO MASCARENHAS
Não tem razão
V. Ex. Se, acaso, se introduzisse na Constituição um Código
Penal, um Código Civil, um Código Social, ou, emfim, todos os
códigos, passariam êles a ser matéria constitucional ?
A Constituição trata normas, consigna as linhas mestras,
é uma planta, marca os limites dentro dos quais se deva
legislar. Ela, porem, não desce a detalhes, que ficam para
as leis ordinarias e, tamb6m, para as leis processuais.
Diz o substitutivo, no art. 96, o seguinte:

-
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"0s juízes togados gozarão das garantias seguintes :
o) vitaliciedade, não perdendo o cargo senão em
virtude de sentença, esoneraçáo a pedido, aposentadoria voluntária, ou compulsbria, aos 75 anos para os
Ministros da CBrte Suprema e do Supremo Tribunal
Militar e dos outros tribunais federais, e, aos 70 anos,
para os juizes singulares. "
Pergunto: por que podem os Ministros da Corte Suprema
e do Tribunal Militar conseguir a aposentadoria aos 75 anos,
ao Passo que os jnízes singulares podem obtê-la aos 70 a p e
nas ? Qual a razáo dessa desigualdade ? Não atino, senhores,
com o crit6rio escolhido pela Comissão, ao elaborar o substitutivo nesse ponto.
O SR. ARRUDA FALC-O Essa desigualdade constitue
verdadeira injustiça para com os magistrados inferiores.

-
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O SR. ALFREDO MASC-NHAS
Se a Comissão
considerou as funções, náo pode proceder tal critério, porquê, quanto mais elevadas forem elas, tanto maior será o
trabalho.
Isto posto, apresentei emenda mandando uniformizar o
limite de idade, eliminando-se as palavras "aos 7 0 anos",
e "federaisn. Assim, todos os magistrados federais serão
aposentáveis-aos 75 anos de idade, pois entendo que as razões que existem em favor de uns devem prevalecer para
os outros.
O SR. MORAISLEME Não seria preferivel tamb6m re- '
duzir para 70 anos a idade para compulsbria dos Ministros
do Supremo Tribunal Federal?
O SR. AWFFLEDO NASCAFiENHAS
Acho POUCO.
O SR. BARRETO
UMPELOE não seria ac011selhável
fosse eliminada essa compuls6ria?
O SR. ALFREDO MASCARENHAS - Não; 6 indispensável.
O SR. LUIZ CEDRO Temos inúmeros magistrados que
encaneceram e prestaram serviços até o último momento.
O SR. ALFREDO MASCARENHAS - Mas dos 75 anos
em diante já não podem mais prestar êsses serviços, por
isso mesmo que têm encanecido. Seus ideais amortecem,
suas energias diminuem até desaparecer, suas operações
cerebrais não têm a mesma potencialidade, o mesmo vigor.
O SR. PAULOFILHO Exatamente como acontece com
todos os demais funcionários públicos.
O SR. ALFREDO M-4SCARENHAS
Perfeitamente, I3
a idade da incapacidade.
Por essa razão, entendo que o liO SR. Lu12 CEDRO
mite deve ser reduzido a 70 anos. Alias, V . Ex. deve ter
conhecimento da manifestação quasi unanime do Supremo
Tribunal Federal neste sentido.
O SR. ALFREDO MASCARENHAS
Acho essa idade
pouca. Não há, entretanto, prejuízo para os magistrados,
aos 70 anos.. .
O SR. LUIZCEDRO Será pouca, em relação a casos
excepcionais, não, por6m quanto á regra,
Com relação á
O SR. ALFREDO RfASCAFiEiYHAS
regra, acho pouca, porquê se o magistrado, aos 70 anos se
sente esgotado, tem para isso o recurso nas próprias mãos,
requerendo a aposentadoria. A compulsória visa evitar que
eles se enquistem, adiram, se engastem nos cargos, com ineficiência, impedindo, ás vezes, possam ser preenchidos êsses
cargos por elementos capacitados, em favor da-justiça e da
sociedade.
O SR. ARRUD~FALCÃO- Disso há. dolorosos exemplos
entre n6s.
O SR. ALFREDO MASCARENHAS - Eu disse que vinha
aquí trazer minhas sugestões corporificadas em várias
emendas, produto da observação de 40 e tantos anos de vida
repyblicana.
O SR. ARRZIPA FaCííO
Se V. Ex. permitisse, eu insistiria em ressaltar o dano que essa medida causaria & magistratura. .
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dever de pedir permissão, mas, sim, o direito de dar o
aparte, com o qual muito me honro, sem esse postulado.
O SR. h ~ m - 4
FALCBO Bondade de V. Es. Mas, eu
insistiria no dano causado á magistratura, que seris privada
de magistrados como o atual Presidente do Supremo Tribunal, por uma questão de idade, quando vemos o Presidente
da Alemanha exercendo suas atividades, aos 90 anos.
O SR. ALFREDO MASCARENHAS - São raros Asses
casos como os de Clemenceau e Gladstone, e outros se não
repetem com frequência. Vultos como esses dois que, aos
90 anos ainda fazem prodigios e realizam obra de homens
do 30, não existem muitos no mundo. E assim 6 qus são
citados em número que não ocupam os dedos das mãos.
0-SR. ARRUDA FALÁO - Hornecs como o Presidente do
Supremo Tribunal, o Sr. Edmundo Lins e o ilustre orador
prestam serviqos enquanto vivem.
O SR. ALFREDO MASCARENEAS - Mas, chegados a
certa idade, a regra 6 que desapareça a eficiência.
Vamos a outra disposição. O art. 107 manda que os Ministros da Car- Suprema sejam nomeados pelo Presidente
da República, com aprovação da Camara dos Estados, entre
brasileiros natos. de notável saber, que tenham condições
para sua nomea~ão,35 anos no mínimo e 65 no máximo.
Senhores, neste particular, estou com o ilustrado Deputado Sr. Levi Carneiro, que deseja como idade mAxima
para que possam ser nomeados os Ministros da C6rte Suprema a de menos de 60 anos, ou melhor, at6 60 anos.
Vêde que imoralidades - classifiquemos assim, com
franqueza, embora rude, - que imoralidades não se podem
perpetrar com Asse dispositivo!
O SR. -QRRuDA F-CCÃO. - Creio que, assim, Pedro Lessa
-não iria até o Supremo, o que seria um dano irreparável
para o Brasil.
O SR. ALFREDO MASC-4RENHAS - Um Ministro da
Suprema Cdrte, at6 os 35 anos de idade, pode ser nomeado.
Mas o prdprio substitutivo estabelece que aos 75 ele seja
aposentado compulsoriamente. O art. 96 estatue que os
aposentados compulsoriamente tem direito aos vencimentos
integrais. Logo podemos chegar á conclusão de que aos 65
anos A seja nomeado para a Suprema C6rte e- aposentado
aos 75. com todas as vantagens: isto é, um homem com 10
anos de s e r v i ~ opúblico ir& gozar das vantagens daqueles que
encaneceram nesse .mesmo servi~o,ou vantagens maiores
do que as que podem obter os outros membros do Poder
Judiciário, no Brasil. Não é, pelo menos, moralizador êsçe
processo.
O SR. B--WICMCMPELO- É iníquo e desigual.
O SR. ALFREDO MASCARENHAS - Não digo, porém,
que isso se de, mas não é impossfvel.
O SR B.~NIETO
CKIWELO - Digo que se dar& certamente.
O SR. ALFREDO MASCARENHAS
Não quero ser
pessimista, nem julgar assim mal -os homens de amanhã..
Não tenho o direito de faze-10, mas se hà alguem, cujo sen.- - - - -22 V O L U ~XV
~E
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timenlo ou iiistinlo de previsibilidade não tenha limites, 6 O
const.iiuinte, o legislador.
L
Esta previsibilidade deve ser tão extensa que fechadas
fiquem as portas para a imoralidade: para o escindalo, para
as coisas incoriiessiveis.
O SR. I R E S ~JOFFILY
O
- Ss é que para isso todas as
po1.1as ficarem fechadas. ..
O SR. ALFREDO MhSCBREXHAS - Fechadas, s6 poderão ser Lr~nspoçlaspelo arrombamento que produz ruído
c 115 de p~oo'uxir. naturalmente, lesantc. OU, pelo menos,
acustições que inutilizar50 aquele que as arrombar.
Emencla 5 . Esta emenda é ao 3 4" do art. 120. Diz 0
ar[. i 2 0 :
"O Minist6rio Público s e r i organizado nas justicas dti Uniúo por leis federais e. nas dos Estados, pelas
respectívzs assembléi~s_Legislativas.
C, 40 Os mcn~brcs-do 3finislério Público Federal
serão nomeados mediante concurso de provas e só ;
perderá0 os cargos por sentença, ou decreto fundamentado do Presidente da República, precedendo proposla do Procurador Geral ou processo administrativo em que sejam ou~idos."

Aa redasáo deste parágrafo h5 um "só" que considero
dispcnsi~clc a p a l a ~ r a"ou' que aparece repetida.
l'roponho. Sr. Presidente, a supressão dêsse processo
pelo qual o Procurtidor Geral da República perde seu cargo,
isto é, o do decret.0 fundamentado do Presidente da República.
Senhores, até entzo. dentro da Constituiçác de 24 de
Fevereiro. os membros do Bfinistério Público não eram providos por concurso e sim por nomeaçiio do Poder Esecutivo.
Podiam s e i consequcncia do protecionismo, do favoritismo as
suas noincaçóes. asse decreto. entretanto, vem fazer do
cargo clc Proc~iradorGeral da República nos Estados uma
conquista, cJc vez que estabelece que Sle só pode ser provido
por bachareis ou doutores em Direito e alcançado em corcurso de provas.
Ora. o indivíduo que se submete a concurso e que porventara dele sái ~ l t o r i o s odS provas eloquentes da sua caacidade intelectual e da sua compctBncia literária e jurfdica
para exercer o cargo. É. natural
e n5o acredito haja um
legialadqr ordinário que assim não pense - é natural que, entre essa provas. o legislador náo exija somente- as que demonstram a capacidade intelectual, a cultura do candidato,
mas tarnbém aquelas que atestem outro predicado essencial
ao magistrado. mais importante talvez que o da cultura
o da idoneidade moral.
Ora, se o homem, depois de apresentar. sobejas provas
de capacidade intelectual, de capacidade moral, é nomeado
para o cargo, não deve favor a quem o nomeou; o cargo 6
uma conquista sua, foi por êle galgado em virtude de seu
esfbrgo, de s u a idoneidade moral, de seu proceder transato.
Como d a r ao Presidente da Repiíblica o direito de demitir este homem, investido nas funções de Procurador Geral
do Estado, fungóes extraordizlriamente árduas, porquê
6 o anteprojeto que o diz, com eloquencia - o Ministério
Piibllco é o defensor da sociedade, é o defensor da lei?
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- 330 Um cidadáo quc provou capacidade moral e intelectual
não
pode ser despojado do cargo que conquistou, por um simples decreto do Presidente da República, consequ&ncia, muitas i-ezes, de capricho, de intriga ou calúnia._
O SR. PRGSIDENTE
- Advirto ao nobre orador que faliam ciiico miiiulos para t6rmino do tempo de que dispõe.
O SR. ALFREDO MASCARENHAS - Agradeço a V. Ex.
Se a demissão - como dizia - tiver coom base uma
calúnia que se atirou a esse homem, s e r i uma pena infarnnn:c quc irli refletir até soùre sua prole. E, Senhores, uma
~)i,'nic:Hn assim imposta 9 a forma maior da tirania - conderias50 sem ouvir o condenado, condenagáo sem defesa, COE;
denatt'io que o espírito do s é c ~ l onáo pode tolerar!
Assim, propús na emenda a retirada desta forma de
demissão, isto é, por decreto do Presidente da República.
Sijrnente em processo regular administrativo o acusado poder5 perder o cargepara cujo esercicio se revelar incapaz;.
O SR. CARLOS REIS - -%li;is, não se compreendem coisas táo opostas: s e ~ t e n ç ajudiciária e decreto do Presidente
d 3 República. ..
O SR. ALFREDO MASCAFCENHAS - Perfeitamente.
Há outra de que vou tratar ligeiramente.
Reza o subst.itutivo, no Capítulo VII - "Da Justiça dos
Estadosn :
p a r 3 ser defensor da lei e da sociedade, em concurso,

"-krt. 123. Cabe aos Estados fazer a diviçio e a
o%ganizar,ão. .............. ...................

...........................................
w

f) íixri~.úodos-vencimentos dos desembargadores
dos Tribunais de Relac,:lo, em quantia nzo inferior ao
que percebem os secretarios do Estado; dos juizes,
rias capitais, pclo menos em dois terços dos desembnrgadorcs: c dos demais uizes, com d i f e r e n ~ a nnEo
~
excedcntc a 30 % de uma categoria para outra.

Tou fazer, nestes $ltimos minutinhos que me re.tam, as
p a i a ~ n sgaloparem, na express5o do Deputados Carlos Reis. ..
Tomemos por exemplo
e não me condenem por lançar
máo da hipótese, porque a hipótese ilustra a tese
tomemas por exemplo. a Baia.
1Jm SPcretArio de Estado vence 3:000$: !ogo. de accrdo
com a disposição do substitutivo, OS ciesembarg3<-iores terão
tan1à6m 3 :000$000. 0 s jriizes da Capita!, por isss que ficam
com dois tercos. percebrão 2:000$000; os clernais jsizcs t ~ r ã o
esses vencimentos. com abatimento de 30 %.
A conclusão a que chegamos 6 a de que, havendo na
. Bai3, cçmo em muitos outros Estados, quatro categoc;a3 de
eomurcas. sendo a quarta a da Capital, o juiz deste vencer5
2:0@05030: o de 38 entrancia. 1:4OC$: o de 2a, 980s: ;. o de
.'1 ficará reduzido ao miserável vencimento de 6ãSSOCO.
Com esse dinheiro, na Bpoca atual, nem poderá matar
a fome. quanto mais cobrir a pele e comprar livros. despesa
indis~ensfivelpara um juiz, sob pena de se tornar k*c>mpleto
por não acompanhar o progresso da oiencia do direito.
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Poder-se-& mesmo, garantir que um governo de Estado,
sob o fundamento de economia, senão com o intuito de perseguição, deise de fazer essa redução de vencimectos?
O SR. ~ E N B OJOFPILY
- A redução de \lenclmentos não
é possível. Estes são irredutiveis.
O SR. ,QZ;FREDOMASC.4RENHAS - Os vencimentos $0
-- irredutiveis, pela Constituição de 9 i . Entende-se assim para
os magistrados que jB o são. Falo, entretanto, tendo em vista
a organização da magistratura, diante da Carta Constitucional a ser promulgada. O artigo, como está, dá enssnchas B
reduqão dos vencimentos. A irredutibilidade dos vencimentos dos juizes, repito. era assegurada pela CcnatitniçHo de
31, que B finada e não produz mais efeito.
Os magistrados, portanto, ficarão ameaçados da grav6
ofensa aos seus direitos.
E, Sr. Presidente, qual o homem de capacidade, qual o
moço Oe criterio, qual o rapaz de valdr, qual o bacharel
que, tendo conci8ncia de seu saber, confiança no seu proceder ingressará na magistratura ante a perspectiva de tão
miseráveis vencimentos?
Isso me leva B concIusão de que teremos magistratura
ma, porquê os capazes fatalmente dela se afastarão. S6 os
incapazes se sujeitarão a perceber quantia insufiente para a
prdpria subsistencia.
O SR. NERO MACEDO
- Realmente. S6 irão para ela os
incapazes.
O SR. .ALFECEDO MASCAREXHAS
Perfeitamente. E,
náo conheço perigo maior do que o da magistratura incapaz.
porque da justiça, digam o que quizerem, depende mais s
felicidade dos povos do que dos canhões que estão em tnrno
deles para garanti-los. Sem ela não p6de haver progresso.
. .Tá houve quem dissesse que povo sem justign é povo morto,
digo eu que povo sem justiea 6 putrefáto.
O SR. InsxEo .TO~;.I;~L~
i3 por isso que quero a justiça
unificada e federal.
O SR. ALFREDO MASCARENHAS
Sr. Presidente, fia
por cumprir o meu dcvcr, do mcllior modo possfvel.
O SR. ARRUDA FALCÃO
Brilhantemente, com toda
proficiência (Apoiados)
O SR. ALFREDO M-4SChRENHAS
Eram essas as :Td
versas emcndas que tinha a justificar.
Como Brasileiro, e tendo o eleitorado do meu Estado me
mandado para aquf, entendf que deveria fazer o sacrificio
ile, enfrentando os perigos, subir á tribuna para trazer a minha colaboraç~o,pobre e desvaliosa.. ,
O SR. PAULOFILHO-Brilhante
colaboração. (Apoiados).
O SR. ALFREDO MASC-4RENHAS
. á obra constitucional.
Lastimo não poder continuar, afim de provar, sobretudo,
que o representante do povo baiano que 6ra vos fala, usou
daquela mesma sinceridade que usam sempre aqueles qae
para aquí o mandaram, porquê, Srs, Constituintes, a-pesar-de
já velho, tenho ainda no espírito a esperança, w? t6m os
que se acham no verdor dos anos e sinto pelo Brasil o entu- siásmo que sentia aos vinte anos.
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O SR. NERO MMEDO - Há aqui outros mais velhos que
não ahdem á idade. .. (Risos.)
O SR. ALFREDOM A S ~ N E ~S ISSO,porkrn, não significa
que não sejam velhos.. .
Com êsse ardor, com êsse sentimento que tenho pela minha Pátria, Sr. Presidente, desr,o da tribuna, I o r m u l a u d ~
votos para que n6s todos acertemos e possarnos fazer uma
obra, construir um edifício, na comparacão de que no principio falei, votar uma Conslitui~ãocapaz de permanecer por
algum tempo. Façamos, pois, as nossas preces, para que
existam homens capazes de cumprir essa Constituição e para
que a próxima Assembléia seja constituida de homens cctncientes das suas responsabilidades, dos seus deveres e que
como brasileiros, tenham uma religião - a da Pátria - e
um dever - tudo fazer pelo Brasil, objeto dos nossos carinhos, ídolo da nossa adoração! (,Uuito bent; m u i t o b e m .

Palmas. O orador 6 cumprimenlado .)

Durante o discurso do Sr. -4lfredo Mascarenhas, o Sr. Antdnio Carlos, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Pacheco de Oliveira, ioVice-presidente.
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O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Morais Paivã.

O Sr. Morais Paiva (Para explicação p e s s o d ) - Senhor Presidente, Srs. Constituintes: Mais uma vez venho
ocupar a atenção desta Assembl6ia, para justificar emendas
apresentadas pelos representantes dos funcionsrios públicos e que sobremodo interessam a honrada e laboriosa classe.
Como já tive oportunidade de dizer e repito agora, constitue a base fundamental de todo organismo administrativo
a seleçiio dos candidatos aos empregos públicos, que tendem
sempre a aumentar em número, n a proporção inversa da
conciencia profissional e da dedicação ao serviço, E isso
acontece, pelo desanimo que reina na maioria dos espiritos
provenientes da falta de garantias aos bons empregado?, falta que se cvidenceia nas provas de habilitação, cujo ~$fJamento é quasi sempre eivado de parcialidade; na classificação, poucas vezes respeitada; nas promoções, onde o favo-ritismo concorre em larga proporçáo; at6 ae amparo final
á decrepitude, que tardiamente é concedido, depois dos
inúmeros obstáculos que se lhe antepõem.
A deplorável influencia desta situação B por: demais
conhecida, para que haja necessidade de insitir, pois são
comuns os protestos veementes e os recursos contenciosos
provocados pelas promoções escandalosas e as injustiças
praticadas. É dai a dificuldade que se experimenta em
todos os serviços, para assegurar a fiel execução dos regulamentos e obter-se um rendimento elevado de quem sabe
que o seu futuro depende menos do valor do próprio trabalho do que do apadrinhamento de um influente ocasional, cujas informações, embora destituidas de toda qualidade e competência para julgar, prevalecem sbbre as propostas e informações dos superiores hierárquicos aos quais
diretamente está subordinado o empregado.
Muito teria que dizer sbbre esta face da questão. Entretanto, o tempo de que disponho 9riva-me d e mc.$on-

gar, c, por isso, passo a tratar do motivo principal de
miclia preser?ça nesta tribuna. Considerando a nomeado,
estabilidade. promoção e aposentadoria os pontos essenciais
para a coriquista de bons funcionlirios, limito-me hoje a
tratar da aposentadoria, estando o meu eçforsado colcga de
ibcp?exenlac50. Q r . Kogueira Pcnido, e~?car:*cgadode d e CCIIder, con? o brillio de rua cultura. ..
.4
iiíuito agradecido a V. Ex.
0 SR. ~ 0 G ~ ~ 1 F iPEXIDO
O SR. RZORATS PAIV-4
... que todos conhecem, a
parte referente á. estabilidade e ac p?cccssc. dc promoç50.
O SR. XERODE ~ Z A C E U O - 13 uma justiça &se elogio.
PES;DO- Genti!eza dc nobre colega.
O SR. XOGUEIR.~
O SR. AZORrlTS PIIIV-4 - O nosso ilustro colega c meu
disl.into amigo Dr. Pedro Vergara. cm not&-(e1 discurso
aqui pronunciado, eslenùeu-se em longas considerar,ões
sobre o p~.o!)lcrna do funcionalismo público, focalizando
vilrios aspectos, inclusive a relevante qilesiião de saber se
o ernprSpo público ou a iuncáo pública. seja qa2l fsr a sua
natureza ou a sua categoria, 6 u n contrato. ou é uma relar20 de dependência, pura e simples, entre o Estado e os
seus servidores, concluindo, depois de fundamentados e s6lidos argumentos. que a nova Constituição deve conter uma
disposição gen6rica resultante da ampla obrigacão para o
individuo e para o Estado, com alternados deveres para o
Estndo e para o indivíduo.
O SR. NERO DE Rbcmo
O trabalho de S. Ex. constitue elemento precioso para o código dos funcionários públicos.
O SR. PEDROVERG..R~- Muito agradecido.
O SR. MORAIS PAiSTA
Aqui ficam as minlias palavras de pleno assentimento Bs conclusóes do ilustre colega,
com as quais estou de inteiro acdrdo.
Sdbre aposentadorias. fez bnihém o estildioso e culto
rey,reserif.an;e ,gaúcho apreci8veis consideraçõss. que as
funcionários públicos. reconliecidos, .i&mais olvidarRo.
As emendas que, relativamente 5. aposentadorin, tive a
Iionra de apresentar, juntamente com o meu digno companheiro, Dr. I\ío,weira Pcnido, tratam dos prazos para o
g6zo dessa vantagem, de como se devem contar cfsscs prazos,
e da conpuls6ria, esta resu!tnnte ri3 iav3Iir!~z. L!D 1en:po d e '
servico e da idade.
Propuzemos a aposentadoria com os vencimentos ji?famais Dara o funcionário que se inutilizar em ato de s c r v i ~ oe
na defesa militar do pais ou de suas instituicões, ou que fOr
acometido de lepra, tuberculose, -cancro, cegueira, alienacão
mental ou outra doenga incurável e contagiosa que o inhabilite para o serviço público, qualquer que seja o tempo de
servieo.
O SR. NOGITEIR~
PENIDO- Confirme le.sis!nniiu já esistente.
O SR. MORAIS PAIVA
Essa medida. adotada em vários Estados e no Distrito Federal, já faz parte, embora cnr!l
a amplitude que lhe dá a emenda, d a legis!a~áo federal, iaade 1928, em referhncia aos funcionlLrios que se invalidar*.;)
para o serviço do respectivo cargo (decreto n. 5.436, d? 10
de janeiro de 1938) e aoç que forem aco:netidos rlc lepra .:decreto n. 5.565, de 8 de novembro de 1928).
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Ea!ender o btncficio a2r que s? ir!uti!iznr~m na defesa
militar do pais ou de suas inst,itiiiq?es, aos Qilr: 9rest.ir.em
serviços em sasos dc e?ic',e:nizi ou f o r e s arorn.?tisfos de CPgueira, ioucura, ~:iralisia.cancro, tuberculose ou qua:nii+:r
outra docl~:c:t incurável ou contagiosa, nada mais repressnla
do que a ~ . ~ . t r l i j u i ~;'iltic~~ia(.
Sr)
justa P. ~ot~r~1tiÙo.
~UTIRT?~
o Esk~ùod e ~ cdar nos que se sacrificam no u E dc servi-10
ou nos seus semeiliantes.
Pro~uzemostamib6n-i pile "fosse rontadù, parn a zposentadoria do funcionário, o tcn-ipo dc I;ccni.a, salvo parn trapróprios intcrCcscs, c as faltas jusliiiçadas, at6
tamento
GO dias e m cada ano". C decreto Icgislatiro n. 1.178. de 16
de janeiro de 1904. no $ li do artigo 1°, manda n5o ciescontar na contagem rlo tempo para a aposeniadoriri as falt23 justifieadas por moléslia ocz licença, até GO dias em cada ano,
neni as licciiyaj. ate seis meses, consot~ntcn disposto no artid e t: rie novcmbro de IS92. em pleno
go 60 do cicci r t o n. 1Ii,
vigor. Como se v?. Csse cicci- to. dc 4 1 anos alrnz. encerra uir>a
disgosi-50 rigorosa, 4ge o cspirilo menos !ibcrnl rcpclc. por
isso que n5o sc pude comprcecdcr que n iim Cunccion5ri: que
por doença, foi obrigado a ae licenciar por tc?mpo mpecior a
seis meses, além dos desconlos nos vencimentos. a que ficoli
sujeito, ainda vem esse tempo, em que por motivo imperioso
deixou de coniparecer h re11artiç50, seja computado para a
sposen tadoria.
,
,
Rclatiwrncnte :io tempo pnra a nposentado~incom vencimcnlos integrais, cu.ia conlagcm. divcrsns emcndai conaignurn aos funcioncírios quc d~sempcnharnencargos su.jcitos LS
intclmpér.írs. n riscos iminrntcs dc vida no próprio serviço
(como em I?horntórios químicos, em vias de comunicação marft~ma,fluvial, terreslre ou a&~-c&),
a pernoites regulmentares, c oulrr's trabalhos consunlivos oii arriscados, ptwopuzemos
a reduçYo pnra 25 anos, ntnndendo 5 ncceasidndc de amparar
alguma? ,cInsscs quc prcsentemcntc n5o usufruem essa vanLagcrii. ,i:i crn vigoio. ti6 niuiloa anos. em mais d c um Esla- .
do. no Dislrito Fotlcrnl c cm vdr'ios serviqos da UniEo.
O SR. XAI'IER DE O L I V ~ I M
Neste particiilar. seria de
justiça salicnlar, por cnemplo. os medicas Icgisttis do nosso
Tnsliluto Mõdico-Lcgnl. os quais tcem um trabalho intensivo.
a o que
diuturno. nocturno muitas vezcs, sem quc jamais
mo Dnrcce
al&urn deles tenha sido aposentado com tempo
integral do scrvico.
O SR. MORAIS P A N A
Muito obrigado pela preciosa
colaboraçíío do V. Ex.
Na Administracão ~ e d e r a 1 ,rcalmenle, j:1 sc aposentam e
reformam com 25 anos de serviço, por exemplo, os empregados d a Inspetoria de Transito, da Guarda Civil, d a 4a Delegacia Auxiliar, do Corpo de Bombeiros, da Policia Militar;
e, sem que nada o justifique, essa vantagem não alcança os
empregados dos correios ambulantes, os estafetas e conduto-res de malas embarcados, os funcionários da Policia Maritima, Serviço de Imigração dos Portos, Policia Sanitária Marftima, do Tnstituto Medico-Legai, da Guarda Aduaneira e outros, inclusive os Delegados e ComissBrios d e Policia, que não
tem dia nem hora para o desempenho de suas funções.
O Sx. LGIZS U C L ? ~OS jornais de hoje mesmo mostram os sacrifícios a que se expõem os comicoários de policia, noticiando o caso de u m comissário que, no cumprimenta Je
dever, quasi foi assasrinado por uma bbria.
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Ií justo, pois, que se incluam os comissiirios e delegados na
aposentadoria antecipada de vinte e cinco anos.
O SR. X - i v m ~DE OLTVEI~A- Peco licença para incluir
nosse número tarnù6m os emprerrados da Assist&ncia a Psicopatas, que aí se expõem a graves riscos.
O%
' .I
KOGPEIRAPENIDO
- Realinentc, conceder-se aposentadoria antecipada ao pessoal de categoria propriamente
inferior e negá-la aos delegados e comissários, como acaba
de fazer notar o nobre Deputado. Sr. Luiz Sucupira, seria
uma distinção odiosa. É necessiirio que a medida seja extensiva a todos aqueles que se expõem a risco de \,da no
cumprimento de seus deveres.
O SR. IIORAIS PAiiTA - Pela legislação anterior, os
empregados do Trafego dos Correios tinham direito B aposentadoria, com os vencimentos integrais, quando contassem 25 anos dc scrviço ou quando se inx-alidassem n a função do ccrgo, por mol6stia. i n ~ u r á \ ~ eou
l em consequência
dr, d ~ z a s t ~nii
r , ~ciilcntcque os toimnsse incapazes para o serv i (decreto
~ ~
n. T.GS3. 12,: 11 de norcmhro de 1909, artigos 279 e 489) ; por que, no entari' :aos funcionArios do
Tráfego d2 Central do Brasil e outras ferrovias da Cniáo
e aos dos Te!c'graios essa me8ida não atinge?
Finalmente, ?ar; mais ar,entiiar a justiça da emenda,
limito-me a focalizar a s i t u a ~ 5 0dos funcionários que exercem funçao exclusiva e privativa de farolagem ou sinalação dos portos e ilhas e de zona litoranea do país e dos que
servem nos postos fiscais, isolados, sem o mfnimo conforto,
sujeitos ás fúrias dos elementos e ás reações dos defraudariores do fisco c. na maioria das vezes, sacrificados pela
insirlios:~ tubci.culoic ou pclii palusli-c impenitente. quando
o tiro traiçoeiro, ou o suicídio, em desespero de causa, náo
resolve circiinstanrias 1:itgicas que a rniscria prepara.
O SR. Nato ~:.ICISDO
V. Ex. poderia iliislrzir seu discurso com muilos falos reais, ocorridos nas froiiteiras, principnlmcnte no Rio Grande do Sul, ondc o conlrabnndo se faz
A múo armada.
O SR. MORAIS PAWA
Diversos cnsos podia invocar
abonando as minhas palavras: basta, entrctnnto, citar npenas dois que, talvez, sejam conhecidos por muitos Srs. Constitituintos. Consiste o primeiro no desespero de um faroleir o que s6 de cinco em cinco dias recebia as provisões. Certa
vez, depois de afastar-se a lancha, enlouqueceu a mulher do
fiel vigia. Na solidão, sem recursos, viu-se o infeliz na
triste contingencia de amarrar a sua bondosa companheira e
assistir, dia e noite, fi agitacão terrfvel da demente, ate á
volta da lancha que a conduziu ao -hospicio. E ele ficou s6,
cortindo, angustiado, a sua infinita desventura.
O SR. Nmo MACEDO- V. Ex. devia acrescentar: Se tivesse ~ o r r i d o ,qual a situaçzo desse homem, diante de u m
cadáver e sem poder enterrá-lo? Haverá sacrificio que se
possa comparar a êsse 2
=
O SR. MORAIS PAIVA - Assisti, Senhores Constituintes, no pequeno Sergipe, onde um povo trabalhador e
ordeiro, cultúa o grande amor B família e ardorosamente
sabe querer a Pzítria extremecida, quadro menos tbtrico,
porem. bastante doloroso. Eis o segundo caso. Existia ai,
num Iogar denominado "Parapiica", pr6ximo B barra do rio

-

-

São Francisco, um posto fiscal. Referindo-me a essa dependência, em relatório apresentado ao Sr. Ministro da Fazenda, em 1920, disse o seguinte: - "Parapiíca é rim ponto
admirável para a boa fiscalizaçiio, por ser passagem obrigatdria das embarcações que conduzem sal diretamente das
iãbricas, possuindo ainda extenso mangue, &e onde industriais retiram lenha: mediante o pagamento de determinada
importancia por tonelada. É de toda a conveniência, DO:-tanto, a conservação dêsse posto fiscal. Bem diz o Sr. Admi-.
nistrador (referia-me ao Administraõor da Mesa de Rendas
de Vila Nova) que 'em nenhum outro ponto se pode.
exercer a fiscalizacão em tão fatoráveis condições, precisamente porquê o trAfego de embarcações se realiza aí por
maneira a náo poder escapar ás vistas do fiscal". Dista sete
léguas de Vila Nova e possuia unicamente duas casas - a
do fisco estadual e a do federal. - Esta, construída h&
longos anos, quando a Mesa de. Rendas dependia da Alfandeg a de Penedo, foi, por iniciativa particular, reconstruida
em 1914. Atualmente (dizia eu em 1920) está em complet a ruina e será doloroso, para a Fazenda Nacional, que a recompensa ao funcionário que aí reside, exilado intcirament e do consfvio social, sujeito 6s reações dos defraudadores
do fisco, seja o sacrifício de sua vida, pelo desabamento
inevitável do t u g ú ~ ~ ique
o se v6 obrigado a habitar. E,
depois de demonstrar a importancia da renda arrecadada,
terminei, entre outras providências julgadas necessárias,
opinando pela construr,ão imediata de uma segura rcsidência para os funcionãrios".
As providencias? - O casebre ruiu, e o põsto foi
extinto.
E que se passara nos postos -fiscais e nas agencias
aduaneiras que vêm pontilhando toda a imensa fronteira
do Brasil?
Assim, Senhores Constituintes, nada mais justo do que
permitir a &sses dignos funcion8rios - verdadeiras sentinelas do er&rio e do soss8go público - um descanço, ap6s 25
anos de trabalho sem horário fixo: isto é, o direiot de viver .
no seio da família, já que não Ihes assiste o direito, entre outros, de educar os fillios e conhecer os progressos da cívi;
lização.
Voltando fi contagem d c tempo de servipo, que t.30 de
perto interessa ao funcionalismo, consideremos o tempo de
serviço prestado ao Estado ou ao Municipio e o tempo prestado 6 União. Alguns Estados e o Distrito Federal contam.
para os se;s funo'ionãrios, o tempo prestado na A.dministrap50
federal: nao contam. ~ o r é m .o restado em outro Estado.
~ o d a v i kA União restringe Ó tèmpo dos serviços públicos,
sem embargo de abrir para os magistrados exceçiio dêsse
conceito legal. h'ada mais iniquo. O Brasil unido tem uma
s6 bandeira: B a Bandeira Nacional. O serviço público 6
um s5; B tão brasileiro quando prestado na Administraçiio
do Município ou do Estado, como na da União: é serviço
piíblico nacional; e a lei deve ser igual para todos. Nenhuma distinção, portanto, é licito estabelecer, para os
efeitos da contagem de tempo para a aposentadoria o u jubila&~, entse o serviço de caráter federal, estadual ou municipal prestado nós respectivos quadros. A reciprocidade
deve existir d s Estado para Estado 0.u Municfpio e da União
para o Estado ou Municipio, e vice-versa. A emenda apresentada corrige essa desiguladade, e a fórmula proposta é
jusfa e equitativa.
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O i!ustre Deputado Dr. Ferreira de Sousa teve a gentileza dr? chamar-me a atengáo para a emenda R . 1.893,
de sua niitoria, em que manda contar em dObro o tempo de
servi-o gral,uiLo prestado pelo empregado público em fuiiC ~ Oque ri50 a sua. U m desencontro privou-me de subscrever essa feliz emenda, que vem reparar uma falha existente na Icgislaç50 vigente, em que se manda contar, em alguns casos, o tempo da funçzo náo remunerada, como a
dos que servem nos Conselhos PenitenciArios, por exemplo.
O magistrado também conta &se tempo, enquanto que
o funcion5rio piíùlico n5o. Sempre a desigualdade de
tratamecto. O funciontírio administrativo relegado para piano inferior, como se atributos nZo possuisse para ascender
até nos mais altos gostos do Governo!
Pela emenda que recebeu o n. 1.013, propiizemos que
fosse, t.uinbCn1, contado pelo dcbro o tempo dc serviço militar quc n funciontirio prnstar em tempo de guerra-ou, em
defesa da popula~50.por O C ~ S ~de~ Ggrave epidemia. Náo
constitue inovagao a emenda. pois aquele tempo 6 contado em
dubro para os militares, e cni caso de epidemia grave, algumas vezes. jS tem sido computado em dobro o tempo de servir.~.depelidendo, entretanto, esse beneficio da boa vontade
dos diriçectes - nem sempre con-ipenetrados dêsses princfpios de eqilidade c solidariedade humana.
A emenda n. 29, que a representação dos Puncion-&rios
apresentoii, relativamente á aposentadoria compulsória do
funcion5rio que contar 68 anos de idade, satisfaz aos desejos do funcionalismo e atende aos interesses do serviqo público, pelo rejuvenescimento forcado dos quadros administrativos, medida sempre reclamada por todos e ultimamente,
mais de uma vez proclam~clacomo necessária pelo eminente
Ministro Osvaldo -4ranha. ao se referir ii reforma do Tesouro
Xacional . -4liás. essa providr'lncia, j6 adotada nas classes armada~.no filinist6rio do Exterior, em vtirios Estados e no
Distrito Fcdcral, tem demonstradó as vantagens para a administrag?io, constituindo tambbm um estimulo para os funcionários que raramente chegam aos postos mais altos de
sua repartir.50. Este ponto de vista, que mereceu por igual
a atenç59 de v5rios Deputados. foi inserido nas emendas das
ilustradas representa~ões bandeirantes e gaúcha. Assim,
também, deve ser compulsoriamente aposentado o funcionário que contar 35 anos de servico.
Antes dc terminar, desejo fazer tima ligeira refer8ncia
ao tópico de u n discurso pornunciado em uma das últimas
sessões destn casa. Entre outras apreciações, feitas a respeito dos servidores do Estado, foi dito que os funcionários
públicos solicitam para a sua classe garantias exorbitantes,
E o grandes ou maiores do que as daqueles que prestam ao
pais serviço de maior relevancia. Ora, conv6m ressaltar que
os funcioniirios públicos e os seus representantes, at6 a ~ f ,
nada solicitaram que não fosse d e absoiuta .justiça e na0
consultasse a mais severa equidade. Não pedem garantias
exhorbitantes; desejam, ao contrário, dentro da drbita das
aspirações republicanas, j5 realizadas para outros que igualmente servem a Nação, legftimas garantias que os resguardem dos excessos dos poderosos, os p a i s , para satisfazerem
suas ambições de mando, a nada atendem e nada respeitam.
Em várias Constitiii~õesforam garantidos, segundo a époett,
os direitos dos funcionários piíblicos, e Rsses direitos agora
reclamados consultam os interêsses do tempo atual. É pre-
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_ ten& de se considerar o funcionário como um servidor do

Govêrno, quanrio, de fato, èle 6 , esclusivamente, unicamente, um serviço da Xn~ão.Ao Governo o funcionArio deve tão
sómenle oùrigac5.0 de carater administrativo. e o seu dever
prec.ipuo 6 desempenh?r com probidade as iuncões que lhe
forem conferidas. Institua-se tle uma forma mais rigida o
processo disciplinar; não sc os poupem das responsabiliòades civi; e penais, coino quer o ilustre Deputado Sr. Guarací
SiIveiia - estarnos dc plcno acurdo; mas que se lhes d6.m
ampla liberdsde de defesa e todas as garantias para o desempenho cabal de suas atribuicóes - reclnmamos com veemeneia e desassombro.
s temem a açáo de justiça:
Os bons f u n ~ i o ~ i r i onZo
Cieç querem ficar abrigados das per~e~guiçóes
e intrigas; queeram que. para obter uma melhoria ou benefício, não seia
preciso adular &te ou aquele. o que afinal náo passa de
uma demonçtracáo -de baixeza. incompatível com o carAter
brasileiro. 56 em 1910, esc~eviaRousquet, na sua notiível
obra Les Foncliünaires e t la lzctte pour le Droit:
"-4 f u n ~ á opública estd no interêsse de todos: 6,
portanto. conveniente, no interêsse geral, que s6rias
e estAveis garantias, que não possam resultar seniio
exclusivamente da lei, impeçam os cargos públicos de
sofrer a influência do arbítrio. Parece justo, e de
conformidade con-i a boa gestao dos negóeios do Estado, conceder a seyrança dc sua situafio e permrltir a legitima esperança de uma recompensa certa ao
funcionário de carreira, que preenche corretamente
seus deveres, *

E mais adiante acrescenta:

-

"Não 6 justo que um fiincionário. que dcdicnti toda
a sua vida ao s c r v i ~ opiiblico, nUo adquira ncilhiima
esp6cie de direito quanto á conservação do seu emprego e á melhoria regular dSste, quando 6 irrepreensível. Não é igualmente jiisto e admissivel que o
bel-prazer dos seus rbcfes e a pusilanimidade dèst,es
para com homens influentes o deixem á merc8 de decisões caprichosas. que nso consultam o interêsse geral e que servem unicnmente a cobiças. ambicóes ou
vinganças particulares.

Reconhecemos os relevantes serviços de' outras c1,asses.
mas nHo reconhecemos nenhum mais relevante do aue os aue
prestam os funcionRrios públicos civis no desempenho de suas
nobres, profícuas e arduas funções, que se estendem desde
a educaç5o. saiide e seyrança piíbljcaç at.é a arrecadação e
fisca1iza~Rodas rendas em todos os reenntns. os mais afastados.-servindo
nas escolas. nos hospitais. nas estradas, em
alto mar, nas alfandegas, nos cansulados. na9 cidades. nas
vilas, na1 aldeias e nas fronteiras da Piitria. desde a foz do
Chuí 5 embocadura do Oiapiique.
O funcion5rio público civil precisa ou, melhor, exige
sólidas garantias, para que os detentores do poder reconheçam nêle o homem que apenas contratou o seu trabaIho e
jamais o que negociou a conciéncia, a probidade. a vontade
ae homem livre, porquanto, de uma vez por todas, se im-

-
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QUÙ., acima da própria vida, lhe fiquem ilesas a h o ~ ~ % ,
a altivez e a independkncia de espirito, sem as quais melhor
f ara não haver nascido.
O SR. CARLOS REIS- O mal que tem existido está em
que cada Constituição d e Estado dá um tratamento ao funcionirio público.
O SR. NOGUEIRA PENIDO- Dai a necessidade de uniformizar as garantias, incluindo-as n a Constituição.
O SR. MORAIS P U A - Finalmente, Sr. Presidente, direi, com o pensamento e as palavras do preclaro varão e mestre Dr. h ã o Reis, que amparar eficientemente a velhice
enfermidade para que não há cura, nem mesmo rem6dio - 6
tarefa por demais superior ás forgas, aliás poderosas e fecundas, na previdência individual, e o Estado póde - e deve
- garantir aos individuos que, resapercebidos de armas de
guerra, mas aparelhados para o trabalho pacifico da construção, da segurança e da ordem, consagrando-lhe a maior e melhor parte da esist&ncia, sem a preocupação de lucros, lhe
prestam diretamente, nos variadissimos serviços da Administração pública, o vigor do corpo e do animo, durante os
anos virís em que tantos ciêles inopinadamente se invalidam,
os recursos imprescindíveis para continuar, na decadência da
vida, a satisfazer dignamente os encargos do modesto lar,
bico meio de conservar-lhes o prestígio e autoridade no gremio social.
33 uma garantia de inter6sses - dos mais respeitáveis
a que não pode fugir o Etsado-patrSo, no beneficio e no pr6prio decoro da sociedade, da Nacão e mesmo da humanidade.
(Muito bem; muito Bem. Palmas. O orador 6 cumprimentado. 1

pbe

-

-

O Sr. Presidente - Esgotado o tempo, vou levantar a
Sessso, designando para a de segunda-feira, 23 do corrente,

a mesma
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Trabalhos de Commissão.
Levanta-se a ScssUo iís 18 horas.

127% Sessão, em 23 de Abril de 1934
Presidência do Sr. Antônio Carlos, Presidente
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14 horas, comparecem os Srs. :

Antdnio Carlos, Pacheco de Oliveira, Cristót-io Barcelos,
Fernandes Tavora, Clementino Lisboa, Valdemar Mota, Álvaro
Maia, PúBiário Caiado, Cunha Melo, LuiZ Tirelli, Alfredo da
Xata, Abel Chermont, M-&rio Ghermont, Veiga Cabral, Leandro
Pinheiro, Moura-Carvalho, Joaquim Magalhães, Lino Machado,
Xag-alhiies de dlmeida, Rodrigues Moreira, Costa Fernandes,
Carlos Reis, Adolfo Soares, Godofredo Viana, Agenor Monte,
Hugo Napoleiío, Pires Gaioso, Freire de Andrade, Luiz Sucupira, Valdemar FaIcão, José Borba, Leão Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Pontes Vieira, Jeová Mota, Xavier de Oliveira, Silva Leal, bíartins Véras, Kerginaldo Cavalcanti, Alberto Rose!li, Veloso Braga, Odon Bezerra, Lrenêo Joffily, Berectiano
Zenaide, Pereira Lira, Barreto Campelo, João Alberto, Againenon de Magalhães, Souto Filho, Arruda Falcáo, Luiz Cedro.
Sola- da Cunba, Mário Domingues, Arruda Camara, Arnaldo
B s t o s , Augusto Cavalcanti, José Sá, Alde Sampaio, Simões
Barbosa, Osúrio Borba, Humberto Moura, Góis Monteiro, Valente de Lima. Izidro Vasconcelos, Sampaio Costa, Guedes Nogueira, Ant,dnio Machado, Leandro Maciel, Rodrigues Dória,
Deodato Rfaia, J. J. Seabra, Marques dos Reis, Prisco Paraíso,
Clemente Mariani, Magalhiies Neto, Arlindo Leoni híedeirús
3eto, Artur Neiva. E d p r d Sanchos, -4lfredo Mascarenhas,
Ledncio Galrc'ro. Átila Amaral, Homero Pires, Manuel Novais,
Gileno Amado, Regreiros FalcUo, Aloísio Filho, Francisco Rocha, Paulo Filho. rirnold Silva, Lauro Passos, Fernando de
Abreu, CarIos Lindenberg, Godofredo- Menezes, Henriqua
Dodsworth, Rui Santiago, Amaral Peixoto, Leitão da Cunha, Olegário Mariano. Nilo de Alvarenga. .Toá0 Guimarães, César"
Tinoco, Alfpio Costallat. Acúrcio Tdrres, Fernando Xagalhães, Oscar \Veinschenck, Jose Eduardo, Gwycr de Azevedo,
Fábio Sodré, Cardoso de Melo, Soares Filho, Buarque Nazareth,
Lerngruber Filho, Bias Fortes, Me10 Franco. PAartins Soares,
Pedro Aleixo, Mata Machado, Delfim Moreira. José Alkmim,
OdiIon Braga, Vieira Marques, Clemente Medrado, Raul Sã.
João Penido, João Beraldo, Cristizuio Machado, Policarpo
Viotti, Daniel de Garvalho, Levindo Coelho, Valdomiro Magalhães, Belmiro de Medeiros, Celso Machado, Bueno Brandáo,
Carneiro de Rezende, Jacques Montandon, Alcantara Machado,Teotonio Monteiro do Barros, Rodrigues Alves, Barros Pen-teado, -4lmeida Canargo, Vergueiro Cdsar, Zoroastro Gouveia,
José Ulpiano, Carlota de Quelroz, Abreu Sodré, Lacerda
Werneck, , W n i o Covelo, José Honorato, Nero d e +cedp,- - .-

Generoso Ponce, Joáo Vilasboas, Aliifredo Pacheco, Francisco
Vilanova, Plinio Tourinho, Lacérdn IJinto, Antonio Jorge,
Idtilio Sardernberg, Kereu ltamos. Adoifo Konder, -4ráa Rebelo. CarIos Goines, Simões Lopcs, Carlos Masimiliano, -4nes
Dias, Frederico \i;olfenbutell, Joúo Simplício, Kcnato Barbosa,.
Demetrio Xavier? Vitor Riissomanq, Rscanio Tubino, Peórr>
Vcrfiarnt Fanin Ribae, Eaul Bittencourt, Gaipar<Salíianha,
Xinuano de $loura, Alberto niniz, CunEa Vasconcelos, Acic
Xedeiros, Ferreira Neto, Gilbert. Gnbeira, Vasco de Toledo.
AnLGnio Hodrig-.les. TTaldemar Reildal, Mnrtins e Silva,
Francisco >loura, Antonio P-ennafort. Sebastião de Oliveira.
Joáo Vit.acat Alberto Surelr, Ei!~v-\:a!dPossólo, Guilherme Plaçter7 Eugênio Nonteiro de Barros, Edmar Carvalho, -Mílton
Carvalho. Ricardo Macllado. Tá!l,nr Gosljng. Aumsto Corsinol
Jo5o Pinlieiro. -4lerrandrc Sicilirino, EuvoIdo Lodi, Mario Ramos, Rocha Faria, Gast5o de Brito, Teixeira Leite, Daví Meiniclce. Pinheiro Lima, Levi Carneiro, Sbelardo Marinho, MOrais Paiva e 'l'ogueira Penido (211).
Deixam de comparecer os Srs. :
Tomaz Lõbo, Ferreira de Sousa, Augusto Leite. Lau."o
Santos. Jones Roclia. &ligue1Couto, Sampaio Correia, Pereira
Carneiro. Prado Kellp, Raul Fernandes. Ribeiro Junqueira,
Jos6 Braz, hdélio Maciel, Xepráo de Limtl, Gabriel Passnr.
i\ugusto Biegas. Simão da Cunha. Furtado de Menezes, Aleixo
Para,aasÚ. Liciirgo Leite, Campos do Amaral. Plínio Correia
de Oliveira. .Tos6 Carlos, iiforais Sndrade. Mário Whately.
Guarací Silveira. Hipólito do Rêgo, Cincinato Braga, Cardoso
de Me10 Ncto. Morais Leme, Henrique Bayma, Domingos Velasco. Maurício Cardoso. Adroaldo da Costa, -4rmando Laydner.
iilário b1anhúes. HorScio Lnfer. Pedro Rache, Pncheco e Silva.
R0berf.o Sirnonsen e Oliveira Passos (41) .
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O Sr. Presidente
A lista d e presencs acusa o comparecimento de 211 Srs. Deputados.
Esí~iaberta a Sessão.
O Sr. Clementino Lisbôa (3" Sccretkrio. servindo de 3")
procede 5 leitura da -4ta da Sessáo antecedente, a 'qual é
postx em djscussão.
i

- Peço a palavra. sobre ri ztts.
- Tem a palavra, shbre a Ata. o nohrc

O Sr. João Vitaca

O Sr. Presidente
Dcpiitndo.

O Sr. João Vitaca (Sobre a -4ia) - Sr. Presidente, retificando a ata dos trabalhos desta hssembl0ia, em sua sessão de 20 de Abril. o Sr. Deputado Rui. Santiago pronunciou
um discurso, que o Dicirio da Assembl8ia, d e 21, p~lblicou.
Nesse discurso, o ilustre Deputado carioca, depois d e
fazer alusão a fatos desenrolados na Central do Brasil, pediu
.fossem t.ranscritos documentos que julgava importantes.
É interessante, porém, Sr, Presidente, que, depois da
publicaçiío desses documentos referidos pelo Sr. Deputado
Rili Santiago, aparece no Dicirz'o da AssemblEia um tópico
do mesmo representante do Distrito Federal, tópico que não
foi proferido neste recinto e que tão pouco- pode constituir
um dos documentos mencionados por S. Ex.
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i'~uclidesVieira Sampaio: é elemento subversivo
e prejudicial U. ordem, fichado na polícia, conforme se
verifica da certidão que o aiual chefe de polícia passou dizendo, textualmente, que Gsse cidalláo "agia
joriialisLicameiite coiiio se depseeride de anexos aos
seus gront~iirios" ~ l aDelegacia de Ordcni Social."
Sr. Presidente. coiuo disse. anteriormente, cslas palavras náo iorani aqui proferidas. e posso ter, até, a certeza
qüc S. Es. o S
i
.Rui Santiago. dado o seli passado -de brioso
oficial do Esérciio e de distint,~parlamentar, náo iria utilizar-se 62s colunas do Di6rio cln Assembléia para faze-las de
mero inslruniento de de1ag;Zo.
O SR. RUI SANTIAGO Realrncnte, 11Zo ~roniincieio que
aí cst6. Entregando á taquigrafia, logo ap6s haver usado
d a palavra, alguns ciocumeritos quc deveriam ser transcritos
n o p6 do meu discurso. ocorreu que cntre eles figurasse,
por equívoco, aquele eili que se coiitém o treclio a que V. Es.
st: refere. Eiilretuulo, devo acresceiitar : turio quanto consta
desse mesmo Lreclio P a pura esgressrío d a verdade: e se
V. Ex. quizer a prova disso. podcrei exibir uma certidúo
passada pelo Sr. Clielc dc Policia e que casualmente se acha
em meu poder.
O SR. J0ã0 VITzlCh - XUo cogilo d a veracidade dos
conceitos que figuiani i10 referido trecho.
O Srt. Rui S:\STIAGO- Devo dizer que esse operirio é
o mesmo que tem escrito viirias cartas ein defesa do Sr. hlinistro da Viar.50 e contra a niiiilia pessoa, náo obslante tratar-se de indivíduo semi-analfabeto, como posso provar com
uma carta de prbprio punho, que aqui esta e Que V. Ex.
pode examinar. Meu objetivo foi única e exclusivamenie
terminar com ris esplorac,óes em tUrno do meu nome, relzc
tivamenle a essa grevc, c o n ~a qual nada tenho que ver.
O SR. JOBO V1TT4L,l Sr. Presidenle, o que está a
esiçir d e V. Es. imediatas provid6ncias. é, como disse o
Sr. Depulado Ninuano de Rfoura, que os disciirsos feitos
11esta Xsseinbléia núo se revistam de cinco modalidades diferentes.
Era, Sr. lJresidente, o que cu linlia' a retificar.

-
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- Peru n palavra, sdhre a Ala.
O Sr. Presidente - Tcm a palavra o nobre Depiitado.
O Sr. Luiz Tirelli (Sobre a Ata) - Sr. Presidentc. fiii o
O Sr. Luiz Tirelli

primeiro simfitario de u m requerimento em que se pedia a
publicagão. no Didrio üa Assembléia, de dois trabalhos do
Sr. General Jo5o Ramalho.
Fi-lo somente considerando o grande esfcrço de cooperaçáo demonstrado pclo seu autdr, e tendo em conta, ainda,
o va16r desses trabalhos.
Por isso, logo ap6s a publicaçáo dos documentos, no dia
11, dirigí á Mesa novo requerimento, pedindo fosse dado
conhecimento &.Assembléia de que aquele meu gesto, não

importava, absolutamente. na aprovacão das iddiae ali contidas, das quais eu discordava.
Como, Sr. Presiaente, at6 hoje não tenha ouvido a leitura dêsse requerimento, nem tenha visto a sua gubllcag80
no Diário da Assembléia, requeiro a V. Ex. s6ja oonsignada
na ata dos nossos trabalhos da presente seseúo o declara~?io
que ora faço.
Era, Sr. Presidente, o que eu desejava' dizer. (Muito
bem; muito bem.)
Em seguida, 6 aprovada 3 aia da sessilo antecedente.
O Sr. Presidente - Passa-se 6 leitura do Expeâiente.
O Sr. Fernandes ~ á v ò r a(2' Secretária, remindo de )'1
procede 6 Ieitura do seguinte

3
Telegramas :.
De S. Paulo - Presidente Assembldia Nacional Co-tit ~ i n t e Rio - Queira V. Ex. receber transmitir Aasembléia Nacional Constituinte minha solidariedndo imensa ddr
crucia S a ~ ã oBrasileira irrepargvel perda sou grande filho,
insigne estadista Pandid Cológeras. Respeifoaor cumprimentos. - Sdroaldo Costa.
Inteirada.
Da Sociedade de S. Vicente de Paulo
Do Juiz de
Fóra - Dos cat6licos de Caratinga
iililuri &ornis
Do
Minas Gernli; a dos professopovo católico de Varginha
res católicos de Pouso Alegre, Minas Oeraii, padindo sejam
aprovadas as emendas religiosas.
Á Comissiio Constitucional.
Dos Empregados no Comércio, da Aiaoalagllo Agro-Pecuária e da Associação .Comercial da Jotai, Qoiáz, pedindo
seja mantido os artigos 38 e 39 do substitutivo Constitucional, s6bre a representação profissional.
- Ã Comissão Constitucional.
De S. Paulo - Presidente Assembl$ia Nacional Constituiiile - Rio Comunico V. Ex. posse realíznda i 8 corrente
comissão diretora Partido Trabalhista de S; Paulo, fazemos
votos -4ssembl6ia Constituinte realize integralmente seus
objetivos para tranquilidade grandeza nosao Brasil. Cordeais saudações- - Comissão diretora Pa~tidoTrabalhista de
S. Paulo. - José Augusto Costa, - Cmloa Vionna Pcreira.
- Pauto Austregésilo. - Carlos Castilho Cabral. Atfredo
Galtiano. - PLinio AZves Barreira.
Waldcmcrr Aragão
Silvefra.
O Sr. Presidente - Está finda a Ieitura do Expediente,

-

-

-

-

-

-

-

-

4
Tem a palavra o Sr. Valdomiro Magalhães.

.

O Sr.= Valdomiro Bbagalháes - Sr. Presidente,. Srs. Cons%tuintes, o silêncio traduziria de modo mais eloquente a

dor que amargura o meu coração. Era atitude que desejava
guardar diante d8 fatalidade de golpes tamanhos. Mas o
cumprimento do dever obriga-me a falar.
Fa-10-ei em simples e singelas palavras, as Únicas, que
posso proferir, tiío angustiante é a emoção que me domina.
A morte dos meus queridos amigos e nossos eminentes colegas Pandiá Cal6geras e Bugusto de Lima, uma em seguida
á outra num só golpe cruel do destino, abala de tal modo
as fibras da minha sensibilidade, fére tão fundo os meus
mais íntimos sentimentos afetivos, que não t e e o o animo
sereno para interpretar na sua realidade bruta. a grande
dor, que a perda de vidas tão preciosas significa para esta
AssemblBia, para Minas Gerais e para o Brasil. (Huito bem.)
Venho apenas, Sr. Presidsnte, em nome da bancada de.
Minas Gerais, tão rudemente alanceada. pedir a esta Assembléia as homenagens de pezar a que tèm direitos os Deputados
falecidos, que tanto s honravam pela cultura, pelo talento,
Pelo caráter e pelo patriotismo.
Estou certo de que outros colegas, mais senhores dos
próprios nervos e com a eloquência precisa, farão o elogio
fúnebre, digno do valor desses legítimos expoentes da nossa
cultura; dcsses dois gigantes do pensamento, que a morte
vem de abater, enchendo de tristeza a nossa bancada e cobrindo de luto a terra mineira. (Muito bem).
Não descreverei, pois, os traços marcantes da vida
desses autt2nticos grandes homens.
Quando ingressei na vida pública de meu Estado, j B os
encontrei aurcolados de serviços á Minas e ao Brasil e consagrados no mundo intelectual, por obras que, versando
assuntos vzírios, hno de resistir 6 ação destruidora do tempo
e constituem repositbrio de saber, para quantos queiram
bem servir á nossa nacionalidade.
O convfvio diário dos trabalhos arl lamentares. onde
os vi infatigavelmente identificados nãs- soluções de -problemas econ0micos, administrativos. ~ o l í t ~ c oes culturais do
Pais, cada dia fornecia novas razõe; para crescer a velha
estima que sempre Ihes devotei e dar nascimento 5 sincera amizade com que me distinguiram e de que t.anto me
ufano.
João Pandiá Caldgeras e Antônio Augusto de Lima ' ~ ã o
dois nomes que estão, fundamentalmente ligados ao ciclo
republicano de Minas e do Brasil. O primeiro, nascido nesta
ainda joven transferiu-se para Minas, onde se di- Capital,
plomou em engenharia pela famosa Escola de Minas e ingressou na vida administrativa e política do Brasil.
Em Minas constituiu a sua familia; ali aprimorou a sua inteligência e desenvolveu a sua-vocação para a causa
pública. Se á Minas devia o surto da sua carreira, com o
pensamento e o cora~áo.foi leal servidor do meu querido
Estado. Era mineira pelo coração e Minas o queria com todas
as ternuras do afeto que a sua gente costuma dispensar aos
seus filhos ilustres, que a dignificam pela inteligência e
pelo respeito 8s suas tradições liberais. Engenheiro, homem de cidncia, parlamentar, diplomata, polftico, jornalista e escritor, em todas as manifestações de múltipla atividade, Pandiá Calógeras deixa em obras e ações traço luminoso de uma individualidade fqrte e dinamica que há
de viver por muitos an0s:pa memdrla dos contemporaneos e
da posteridade.
Em um dos seus $ltimos livros, falando a respeito dos
"homens polfticos de que a nossa terra tem necessidade, es-

creveu êste conceito qce se lhe ajusta maravilhosamente:
"O Brasil pede homens e não sombras, energias e não acomodações".
Kêsse simples período. especial de auto-retrato, está definido o que foi em realidade. o notável homem politico
arrhùataíio pela morte ao serviço desta Casa e de nossa PAtria .
Ao encerrar no túmulo Pandiá Calógeras, ainda sob a s
torturas de uma mhgua profunda, a impiedade da morte
desfecha-nos um novo golpe: leva-nos Augusto de Lima, tão
querido de todos nós. (Muito bem.)
Ainda na sessão de quinta-feira passada. .aqui nos alegrou com a doçura de sua amável convivência, embora na
fisionomia já denunciasse os sofrimentos físicos que o flagelavam. idas ninguém supunha tão próximo o fim de vida
tão preciosa. Ela é uma desolação para os seus amigos e
uma desgraça para Minas Gerais, que nele perde um notável homem político e o maior dos seus poetas. -4 sua exist4ncia foi uma lição constante de devotamento A causa pública de Minas e do Brasil. Quem com êle tratasse, no convívio diário, nessa permuta de afetos, e o visse sem artificios pedazitescos que nunca teve e notasse a simplicidade da
suas maneiras, realçada na moldura de encantadora e nativa
modéstia e não estivesse familiarizado com a leitura de
seus livros, mal poderia sup6r que estava ao lado de um
dos maiores braisleiros, tipo representativo da inteligencia
da nossa raça. A sua educação foi abrangente de vários setores da atividade humana e os seus 1it.ro.s revelavam amplo, sólido e profundo saber em todas as províncias do pensamento humano. Juiz íntegro, funcionário modelar, professor abalizado, parlamentar eloquente, político leal, estadista,
governador de Minas Gerais na organização constitucional.
.em todas as variádas atividades da sua fecunda carreira política foi de grandeza sem par no serviço de Minas e do
Brasil. Jurista, advogado, professor, historiador, conferencista, orador, jornalista, musicista, escritor e poeta, em todas
essas polimorficas demonstrações da inteligência, Augusto de
Lima, produziu trabalhos marcantes de geníalidade, que hão
d e fazer o seu nome perpetuado na memória dos brasileiros,
nos fulgores de uma gloriosa imortalidade. Num mixto de
estima e admiração n6s, os seus íntimos, o chamávamos de
mestre. Ninguém mais fez por merecer êsse tratamento. Dê
fato. mesmo sem o querer, êle era o mestre sempre querido;
para êle parece que escreveu o Dante: "Rfaestro de coloro
qile sanno". (Muito bem.)
Minas Gerais, desfalcada na sua riqueza cultural, com a
morte dêsses dois mandes mineiros, sob o desalento de uma
enorme tristeza, vem, .por meu intermédio, pedir á Assembléia a votacão das homenagens de pezar que êles têm indiscutixrel direito de receber e de ficar assignalada nos nossos Ana.i.c. Assim peço a !r. Ex-, Sr. Presidente, que subi
o seguinte requerimento que mando 4
meta $Assembléia
Mesa. (JZtcito bem; muito bem. O orador é abraçado) ,
Vem á Mesa o seguinte
REQUERIMENTO

N, 1
Requeremos que seja consignado na ata dos nossos trabalhos um voto de profundo pezar pela morte dos Deputados

Pandiá Caldgeras e Auysto de Lima; que seja levantada a
.sessão; que se transmita Bs Exmas. famílias dos Deputados
falecidos e ao Govêrno de Minas os nossos sentimentos de
pezar, e que seja nomeada - m a comissão para acompanhar
.o enterro dos ~estosmortais do Deputado Augusto de Lima.
Sala das Sessões, 23 de Abril de 1934. - Valdomiro

-

--

-

Magalhães.
Carnelro de Rezende.
PoLycarpo Viotti.
Leuindo Coelho.
Daniel d e Carvalho.
Delfim Moreira.
- Clemente nledrado. -- José Marta de Alkmim.
Luiz
Hartins Soares.
Odilon-Braga.
João Beraldo.
P.
dlatta Machado. - Jacques Yontandon.
MelLo Franco:
Christiano M . Jfachado.
Vieira Harques.
Bias Fortes.
- Pedro Aleixo . - Ceko BIachado

-

-

O Sr. Presidente

Viotti.

- Tem

- .

a palavra o Sr.

--

Policarpo

O Sr. Policarpo Viotti - Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Poucas palavras, Sru. Presidente, tantas qiiantas senecessárias para que o Partido Republicano Mineiro, de
cuja bancada sou a mais modesta espressão, mas que agora
represento por incumbhncia do meu nobre leader, Sr. Carneiro de Rezende - possa dizer $
Assembléia
i
do seu gran.de respeito, de sua irrestrita admiração e de sua imensa
saudade' ao cultuar a memória do grande brasileiro que
ontem desceu ao túnlulo em Petrópolis - o Dr. João Pand i á Calógeras!
Sim, Sr. Presidente. grande brasileiro, sem favor o
.digo e prociamo perante a Nação, desta alta tribuna; grande
gelo saber, grande pela probidade, grande pelo patriotismoEngenheiro, escritor, deputado em várias legislaturas,
,desempenhando sempre nestas, as mais importantes comíssões, Ministro- de Estado em dois notáveis governos, carre-@;andocom a-mesma galhardia tr6s das mais importantes
pastas - Calógeras foi sempre a figura inconfundível do
homem de ação e do homem de bem, impregnado de espírito público, superior ás contingências da política e das pes-soas, preocupado, acima de tudo, com o exato cumprimento
-do seu dever.
D e s e ~ t ode homens e de idéias - corre mundo a frase
atribuída- a um dos mais brilhantes espíritos da geração
:nova do Brasil post-revolucion&rio
mas não passara em
julgado o conceito pessimista, espelhará, quando muito uma
.situação, não o Brasil.
O estadista, cuja morte hoje deploramos, era bem uma
genuína, uma expressão de cultura, de atividade infatigável, de invulgar competência técnica, homem de idgias e
trabalhador indefeso, realizando, na sua empolgante e complexa personalidade, a aliança sempre rara do homem de
pensamento e do realizador proficiente e enérgico.
Ainda agora, Sr. Presidente, certo do t&mo pr+ümo
de sua gloriosa jornada, Pandiii Calógeras impossibiIitado
-de comparecer a esta Casa, contrariando prescrições médicas, não descançava e procurava dar a última clemáo na
sua obra literária e cientffica.
Não quero terminar estas considerações, Sr. Presidente,
sem referir-me ao seu luminoso ocaso. ebraçando sem reservas e integralmente, tal como sempre agiu em todas as
atitudes de sua vida, a fé católica, da qual se tornara, tão
logo a aceitou, figiira .destacada e brilhante do seu apos.tõlado leigo-

-

O Partido Republicano Mineiro, por cuja iniciativa &lei.
ingressou na política de Ninas, rende B sua memória a co-novida homenagem do seu grande-%preço e o aponta ás novas gerações como-modê10 de homem público e tipo esemplar de patrióta.
Tenho dito. (ãlwito bem; muito bem. O orador é abra-çado.)
O Sr. Presidente

- Tem a p a l a t ~ ao Sr.

Pedro Aleixo.

O Sr. Pedro Aleixo - Sr. Presidente, nobres Constituintes, as palavras já proferidas, hoje, nesta Casa, eram
bastantes para que pudessem a Assembléia Nacional Constituinte e todo- o Brasil verificar a profunda e imensa d8r
que enluta a terra mineira.
Há muito que João Pandiá Calógeras não pertencia
mais a Minas Gerais, para figurar, destacadamente, entre os
maiores cidadãos da República. Mas foi ali que se aprimorou a inteliencia de Calógeras no estudo e no trato dos problemas mineiros.
Foi Minas que apresentou Calógeras ao País, Eis porquê os altos e relevantes serviços que recomendaram o
grande morto de ontem á gratidão dos brasileiros são devidos, na m6r parte, á terra de Minas Gerais.
Calógeras formou-se em Ouro Preto; foi pisando e analizando o solo em que vivia que pade compreender o que o .
passado significava e o que o futuro prometia. As inscrições dos chafarizes da lendária cidade montanhesa, as investigações históricas, a tradição oral, as igrejas, aqui pinceladas de Ataíde, alí esculturas de Aleijadinho, tudo isso
informava seguramente o joven aluno da Escola de Minas,
que aquele solo, que outróra fornecera recursos abucdantes para que pudessem pompear os faustos e as g16rias de
uma civilização, plantada dentro do coração do Brasil, ven-.
cendo, através de arriscadas caminhadas, distancias que o
engenho h u m ~ n onão encurtára ainda, não se havia esgotado
em seus tão ricos tesouros e que o aproveitamento dêles estava á espera da inteligência e da operosidade do homem.
Toda a obra de Caldgeras está, assim. marcada, assinalada por êsse esf8rc;o permanente, por essa atenção vigilante para os relevantes problemas da exploração das riquezas do solo brasileiro.
>Minas- eu vos disse - apresentou Calógeras ao País,
enviou-o -como seu Deputado B Camara Federal, durante
várias legislaturas. Ai, sempre atento, Ble que para aquela
Casa do Congresso viera, ora recomendado pelo situacionismo, ora disputando aos candidatos governamentais o díreito de representar o povo de minha terra, Calógeras srmpre estava pronto a pronunciar, n a fiora exata, a palavra
sábia, criteriosa e justa.
Ministro de várias pastas, por todas elas passou e di- namicamente trabalhou,
compenetrado de seus altos d e
veres, pela objetivação de seu largo idealismo construtor.
Mas não 6 preciso que eu fale a brasileiros da fecunda obra'
do ilustre brasileiro morto. Quero apenas .aqui recordarque, nos Últjmos tempos de sua grande vida, cheia de realizações, Calógeras recebeu de Minas inteira uma verdadeira..
-.
consagração. (Xuito bem. )
3 a s eleições para estayAssemb16ia, ferindo-se o pleito,
~alógerasp6de ver o justo e alto conceito em que era tido,

~pois,pelo sufrágio de quantos cidadãos não se haviam arregímentado em agremiações partidárias, ele teve a destacada
votação que o p8s no primeiro lugar entre os candidatos
que concorreram ao memorável pleito.
Rlorrendo assim consagrado por seus conterraneos,
maior ainda é a dOr que sentimos, quando vimos pedir para
èle as justas homenagens a que sua memória tem direito.
E se. 'nesta hora, nobres Senhores Constituintes. Minas Gerais .e o Brasil deploram, lamentam a interrupção de tão
laboriosa atividade, resta-nos o cons6lo de proclamar que
não 6 pela morte que a Pátria distingue seus filhos, Mortos ou vivos, se grandes, uns e outros são fontes perenes de
honra, de saber e de valor. (Muitobem; muito bem. O orador é cumprin~entadoe abi.açado.)

.

O Sr. Presidente

Carvalho.

- Tem

a palavra

o Sr. Daniel de

-

O Sr. Daniel de Carvalho
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, se o Brasil político contemporaneo é êste deserto
de homens e de ideias, como aprouve qualificar a nossa
Bpoca um dos autênticos chefes revolucionários, se é uma
planície raza e estéril, em que se entrechocam os interesses rasteiros, as cobiças e as ambições, força 6 convir em
que nesse deserto, nessa planície avultam, louvado seja Deus,
algumas palmeiras erectas, que oferecem sombra ao viajor
.fatigado da mesmice inaturável da jornada, oferecem água
aos que têm sêde de ideal e frutos ópimos aos que têm fome
de Verdade e de Justiça 1
Perpassam os anos por essas palmeiras solitárias, perpassam por elas as agitações humanas, e elas resistem, impávidas, aos vendavais ! Chega, por&m, a hora inexorivel,
chega a hora em que a voz de Deus exige o tributo fatal
da natureza- humana e dá tombo a essas árvores raras e benditas.
Assim acabam de cair dois vultos extraordinários Pandiá Calógeras e Augusto de Lima, que hoje choramos
comovidamente,
Bem diferentes poderão parecer - pelas suas origens,
pela sua formação mental, pela natureza dos trabalhos a
que se dedicaram, mas o certo 6 que as suas frondes se encontravam 19 no alto, pela elevagão do pensame~to,e as suas
rafzes se embebiam, profundas, no mesmo solo, no culto ao
passado, no amor á terra natal e ao Brasil, na dedicação
ao trabalho. Ambos tombam. caem em plena majestade, oferecendo ainda aos seus contemporaneos os frutos da sua
sabedoria e da sua experi8ncia 1
Mas, senhores, náo venho traçar, aqui, paralelo entre
essas duas personalidades; quero, apenas, cumprindo delegação recebida do Partido Republicano Mineiro, pronunciar
algumas palavras sobre o meu querido mestre e amigo
Augusto de Lima, cuja convivencia todos vbs pudestes apreciar nos dias tão curtos que êle,passou conosco, nesta Assembleia.
1 ' 0 sei se poderei dizer o que me vai nalma neste
instante, porque tive a ventura de ser um dos discfpulos de
Augusto de Lima, e, ao evocar &te nome, não posso abso:lutamente fugir á emoção das recordações mais gratás da
minha mocidade, das aulas daquele mestre, que traz28 todos
.os alunos presos B sua palavra mágica quando ensinava Fi-

-

losofia do Direito e derramava a mãos cheias os tesotkos
do seu saber, as divicias do seu pensamento, vestido do ouro
e da púrpura das suas frases vasadas em formas lapidares;
Senhores, nesta situação de espírito não me será possí-vul p-sara rapidamente- sobre o s diferentes aspectos desta
vlda ta0 rica de facetas deslumbrantes.
Não poderei falar sobre o propagandista da Repiíblica,
sobre o politico que eserceu o mandato da chefia do Governo em Minas em fase difícil para a nossa terra e para o
Brasil; sèbre o magistrado, o professor, o jornalista, o homem de pensamento e de açáo que foi Augusto de Lima.
Limitar-me-ei, portanto, a stilientar apeEas, a encarar
tão somente o insigne mestre por um aspecto, em que êle
A conhecido por todo o Braçil.
Augusto d e Lima era, principalmente, um poeta, e um
poeta de gênio, um dêsses bardos que hão de ser conhecidos pelos-tempos em fora, que hão de perpetuar a nossa
época nõs-seus versos de bronze.
Se o poeta, como disse Carlyle, 6 a figura heroica q u e
pertence a todas as idades, eu vos direi que o poeta A o her6i por escelência da época modbna, e, nestes tempos que
atravessamos, nesta Torre de Babel, ainda há dias descrita
em versos magnificos por Osbrio Dutra, precisamos, mais do
que nunca: dos poetas, dSsses .seres privilegiados que, no
dizer de Mistral, nos dão a beber a ambrosia que transforma
o homem em um deus.
Nas horas de incerteza, nos momentos de desanimo, êles.
uos trazem o viático necessário para que tenhamos f é e c0ragem, para que não esmoreçamos em meio do caminho, e
prossigamos a nosas peregrinação sobre a terra, colocando,
bem alto o pensamento e guiando nossa ação para os mais
elevados destinos.
Augusto de Lima deixoù-nos, tambAm, como Calógeras,
uma lição inolvidável . Agnósticos ambos, em plena matu-,
ridade do espírito se converteram ao catolicismo.
É certo que Augusto de Lima, já no tempp das "Contemporaneas" celebrava o Gdlgota, em que florescia a cruz,
e tinha versos em que patenteava a sua sêde de infinito e
a sua natural tendência para os princípios da religião cristã,
bebida com o leite materno. Quebraralse a cruz, de que nos
fala Nabuco, mas os pedagos e s t a ~ a m guardados no coração.
Mais feliz, porém, do que S. Francisco de Assiz, de :
quem cantou -a glória num poema que todos vós conheceis,
não precisou Augusto de Lima do beijo do Ieproso pqra-se
converter. Parece que Deus tem infinitos caminhos, infindáveis modalidades para realizar os seus altos desígnios ,e,
servindo-se para com o poeta das pétalas de rosa do milagre de Santa Terezinha, poude transformar aquele vate
parnasiano num cristão conyicto, num católico praticante
e fazer que êle morresse consolado por todos os sacramentos da Igreja. Se grande foi na vida, maior o foi na
morte.
A sua vida é um exemplo, e se disse que o con.side<ava
principalmente sob o aspecto de um grande poeta, e porque
politico, parlamentar, jornalista, jurista, professor, em
todos os ramos de atividade a que se dedicou, 6lemisturava
sempre um pouco de poesia, um POUCO de elevaçao po6tica.
Librava sempre a s suas- azis acima dessas contingências
humanas e sobredoirava todas as atividades próprias d e

- 359 nosso barro terrestre, com o cunho do ideal que as santificava.
Ao render, Sr. Presidente, homenagens sentíaas ao
grande, ao inesquecfvel niestre,
peço aos nobres Constituintes que meditem, comigo, no exemplo desta grande vida
e desta santa morte e que, nas horas tristes que estamos
atravessando: tenhamos, como ele, a mesma fé e o mesmo .
entusiasmo pelos destinos de nosso Brasil. (Jlzdto bem;
muito bem. O orador é abraçado.)
O Sr. Presidente

- Tem a

palavra o Sr. João Beraldo.

O Sr. João Beraldo - Sr. Presidente, o desaparecimento. ontem, de Augusto de Lima, do seio dos vivos, encheu
de migua esta h4ssembléia, cobriu de angustiado luto o seu
Estado nata1 e trouxe grande pezur ao coracáo dos brasileiros.
Difícil é dizer da vida e da obra dêsse notável brasileiro, nas rápidas palavras que aquí me cabe proferir.
Amou, entranhadamente, a sna Pátria; quís, como ninguém. a terra do seu nascimento.
A sua vida ifiblica foi das mais destacadas c rias mais
glorjosas.
Nascido cm hlinas Gerais. bem no coraciío dessa terra.
por cuja grandeza balalhou a-vida toda, soube servi-la com
inescedivel dedicaçso. em todos os -instantes em que a sua
pa1av1.a e a sua a ~ á oeram invocadas em defesa dos seus sagrados interesses.
Presidiu o seu Estado. no período provisório do iO.Governo da República, e o representou, por inúmeras legislaturas, como seu Deputado, ao Congrcsso Nacional.
O aue foi a sua obra arl lamentar. sabem-no todos os
brasileiros
que conhecem a vida política do país.
Ainda agora, no seio desta augusta AssemblPia, quando
a morte já Ilic rondava de perto, n6s o admiriimos nos magníficos discursos que pronuncioii desta tribuna.
Professor de direito e magistrado. foi, na cáledra e no
pret6rio. um exemplar de saber, de integridade e de just i ~ a . Filósofo, publicista, escritor, jornalista, historiador,
poeta e,orlador, foi um verdadeiro príncipe em todos os dcparlamentos do saber liumano.
A siia profunda e n o t 6 ~ e lobra. litertiria o levou ii Academia dos Imortais e esta o elegeu, por mais de uma vez,
seu presidente.
Era um grande pensador, foi um grande cdrebro e um
grande coraçzo.
Xele se destacaram sempre a intelig0ncia cintilante e a
bondade evang61ica.
Dotado de uma formaçUo moral e mental d a s mais noGveis. foi sempre uma alta cspressiio da vida cultural do
Brasil.
Profundamente religioso, os seus últimos poemas são
verdadeiros canticos brotados de sua alma de crente para a glorifica~ãode Deus.
Foi sempre humilde, mas um esaltado pela grandeza
de sua terra. Amigo dcdicado e colega carinhoso, Iodos n6s
tinhamos por 81e um grande afeto, que ia ate a veneracão.
(Muito bem.) Considerávamos como ainda h& pouco disse
o Deputado Va!domiro Magalhães, o -mestre de n6s. toüqs e
esse era o tratamento que lhe ò&vamos,D a intimidade.

A sua obra, em defesa de legftímos interêsses de Minas Gerais, 6 inegualável e ninguém, ali, poude competir
com êle nas emaranhadas questões que foram confiadas 6
sua ínfatigávsl operosidade.
.
Foi fi,bura destacada, em todas as fazes de sua vida,
das mais memoráveis campanhas cívicas que se fizeram
no Brasil.

-

Que imensa saudade náo deixa em nossos corações de
mineiros êsse grande amigo que se foi do nosso efêmero
convívio para a eternidade da outra vida!. .. Como sentimos, dolorosamente, o seu desaparecimento, êle que queria
tanto e com tanto amor o nosso querido Estado! Ninguém
que ele, ninguém, mais
foi mais profu~damentemin&+~=--ào
do que 61e, amou e Iutou pela honra e pela dignidade do
seu Estado natal.
Ainda esta madrugada, companheiro que fui da sua
desolada famflia, das horas de angústia de toda uma noite
de velório, ao lado do corpo inanimado de seu idolatrado
chefe, ouvi, a todos os momentos, por entre expressões lancinantes de dor, da esposa torturada de saudade e dos filhos
pungidos de amargura, palavras de amor vivo á terra mineira, em cujo seio embalador - era a sua vontade - desejava êle repousar no derradeiro sono.
Mas a morte o surpreendeu, surpreendendo a todos 116s.
E ele tomba de tão alto, da altura da sua inteligência iluminada e do seu coraFão W s a d o de f 6 nos destinos d a Pátria. Tomba, ainda em meio da jornada de sue êle foi um
crente e um apóstolo.
Que as suas palavras de f é sejam ouvidas por Deus e
que os seus sonhos se realizem para a felicidade do Brasil,
que &]etanto amou.
Como impossivel 6 fazer-se, neste momento, um estudo
completo de su- vida e da sua obra, vasta e complexa, em
muitos ramos da cultura humana, neste momento em
que os seus despojos ainda estáo inaepultos e á contemplação de seus inumer6veis amigos, eu peço a V. Ex., Sr.
Presidente, que faça inserir nos Anais da Assembléia, som
estas modestris palavras, os dados biogr8ficos do pranteado extinto, publicados pelos jornais desta tarde, e as .homenagens já requeridas pelo ilustre "leader" da nossa bancada. (Muito bem; muito bem. O orador é abraçado.)
DADOS BIOOR;~ICOS A QUE SE REFERE O SR DEPUTADO 30x0
BE~LDOE
, M SEU DISCURSO

Do jornal " A Noite"

No seio da Academia Brasileira de Letras, era Augusto de Lima, uma das figuras mais anti.
e mais notáveis. Sua bagagem literaria é valiosa, incluindo, entr*
outras, as seoWntes obras : "Contemporaneas" poesias,
1887; "Simbolosn, 1892; "Poesias", 1909. Publicpu, tambem,
um drama -em verso, sobre a Inco-fidência Mineir?, com
o tgulo de "Tiradentes" e os poemas sobre a vida de $53
Francisco de Assis.
Augusto de Lima formou-se na Faculdade de Dizeito
de- São Paulo, onde foi contemporaneo de Raimundo Cor. .reis, Raul Pompeia, Alberto T6rres e outras fipuras notaveis, . tendo tomado -parte- na campanha aboliciomsta iniciada pela mocidade acadêmica -náquele Eshdo.

-
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Ocupava, na Academia de ~ e t r a s ,a cadeira n, 12, do
que era patrono França Junior, e para a qual foi eleito
na vaga do humorista Urbano Duarte.
Era t a r n b h membro do Instituto Hist6rico e GeogrAfico, da Sociedade de Geografia e outras institu5;ões
científicas e foi um dos fundadorq da Faculdade de Direito da U~iversidadede Belo Horizonte.
Recentemente? exerceu as funções de presidente da
Academia Brasileira. Representando .o Estado de &finas
desde 1910, como deputado federal, tève Augusto de Lima
atuação de relevo como parlamentar, guardando os Anais
do Congresso Nacional numerosos discursos seus, que são
verdadeiras peças literárias e atestados de uma ampla erudi~ão.
Nascido em Nòva Lima, em Minas, no ano d e - 1860.
Augusto de Lima desaparece aos 74 anos de idade. Formado em Direito! dedicou-se, na juventude, á magistratura,
tenclo sido juiz em várias cidades de Ninas e do Espírito
Santo, chefe de policia de Ouro Preto e goverriador de
Minas Gcírais, em 1891. Foi também professor de Direito e
diretor d o Arquivo de Relo Horizonte.
A morte do distinto homem de letras e político, que
ainda agora representava o seu Estado natal na lssemM i a Constítuinte, causou viva surpreza, pois havia doii
dias apenas se recolhera Augusto de Lima á Casa , de
Saúde São Jose, para tratar da enfermidade que o prostára.
A família do extinto

Augusto de Lima era casado com D. Vera Tucl-nw de
Lima, e deixou, do seu consórcio, os seguintes, filhos: Dr.
Augusto de Lima Jiinior, auditor do Tribuna! de Coutzs s
escritor; D. Maria Jos6 de Lima Macintyre, viuva do engenheiro Archibald Macintyre; I)r. Renato ,4uyst.o de
Lima, delegado de polícia em Belo Horizonte; D. Maria das
Merc&s de Lima Costa, casada co mo Dr. Alvaro de Andrride
Costa; Dr. Jos6 Augusto de Lima, assistente técnico dn
Supcrintendencia do Ensino Secundário, poeta e .jornalista: D. BInria Leticia de Lima Delamare, casada com o Dr.
tllesandre Delamare Garcia. e D. Maria Rita de Lima Lustosa, casada com o Dr. Sflvio Lustosa.
'Deisa 35 netos e um bisneto, filh9 da Sra. Maria Tereza de LimaBove, casada com o Dr. Oriolando Bove.

Os dítin~os momcntos de Auuuslo dc Lima
Submetido, uo'dia 21 do corrente, a delicada intervencão ciriir$ca na Casa de Smíde São Jos& o ilustre politico e homem de letras expirou qntem, 9ç 23 horas, em consequencia de um colapso cardiaco. 0 s seus tiitimos momentos foram assistidos pelo cardeal Leme, pelo Sr. -tdnio Carlos, presidente da Assembl6ia Constituinte; pelos
ministros Washington , Pj~es, Hermenegildo d s Barros,
Ataulfo E. de Paiva, Edmundo da Ve&a e pelos acadêmicos Hklio Lobo, Fernando de Mâgalhães, Miguel Couto,
Aloisio de Castro e Antônio Austregesilo. TamMm estiveram-presentes vários deputados.
--4 assistkncia religiosa foi prestada pelos franciscanos
Domingos- e Daaião.
-.
-"
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Do jornal A Vanguarda:
O imortal

Pela fulguraçáo do seu talento, da sua cultura, Augusto
de Lima foi, ainda no tempo em que o saber era yerdadeiramente destacado, eleito para a Academia Brasileira, para a
cadeira n. 12, cujo patroilo era França Junior, em 5 de-Fevereiro de 1903, tendo ocupado a vaga aberta com o falecimento
de Urbano Duarte, tendo-õc empossado em 5 de Dezembro de
1907. Recebeu-o, com um verdadeiro hino de louvores, o
academico Medeiros e Albuquerque.
Pertenceu ás comissões de biùiografia, publicações e lexicografia da Academia por várias vezes e foi presidente
em 1928.
Recebeu, com um belo discurso, o acadêmico João Luiz
91ves, em 1923.
Obras deixadas pelo ilustre morto

Al6m de grande número de artigos e comentários de toda
a especie, Augusto,de Lima deisa as seguintes obras publicadas: Poesias Contemporaneas, 1887; Simbolos, 1892; Poesias, 1909; São Francisco d e Assiz, 1929; prosa: Limites entre
Minas e Goim, 1919; Limites entre Minas e São Paulo, 1920;
Noites de sabado, crdnicas, 1923; Discu~sos. - Deixa o brilhante paFlamentar mineiro, além da sua
Emna'. viuva, D. Véra de Lima, os seguintes filhos: Dr; Augusto de Lima Júnior, membro do Tribunal de Contas e brilhante escritor e publicista; Dr. Renato de Lima, alto funcionario do Governo de Minas, e várias pessoas de sua família.
O Sr. presidente

nandes .

- Tem

a palavra o Sr.

Costa Fer-P

O Sr. Costa Fernandes - Sr. Presidente, sinto que me
domina o coração uma grande emoção. É que desapareceu
para sempre Augusto de Lima, o parlamentar que durante
longos anos iluminou, com a sua palavra erúdita, a Camara
Federal ! Nêle se casavam. em bela harmonia, as mais elevadas manifestações da inteligência. Apaixonado pela musa,
os seus versos, burilados pelo poeta inspirado, o elevaram ás
aituras, onde só chegam as Aguias. Jornalista de pulso forte,
orador de fdlego, no ardor da rgfrega, êle librava-se até Bs
nuvens, e os seus v0os altaneiros revelavam a formosa inteligência e a pureza de seus sentimentos de patrióta.
Augusto de Lima tinha um coração bondoso, um caráter
de fina-têmpera e a sua palavra sedutdra tornava as suas
pãlestras um verdadeiro encanto. Católico, de convicção firme, e modelar chefe de familia, soube inocular nos seus filhos,
todos de inteligência invulgar, o amfr A doutrina de Crísto.
- Aqui neste recinto, onde ele j A vinha revelando o sofrimento físico que lhe atormentava a vida, quando ouvia
os ataques A doutp:na da Igreja, a sua fisiocomia se alterava.
e; transfigurado diante -da Inj-tiça, erguia-se, revidando os
ataques em linguagem elevada,-Oibrante, revelando- sempre- a
sua belíssima .cultura.
.
O Estado de i\íinas Gerais, sofren h&pouco. u& choque
profundo que lhe ~ e t i r o uda ilustre bancada c - d o gigari-

.

tesco de Pandiã Cológeras. Ainda atozdoado, sente que lhe
vibram-novo golpe. 13 que a traiçoeira mão da morte, desta
vez, levou para o seio do infinito, o astro de maior fulgar
da brilhante Constelação, formada pela bancada mineira nesta Assembléia. Refletindo por um momento sòbre a grande
desgraça que cahiu sahre as letras brasileiras, tenho a mesma impressão que Rui Barbosa teve pela perda de José Bonifácio, quando tentava "Medir o gigante pelo rasga0 sombrio que o seu desaparecimento abrir; no disco da Pátria".
Eu, que tive a ventura de ser amigo de ~kugustode Lima, .
associo-me, em meu nome e no da bancada da TSnião Republicana Naranhense, á grande dòr que hoje dilacera o coração
do glorioso Estado de Rfinas, afirmando que 81e viverá eternamente na nossa memória. ( ~ V u i t obem; muito bem. O
orador 6 abraçado).
O Sr. Presidente

~;elos.

- Tem a palavra o Sr. Cunha Vascon-

O Sr. Cunha Vasconcelos - Sr.
Presidente. breves,
muito breves devem ser as orações proferidas B beira dos
grandes túmulos, nesses momentos em que a palavra morre
nos lábios, a dor poreja e fala o coração.
A representa~ãoacreana abraça, comovida, o povo mineiro,-na-dor que punge o seu coração, pela-perda de dois
dos mais ilustres brasileiros
Paridiá Ca@ger.as e Augusto
de Lima, e assevera ao País que as saudades que soluça, que
sáo as saudades da própria Pgtria, não são menos sentidas
do que as que experimentam os filhos de Minas Gerais.
(iiluito bem:
ntuito bem. O orador é abraçado .)
-

-

O Sr. Presidente

- Tem

a palavra o Sr. Euvaldo Lodi.

-

-

O Sr. Envaldo Lodi
Sr. Presidente. Pandig Calógeras,
o grande morto cuja memória se celebra e cuja perda 6 irreparável para os galardões da intelectualidade brasilsira,
teve uma vida intensa de realiza~ões, f6rtil de benefícios
pUblicos, rica de ensínamentos preciosos, segura e marcante
no trato das grandes questões governamentais do Pais, por
ele meditadas, profundamente, com raro senso e peculiar
instinto, traqos vigorosos que definiam=o notável estadista
cujo desaparecimento pranteamos.
Mas Calógeras foi, antes de tudo, um graode engenheiro,
um profissional que honrou sua classe, elevando sobremaneira ozgrande conceito que o Brasil tem pela Escola de
lifinas de Ouro Preto, de onde era filho, Diplomou-se pela
turma de 1890 e teve, como primoiro serviço profissional, o
encargo de estudar a geologia do Gandarela, nos altos da
Serra do Espinhaço, onde nascem as primeiras Amas do
vale do Rio Doce. Jã no ano seguinte, em 1891. o engenlleiro Calógeras realizava estudos em Cariguaba, no Estada
de Santa Catarina, B procura de minérios de manganès e de
ferro, tendo publicado, em 1892, um trabalho intitulado:
"O ferro niquelado de Santa Catarina".
Passou, em seguida, a desenvolver sua atividade profissional em Minas e São Paulo, realizando várias demarcações e medigóes no Triangulo Mineiro; percorrendo a zona
central' ferrífera de- Minas .e estudando questões ferroviarias, Pub3cou interessantissimas monografias, entre.
quaiç as seguintes "Os minérios de ferro do Brasil" (1893) ;
- --
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linhas telegráficas mineirasn (1894); "Terrenos
.diamantífesos de Agua Suja" (1895); "A Fábrica de Ferro
,de S. 3050 de Ipanema" (1895) ; "As estradas de ferro federais" (1897); "Da responsabilidade das vias ferreas na
.execuçáo do contrato de transporten (1898); "O manganes
e seu transporte na E. I?. Central do Brasiln (1899j
Nos anos de 1895 e 1896, o ilustre engenheiro exerceu
o cargo -de Consultor Técnico da Secretaria da &ricultura
de Minas.
Em 1899, Calógeras publicava um brilhante trabalho
- intitulado "Orçamento do Ministério da Indústrian e já em
1900 dirigia uma empresa de mineração de manganês em
Bananal, no Estado de S. Paulo. A sua grande preocupação
residia no aproveitamento e na movimentação. dessas formidáveis riquezas potenciais do nosso subsolo. E foi essa
patriótica preocupação que o levou ao estudo de todas as
questões que se ligavam, mesmo remotamente, S exploraç50 das nossas minas, obrigando-o a pesquisar problemas
de ordem financeira, de ordem tributária, de legislação
comparada, problemas econamicos, questões de ensino e até
política esterior, para não falar em defesa-nacional ou organização e aparelhamento do Ex6rcito.
I3 assim que, tendo publicado, em 1902, uma obra in.titulada "Eletrosiderargiany e "O transporte do manganêsn,
em 1905, ainda produziu os seguintes trabalhos: "A politica
monetária do Brasil (1900), "Situação Econômica do Brasil" (1901), "O Cafén (1902), "Reforma tributárian (1903),
"Os Jesuitas e o ensinon (1911), "As relações exteriores do
Brasil" (1911), "Rio Branco e a política exteriorn - (1913)
Pandiá Calógeras, em 1904 e 1905, escreveu notSvel
obra intitulada "As minas do Brasil e sua legislaçãon. 'asse
trabalho, -em três volumes, representa ainda, até nossos dias,
-o que de-mais completo, mais oportuno e mais moderno se
tem publicado no Brasil. As nossas condições de hoje são
ainda as mesmas daquela época. O grande brasileiro justificou o seu objetivo, brilhantemente realizado, dentro das
seguintes balisas que o guiaram : "Estudar, na ' indústria
'extrativa das lavras, o homem e o meio, de per si e nas
'suas relações de interdependência, desde que no Brasil se
Fadicou a mineração; deduzir da lição do passado a norma
de agir conducente á plena utilização dos depósitos metali'feros de nosso subsolo; organizar o regime jurídico que
iconcilie com essas exigencias primárias de nossa organiza- ção econamica as feições inamolgáveis do estatuto fundamental. "
Senhores Constituintes,- êsses grandes e patrióticos
.Setivos demonstrou-os, á evidencia, o. Ucnico, o engenheiro
Calógeras. Realizemos essa aspiração que nos prégou o inolwidável estadista e eminente brasileiro, agora que estamos
keunidos para a elaboração da nova Carta Magna Teremos,
'assim, enaltecido a sua memória e honrado ao nosso manBato.
De Augusto de Lima, êsse outro nome glorioso do nosso
Parlamento, também atingido, inesperadamente, pela ceifa
inexorável, quero lembrar a autoridade: a jnsistência, a faifia ùiinterrupta com que, desde os primeiros dias -em -que
.bompareceu á Camara em 1910, se bateu pela racionaluaCáo dos processos mineiros de exploração de nossas riquezas naturais, de defesa de nossos potenciais hidráulicos e fie uma melhor e mais conveniente legislação sobre essas
,.Questões funiamentais do desenvolvimento econ~mico do
-"As
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nosso país.. Foi um denodado e, pode dizer-se,. morreu glo-.
riosamente n a trincheira, pois esteve presente ainda 6 penultima sessão dos nossos trabalhos.
Sr. Presidente, em nome da minha bancada, que aqui
representa as forças produtoras nacionais, e no meu nome.
próprio, associo-me a todas as homenagens devidas aos grandes companheiros que tombaram. (Muito bem; mzrito bem.
O orador é abraçado.)
O S r . Presidente

pelo.

- Tem

a pala\rrn o Sr. Barreto Cam-

O Sr. Barreto Campelo - Sr. Presidente, a Junta Nac!ona1 da Liga Eleitoral Católica manda-me dizer, peranteesta Assembl6ia, algumas palayras de elogio e saudade A
memoria do seu ilustre Presidente, Sr. Deputado Pandiá Calógeras, e essas palavras, tendo sido o Pals duplamente ferido. com o falecimento em seguida do Sr. Depu- .
tado ,4ugusto de Lima, por justiça e por dever náo podem
deixar de estender-se, tambbm, a este ilustre Co?stituirite.
Sr. Presidente, os povos e as nagões vivem mais da mem6ria cios seus mortos que da ação dos seus vivos. No tumulto da vida, centros de preocupações, de interêsses, de e o q u e s
c de rivalidades, os grandes vultos, os expoentes dar rapas
náo podem produzir todo o efeito e todo o beneficio que de
suas personalidades se irradiam. 56 mesmo quando o véu
sereno da morte, envolvendo-os, eIeva-os ao plano superior
da eternidade, deixando-os á contempla~50terrena, s6 então
seus perfis se imgüem definitivamente admiração.
Os dois insignes homens páblicos que acabam de penetrar nos faustos da nacionalidade brasileira, entre homenagens unisonas desta terceira Constituinte em alas (Nuito
bem), erarn, na verdade, dois grandes vultos brasileiros, que,
em setores completamente distintos, deram ao Brasil o melhor da sua inteligbncia, do seu car8ter e do seu coração.
Pandiá Calógeras era, com efeito, uma grande figura nacional. Aquele velho sangue e espfrito helenicos, transplantados das escarpas da ilha de Corfii para as montanhas alcerosas e ub6rrimas de Minas Gerais, de onde o imenso panorama da grandeza do Brasil pode ser, & satisfação, contemplado ali, refloriram, produzindo uma mentalidade estupenda, que sentiu oç=primeiros rumores da civilização contemporanea, e plasmou, como pensador e homem de estado; osnovos rumos da economia nacional.
Res nostra, senhores, o que 6 nosso, o que é brasileiro, o
que devemos fazer, aquilo que não A cópia,-mas criação genuína e autêntica da civilização e da mentalidade brasileiras,
encontrou em Pandi6 Calbgeras um dos seus precursores, um
que sentiu os primeiros ruidos da transformação -mundial e
auscultou os gemidos abafados do angustioso=drama-econdmico e social que presenciamos. Por isso, foi um dos poucos que traçou diretrizes e indicou aos seus contemporaneos
e, agora, aos que lhe vão suceder, os verdadeiros rumos por
onde a administração e a politica_brasileiras se devem encaminhar,
Partidario, imorito
chapa partidária, esse homem,
que guardou em todas as atitudes 'de sua vida a linha de.
prumo dos verdadeiros cidadãos, antepondo aos seus inte- resses e aos do seu :grupo, os altos interbses do Brasil,: trouxe, -pela P5tria afóra, como Presidente da Liga Eleitoral'
Catdlica, a chama de ressurreição da &ma .nacional, chama..
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que vinha restaurar, na sua perdida dignidade, os supremos
ameios da coletividade, no sentido de que os troncos augustos e venerandos àe suas tradições de famíiia e de crença
fossem restabelecidos &luz do dia, sem temor, sem receio de
gritos e assuadaç, reerguendo o autèntico Brasil, oBrasil que
não foge ás chufas dos peralvilhos, o Brasil forte e en6rgic0,
perpetuamente ligado -aos indestrutiveis fundamentos da nacionalidade !
- Pandiii Calógeras foi, em todo o Brasil, o condutor. o
chefe, o guia dêsoe grupo de ressurreição, que veio apontar
á nacionalidade, neste rumo aberto de sua terceira Constituinte, quais são, quais devem ser os verdadeiros destinos do
Brasil !
Todos sabemos a hora agitada que o mundo vive, como
precisam ser sutís e delicados, como carecem de percepção
-os ouvfdos dos estadistas para pressentirem o ruiòo desse
drama suhterraneo que em toda a sociedade se processa.
Pois bem. A acuidade dêsse heleno de raça e brasiIeiro
~cordialíssimopressentiu e condensou, ná sua obra de administrador. parlamentar e pubIicista. os verdadeiros horizontes de uma economia que não pode mais ficar na atitude
muçulmana de espectador, mas, ao contrário, tem de coordenar, de conjugar o esforço isolado de cada um no sentido
do bem estar de todos.
Fato singular! Tendo sempre cuidado dos problemas
gr&ticos, Pundiá Calógeras, quasi ao morrer acenou ao Pais
com :os princípios morais que, err, breve, oficialmente, conduzirão a nossa Pátria.
Augusto de Lima, êsse w l t o venerando no qual a pala=a da b&nção se confirmou "usque ad tertiam et quartam
generationem", surgiu nos albores da transformação política do Brasil em 89, participou e acompanhou desde então
toda a nossa história até o raiar da aurora polftico-social
de hoje.
J5 velho, no crepiísculo da vida, durante a campanha
.da -4Iianga Liberal, deu a todo o Norte e especialmente a
Pernambuco o prazer e a glória de ouvir-lhe o anfincio da
era nova. E em tbrno da sua palavra e da sua agão, an ca'lor do entusiasmo que ale sabia irradiar, n6s, os do Norte
participamos dos acontecimentos politioos que se sucederam.
Assim, pois, Sr. Presidente, a Terceira'constituinte do
Brasil, profundamente recolhida, abre alas e deixa passar
o Panteão da Pátria e para a glória da eternidade, os
dois grandes vultos que acaba% de desaparecer. (Muito
òem: muito bem. O oradoz t? abraçado.)
O Sr. Presidente

- Tem a palavra

o Sr. Morais ~ a i v a .

O Sr. Morais Paiva - s=. presidente, a representapão
.dos funcionhrios piíl;licos, nesta' Casa, exprimindo o sentir
unanime de- todos os servidores do Estado, associa-se +s
.homenagens prestadas pelo doloroso desaparecimento do emi.nente brasileiro Dr. João PanciiA Calógeras, m e ainda há
pouco, com destaque invulgar, ocupava uma das cadeiras
do grande Estado de Minas, honrardo esta Assembléia, e
que tão relevantes serviços prestou dentro e fora das fron.-.teiras da P&tria, nos altos postos que -com tanto patriotismo
-..ocupou- - :-- O Estado-do Rio perdeu um dos se&filhos rn* no+
. . veis; -perdeu o progresso. de Minas, um dos seus m a s afei.çoados
. . propulsores; o Brasil perdeu uma das suas figuras

d e maior reaice moral e intelectual; perdeu a humanidade
um elemento de r a r a energra, um espfrito positivo e p tioo, um 'gênio reformador. de largas e proveitosas realrzações.
E o funcionalismo público do Brasil, nesta hora, com a
sua imensa saudade, rende o seu preito de gratidão ao estadista que, ocupando três ministérios, em todos êles deixou,
'na sua lumlnosa passagem, u traço indelével do homem bom,
trabalhado? e justo.
A representacão dos funcioniirios públicos associa-se
tambem, ás justas e merecidas homenagens ao íntegro mineiro professor Augusto de .Lima - figura de escol, que
tanto brilho emprestou a esta Assembléia como ao antigo
Parlamento, e cuja perda incalculável, o Brasil chora com
a dor sentida que os filhos ùiletos scem despertar, pelo brilho invulgar do talento, pela cultura profunda do espírito e
pelo grande amor com que serviu o incomparável berço.
.(N~titobem; niuito bem. O orador é abraçado.)

O Sr. Presidente - Tenho também sobre a mesa e vou
.submeter a votos o seguinte
REQUERIMENTO

N. 2
Requeremos a inserpão na Ata dos nossos trabalhos de
Um voto de profundo pezar pelo falecimento do Coronel Gre@rio da Fonseca, Secretário da Chefia do Gov6rno Provisório e Embaixador do BrasiI junto ao Vaticano.
Sala das Sessões? 23 de Abril de 1934. - Augusto Si-

--

-

-

mões Lopes.
Vítor Russomano.
Raul Bittencourt.
Ascanio Tubino.
J- R. de Xacedo Soares. -Deodato Haia.
Renato Barbosa.
Demetrio Xercio Xavier.
Capar
Saldanha.
Frederico Wolffenbtctell.
Pedro Vergara.
.Fanfa Ribas.
Olegario Illarianno. - Cesur Tinoco.
Ar4hur ATeiva.
Hosmero Pires.
Joúo Slberto.
Lauro
Passos.

-

-

-

-

O Sr: Presidente

court.

-

-

- Tem a palavra

-

-

o Sr. RauI Bitten-

O Sr. Raul Bittencourt - Sr. Presidente, Srs. Constituinte,~.causa-me lástkna o dever que me impõe a bancada,
- a que pertengo. de vir hoje, aqui, nesta tribuna, ligar o nome
d e Gregório da Fonseca ao da morte, porquê sempre nele
-vira uma forniaauperior de vida, não de vida impetuosa,
d e tumulto e dtzação, mas de quem, sútil, metódico, dedicado.
modesto e criador, sabia sentir o perfume da existência.
Gregórío da Fonseca, impregnado dos dotes cristiios e
da prédica de Siio Francisco de -4ssis. era bem um anhimo, ao
fugir do apláuso p-lico
e uma grandeza, para que= o
conhecia de mais perto.' Homem de letras, alcangou o laurel
da Academia Brasileira; ~ililitar,manteve a mais perfeita e
eqiiilibrada conduta; dedicado tantas vezes á vida administrativa, fez parte d a Casa Militar do enEo Presidente da
Repiiblica, Nilo Peganha, e da Secretaria da Prefeitura da
-Capital Federal. ao tempo- do general Bento Ribeiro. Foi

.

sempre, na vida pública, quanto na vida privada, um homem.
que tinha, acima de todos os seus dotes de- ação, é de inteligência, uma grande bondade, uma grande espressác de
simpatia. Mal se aproximando dele malquer, logo sentia a
dfabilídade do seu trato e a unção religiosa do seu espírito.
Jamais me esquecerei do momeato em que o visitara na
sua casa campestre da Tijuca. Ao entardecer, Gregório da
Fonseca lia para mim e para outros visitantes, com grande
agrado de todos n6s, as Líricas de Camões, como se, olvidado
do bulício do mundo, viyesse inebriado na exaltação dos
grandes, no primdr da poesia e. n á dedicação do bem humano.
Éle sentia, na hora em que o Rio Grande do Sul, Minas
Gerais, Parai'ba e todo o --Brasil liberal se reuniram para o
grande lance da Revoluçáo nacional de 30, sentia impositivamente, .a despeito da sua brandura, o mesmo vigbr belico
de revolucionário que em todos n6s vibrava. E, pela paIavra, na imprensa, e, até, nos atos, desde a fase da conspirarão até o desfecho do movimento, foi sempre companheiro
lea!, primeiro á frente, vanguardeiro da grande cayss-darenovação brasileira.
Embaixador do Brasil no Vaticano, apenas nomeado:
encontraria no posto que, com a mais alta justiça, lhe fôra
designado lugar prdprio para o seu espírito piedoso, ao mesmo tempo que para a sua alma de intelectual, enamorado
d~ passado, .a viver so5 o deslumbramento de Roma, acudindo aos impulsos do seu espírito, da sua curiosidade, satisfazendo a sede de arte e dcl saber.
Antes de partir, desapareceu de nds para desaparecer do
mundo, não sem ter deixado, no último instante de. sua vida,
na quadra derradeira de sua existência, êsse exemplo frizante
de ter sido o secretário direto do Chefe do Governe Provisorio em um regime de força, em um regime ditatorial,
mas sem nunca pretender salientar sua personalidade, guardando sempre o propósito de servir á Revolução, e com ela,
ao Brasil, á PAtria.
O Rio Grande do Sul se sente confrangido nesta hora.
A lembrança dèsse brasileiro viverá em nossos corações, não
apenas como u m a tristeza, senão como um aceno 6 conduta
perfeita, de que era ele um chamamento, senão como um
~ o n \ ~ i táe pratica das elementares virtudes que fazem os ho- mens marcados pela dedicação moral presidindo il conduta.
Sr. Presidente, meus Senhores, na hora em que o Rio
Grande do Sul sofre e lamenta a perda do intelectual que foi
Greg6rio da Fonseca, da grande geração de Olavo Bilac e de
que ainda nossa terra possiie o laurel vivo de Alcides Maia,
tambdm se sente compungido e se associa a todas as home. nagens prestadas por esta Casa as duas -personalidades eminentes que nos abasdoriaram para permanecerem dentro de
nossa memória como um l a p espù'itual. ainda mais forte,
do Rio Grande do Sul, com Minas Gerais - as personalidaum e outro
des de Pandiá Calógeras e Augusto de Lima,
representavam, na bancada mineira, culminancias da intelechialidade brasileira, cada qual tendo, de serviços prestados,
não só 2 causa piíblica, senão ás Ieqas, uma cbpia considerilvel de a 6 0 criadora, um patriiônio insofismzível para
esemplo, para ardbr, para acicate do patriotismo,
Como Ministro de Estado, - como Deputado Federal, como
politico, como historiador, como técnico da vida administrat i i Pandi6 Cológeras era, antes de tudo, um exemplo de
tsabrzlho- metddico, e nesse. sentrdo mus realçava, no povo:
'

-

- -

..

-
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brasileiro, em que são abundantes os talentos e fkrteis em
criacões apressadas em um momento inspirador; enquanto
PandiA Calógeras, divergindo desta linha mestra da mentalidade brasileira, era, ao mesmo tempo que um inspirado, um
M a l h a d o r meticuloso, um estudioso racionalizado e pertinaz, fazendo sempre obra de cuidado, de continuação, de tenacidade e de exemplar probidade intelectual.
quasi ainda o vejo, atravessando
Augusto de Lima
essas bancadas, levando, no apêrto de mão a cada um de
seus colegas de Assembleia, a afabilidade de seu trato; o
carinho de sua simpatia, a devoção de seu convívio - Augusb
de Lima, poeta bondoso e politico de coragem, parecia outro
quando, saído de tanger a lira da exaltaçáo poética, ia para
a tribuna popular predicar a rebeldia na hora da Aliaaça
Liberal-.
~oparticipante-dacaravana de propaganda persidencial
que visitou o Norte do Pais, Augusto de Lima, desde o Rio
de Janeiro áté Belém do Par% empregou o esfôrço de -sua
velhice, que era ainda um prim6r de mocidade. E, mais
de uma vez, o vimos, na praça pública ou no recinto fechado
das conferências, dizendo, com ardor, todo o entusiasmo do
seu patriotismo e toda a necessidade da renovação nacional.
Pandía CaIógeras, Augusto de Lima, Gregório da Fonseca, mineiros e riograndense, eram todos, pelo espirito?e pelo
realce, brasileiros de alta gtirpe, exemplos para a nossa vida,
integrados no espirito da Revolução Brasileira, não no sentido
de dividir, mas no de unir para fazer melhor, no de coligar
para a formação de wn Brasil novo. (Muito bem; muito

-

bem. O orador é abraçado).

O $r. Presidente - Os Srs. que aprovam o requerimento no sentida de que s e lance na Ata um voto de pesar
pela morte do Coronel Gregório da Fonseca, queiram levantar-se. (Pausa. )
Foi = aprovado.

5

Acha-se sõbre a mesa o seguinte
REQUERIMENTO

~ x m d ,Sr. Presidente da Assembl&ia Nacional Constituinte - Requeremos seja lançado na ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do Comandante Djslma Fontes
Cordovil Petit, vitimado por um desastre de aviação no
Campo de Marte, Estado de S. Paulo.
O heroico aviador preferiu morrer sacrificar a multidão que assistia aos exercicios de aviação no Campo de
Marte.
Sala das Sessões, 23 de Abril de 1934. -Amarai Pefxoto.

- Lu@ T i ~ e l l i. Abelardo

-

-

Marinho.
Magalhães de AZmeida.
Freire de Andrade.
Cunha VasconceUosValdemar Hotta.
Costa F m n d e s .
Jehovah Motta,
Joúo Alberto.
Lauro Passos.
Leriígrube~Filho.
Xattier de Otiveira.
Humberto Houra.
Demetio Mercio Xavfer
ChrZstovíio BarceUos,
Lemrdro Purheiro.

-

-

.-

VOLUMEXV

-

-

-

- -

24

o : . s ~~82:al.iPeixoto:-P4~o+<a
.~
paam-

:.> :,

'.i+..:,

,i;

.:

..>:

...
-............
. ,,:
. .:..: ::.::.:<:, .5:*;.>:::.:..:
. . . .,,<.r. . . . -.. , >;:; ;.::f,,-.y2: :. . .-:
, c ,*
. ; ...
~..Presiàen&.'.Temia pa1avsG.o .nobre.;@ e P ~
.. :..;..:..:O .:~r;
.,! !.C,.!
,.-;'.
. . , .....,
. , - :..:'i>&
. .-.I!- .: : ..- ; ..- -..
.:. ,.r:;.;
::.;5,<-.:.:...:,>:.;,+:
$

.

-

-

,.
~..! õ

- i~: ., .-O Sr..~Asnaral,Peixoto.- Sr., Presidente, emoolonado:,ai-:
dá : pelas..motícias .tristes .desta ,manhã, venho. associar-me
ás homenagens justas. prestadas .4:mem6ria,ilos dois grandes.
mineiros, :-membroç da ,+sembL$ia, ontem
.*. . .Zalecidos.-..-,
; ,.
: :: .Quero::também;::Sri Presidente- tribu.kr úm..preito pes-.
soa1. B:-memdria' do.:Major Gregório .da-.Fonseca, ilus$rq.chefe
da: Casa Civil :do .Govarno. ..Provisório; . ;.E::desejo,:-.por.fim,.:
pedir Cs; Assembléia :que~8
me .acompanhe .,num,:voto de, proStmtlo,.pesar: pelo -.desastreocorxido,:ontqm, :em S. - oaulo,. no
Gampo'.dei Marte; - onde. a..Marinha--de.:Gne?ra: perdeu- um-dos:
...
seus mais brilhantes oficiais.
. . ..:.-.i::
:,-;Refiro--mea9,qeu coiega-.e..amigo,:Comandante..Djalma
PeEiC. uqa,;das. ,noss& glbrias, 'vfti&a, da.:S&.I
b r a m a 'e d o
seu espír$o ..de sacriflcio.i..Prefer4u -morrer numa arranc,ad$:
hqoioa :a dei.+f:que . o seu .apareOo @.%sesdbre. .@ma.piui-:
tia% We. aplaudia se*.. v<*, magnff@Cis..:. . asse espírito de
sacrifícip,...o-.apan$gio, das,,@asses 'militares, . servirá 1. como.
axe-mplo para . , as~,ge~açÕ.es~~vindour~~',~
:e,.dianté,,- .'dêle,
representantes d o poi&,.'pos devemos curvar : respeitosos,
wo&ndò.:a'- memória-,d.&sse:'herbi:;:: (Muit$:~6-d;.múif*.-&em.
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O Sr. Teotônio Montsíro de
- Sr. Presidente,
Srs; :Constituint,es; r a -:bancada paulist&=,i:que%eabal! de
associari-se/ sinceramen@ de .todo o csoração, 'aos votos de
pezar'-pelo .;falecimento dos nossos companheiros, Deputados
Augusto de Lima e João Pandiá Calógeras,::e..hrnbém Aquele
que aqui,foi,proposto pelo passamento de Greg6r@ da Fonseca, não quer deixar de dizer, de um modo parhcular, algumas palavras a respeito do acide2te que vitimou, com
grande mágua para toda-,a
... populaçao paulista, o Comandante Djalma Petit.
Narram as notícia$-&id& d ó iiõsio2~&ad?- q&: &se
bravo oficial, enquanto demons@a-_a sua perfc~ae a sua
maestria, sentiu que falhavam . as -.m&quinasdo seu 8parelho, ,que pericutava. o percurso at5reo que fazia e Que, por
.isso ''memio, .tòda aquela -'densa'.massa:de'povo' que, dfjbaixo, ,
su@eqsa . e. c--osa;;:
contemplava suas manobras, -ooqia;.peri'go;- amedçada de .esmagamento-.pela - quéda do. avião; E eis
qge .,o;.arrojado ofic~al,:numa demon$ração. verdadeiramente notável do senso.das::suas respansabihdades, preferm '
~ r e c i p l t q ao..
. 5010. o .engenho . qpe voava, a p6r. em .risco
aquèla maSça; que'.o coriteinplava, .que o . admQaw e que .o
aplaudia 0 *destiSo'iiifelk quis assim iigar ao riome d0.E:
-tado de S. Paulo a bravura dêsse militar; quis fozer'qrie
mais :de~lo&vel0.-sentida.: se: tornasse:: a,sua.:.rznortq.;i que
jâ
;
i :era-.fato .'verdad.eeamente:lamentável--para-a .'Nação
;.-ando,
':ao; morrer,.. demonstrava:-o destemerosoj-co;:
mandaqte: a,fibra-de: .amCo
,de.;seu car&ter,- . .:..: ::. .-........
~ $ , a u l osg*:adci%
i
p o i s j s i n c e r ~ e n t e;,J A , : ~ o.as
~ ~'h*
s
- mesagéns.:votàdas- pela <fal&imentò;{
ao--Con+andsnte.::DjaIm
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Sr, iiiedeiros Heto

- Peço a palavra.

.
#

O Sr. Presidente

- Tem a palavra o nobre &ufado.

O Sr. Medeiros Heto - Sr. Presidente, a AssembIBia
Nacional Constituinte, em sua totalidade, adere ás homenagens justas, que vêm de ser propostas e tão brilhantemente
fundamentadas pelos oradores que me precederam.
O dia de hoje B de luto para o Brasil. Temos a lamentar a morte do arrojado aviador Petit, glória da nossa aviação naval; a do embaixador Gregório da Fonseca, homem de
letras, admirável, ainda, pelo seu cavalheirismo, que o marcava como uma das figuras de real relêvo de uma sociedade;
e as de Pandiá Calógeras e Augusto de Lima, expoentes tamb6m das nossas letras, ornamentos da bancada do Partido
Progressista de Minas Gerais, e, por sinal, de toda esta
Assembléia.
O dia 15 de pesar, Sr. Presidente. A totalidade da Assemblhia adere a essas homenagens. Parece que a Providência, ciosa de gl6rias, andou peias cumiadas da nossa civilizaçáo, a chamar de pfncaro em píncaro, os nossos valores.
Perpetuemos nessas homenagens as suas memórias de
grandes servidores de nossa Pátria, a que serviram com d e
dicacão e eficiência exemplares. (Muito bem; muito bem.
O orador é abraçado.)
O Sr-Presidente - Vou submeter á Assembl6ia o requerimento n. 3, do Sr. Amara1 Peixoto e outros.
Aprovado o requerimento n. 3.
O Sr-Presidente - Vou submeter ao voto do plenário o
requerimento n. 1, do Sr. Valdomiro Magalhses e outros.
Aprovado o requerimento n. i.

-

O Sr-Presidente
Em consequ4ncia do voto da Assembléia, nomeio para acompanhar os funerais de Augusto dg
Lima uma comissão, composta, dos Senhores Deputados Valdomiro Magalhães, Costa Fernandes, Euvaldo Lodi, Cunha
Vasconcelos e Barreto Campelo.
Ainda em obediéncia a esse voto, vou levantar a sessão,
designando-para amanhã a seguinte
.

ORDEM DO DIA

Trabalhos de Comissão.
Levanta-se a Sessão ás 15 horas e 50 nri-

128" Sessão, em 24 de Abril de 1934
Presidência dos Srs. Antônio Carlos, Presidente, e Pacheco de
Oliveira, 1".Vice-presidente

1-

-- ---

A's 14 horas, comparecem os Srs. :
Antonio Carlos, Tomaz Lobo, Fernandes Távora, Clementino Lisboa, Valdemar Mota, Alvaro Maia, Luiz Tireili, Alfredo da Mata, Mário Chermont, Veiga Cabral, Moura Carvalho, Joaquim Magalhães, Lino Machado, Magalhães de Almeida, Costa Fernandes, Carlos Reis, Adolfo Soares, Godofredo Viana, Pires Gaioso, Luiz Sucupira, José Borba, Pontes
Vieira, Xavier de Oliveira, Kerginaldo Cavalcanti, Aiberto
Roselli, Veloso Borges, Pereira Lira, Agamenon de Magalhães, Souto Fiiho, Arruda Falcão, Arruda Camara, Arnaldo
Bastos, Augusto Cavalcanti, Simões Barbosa, Góis Monteiro,
Valente de Lima, Izidro Vasconcellos, Sampaio Costa, Leandro
Maciel, Rodrigues Dória, Deodato Maia, J, J. Seabra, Marques dos Reis, Prisco Parafso, Magalhães Neto,, Arlindo Leonl,
Artur Neiva, Alfredo Mascarenhas, Homero Pires, Manuel
Novais, Negreiros Falcão, Aloisio Filho, Fernando de Abreu,
Carlos Lindenberg, Godofredo Menezes, Henrique Dodsworth,
Rui Santiago, Amaral Peixoto, Sampaio Correia, Leitão da
Cunha, Olegario Mariano, Acúrcio TBrres, Fernando Magalhães, Gwyer de Azevedo, Cardoso de Melo, Soares Filho,
Lemgruber Biiho, Ribeiro Junqueira, José Braz, Martins Soares, Pedro ' Aleixo, Mata Machado, Delfim Moreira, JosB
-4lkmim, Vioira Marques, Clemente Medrado, Raul Sá, João
Beraldo, Furtado de Menezes, Cristiano Machado. Daniel de
Carvalho, Levindo Coelho, Campos do Amaral, Carneiro de
Rezende, Jaques Montandon, Alcantara Machado, Teotdnio Monteir'o de Barros, Barros Penteado, Morais
Andrade, Aimeida Camargo, Jose Ulpiano, Cincinato
Braga, Abreu Sodré, João Vilasboas, Alfredo Pacheco, Plfni0
Tourinho, Lacerda Pinto. Aarão Rebêlo, João, Simplfcio, Renato Barbosa, Demétrio Xavier, Pedro Vergara, Fanfa Ribas,
Gasp~
Saldanha, Alberto Diniz, Cunha Vasc?ncelos, Vascq de
Toledo, Antdnio Rodrigues, Valdemar Reikdal, Franclsca
Moura, Antdnio Pennafort, Sebastião de Oliveira, João Vitaoa,
Alberto Surek, Guilherme Plaster, Eugenio Monteiro de Barros, Edmar Carvalho, Ricardo Machaiio, Valter Gosling, Hordcio Lafer, Alexandre Siciliano, Teixeira Leite, Pinheiro
.Lima, Abelardo Marinho. (124).

-

O s
.; Assidente A lista de presenga acusa o comparec.imento de 124 Sra. Deputados.

Esta aberta a sessão.
O Sr. Fernandes Távora (2" Secretário) procede á leitura
da Ata da Sessão antecedente, 6 posta em discussão.
O Sr. Alberto Roseiii
O Sr. Presidente

- Peço a palavra, sobre a Ata.

- Tem a palavra :o nobre Deputado.

Sr. Alberto
a palayra, s6bre a Ata.
. ' ; - . .Ftoseiii - Peço
.
7 .
: : ,
O Sr.'Blbertó ~ o s & i (S6bre a Ata) - Sr. Presidente, -.
ontem, deyido á hora, ,aLvançada depois &.$e .fazerem ,ouyir
~qu~;l'-~ri~hantesiç.-oradores,;~nãb~e- f.0-ifgoçsivei ' ekpressar a
m8gua e a solidarfidade .doLPartido.'Popular do Rio Grande
do Norte nas homenagens prestzdas, pela Assem3lBia Nacional Constituinte, á memória de Pandiá CaIógeras, grande estadista que me habituei a admirar pelos seus trabalhos notáveis e pela sua atuação no cen&io da República; de Augusto de Lima, parlamentar ilustre, cuja palavra evangelizadora se estendeu até o meu Es,@do. na.propagandz de id6ias
novas; de Gregórip da Fonseca, servidor leal da cauga pú-.
blica; assim como a de Djalma Petit, valoroso aviador, arrebataiio A . Maripha Nacional. em hora trágica, para a .nossa
yida. .
~ i n h a ssilavras neste -instante, Sr. presidente, Gisarn
principalmente .a figura de Djalma Petit, que teve o seu .nome
ligado á história do -Rio-Gpnde do. Norte. .
Foi êle . o organizador e o fundador do Adro Club de
minha terra, e todos os campos de aterrissagem,. criados no
meu Estado, ~eceberamo batismo. d&sseaviador, cujo desaparecimento deploramos. .'
As populações do interior do meu Estado, admiravam
sempre as proezas, a coragem, a audacia desse grande navegador do- espaço.
Nesta hora de d8r e de tristeza, quero expressar de modo
especial's saudade do Rio Grande do Norte por !sse grande
amigo do meu Esta*; e por isso, peço -.a V. Ex., Sr.
Presidente, se digne mandar consignar na ata dos nossos trabalhos a expressão da solidariedade da'minha t e m , nas homenagens prèstadas. ontem. pela Assembl6ia Nacional Conçtituinte % sua membria. (Mufta òem; muito bem.)
O
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Ata.

si'..

Znrtado de Menezes

,

- O Sr., Presidente

- -Pego
-

a p a l q a , s8bre a

- Tem a- palavra o nobre' Deputado.
.-

'

O Sr. ~ ~ r t a dde; Menezes (SbQre a AZa) - Sr. ~residente; não- tendo podido comparecer á última sessão, .peço' a
- o.. Ex. faça cons,br da Ata dos nossos. trabalhos de hoje,
me, se presente, teria coparticipado das' manifestações de
pwar pres@das pela Assembléia 'aos grqdes.. d t ò s Fujo.,desaparecimento. ontem d e p l o r ~ o s ,e,, em .particular, das-relatiyas 30s-qssos coestadoa~os,Srs. P q d i & - . ~ b g e rAuy
~~e
guçto de Limar- (Xuito bem; muito
..- bem)
-- .. :( ;. :
.
0.'Sr. Campos do Amara1 - Peço a palavra, s_bbrea Ata.
- .-<. - .- .. ..<-.;:.i
,. - r -.' -- - . -.
3
- ---.Y:~,:~>>-.-z
::. .
O Sr. Presidente - Tem %-palavra% nobre Deputado:

.

r

r.:r.

;

-

"

O Sr. Campos do Amara1 @bbre à Ata) - Sr. Presidente,
moléstia passageira impediu-me de comparecer, ontem a
esta Casa, não tendo podido, portanto, manifestar a minha
com as homenagens
solidariedade - o que faço. agora
justissimas prestadas aos grandes patriotas que a morte levou
e b'Brasil pranteia :Pandí& CaT6gera.,tAugiisto de Lima; Greg6ma $a _Fonseca e ,Djalma Petit. Rogo, assim, a V. Ex. que
s e dime.fazer constar da ata dos nossos.trabalhos esta minha
...
(Huito-bem). .declaração.
. ,

-

r

- Peço a palavra,
. - s8bre a Ata.
- - O si.~ z e s i d e i t- e. Tem à í>alavra,o nobre ~ e ~ u
.- .
.
.
.
- O Sr. João Vitaca ( S 6 b ~ ea Ata) - Sr. Presidente,
Ó ~r.'~oão
Yitaca
. ..

d o .

havendo,,na Sessão de sextsfeirã, em .aparte a mim dirigido, o
Sr. Deputar10 Rui .Santiago feito declarações desabonadoras
ao Sr. Euclides Sampaio, membro da Comissão Arljitral no
caso da Leopoldina P~ail-iiay,passo As mãos de V. Es. alguns
documentos afim de serem publicados no Diário da Assembléia. (Muito besit). (i).
Em seguida, 6 aprovada a.Ata da Sessão antecedente.

a

-0 Sr. Presidente

- Passa-se

-

6 leitura do Expediente.

O Sr. T o m a z Lobo (i0 Seçretdréo) procede á leitura do
seguinte
EXPEDIENTE

2

Telegramas :
Urbano.
Presidente' Assembléia Nacion.
Constituinte -.Rogo a V. Ex.' transmitir a Assemblé~aNaolonal
Constituinte particularmente a digna representa(;ão do Estado de Minas Gerais a expressão do meu profundo pesar pelo
falecimento do Deputado João Pandii Calbgeras, cuja passagem pela vida pública se assinalou por altos e relevantes eerviços a administração do Brasil, - Atenciosas içauda~ões.
GeNZio Vargas.
- Ideiradz.
Urbano - Presidente Assernbléja .Nacional. Constituir$e
Peço a V.'-1Ex. transmitir a Assembléia Naciqnal Constituinte e especialmente B digna representação mineira os meus
sentirnentos~de sincero .pesar pelo falecimento do Deputado
Augisto de xima, figura-de. grande rel&vona %da intelecf;ual
e politica .do pais, ao .qual prestou e bem assim ao glorioso
Estado de Minas assingados >servi@s.
Atenciosas sauda-'GettíZio
Vargas.
, .
ções.
...
- inteirada.
.. -. -- .. . :
..-.
-.
- - .-.,--.
- , . : ..
. - .,
. . . .. ,
.. , .
(i)
V. Documentos arl lamentares. '
'
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DECLARAÇÃO

Sr. Presidente: A representação de Mato Grosso nesta
Assembléia ter-se-ia feito ouvir ontem nesta casa, associando-se ás homenagens prestadas aos nossos dois ilustres colegas desaparecidos: Pandiá Calógeras e Augusto de Lima, se,
premida pelo tempo, não houvesse deixado este recinto, exatamente para acompanhar ate o seu derradeiro repouso, o
corpo inanimado do último daqueles insignes brasileiros.
Não póde, por6m, essa circunstancia levar-nos ao- silêncio quando, alem do dever, que cabe a todos os brasilerros de
lamentar tão duras perdas para Minas Gerais e para o Brasil,
tamb4m o coração do povo matogrossense nos impunha -que
muito de perto sentfssemos a morte desses ilustres varoes.
É que, PandiB Calógeras e Augusto de Lima,-foram dois
grandes amigos do nosso amado Mato Grosso longinquo.
Outras vozes jb se fjzeram ouvir, eloquent!ssimas, dentro e fóra desta Casa, avivando a nossa memória sobre os
traços mais frisantes das suas personalidades e os feitos mais
notáveis das suas vidas polimórficas.
Que se nos deixe, a nós, de Mato Grosso, por isso que
geralmente nos sentimos desconh$cidos e deslembrados, a
oportunidade para dizer que Pandiá Calógeras e Augusto de
Lima, ambos com o seu alto senso de brasilidade, demonstraram sempre pelo nosso amado torrão uma intensa simpatia e,
que um e outro, deram provas da mais alta consideração ao
.muito que merece de compreensão-dos seus destinos na Federação Brasileira, o nosso grande Estado Central.
De Augusto de Lima, ouviamos ainda recentemente,
quando Ihe agradecíamos os apartes confortadores que, a uma
oração nossa, ele dera, pugnando pelo auxilio federal ao nosso
Etsado, de Augusto de Lima ouviamos, ainda há dias, com
aquele entusiasmo de joven que caracterizava s sua velhice
luminosa: "para mim
o maior, o mais rico Estado da Federação, o Estado do futuro 6 o seul"
E com a sua visão do futuro, com previsde~de estadista,
pretrapava o quadro das nossas grandezas porvindoiras e a
nossa missão elevada no concerto da FederaçLo.
Constantemente, em suas palesti*asnesta Casa, o grande brasileiro demonstrava a sua carinhosa simpatia por Mato Grosso e isso nos foi sempre particularmente confortador, maxim6 na hora em que espfritos ma1 avisados pensam e pregam a
desagregação do imenso patrimdnio moral e material que
herdamos dos nossos antepassados.
A João Pandíá CaIógeras deve o nosso Estado, por igual,
inequivocas demonstrações da compreensão panoramlca que
o seu largo espírito teve sempre dos nossos problemas, cuja
soIução fazia enquadrar. naturalme-e, como parte integrante desse todo organico que 6 o Brasil.
Quando ministro da guerra;visitou o nosso Estado, auscultou-lhe as necessidades e desse ùontac.to fn loco com as
nossas realidades, deixou êle tracos em muitos dos seus trabalhos e estudos brasileiros, e mais ainda a marca indelével
de uma realização imperecfvel: a construção dos grandes
~ a r t e i sdo Exercito em Campo Grande, Aquidauana, Beia
Vista e Ponta Porã.

-

Uma das vias ptiblicas principais de Campo Grande,. aliás,

já em vida, assinalava a gratidão matogrossense ao eminente

cidadão, ostentando o seu nome, assim, como, perpetuado em
bronze, em praça piiblica, o busto do insigne patriota e estadista.
Msto Grosso, sue não esquece jamais os benefioios que
recebe, e cujo povo tem o culto da gratidão pelos que o distinguem com a sua simgatia, tem, pois, além dos motivos de
admiração pelas duas a1tas individualidades desaparecidas
nesta hora, essas razões da sua sensibiljdade para prantear,
comovida e sinceramente, a morte de João Pandiá Calúgeras
e Antanio Augusto de Lima.
Sala das Sessões, 24 de abril de 1934. - Generoso Ponce
Filho.

- A l f ~ e d oC . Pacheco. - Francisco Villanova.
4
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REQUERIMENTO

Requeremos que a Assembléia Nacional se associe ás comemorações do cententtrio do nascimento do conselheiro
Paulino José Soares de Sousa, Ministro de Estado, Deputado
e Senador pela provincia do Rio de Janeiro, - constando
de Ata o voto de sua homenagem, e transcrevendo-se nos
Anais a conferencia que, sbbre aquele estadista, proferiu o
Dr. Paulino de Sousa Neto, no Instituto Historico, a 20 dest e mês, e publicada no Jornat do Comércio, em edição de
ontem.
Sala das Sessões, 23 d e Abril de-1934. - Christovão
Barcellos.
vedo. (1)

- Prado

Kelly.

- Asdrubal

Gwyer de Aze-

OFFICIO

DD

Sr. Dr. Antdnio Carlos Ribeiro de Andrada,
.Exmo.
Presidente da AssemblCia Nacional Constituinte .
Tendo a imprensa desta cidade publicado um telegráma

do Sr. Interventor Lima Cavalcanti, no qual o Chefe d o Go:
verno revolucion;irio do Estado de Pernambuco solicitou ao
Exmo. Sr. Dr. Oswaldo Aranha, Ministro da Fazenda, providencia no sentido de ser aberta imediata sindicancia em
tdrno da denunciade u m jornal oposicionista de Recife,
acusando o Diário da Manhá dali, e de que sou diretor-redator-chefe, de haver fraudadc a Fazenda Federal. julgo do
meu dever comunicar a V. Ex. que abro mão, nesta data,
das imunidades inerentes ao meu mandato legislativo, afim
de prestar as informações e escIarecimentos que se fizerem
necess&rios, d e minha parte, aos funcionArios j-á designados,
ou a serem designados, para o desempenho da mencionada
sindicancia.
Desejo, assim, afastar qualquer constrangimento ou
embaraço, que os aludidos funcion8rios porventura venham
a deparar, no curso das pesquisas, caso estes reclamem o
meu depoimento ao respectivo processo de investigações.
Desejo, outrossim, responder no mesmo p6 de igualdade com os companheiros de redação e administração
-- - da- - -(i) V. Documentos Parlamentares.

'

quele jornal, ao processo. de responsabilidade a que tivermos
de fazer jús, com.,os'rigores da: lei, uma,vez apurado o fundamentosda denúncia e, oon: ela, qualquer indicio de cumplicidade,. que me f6r imputado.
Procedo de tal modo, na convicção de que, destarte,
zelo lealmente pela dignidade.do mandato que. me conEou o
altivo eleitorado pernambucano, por indicação do Partido
Social Democ15tico de Pernambu~o,e cumpro, ainda, um
indeolináxel e honroso dever de solidariedade com o . apêlo
do Sr. .Interventor Lima Cavalcanti ao Sr. Ministro- da
Fazenda,
-40 presente oficio, para conhecimento de V. Xx. e .da
Assembléia, junto cópia do telegrama acima referido, bem
como d e uma carta que dirigi kquelle titular, danda as razões por que secundava o aludido apêlo e cientificando-o da
resoluçáo aqui justificada.
Sala das Sessões, 24 de Abril de 1934.
José de Sá.
Publicar. - Antonio CmUos. ( 5 )

-

- %stá

finda. a leitura do mediente.

-Sr.Costa Fernandes

- Pego a palavra, pela ordem.

O Sr.. Presidente

(r

O Sr. Presidente

- Tem a palavra o nobre Deputado.

'

-

O Sr. Costa Fernandes (Pela ordem)
Comunico a
V. Ex.. Sr. Presirlent~.que n comlssfio nomeada ontem,
para representar a Asscmhldin nos funerais do saudoso Deputado Auguato de Lima, deu cumgrimento 6 sua missio.

-

O Sr. Presidente
A Casa fica inteirada.
Tem a palavra o Sr. Idblio Sardenberg (Pausa.)
N80 cstó prosante.

.

7
Tem a palavra o Sr. Pedro Vergara. .

-- -

O Sr. Pedro Vergara
Sr. Presidente, Srs, Constituinproclamado na tribuna polftica, nos
tes: tenho ouvido
livros e nos jornais,
que o particularismo, no-Brasil,
origem e fundamento da federação, .- 6 um perigo para a
unidade nacional8e um .atentado permanente aos sentimentos, tendhcias e necessidades nacionalistas do nosso povo.
. .: É um dos erros mais .palmares da sociologia polftica
indigena .
.Emprimeiro lugar,
nem o particularismo, nem a 9deração, em nosso :país, são a produto de um plano politico
inicial, de um objetivo preconcebido,
. vontade
. - deli. .. de. uma
beradz.
.--. .Chegamos ao particnlmismo~e dêste á federação - antes. de -tudo, pot' uma dupla fatalidade, ' h5stórica 'e geo-

-

-

'e

.%:

r
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-

governados e. -administrados' por
despreocupado 'do nos= problema poli< r .

%

No periodo colonial

um1 povo:.decadente,

(i] V. Documentos: Parlamentares.'

.

.
<

.

tico interno; e ,que.as. .circunstanoias colocavam a. .milhares
de milhas oceanicas .de..dístancia,
nunca tivemos, em verdade, .wn govbno .central, .suficentemente coercitivo., .
A vida administrativa do Brasil vegetava no isolamento de um feudalismo concomitante,
- de Iatifundios e lavouras. - .
, As capitanias. hereditárias nunca se or&nizarrrm em
governos, regulares.
. .
Os governos gerais tinham, ta&bé&, .de sujeitar-se 6s
,
precárias condições do meio, .sem os elementos centrolizadores, indispeosáveis a uma ação catalítica, eficiente,
A familia, como organização comunitária
particularista, - como centro de convergência e de irradiação social
e econbmica, era pois a efetiva e real fonte de autoridade
.
- .
e de potier.
"A nossa verdadeira formação social, desde 1532 - escreve Gilberto Freire - tinha a familia rural e semi-rural,
por unidade": "Vivo e absorvente 6rgáo da formação sociaf
brasileira, a familia colonial reuniu sGbre a base econamica da riqueza agricola e do trabalho escravo, uma variedhde de funções sociais e econdmicas, inctusive a do mando

-

-

político."
'
O Sr. Gilberto Freire, cuja obra, "Casa grande e Sen-

e

zalan, um dos mais potáveis estudos da sociologia indu-tiva, que já se escreveram, em qualquer idioma, - a nossa
verdadeira "Cidade Antigaw
adverte, ainda, que todo o
nosso nepotismo e todo o nosso oligarquismo,
6 af, na família colonial, que encontram a sua fonte geradora e a sua
ceiva nutriz.
S que, de fato, a colonização portuguesa não se realizava,por outra forma direta de governo e de autoridade, que
não fdsse a familia, ao contrário do que acontecia, com a
colonização francesa e espanhola.
"A família, não o individuo, nem ttro pouco o Estado,
6 assim, desde o
nem n e n h u m companhia de com8rci0,
s6culo XVI o grande fator colonizador no Brasil, a unidade produtiva, o capital que desbrava o solo, e instala as iasendas, compra escravos, bois, ferramentas, a força social
que se desdobra em politica, constituindo-se na aristocraci~
colonial,
mais poderosa da América. "
'
Sbbre essa fnmilia, assim organizada, assim 'convertida
em govkrno local, superior a todos os poderes possíveis, superior, até; ao prbprio poder da Igreja
sdbre essa autoridade, de fato, -blindada no seu isolamento, encouraciada
pela distancia, quasi nada podiam è quasi nada conseguiam,
Mra .da ãção 'do Fisco, 'os 'dvernòs indiretos da rnehY5pole
portuguesa e os governos também indiretos das seus mandat&rios, os' capitães e os governadores gerais.
Sôbre o poder familiar, 'diz ainda o Sr. Gilberto Frei+,
o Rei de Portugal "quasi que reinava sem governar, - pols
os senados .de -ara;
.expressões dêsse familismo politico,
cedo Limitam o poder dos reis, e, mais tarde, o-próprio imperialismo ou a t e s , o~parasitismo-econ6micoGque Qrorocura
estender do reino ás -col6nias os seus tenthculos absorven-, .tes;!' : : *
--.
Em .todas as -regiões'do-Brasil
se.verificou o mesmo
fendmena: o predomínio 'econ6mim, e pplftico do norte,
'centro e $do.sol, começou' por ser um-,predominiÒfde.famili8sLs!-i,-,(*'
- . :<
, -I< ;
- . .

-

-

-

-

_

-,,L

I

.L

-

I

;

. . \

e

,

*

S

.

I

'

2 evidente que, uma acão centripeta, violenta, dos governos de ultra-mar, pela interferência imediata dos seus
prepostos ,teria evitado a formação segmentária e ganglionar do poderio familial.
Mas, a verdade 6 que essa interven~ãode Portugal não
teria sido possível, - porqu6 a sua esgarçada tenuidade
demográfica, e a sua tendência para o urbanismo ou para
a mobilidade aventureira e ambiciosa, não permitiam a organização sistematica do municipalismo rural, atrav6s de
um território imenso e também despovoado,
A fraqueza do govêrno central era, pois, uma contingêucia do meio brasileiro e do meio português.
-+iás, - foi esta mesma imposição mesológica o que
gerou o localismo am-e$c,"no e a federação da Argentina e
da Venezuela, - como ja tinha gerado o sistema comunal,
dentro da própria Hespanha.
E, se estendermos mais u conceito, verificamos que foi
também a fraqueza das monarquias absolutas, germanicas ou
franco-romana - que facilitou o desenvolvimento dos poderes locaiõ da primitiva Europa central com a progressiva
transformação do feudalismo, já latente, em instituição social e política, ostensiva.,
I
No que respeita ás colbnias hispano-americanaq
fraqueza do govêrno central obedecia, como se verifica, de
fato, na Argentina e na Venezueia, a uma deliberação coziciente da metrópole .,
"La autoridad de1 capitan general, - adverte o Sr. Valenilla Lanz, - como la de 10s governadores en general y
aun de 10s virreyes, nci residia sino en las relaciones tradicionales de 10s habitantes, em virtud de Ias quales se mantienen con mayor eficacia e1 principio de autoridad; de
ningun modo en Ia fuerza miIitar, reduoida a peqwnas
guarniciones y a cuerpos de milicianos bisonos que hacian
sonreir a Humboidt; ni en amplia facultads politicas coartadas por efetivas responsabilidades legales y contenidas
por la audiencia y 10scabildos; ni en la influencia poderosa
de la tesoraria, pues no les correspondia e1 manejo de las
rentas; ni la facultad discrecional de disponer de las gangas y empleos de ia administracion". (V. Disgregacion y
.;lntegracion, vol. I, pbgs, 16 e 17).
A essa frequeza dos governos centrais, decorrente também da sua deliquecbncia interna, tanto quanto da sua lOngitude - fator este último decisivo na independ8ncia ame(V, Los Construricana, como observa Burray ButIer,
é precisotores de 10s Estados Unidos, pág. k e seg. j
como determinantes do nosso partiacrescentar, ainda
cularismo,
as condipbes geogi.áficas do Brasil,
e entre essas, como prinoipais, - o fsolameato e o deserto pelos caminhos de terra, de par com a imensa costa maritima, de um lado, e a interminável linha de fronteiras terrestres, de outro.
O nosso primitivo colonizador, depois de caminhar centenas de léguas, penetrando no hinterland despovoado, sa
isolava do mundo e se fazia o senhor absoluto da terra e
dos coisas que ocupava; era a mesma situação que ;e deparava aos primeiros povoadores dos fjorde6 escandmavos,
onde a solidilo do homem se juntava B solidão da terra.
hâ dishnoiris e o deserto interiores faziam tami'y5rn
que as bandeiras rnigratbrias perdessem o poder de .unuficacgio do que âispunhnm,
pois os grupos que se moviam de

-

-

-- -
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-

-

-
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uma zona para a outra, na imensa col&nia, não regressavam, por via de regra, ao logar donde haviam partido e se
fixavam em novos longinquos e definitivos habitats.
E que, no dizer de Alberto TBrres, o homem, trasladado
de sua provincia, muda de paizagem e de meio, afronta os
laços de parentesco e de afeição, esquece os costumes, adota novos gostos, novas afinidades e mabeiras. (V. A. Organização Nacional, pgg, 71)
É tambem isso o que mostra Cfiampaul, quandq relata
que as grandes caravanas migratórias, que se moviam do
oriente para o occidente, na antiguidade, não retomavam
stibre os seus passos, ainda que as movessem as preocupações de pilhagem e de com6rcio. (V. "Le Personnage d'0din
et les caravaniers iraniens em Germanie", citado por Tourville, in ''Bistoire de Za formation parh'culariste", p8g. 2 6 ) .
rlç fronteiras terreStres, tamb6m,
se tinham a força
de sucitar rivalidades internacionais e clangores patrióticos. Quando estas rivalidades se azedavam, - proporcionavam, de outro lado, nas modorras da paz, os surtos insidiosos e insuspeitados dêsses tropismos que costumam
exercer os centros urbanos mais cultos, mais prósperos e
mais próximos.
<Mas,de todos êsses fatores subsequentes, que estimularam e continuam a estimular o nossa partidarismo, sob o
ponto de vista geogrftfico, - o mais poderoso tem sido a
atração da costa marítima, com as suas enseadas e portos
naturais, em quasi todas as províncias e Estados.
Isto determinou, de uma parte, a formação de uma civilização costeira, pois os povos se colocam sempre 5 margem
das vias naturais de comunicaçZo; e determinou, por outro
lado, a despreocupação, tanto dos governos, como dos habitantes, pelos caminhos interiores. Por uma coincidência
própria á nossa constjtuição orogênica,
a maior parte dos
nossos rios navegdveis, na zona de maior densidade demográfica, á exceção talvez do São Francisco, - descem dos
altiplanos e montanhas, perpendicu1arment.e ao mar, para
em vez de unir as
servir apenas a um Estado; outros,
unidades administrativas,
sáo, antes, as suas divisas naturais e os respectivos pomos de discórdia; outros, ainda,
dirigem o seu curso para o exterior; os nossos rios náo
desempenham, portanto, uma função de estradas liquidas de
ligacio e de penetração entre os Estados; não são fatores
de unidade e de conexiio; náo suprem, desde o começo da
nossa vida política, a ausgncia das estradas de-ferro e das
estradas de rodagem; nascendo, ás mais das vezes, no mesmo
Estado, onde se lançam no oceano, êsses rios favoreceram
sempre o posso particularisma e com ele a tendencia federativa; ficaram ao serviço do urbanismo litoraneo e aumentaram a nossa expansão no sentido do caminho maritimo, para o exterior; assim, o Brasil ficou constantemente
para trás, ao passo que a Europa sempre esteve alí, em
frente.
O SR. B-~RRETO
Ck-IPELLO - Perdoe-me V. Es. interrompa o erudito estudo que vem fazendo, para dizer que sua
conclusão de que a civilizay.50 brasileira 6 particuIarista não
corresponde 5 realidade. Ao contrário, nenhum povo do
mundo tem unidade mais completa e mais perfeita que a do
Brasil.
O SR. PEDRO TERG-4EL4 - É u m ~ o n t o , ~ ~ ~ vcomista
plexo, que V. Es. náo poder5 explicar com um simples

.

-

-

-

-

aparte; e os argumentos que expCis sao também de tal ordem
complexos que não podem ser, igualmente, destruidos por
um simples aparte.
- É: interessante notar, como lembra Henri de Tourville,.
que na -4Iemanha se operou um fenomeno inverso ao nosso:
os rios e os lagos, ligando as djversas zonas do país e facilitando as comunicações interiores, constituíram o -elemento
(V. op. cit, pág. 7.)
principal d a unidade étnica alem;.
E pode .ss dizer mais que foram ainda as rios que facilitaram o nosso particularismo, quando detiveram e _fixaram,
para sempre, o colonizador á orla das suas águas e das suas
florestas.
, , O nosso sistema de portos, coordenado com a rede fluuial,
embora favoreça a navegação de cabotagem, desenvolvida n a Repiíblica, e seja, em nossos dias, uma condição
essencial do nosso. intercambio econbmico, - faz nascer nos
Estados um sentimento mal pressentido, mas real, de suficiência e de autonomia, o como que Ihes tira a noção de
contiyidade e ,de continuação no espaço.
Se .toda a nossa produção fosse exportável para o exterior - aquele sentimento havia de ser mais vivo ainda,
como havia de ser também mais falha aquda noção. Assim, aos fatores históricos d a colonização e d a ausen,
cia de um gov6rno central, forte e próximo, - que geravam
a familia patriarcal, autônoma e soberana, -.se veio juntar
o fator geográfi~o,múltiplo e imperioso.
A estas condições 6 preciso -acrescentar os dados econ6micos do problema, - as condições próprias de oada região, que tornaram possfvel o suprimento ás populações respectivas d e quasi todos os gêneros essenciais B existência,
produzidos pela prbpria terra que habitavam.
Juntemos, agora, a esses coeficientes de natureza histórica e natural, o sentimento de sociabilidade, que ia amalgamando, num todo, as populações d a mesma região, para
formar aquela esp6cie de' civitas ou paus, que constituiu o
elemento do regionalismo gaulês, na fasn pre-romana . Esta
sociabilidade particularista, que fundia numa tribu oada
. vez maior a primitiva familia patriarcal,
era o produto
cada vez mais nítido e envolvente dos perigos comuns, das
glórias e das necessidades em que todos haviam participado
ou que todos haviam sentido. O próprio Aberto TBrres recorda que "as nações-antigas, formadas~porconquista ou por
migração pacífica, traziam, quando se instalavam em certo
territario, os grupos de famflias e de tribus, estreitamente
ligadas por -fortes laços de solidariedade". (V. Organização
Nacional, p6g. 55.)
.
Certamente, no. começo das nossas formações políticas,
regionais,
nos primdrdios d a colosização,
não. existia
esta solidariedade: foi a aromessiva densidade denográfica
que a tornou possfvel, com a maior fixação do homem ao
s61o. e foram a identidade do trabalho. donde a identidade
de costumes, a defesa e a luta contra'os mesmos inimigos
i-nternos ou externos, que a desenvolveram e a completaram. -:
Abandonadas, insuladas nas suas zonas prediletas, - as
popq~açõesdas antigas capifaniq'e das provfnci- do imgeri. tinham de. solidarizar-se e de irmanar-se, impelidas
pelo instinto, de simpatia e de auxilio, quando não pela
coneieneia das pr6prias vicissitudes. Assim, atrav6s tia
nossa história, nas diversas regiões e .nos diversos climas do
Pais, se.formaram agrupamentos segrnentWos, que obede-
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-383ciarn:"a; um determiriismo~ social,' específicD;;··.·Era natural,
portanto;· -que essas populaçõ'es, assim particularizadas, --'
sob-o "pontDde vista histórico, material,- sociaL' a ético, - e
adquirida', a conciência coletiva, - 'procurassem, também,
obter as franquias políticas, as outorgas da, autonomia, desde
o momento em que sentiram, mais de perto e mais diretamente; a ação de um govêrno central.. . '
O SFt. BARRETO CAMPELLO :....- V. Ex. àinda permite Um
ap'arte? "
. '.
.
.
. ' .. '
,;
O SR.. PEDIlO ,VERGAR.:\.- Pois não '.'
OSR: BARRETO CAMPELLO ,-,- Todos os povos unitários,
inclusive 3J França, têm; essa feiçãoparticularista nas suas
várias 'regiões, o 'que não impede sejam países absolutamente
centra1iz8dos~' E essa;' feição, na França,' é mais acentuada
que no· Brasil.
, OSR~ PEDRO VERGARA.
V.""Êx. está enganad,o; está.
cometendo grave êri:'o de apreciaCáo. histórica':' V. Ex: sabe
perfeitamente que o povo francês eraparticulari'sta em sua
origem;'é que êsse partiêularismo,pel0 advento do regime
feudal, se tornou maior; Depois, para estabelêcer a unidade
e' proteger· êsse mesmopovô; foi preciso" que o poder . absO'luto, do rei instituisse um governo dê fôrça, um' govêrno de
emissários em todas as circunscrições e regiões do território
.frances.
'
. O SR: "BARRETO .QAMPELLO ....:... O estudo que V. Ex. ~ fez é
de todos os povos do mundo, que nasceram particularistas e
depois se aglutinaram em nações .'
. ..
'
,o SR. PEDRO VÉRGAR.A .~' Aliás, V. E"x.está absolutamente coerente com o seu ponto de vista. sustentado desta
tribuna; V.Ex. é por uma federação de municfpios. . '
O SR. BARRETO CAMl>ELLO - É verdade.
.: o SR. PEDRO' VERGARA - Nã'o sei, aliás, como: v,.; Ex.
poderia conciliar as suas tendências, Ul;litárias, com um sys' c,'
.:
tema di{ federação de, municípids.' . -:
.,": O;SR~ B.mRETO ~~IPELLO,~ Pois não; ,faria. aadmin,istráção dos municípios e a unidade .,política 'do País.
O SR. PEDRO VERGARA -Esta exigência a que eu me
referi á, ,entretanto, Sr. Presidente;'n:uDca' sé .,confuridiu com
os desejos de secessão, como se tem afirinado;por vezes. ' "
Antes da independência, as guerras internas que tivemos, <18 movimentos armados e, as conspirações ,mais ou menos .infelizes que perturbaram o ritmo da evolução colonial,
-:- não foram jámais esforços de ,separação, de., fracionamento;todos êsses surtos periódicos do regionaUsmo, tiveram, sempre, a mesma aspiração política: a feCleração. '
. A :iriconfidência mineira de 1789 ea revolução de .1817
tiveram' êss,ecaráter. " Mas, pode-se' dizer"em' seguida.. ,que
todos os. xpovimentos, regio:p'ais que e:xplodiramdepois da independêricia, - tiveram,. todos 'éles,.um cunho marcadamente
nacionalista; ,pode-se dizer, .igualmente, qUe' a VigHaIicia dàs
províncias não se cá.D.sava de 'a:talaiar' os brios e a's liberdades dàNação;' quando úni 'grave perigo os! ameaçava, quando
os abusó's 'do pOdere os opriiniáin,- eram' sempre. as proViIieiàs que:batlam. a rêbate';"seel"~ia:tnem arniás'efaziam: a
revolucão de salvação e de protesto; assimnasceti e sé' 'Processõu a córifederaçãodo Equãdor'e:'assim se'preparou, re•
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bentou e progrediu a revolução dos Farrapos. A primeira
foi um protesto das provincias do Norte contra a dissolução
da Constituinte de 23; a segunda, foi a reação do Rio Grande
do Sul, contra os abusos e desatinos do govêrno central e a
influências persistentes do elemento portugues na ação e na
orientação dos governantes .
A própria revoluçâo de 1931, nada mais foi do que a r e
sultante da profunda desconfiança e do agressivo dsscontentamento provocado nas provincias, pelos desmandos e abusos
do imperador.
O Norte, São Paulo e Minas, se fizeram os pioneiros
dessa reação, que havia de culminar no dia 7 de abril.
&sse passado autorizava e estímulava as reivindaçóes
polfticas da autonomia, e por isso nada foi mais f6cil do .
que a reforma constitucional de 1834, .que produziu o ato
ad.icional; e com éle uma descentraIização administrativa
absoluta, - pois ate se permitia ãs provfncias que legislassem sbbre instrução piliblica e se lhes dava o direito de miar
e distribuir os empregos provinciais e municipais. Cèdo,
porém, Sr. Presidente, principiaram certos esplritos timoratos a alarmar-se contra as tendencias e as fraquias autonomistas; j B a outorga de uma constituição rigorosamente
unitilria havia sido uma p o v a dêsse melndre; a interpretação contra o ato adicional havia de ser outra prova, não
menos decisiva.
Dai por diante, o conflito se amainaria, até 1866 a 3868,
quando de novo se levanta a bandeira federalista, pela voz
do partido liberal; Joaquim Nabuco, nos seus diSCuPSOS de
1'885 e de 1888, defende a monarquia, com a federaeo, e
toda a propaganda republicana tem a id6ia de federação
como núcleo. Mas, a monarquia sempre resistiu pelo unitarlsmo administrativo e polftico.
O SR. BARRETO
CAMPELO
Defendia a federaçgo administrativa.
O SR. PEDRO VERGARA
Perfeitamente. Seria, po-V
rem, marchar para a autonomia polftica, porque é da autonomia administrativa que nasce a autonomia polftica. Isb
B o que se pleiteia na Fran~a...
O SR. BARRDTO
UMPELONunca o espírito nacioriar
trances permitira isso.
O SR. PEDROVERGARA
.. onde se quer a sutonomia administrativa, para, depcis, se ter a autonomia politica. É o que afirmam todos os autores que atacam o sistema fechado, centralizador, extramamente' unitãiro da Constituiç8o de 75.
Proclamda a RepaIica, o principio B consagrado no
dècreto de 15 de Novembro; mas, dentro da Constituinte,
dentro da Constituição, e em seguida, dentro de toda a histdria da República, a luta profunda continua. as vezes deelarada, bs vezes surda, nem sempre licita.
J& tive ocasião de mostrar que esse conflito se acentuou, de modo expressivo, na questão da discriminação de
rendas, que dividiu, em campos opostos, os Constituintes;
uns entendiam que a federaçzo era ferida de morte; oulros
falavam na e-xpolíação da União.
N o decurso da histdria republicana, os autos de viol8ncla de Deodoro e de Florimo, contra os governadores, f0-
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ram manífestaçdes inequivocas, revivescentes, do velho predomínio unitário, centralizador; a política dos governadores,
em contraposição, foi a reação federalista.
Mas, em seguida, sobreveiu outro surto centralizador a
unitário, com a politica das s d v ~ õ e s .
A campanha civilista e a açao verbal de Rui Barbosa,
dos oradores da oposição no Parlamento e da imprensa, contra as intervençõies federais, - foram o contra ataque pela
federação.
Dessa luta se saia por uma transação ínconiess&vel
em que certos Estados, reduzidos B penuria finaoceira, trocavam a autonomia política pelos favores materais do cenbtro, pela mais desbragada orgia administrativa e pelos mais
despudorados abusos de poder.
O SR. CARLOS REIS - Era mais a politica das oligarquias, que propriamente dos governadores.
O SR. PEDRO VERGARA
Em 1928, deveria explodir
outra vez a disc6rdia. E: pode-se dizer que os fatores mais
decisivos da Revolução de 30 foram os atentados á autonomia política da Paraíba e de Minas Gerais, manifestados na
fraudação de seus votos e na decapitação das suas bancadas.
Agora, passados cinco anos, a luta se reacende; de novo,
a tendkncia federalista se defronta com a tendencia unitaria.
Já o anteprojeto do Itamarati assinalava a preocupa&o de restringirem-se as franquias locais; a reação federalista, entretanto, se manifestou, de modo torrencial e enérgico, nas emendas que foram apresentadas COE. sentido
oposto.
Seria, pois, de esperar que o substitutivo da douta Comissão dos 20 exprimisse os anelos autonomistas dessa reação. Mas, foi o contrario que se deu.
Defrontadas, na Constituinte de 1933, as duas correnfoi esta 6Itima a
tes, pela federação e pelo unitarisrno
que se fixou e prevaleceu no Substitutivo, com uma amplitude de institutos e de medidas, que surpreende.
E coisa mas singular: a maior parte das novas emendas, com exceção, entre outras, daquelas de natureza tributária,
se submetem ao Substitutivo e não repelem a sua
luxuriante proliferação unitária.
Em verdade, Sr. Presidente
quando confrontamos os
artigos 7, 12 ti 46 do Substitutivo, com os artigos 6 e 34 da
Constituição de 91, que Ihes correspondem - n5o notamos,
i5 parte um caso e outro, que examinaremos - uma extravasão unitária que impressione ou desconcerte..
As atribuições legislativas e administrativas que o Substitutivo confere á União
são, mais ou menos, as mesmas
que a Constituição de 91 Ihe conferia.
Bste quadro o demonstra, claramente, com as suas remissões nos textos do substitutivo e da Constituiçao;
Defesa externa, poIiciamento das fronteiras, fbrças armadas (Substitutivo, artigo 70-par. 10; Constituiçiio, artigos
34, par. 16 e 17, par. 18); Diplomacia (Substitutivo, artigo
70, par. 30; Constituição, artigo 3 4 , par. 12) ; portos (Substitutivo, artigo sétimo, par. 3O; Constituição, art. 34, par. 5O);
Defesa sanitária (Substitutivo, artigo 7O, par, -3% Comtitucão, art. par. fO) ;Alfandegas (Substitutivo, art. 7 5 par. 3O;
Constituição, artigo 334, par. 50; Correios, Telégraios, TeleVOLUXSXV
25
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- 386 fones, cabos submarinos (Substitutivo, artigo 70, pariigrafo
3O; Constituiçáo), moeda, bancos de emissão (Substitutivo,
artigo 7O, par. 4O; Constituição, artigo 34,-par. 70 e 80;
Constituição, artigo 34, par. 15) ; operações de banc- (Substitutiwo, artigo 7O, parágrafo 5O; Constituição), ãrtigo 34,
par. 5O) ; Segurança, armas, repressão aos tbxicos (Substitutivo, artigo 7O, parágrafo 5O; Constituição, artigo 34, parágrafo 5O) ; Transportes, fiscalização (Substitutivo, artigo 70,
par. 6O; Constituição), Educação, plano nacional (Substitutivo, artigo 7O, parágrafo 7 O ; Constituição, Recenseamento (Substitutivo, artigo 7O, parágrafo 8O; Constituição, Secas (Substitutvo, artigo 7O, parkgrafo 90; Constituição, artigo ti0, parágrafo 34, n. $4) ; Direito substantivo (Substitutivo, artigoa
7O, parágrafo 10; Constituição, artigo 34, parágrafo 22) ;
Desapropriação (Substitutivo, artigo 7O, parágrafo 10, l0 c;
Constituição, imposto bens federais (Substitutivo, artigo 'i0,
parágrafo 10, 1, c; Constituição, artigo 91, par8grafo 34,
n. 4) ; Organizagio judiciária Federal (Substitutivo, artigo 7O,
parágrafo 10, 1 d; Constituição, artigo 34, parágrafo 22,
n. 25); Sistema eleitoral (Substitutivo, artigo 7O, parágrafo
10, 1 c; Constituiçáo, artigo 34, parágrafo 21); Estranjeiros,
estranjeiros naturalizados, passaportes (Substitutivo, artigo
70, par. 10, 1, f; Constituição, artigo 34, parágrafo 23; artigo
32) Colonização (Substitutivo, artigo 7O, parágrafo 10, 1, 8;
~Conçtituição);Navegac,ão, regime de portos, circuIação, rádiocomunicações (Subçtilutivo, artigo 7O, parágrafo 10, 1 ts. c,
h, i; Constituição, artigo 34, parAgrafo 80) ; Pesos e medidas
,(Substitutivo, artigo :O, parágrafo 10, 1, i; Constituição, artigo 34, par8grafo 90) ; Arbitragem. comercial (Substitutivo,
artgo To, parágrafo 1.2, 1, m; Constituigão, plano nacional de
viação (Substitutivo, artigo s6tim0, paragrafo 10, i, L; Constituição) ; Comércio interestadual e externo (Substitutivo, artigo 7O, parágrafo 10, 1, m; Constituição, artigo 34, pardgrafo
5O) ; Trabalho (Substitutivo, artigo 70, parágrafo 10 1, m;
Constituigão, artigo 34, parágrafo 2S), riquezas do sub-solo.
etc . proteção á indústria (Substitutivo, artigo 7O, par5grafo
10, letra o; Const.ituição, profissões liberais (Substitutvo,
artigo 70, parágrafo 10, 1, o; Constituição) ; FBrças policiais
(Substitutivo, artigo 7O, parágrafo 104, 1, q; Normas fundamentais (Substitutivo, artigo 70, parágrafo 10 1, r; Constitixicão) ; Leis organicas e para a esecução da Constitui~ão(Substitutivo. artigo 46, parSgrafos i, 9, letra a; Constituição, artigo 34, pardgrafo 33, n- 34; Orçamentos federais (Substitutivo, artigo 46, par. 20; Constituigão, artigo 34, parigrafo
1 0 ) ; Dívida pública (Substitutivo, artigo 95, parágrafo 3O;
Constituigão, artigo 3!i, parágrafo 3O; Moedas emissões (Substitutivo, artigo 46, pardgrafo 3O; Constituiç50, artigo 34,
parágrafos 7O e SO); Estado de sítio, intervcngões (Substitutivo, artigo 46, parágrafo 40; Constituição, artigo 34. parágrafo 20) ; Aprovação de questões de limites (Sukrstit~utivo,
artigo 46, parágrafo 50; Constituição, artigo 34, parágrafo
10) ; Execução de obras, vias de comunicação, portos, alfanpegas, secas (Substitutivo, aritgo 46, parágrafo 6O; Constituição) ; Empregos federais (Substitutivo, artigo 46, parágrafo
7 O ; Constituição, artigo 34, par. 24) ; Transferência de Capit i l (Substitutivo, artigo 46, parágrafo 8; Comtituição, artigos 34, parágrafo 1'3); Legislar s6bre poderes federais,
fiel execução da Constituição (Substitutivo, artigo 46, Pa-
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rágrafo 9, 1 "a"; Constituiçao, artigo 34, parágrafo 33:
artigos 34) ; Repressão interestadual do crime (Substitutivo, artigo 46, parágrafo 9, I "c"; Constituição); Serviços nos territórios e distritos (Substitutivo, artigo 46, parágrafo 6, letra "a, b e c''; Constituisão); Licenças (Substitutivo, artigo 46, par8grafo 9, 1 "d", Constituição, artigo 34, parágrafo 29); Tratados e convenções (Substitutivo, Constituição); Xobilização, guerra (Substitutivo, artigo 47, parágrafo 6: Constituição, artigo 34, parágrafo 11, n. 19); Aprovação do estado de sitio (Substitutivo, Constituição); Conces8são de anistia (Substitutivo, artigo 47, 1 "cl", Constituição, artigo 34, par$grafo 26; Constituiçâo Federal, artigo 334, parágrafo 27);
prorrogação das sessões legislativas (substitutivo, constituição) ; Mudança da s6de da Camara (substitutivo, Constituição); Autorização para o Presidente ausectar-se do
país (substitutivo, Constituição); Auxilio aos Estados
(substitutivo, artigo 7, parágrafos 10, 30, e 60; Constituição,
artigo 5O parágrafo 34 n. 1 4 ) ; Districto Federal e a sua organizaçáo (substitutivo e Constituic:âo, artigos. ..)
Os planos nacionais de educação e de viação .e as
nomas fundamentais de c6diãos rurais, que não figuram
expressamente na Constiluição de 91 - j5 eram atribuições implícitas do Poder Legislativo da União, que podia
legislar, não apenas sòbre essas normas fundamentais,
mas sobre todas as particlaridades das matérias respectivas. Todavia, a tendência unitária do substitutivo já se
descobre nas ncrmas fundamentais de processo civil e criminal dos Estados, de regime peniten~iár~o,de assistência
social, piiblica e privada, de estatfsticas (substitutivo, artigo 7, n. 10, 1. N ) .
Há, n&sse mesmo artigo e nêsse mesmo número, letra
q, uma restri~ãorelevantfssin?.a, de caráter niiidamente
unitário; é a referente ás polfcias estaduais.
Enquanto A interventoria federal, - os casns de intervencão que constam &o substitutivo são os mesmos que
figuram na Constituiçáo, sendo, aliás, certo que os preceitos constitucionais. enumerados no artigo i 2 3 do substitutivo, e cuja violnpão autoriza a intervençzo federal, sáo mcnos numerosos do que áqueles que figuram na Constituiçiío. Assim, o substitutivo não se refere 5 capacidade
de ser eleitor, ao regime eleitoral, aos direitos políticos, 3
inamovibilidade dos juizes, que a Constituição conside;ra
como preceitos constitucionais. 9 violação dêsses princfpios, pela Constituiçã~o, acarretaria a intervenção federal;
ao passo que, pelo substitutivo, s6 daria direito de "habeascorpus".
Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, . o substitut,ivo
reservava para a União outras prerrogativas, menos ruidosas, talvez, mas, todavia, muito mais eficientes para a sua
tendência unitãria e centralizadora. Sob o ponto de vista
financeiro, a caapcidade fiscal sôbre o conz.ércio, que 15 um
fator cIe autonomia, é transferida quasi toda para Uniáo
que fica com os impostos de consumo e tarnspprte; os Estados perderam o imposto de exportação e ficam obrigados a entregar ao govêrno central 40 70dos novos impostos
que criarem; a União passa a ser, assim, um sbcio tributario dos Estados. Mas a liberdade de tributa~ão,que ainda

re'sta ás unidades federativas, 6 meramente aparente, porque, segundo os artigos 80, inciso 5, nenhum imposto poder4 ser criado ou aumentado sem audiência do Conselho Federal; do nasmo modo, com? o plano geral de transporte e o imposto de transito se transferem para a Uniáo,
as tarifas ferroviárias não poderão ser modificadas sem
audiência, também, daquele Conselho. O imposto de transmissão, que passa para os Estados, não recairá, porém,
s6bre heranças até 10:000$000 (artigo 158).
Os Estados e os municípios ficam obrigados a um registo federal de dívidas e devem remeter os seus re1at.órios de dois em dois meses ao mesno Conselho FederalSem a permissão dSste Conselho, nem os Estados, nem os
municipios poderão contrair empr6stimas, dentro ou f4ra
do pais.
Quanto aos bens da Uniáo, - entra nessa categoria a
Bgua dos rios interestaduais, - de maneira que ningu6m
poderá utilizar essas águas para fins industriais ou deriv&-Ias para a lavoura sem permissão do govêrno central.
O SR CARLOSREIS
uma medida de grande alcance.
C) SR. PEDRO VERGARA
O substitutivo entra em
~ a t B r i aestrictamente processual, estadual, e proibe a penhora de bens do pequeno proprietário (art. 156) - do
mesmo modo que se atribue o direito ãe aIterar as tarifas
do.-concessionário de serviços públicos dos Estados (art. 157) .
Toda a organizaçtio do trabalho pertence á União (art. 159) ;
bem como a regulamentação do exercício das profissões, a
política rural e até .o aproveitamento das terras públicas estaduais para a colonização. De todos êsses surtos de exparísão unitária, entretanto, o mais profundo e de maiores consequências é aquele que se refere á organização e á representação das classes (artigos 38 e 159); esta organização e
essa representação colocam nas mãos do poder central todas
as fbrças ativas da riqueza privada e lhe dão o formidável
prestígio das mais poderosas virtualidades políticas do país.
Mas não é só; Q art. 166 estabelece que a assistência social
incumbe á União, e tem por fim incentivar a educação, ampar a r a maternidade e a infancia, socorrer as famíIias de prole
sumerosa, proteger a juventube contra o abandono físico,
moral e intelectual, adotar medidas tendentes a restringir a
mortalidade infantil, adotar medidas de higiene social e impedir a propagação de doenças transmissíveis, cuidar da higiene mental e incentivar a luta contra os venenos sociais;
incumbe ainda, obrigatoriamente, á União a profilaxia da
lepra.
Como se vê, é todo u m programa iniervencionista. Nenhum setor da atividade dos Estados poderá escapar a essa
percuciente vigilancia da União, se ela um dia se resolver
a exercê-la. Agora, juntem-se a isso tudo o Exercito, a Marinha, a viação aérea, os telégrafos e correios - e o ciclo
unikirio do substitutivo aparecerá na plenitude da sua incontrast&vel majestade. É certo que o substitutivo cria UII%
Camara dos Estados - cujo fim é defender a autonomia es'tadual; mas, isso B uma simples ilusão de ótica; lá está de
fato o art. 52, 5 ZO, que diz: "Nos projetos pe lei que tenha
prioridade a Camara dos Representantes, será, porém, definitiva a deliberação desta, por dois terços de votos, s6bre as
emendas da Camara .dos Estados."
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Ora, quais são as leis de que tem prioridade a Camara
dos Representantes? São, alem de outras, todas aquelas que
constam do artigo 45 - isto é, as leis que mais interessam
aos Estados: São as leis do estado de sitio, do sistema eleitoral, de representação, d e impostos e finanças, de mobilização e guerra, de comércio internacional e interestadual, de
navegaçZo de cabotagem e de vias de comunicaç~ointerestadual, de socorros aos Estados e sobre as matdrias da competência subsidiária dos Estados. Assim, com a prioridade
que tem a Camara dos Representantes, sUùre essas leis. e com
o direito de cortar o nó de Górdio da discussão, a seu favorreduz-se a um papeI subordinado ou nulo o contrdle estadual
ao surto centralizador da União.
&e muitas
Bem sei, Sr. Presidente, Srs. Deputados
dessas prerrogativas, que o substitutivo outorga S Uniao, só
podem trazer benefícios á vida IocaI. EsGo nessas condições
as medidas de ordem financeira e aquelas que se referem à
assistencia social. Se essas faculdades da União se realizarem, com espíirto pratico e eficiente e, sobretudo, com Iionestidade e desinterêsse, - não devemos temer e antes devemos
aplaudir e prestiigar o imperialismo unitário do substitutivo,
se êle fOr votado pela maioria. 13 que, como tive ocasião de
assinalar, o particularisn~obrasileiro, s6bre que se esteia a
federaçáo tem, como causa histdrica, entre outras essenciais,
a fraqueza, o relaxamento, a ausencia do govèrno central.
Ora, esta re1egac;ão das populações pelo govèrno se caracterizou com a falia quasi completa de assistência e de proteção aos governados. As populações das Capitanias, das Províncias. dos Estados e dm Munícipios viviam entregues ao
seu próprio destino; tinham de lutar, sosinha contra a miseria física. a desvalia intelectilal, o crime, as calamidades
da natureza. Nessas condições, desamparadas pelo governo,
elas formavam a clientela da aristocracia rural, porquê era
nas estancias e nas casas grandes que elas encontravam o
amparo para as suas necessidades, o socorro contra s violència e a defesa em face do crime. As endemias que assolam o
hnterland a criminaidade sertaneja, as secas periódicas, o
enquistamento eçtrtangeiro. o anafabetismo, a falta de transporte. tudo isso que há séculos dessora, amesquinha ou suplanta as populações do interior, - são manifestag.ões diferentes do mesmo fenomeno: a falta de govêrno ou, pelo menos, a falta de compreensão dos seus deveres pelo govêrno.
No dia em que os poderes pbblicos da Uniáo atentarem, com
animo decidido, paar estes problemas,-no dia em que aprotegáo do Estado=fôr efetiva e fecunda. a unidade nacional há
de ser um produto espontaneo, natural da conclência
coletiva.
Antes disso, as populações persistirão no seu particu!arismo porquê. mal ou bem, d dos Estados e dos mun!cipios
que elas recebem amparo e estfmulo nas suas vicissitud~,~,
nas suas esperanças e nas suas atividades. Somos ainda un;
povo comunitário-particularista; não temos nem capital, nem
cultura, nem técnica, nem população. nem uma tendência cooperadora espontanea, para que o indivíduo possa substituir
o poder. Nossa raça, dizia Alberto TBrres, B inseparável de
certo socialismo de Estado. Ela recebeu dos Seus antepassados m a tão forte estampa da influència do Eskido s a b e todas as faces da atividade. que o fenameno geral=encontra nela
m a predisposição natural para se desenvolver e lhe aplica*
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mais extensamente. Do lavrador, que reclama do governo a
aita dos preços de seus produtos, ao homem de letras, que adquire a consciência do seu valor literário, tood mundo 6
um pouco fetichista da virtude mágica do Estado; assim, o
mecanismo governamental é o centro de onde nascem o estimulo e a animação e de onde saem em grande parte, os
recursos para a atividade cerebral do pais. (V. ap. cit.,
págf. 45 e 46) . Aliás, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
fenomeno brasileiro a este resp$ito é o mesmo que presidiu á formação das mais gloriosas nacionalidades do Velho
e do Novo Mundo. Quando os reis earE, tiranos ou fracos,
as populações, perseguidas ou desprotegidas, se refugiavam
como servos ou como vassalos, nos castelos e nos latifúndios do feudalismo; e quando a cobiça, a violência e a fraqueza dos senhores feudais tornavam, depois, a vida insuportável na campanha, essas mesmas populações se refugiavam, apavoradas, nas vilas e cidades, fortaIecendo a comuna, ou se punham sob a guarda protetora do rei e dos
seus agentes, para precipitar o renascimento dos impérios
e das monarquias absolutas. O povo português, quando o
Brasil foi descoberto, vivia a expensas do Estado e das suas
empresas marítimas; essa tradição continuou entre n6s, na
colonia, a-apesar-de deslocado o eixo do poder: a gravitação comunitária em torno do Estado, passou a ser uma
gravitação, em Mrno da famiila, - para retomar depois a
sua forma primitiva. Assim, fomos e somos, duplamente,
um povo comunit8rio e particularista: comunitário porque nos acaudalamos no poder; e particularista porquê o
poder, entre nós, não 6 uno, mas múltiplo.
Não importa, agora, que o Brasil seja um país unitiirio ou seja uma federação: o que importa é que o povo
seja protegido, - que tenha escolas para a sua ignorancia,
- mezinhas para as suas endemias, - terras para o seu
trabalho, caminhos e mercados para a sua produção, - defesa para sua vida e o seu lar, - e liberdade para os seus
direitos! (Muito bem, muito bem. Palmas, O orador é
cumprimentado. )

O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao Expediente.
Vai-se passar á Ordem do dia. (Pausa.)

Comparecem mais os senhores :
Pacheco de Oliveira, Mário Maiado, Cunha Melo, Leandro
Pinheiro, Rodrigues Moreira, Agenor Monte, Eugo Napole?io,
Freire de Andrade, Valdemar Falcão, Leão Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Bilva Leal. Martins Veras, Ferreira de Souza,
Odon Bezerra, Irenêo Joffily, Herectiano Zenaide, Barreto
- Campelo, João Alberto, Luiz Cedro, Mario Domingries José
Sá, Alde Sam.paio, Osdrio Borba, Humberto Moura, Guedes
Nogueira, AntBnio Machado, Clemente Mariani, Medeiros
Neto, Edgard Sanches, Leoncio Galrão, Atila Amaral, G i l e n ~
Amado, Francisco Rocha. Paulo Filho, Arnold Silva, Lauro
Passos, Miguel Couto, João Gu-marães, CBsar Tinovo, Alípio
CQstalat, Oscar Weinschenck, José Eduardo, F;Sbio Sodré,
Buarque Nazareth, Me10 Franco, Odilon Braga, João Peqido.
Policarpo Viotti, Valdomiro Magalhães. Belmiro de Medeiros,
Bueno Brandão, Rodrigues -4lves, Vergueiro CBszr, Zoroastro

- 391 Gouveia, Carlota Queiroz, Lacerda Wernecl;, Antanio Covello,
Eenrique Bayma, José Honorato, Nero de Macedo, Generoso
Ponce, Francisco Vilanova, Idálio Sardemberg, Nereu Ramos,
Adolfo Konder, Carlos Gomes, Simões Lopes, Carlos Maximiliano, Maurício Cardoso, Anes Dias, Frederico wolfenbutell, Aseanio Tubino, Minuano de Moura, Acír Medeiros,
Ferreira Neto, Gilbert Gabaira, Martins e Silva, Eriwald
Possolo, Milton Carvalho, Augusto Corsino, João Pinheiro,
Peòro Rache, Euvaldo Lodi, Mário Ramos, Pacheco e Silva,
Rocha Faria, Gastão de Brito, Oliveira Passos, Leví Carneiro,
Morais Paiva, Nogueira Penido (92).
Deixam de comparecer os Srs. :
Cristóvão Barcelos. Abel Chermont, Jeová Mota, Solano
da Cunha, Augusto Leite, Lauro Santos, Jones Rocha, Pereir a Carneiro, NiIo de Alvarenga, Prado Kelly, Raul Fernandes, Bias Fortes, Adelio Maciel, Negrão de Lima, Gabrie?
Passos, Augusto Viégas, Simão da Cunha, Meixo Para,%;bssii,
Licurgo Leite, Celso Machado, Plinio Correia de Oliveira, Jos6
Carlos, MArio Whately, Guaraci Silveira, Hipblito de Rego,
Cardoso de Me10 Neto, Morais Leme. Domingos Velzsco, Antônio Jorge, Vitor Russon~ano,Raul Bittencourt, Adroaldo da
Costa, Armando Laydner, Roberto Simonsen, Davi Mèinicke (36).
ORDEM D O DIA

Trabalhos de Comissão.
8
O Sr. Presidente - Constando a Ordem do dia de trabalhos de Commissão que independem de deliberação da AssemblBa, dou a palavra, para explicação pessoaI, ao
Sr. J. J. Seabra.
O Sr. J. J. Seabra (.Para ezpZicacão pessoal) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes: Consintam que a minha primeira
palavra nesta tribuna seja de saudade para os nossos colegas
que ontem desapareceram.
Meus sentimentos á ilustrada bancada de Minas Gerais e
ao grande Estado pelo lutuoso acontecimento. TambBm não
posso deixar de externar a minha magua pelo desaparecimento do Sr. Greg6rio da Fonseca, secrettirio do Sr. Presidente
da Repfiblica, homem de letras e cidadão bonissimo, e pelo do
bravo aviador Djalma Petit, que tamb6m tombou por querer
salvar outras vidas.
Permitam W. EEx., agora, cumprindo esse dever piedoso, que desempenhe a obrigação que me 6 imposta por aiguns baianos que se encontram no Estado de Sergipe.
Incumbiram-me eles de trazer a esta Casa um protesto
contra a afirmação de um dos Deputados da bancada do meu
Estado, que, na tribuna, se referiu ao Interventor de Sergipe,
asseverando que Ble queria tomar um pedaço do-torrão baiano manu milita?-i. Os baianos, residentes em h a c a j ú , mandaum protesto solene pelo fato dessa afirmativa, documen- ram
to que peço a V, J3x. faça constar dos Anáis desta Assembléia.
É o seguinte: A ColSnia Baiuna e o Sr. Pacheco de Oliveira
A colhia baiana, domiciliada

-

neste Estado, ao ter conhecimento do discurso do
Deputado Paoheco de Oliveira, em torno da guestáo de limites Sergipe-Baia, l a n ~ o uo protesto que
abaixo publicárnos : "N~s,irúra assinados, baianos
natos, residentes no Estado de Sergipe, vimos protestar veemente, perante a Asseqhl6ia Nacional
Constituinte por interm6dio do insigne e venerando parlamentar patricio Ih.José Joaquim Seabra,
tudo quanto relativamente a Baia e Sergipe na
questão de limites houve por bem afirmar o Sr,
João Pacheco de Oliveira. - Èste protesto firma-se no ambr 6 verdade, não obedecendo, portanto, a sugestões inconfessáveis. N63, baianos,
domiciliados neste Estado irmão, podemos garantir
que não foi, não é e não será jamais dos propósitos do ilustre e digno major Augusto Maynard Gomes, benemérito interventor no Estado de Sergipe,
reconquistar á Baia manu militari a faixa de terr a a que se julgd com direito.
As tentativas at6 hoje levadas a efeito pelo governo sergipano no sentido de obter uma solução
para a velha e secular pendencia, tem sido pacificas e h& de ser segundo esperam os serglpanos,
resolvida num ambiente de máxima cordialidade.
Somos n6s, os que lavram e assinam-este protesto,
amigos da verdade e inimigos ac6rrimos dos embusteiros e da chicana da politicalha so8z que não:
percebe emquanto nos prejudicariam os seus impulsos se J nobre povo amigo em cujo seio vivemos
lhe fosse dar ouvidos. Por intermbdio de V. Ex.,
conspicuo patricio, que sempre encarnou a alma
varonil da nossa terra nas suas justas reivindicações, levamos êsse .protesto & Assembléia Naciona:
Constituinte como um solene desmentido 5 solércia do politiqueiro inescrupuloso, e para que ele
produza os necessários efeitos.
Saudações fraternais. - Dr. Affonso Ferreira dos Santos.
ManoeZ de Macedo. - Dr. Manoel de Aguiar, médica. - Renato Maia Lenat.
Aloysio F ~ ? T R ? ~ T ~
& SiZva. - Luiz Carvalho da Costa.
Arthur
Leone.
Manoel Franklin da Rocha.
AngeZo
dos Santos.
AZencar ?enalva de Farias.
Eymario Penalva de Farias.
Leonardo Filho.
Antonio Gama Junior.
JosQ Cosme de Azevedo,
- Olavo Leite. Josd Leite. João Leite.
Alvaro Passos.
Antonio Souza
Jus6 Bhqo
& Jesus. - João Francisco da Cmz.
Jose -3%beiro de Franca.
Antonio Jeronymo de A T ~ u ~ o .
Albertino Oliveira. -Ezequiel Nogueira CarZos Souza. - Antonio Pe~eirada SiZva,
Luíz
Gonzaga de Carvalho.
Carlos Freite & Curvalho.
Carlos dos Santos Corr&a. Francisco PeAnanias Freitas da Costa.
Origereira Leite.
ma Pinto de Cerqueira.
Alfredo da Silva Santos.
Theophüo Marques Simbes.
Americo
- Torres d c MfZlo. .- Haroldo Borges Fernandes.
Jayme Rsbezro,
EutTopio Rodrigues dos- Santos. - Gaspa~Fontes de Almeída. - HeZzodo~o
Ferreira. - Athanazio P e ~ e i r aAZves.
Oscar & Lima Carvalho.
Albertim Conde. - Lindolfo
Menezes de PmaT2as.
- Aurelino Pinto dos Santos.
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- Terencio-Magno
Filho. - Dorotheu. Amoroso
Geminiano Amorim Lisboa. - Qui-

. &s Santos.

-

rino Borba dos Santos.
Trazibulo de Oliveira e
Silva.
Waldemar do Nascimento.
Alcides Yereira dos Santos.
Ozdas Britto. -Eduardo Bartholomeu do Nascimento.
Urbano de Sá Roriz.
Waldemar Valtes Roriz. - Carlos de Amujo
Silva.
Antonio AtoyRo Roriz.
Gelasio Couto
de Abreu. - Ijr . Rodolpho Feinarules. - Alcebiades Theotonio de Carvalho.
0,uidio Teles Horeirn
Alfredo Teíxeira Bastos.
Jose Gomes.
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Agora, Sr. Presidente, vou entrar em consideraqóes a
respeito do substitutivo constitucional, permitindo-me a-Assemblkia que, depois, faça a l g m ~ a s explanações politrcas,
que o momento não pode deixar de comportar.
Em dois discursos proferidos desta tribuna, tive ensejo
de dizer que achava a Constituição de 24 de fevereiro a mais-livre do mundo; que nenhuma outro havia, que mais garantisse as liberdades públicas e os direitos individuais;
nenhuma outra que tivesse táo bem limilado as atribuições
dos poderes politicos. Se me fosse dado fazer uma constituição, o meu trabalho seria simples; seria apenas o de modificar a Constituição de 24 de fevereiro, de acbrdo com. as
as circunstancias atuais. Talvez mesmo, nem eu a modificasse: faria um ato adicional á carta rnagn_a, como ocorreu
em França. para não alterar a Constituiçao de 73. Retocali-ia apenas nos pontos necessários, indispensáveis, para
acompanhar o movimento atual do Brasil; para pb-!a precisamente de acordo com os princfpios revolucion&nos, em
cujo nome se fala, mas cnja essencia 6 esquecida; em cu.io
nome de fala, mas que teve as suas promessas desprezadas
e postergadas, como irei demonstrar daqui a pouco.
O substitutivo, Sr. Presidente, A possivel que traga a
ordem e a paz para o Brasil, mas se me afigura que virá
apenas produzir, no povo brasileiro, um movimento de desharmonia absoluta pelos principios nele estabelecidos.
Propugnei aqui a eleigão direta do Presidente da Repiiblica e o fiz porqu0 acho qüe o Presidente da República
não pode deixar de ter a mesma fonte de poder, de onde
promanam os representantes- da h'ação. o poder Legislativo.
Seria desconhecer a eoberanla nacional, nao dar ao supremo
magistrado do pafs a m e m a soberania popular. Srs:, de
quatro em quatro anos, há um dia, -um s6 dia, em que o
é o dia em que o cidadão leva ás urnas
povo 6 soberano
o voto que lhe 6 ditado peIa conciência.
O SR. CUNHA VASCONCELOS
-- Nêsse dia; o povo B rei.
O SR. 3. J. SEABRA
Como tirar ao povo êsse dia
soberano paimadá-lo a outras pessoas? Não, Srs.; respeitemos, pelo menos, essa soberania, que, como disse, s6 se manifesta
de quatro em quatro anos.
- O poder,
que não vem da soberania nacional, B ilegftimo nos gov8rnos federativos. Se se tratasse de go-rno
parlamentar, compre~nder-se-ra que a eleição fosse 1nd1reta, uma vez que o governo parlamentar- 6 de gabinetes.
Os presidentes e os governos parlamentares caçam lebres,
como dizem os franceses. não podem fazer mal algum, porque .não são governos responsáveis. A responsabilidade é
do gabinete, que é uma comissão do parlamento. .No go-
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vêrno federativo, em que todos os poderes d e ~ e memanar
da naçno, não se pode admitir que o Poder Exeputivo não
venha da soberania popular.
O SR. C U N E ~ VASCONCELOS 13 preciso acentuar que
h5 46 anos o povo está no uso dessa prerrogativa. Pareceme uma temeridade despojá-lo agora dêsse direito.
O SR. J. J. SEABRA - Nos gpvernos federativos legitimamente constituidos, a eleição do Presidente da República á quasi um axióma. O mais O querer subverter, ou
antes, comprometer o principio da soberania nacional, com
referência á eleição do primeiro magistrado do Pais.
Restabeleceria tamb6m o Senado, como insdispensável para manter o equilíbrio entre o Presidente da República e a Camara dos Deputados. O substitutivo chama a
esse órgão "Camara dos Estadosn; tem ogerisa aos nomes.
hssim 6 que chama á Cainara dos Deputados Camara dos
Representantesn; não diz "Senadon, mas "Camara dos Estados".
Não sei de onde vem essa ogerisa da Comissão dos 26
pelos nomes. O nome O a v62 como se pronunciam as coisas.
Já estavamos acostumados a "Camara dos Deputadosn, " S e
nadon; por que razão mudar-lhe o nome?
O SR. CUNHA VASCONCELOS 3 O figurino áustriaco.
O SR. J. J , SEABRA - A "Camara dos Estados", tal
como está no substitutivo, não 2 o mesmo que "Senadon:
está completamente desfigurado, porquê, pela Constituição
de 24 de fevereiro, o Senado se compunha de três representantes de cada Estado, para manter o preciso equilíbrio ent r e os Estados, desde que, na Camara, a representação era
proporcional ao número de habitantes.
Creio que há uma emenda mandando que o número
de Deputados seja proporcional ao eleitorado.
Não há, Senhores, maior absurdo numa democrácia do
que Este: mandar que a Camara dos Deputados seja composta por um nllmero de representantes proporcional ao
eleilorado. Não, porqu8 =aqueles que não são eleitores tambem tem direito de ser representados, também sio brasileiros; portanto, niio 6 motivo para se recusar Aqueles que não
sBo eleitores sua representação na AssemblBia.
Assim, n proporcionalidade a se estabelecer na Camara
dos Deputados deve ser relativa á população e não ao eleitorado.
Estes, Sr. Presidente, os pontos que acho capitais - a
eleição direta do Presidente da República, a representação
proporcional á população de cada Estado e o restabelecimento do Senado tal como está na Constituição de 24 de
fevereiro, porqu8 s6 assim se estabelece o equilfbrio entrs
a Camara dos Representantes, a Camara dos Estados e o
Presidente da República.
Alem de tudo, o Senado era um corpo mais moderado,
mais esperiente, evidentemente, do que a Camara dos Deputados. As leis passavam por fase mais demorada de discussão
e era mais ponderado o resultado dessa discussão, ao passo
que, tratadas apenas na Camara dos Deputados, muitas vezes as leis transitam apressadamente, sem haver nm outro
órgão que as corrija.
Por isso; o Senado é indispensável, e, se o não fizerem
agora, hão de fazê-lo mais tarde, e brevemente.
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O SR. CUNHA VASCONCELOS 13 preciso substituir o
povo do gwBrno pelo governo do povo.
O SR. J. J. SEABRA - Sr. Presidente, passo a examinar alguns preceitos das "Disposições Transitórias", que
se me afiguram extraordinários.
Reza o art. 1":

"Promulgada esta Constituição, a Assembléia Nacional Constituinte elegerá, no dia imediato, o Presidente da RepUlica para o primeiro quadriènio constitucional.
E a tomada de contas do Chefe do Governo Provisório?
Se no dia imediato á promulgação da Constituição se elege
o Presidente da República, quando se vai fazer a tomada
de contas dos atos praticados durante a ditadura?
Quer dízer que tudo isso vai de embrulhada. O fim 6
a eleição do Presidente da República., ,
Diz o 5 10:
"Essa eleição se fará por escrutfnio secreto e
será, em p:imeira
votação, por maioria absoluta d8
votos, e..
Qual 6 essa maioria absoluta de votos? Dos presentes,
ou de toda a AssemblBia?
Não está. declarado no dispositivo. E outro ponto que
precisa ser esclarecido. O democratico
parece-me
6
que a maioria dos votos seja de toda a Assembléia, porqu4
s6 assim o Presidente da Repiiblica representará, realmente,
a vontade desta Casa.
O ari. 3" está assim concebido:
"AssembIBia Kacional iniciará, n a sua primeira sessão
ordinária, a elaboração das leis seguintes:
a) Código Eleitoral;
Se há mensagem do Chefe do Governo Provisório confiando á Assembléia Constituinte a discussão e aprovação
do C6digo Eleitoral, como manda esse artigo das "Disposições Transitórias" do projeto constitucional que a -Assembléia Kacional, em sua primeira sessão ordinária, trate do
assunto?
Continuo a leitura do artigo:
b ) de processo e julgamento perante o -Tribunal EspeciaI;
C)
da organi~acãodos tribunais federais;
à) estatuto dos funcionários públicos;
e) de organização e liberdade de imprensan.
Como concili~ro dispositivo conferindo essas atribuicões
dadas á AssembIBia ordinária como a mensagem do Chefe do
Govêrno, que pede sejam os assuntos resolvidos pela Assembl6ia Constituinte, prorrogando as suas sessões
o que
igualmente acho absurdo.
A nossa finalidade estava atingida, uma vez eleito o Presidente da Repiíblica . Dissolvida a Constituinte. deverão,
~ortanto,procurar a renovação de seus mandatos na $nte
Pura da soberania nacional, aqueles que quiserem contrnuar
Deputados.
Se o Código Eleitoral vai ser elaborado pela AssemblBia
Constituinte, pergunto: antes de sua feitura, pode haver eleição? Se a elaboração do Cddigo importa mostrar que- não
temos ainda a puresa da eleição, tanto assim que se-torna
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necessário fazer novo Código Eleitoral, como se preceder 5
eleição para a Assembléia ordinária antes da aprovação dêsse
Código?
O art. 4" do projeto, entretanto, preceitua:
"Noventa dias depois. de promulgada a Constituição, ser ã o realizadas as eleições para a primeira Assembléia Nacional .ordinária e Assembl6ias estaduais Constituintes".
São contradições palpáveis, palpabilíssimas, que encontro no projeto.
Quem poder& assegurar que daqui a 90 dias esteja pr0nt.o
o Código Eleitoral ou haja tempo para se preparar o eleitorado, de acordo com o Código afim de se preceder á eleição?
Conclue o artigo:
"Estas, ultimada a elaboração das respectivas Constituições, elegerão os governadores. convertendo-se depois em
Assembléias Legislativas ordináriasn.
;
Como se v6, as disposiçóes Transitórias do Projeto Constitucional mandam que as Assembl6ias Legislativas Constítuintes dos Estados se transformem em Assembléias ordin&rias, isto é, determinam um absurdo, uma coisa incompreensivel: que as Constituições dos Estados sejam logo assembl6ias ordinárias - o que temos, aqui, combatido com
relação á Assembl6ia Nacional Constituints.
Diz o parágrafo único:
"Ate a instalação da Assembleia Nacional, o Presidente
da Re~úblicaficará autorizado a ewedir decretos com f8roa
de lei".
Senhores, essa disposição extraordinariamente absurda,
em face do próprio Projeto Constitucional, diz no seu
art. 5":
5
É vedado a qualquer dos tr6s poderes delegar as
suas atribuições".
Ora, se 6 vedado a qualquer dos três poderes delegar as
suas atribuições, como vamos delegar ao futuro Presidente
da República funções do Poder Legislativo?
Ainda mais:
"3 2." O cidadão investido em funçião de qualquer desses
poderes não poderá exercer as de outro podern.
Ora, se o cidadão investido das funções de um poder n8o
pode exercer as de outro. como ao Presidente da República, investido das funções do Poder Executivo, será licito desempenhar as funções do Legislativo?
O SR. CUNRA VASCONCELOSDepois de eleito, n8o pode.
O SR. J. J. SEABRA -^O que faltou, precisamente,
e o digo sem nenhum desar para os ilustres membros da
Comissão Constitucional. aos quais presto a minha homenagem pelo trabalho insano que tiveram ao organizar o Proo que núo houve foi um meticuloso
jeto Constitucional
cuidado na elaboração dele, de modo a evitar essas contradições palpabilíssimas. Não! Ao Presidente da República,
depois de proclamado, não 6 dado, constitucionalmente, em
hipótese alguma, exercer poderes legislativos. Seria um
contrassenso, seria exatamente a supressão de todos princfpios constitucionais conferirmos ao futuro Presidente, eleito.
funções legisladoras A AssemblBia Constituinte procure um
meio de conciliar as coisas. asse que a i está, porém, 6 absurdo, profundamente inconstitucional, uma vez que pela
própria Constituição se veda ao Poder Executivo exercer
funções do Legislativo.
1.O
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- 397 O Projeto Constitucional, nas Disposições Transitórias,
ainda cont6m assunto que reclama algumas ponderações.
Diz o art. 6" :
"O Govèrno Federal fará publicar em m l s o esta Constituição, para larga distribuição gratuita em todo o pais, especialmente aos alunos das escolas de ensino superior e
secundário, e promover& cursos e conferências para divulgar
o seu conhecimento".
Então, o GovSrno vai promover cursos e conferências
para divulgar a Constituição da República?! Pois, não estão
aí as esoolas, os colégios, as universidades, os institutos de
ensino? Por que, portanto, organizar cursos e conferências
para divulgação da Constituição?
É outra di,~posiçáque, por irrisdria, deve ser riscada
do Projeto Constitucional.
Art. 14: 6 o texto que provocou mais discussão e maior
repulsa tem determinado nesta Assembléia. Se esta 6 Assembléia que representa a soberania nacional, se esta 6 Assembl6ia que procura garantir os direitos do povo, cumpre-lhe
suprimir o art. 14, - verdadeira monstruosidade juridica
eacartada no Projeto Constitucional.
"Ficam aprovados os atos do Govêrno Provisório, Interventores federais nos Estados. .."
Senhores, isto representa uma anistia geral para os
agentes do poder. Não a concedem áqueles que, no estrangeiro, suportam o exilo, Aqueles que sofrem as agruras da
suspensão de direitos políticos, mas a facultam a quantos
abusaram do poder, cometendo toda sorte de desmandos!
O SR. AC~RCIO
T~RRES
- Muito bem.
O SR. J. J. SEABRA - Reza o art. 14:
"Ficam aprovados os atos do Govèrno Provisório, Tnterventores federais nos Estados e mais delegados do mesmo
Gov&rno, excluidas. "
"Que barbaridade1
". . excluidas qualquer apreciação judicial dos mesmos atos e de seus efeitos..
Tenho at6-dificuldade de ler estas=palavras, tão extravagantes são elas..
Senhores, as revoluções passam depressa, o povo esquece, as faccões as devoram. É o que ainda agora acontece: a
agitação passou, o povo esqueceu, as injustiças foram praticadas e as fac~õesestão devorando o cadáver da revolucão.
Com efeito, emluir a acão do 3udiciCLrio
Poder que 6
a garantia dos direitos individuais - constitue o maior atentado á soberania de um povo, á sua honra, á sua dignidade.
Não, Sr. Presidente; os atos da ditadura, por mais benignos que tenham sido - e eu não digo que fossem sanguinários - não podem deixar de ser examinados. O que
não compreendo 6 qus o Executivo pretenda envernizar as
injustiças e os crimes que perpetrou com as c6res do bem
público. Acho, portanto, que sujeitos CL apreciação serena
do Judiciário, devem ficar todos os atos dos poderes discricionários que coiispurcaram os direitos individuais e sacrificaram os direitos dos cidadãos.
Nunca, Sr. Presidente, gov&rno que tenha conciAncia da
necessidade e da justiça de seus atos pode pretender esquivar-se ao exame da Justiça, porquA esta exatamente é %que
profere a última palavra a respeito da garantia dos cidadãos.
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No dia em que se disser que a ditadura fugiu ao exame
do Poder Judiciário, estará morta perante a História- Ela,
entretanto,.náo há de querer isso. Creio que o Sr. Getúlio
Vargas, cuJas virtudes proclamo, não desejará deixem seus
atos de ser submetidos á ação da Justiça, afim de serem
julgados. S. Ex. não h5 de procurar impedir que os cidadãos que nos primeiros momentos da Revolução, foram feridos em seus direitos, os reivindiquem perante a Justiça.
Qual, todavia, o remédio que o substitutivo oferece aos
,direitos assrm ofendidos? 12 um remBdio ridiculo, como se
verificará da leitura a que vou proceder do parágrafo único
do mesmo art. 14:
"O Presidente da República organizará, oportunamente.. ."Quando o entender.. . in i110 tenzpore.. . sine d i e . . .
"... uma ou várias comissões presididas por In,agistrados federais vitalícios, que, apreciando, de plano. .,
De plano.. . Sem discussão e sem ouvir as partes. Foi
assim, tambBm, que quiseram que o Tribunal Especial julgasse e foi por isso que esse tribunal se dissolveu. Jurista,
homem de Direito, eu não poderia julgar de plano coisa alguma, sem ouvir as partes, sem ouvir a defesa. Na verdade,
6 um crime o juiz julgar sem ouvir interessados.l--.-. Pois
bem, o par8grafo único do art. 1 4 institue o julgamento de
plano para as reclamações formuladas pelos interessados.
Isto 6 ridículo, Srs. Constituintes. Não vamos, querendo
agradar ao poder, sacrificar a ditadura, a sua hombridade,
a sua responsabilidade, a sua integridade, porquê, afinal, não
pode pretender que seus atos sejam subtrafdos ao exame da
J u s t i ~ a- supremo árbitro dos direitos dos cidadãos.
O SR. BARRETO
C ~ E LO Isto 6 O que se pode chamar
um Tribunal de "plano inclinado".
O SR. J. J. SEABRA
Muito bem. Aceito o aparte do
meu ilustre colega, emerito professor da Faculdade de DIreito do Recife. É um plano inclinado, exatamente para o
abismo. Para a Rocha TarpBia.. . 6 para lá que vai o plano
inclinado.
Não nos façamos, Srs. Constituintes, ilusões. Graves,
grandes injusti~asforam cometidas nos primeiros momentos da Revolução.
Hoiiro-me de ser revolucion&rio; julgo-me com autorldade para falar como tal; falo desassombradamente, porque
nada pedi á Revolu~ão.
O que se me deu, recusej.
O Tribunal Especial dissolveu-se
repito - porque nã6
queríamos julgar de exceção, se tivesse .ouvido os interessados convenientemente, teria sido um tribunal como outro
qualquer. Qual o resultado disso ? O resultado foi saírem
todos aqueles do regime passado isentos de pena e culpa, pois
se nomearam comissões e mais comissões que nada clascobriram.
Depois do Tribunal Especial veio o Tribunal de Correção. Em seguida, outro Tribunal o, afinal de contas, mancaram-se arquivar os processos, nada se apurando I
Não teria sido melhor evitar essa demonstraq50, sem
efeito, sem vantagem alguma para a Revolução P Porqut3 osta
não ss fez para perseguir, e, sim, para conutruir.
A Revolu~áose fez para acabar com os abusos. Tais
abusos, entretanto, não importavam na diminuição da sobe-
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rania da nossa nacionalidade, não I Eram abusos que podiam
ser corrigidos normalmente, naturalmente, sem violências.
V. Ex., Sr. Presidente, quando arvoroii, 16 nas m e i a s .
do Palácio da Liuerdaae, a ba:iue?ra ideal da Aiiarica LibêTal, por certo não pensou que os direitos d e seus cornaatriotas viessem a ser ,sacrificados. V. Ex., Sr. Presidente, que
6 o responsável - quando digo responsável quero significar
o responsável digno, um responsável SnstificSvel, um responsável absolvido pela opinião piiblica e pela histbria, porque
o gesto de V. Ex. foi alevantado, foi extraordinário, e traduziu, naquele tempo, o anseio da soberania popular - V. E-c.,
Sr. Presidente, que 6 o respons5vel pela Revoiiir;?io, desdobrou nas ameias do Palácio da Liberdade a bandeira da
Aliança Liberal. Pergunto, porem : onde está essa bacdeira ?!

.

(HiZaTZedade )
O SR. ACI~RCIO
T~RRES Naturalmente essa bandeira vlr&, ainda. outra vez, a ser arvorada por S. Ex.
O SR. J. J. SE-ORA - Onde está ela ? V. Ex., Sr. PresSdente, a abandonou ? I Não I Em que mãos está ela ?=Esfarrapou-se, estraçalhou-se I Xán nela metralha. porque afia-
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vessou os combates vitoriosa e gloriosa. mas pela competiçio
das ambições, dos interhsses inconfessáveis..
- O SR. A ~ o f s r oFILHO- Pe:as ambições do poder.
O SR. 3. J. SEABRA - . pelo conflito dos apetites que
apareceram depois. Essas as causas do esfranpalhamen!~ da
bandeira que tanto entusiasmou e empolgou a alma aaciona? 1
Tenho saudades dela, S?. Presidente, ~ o r q u eCi sua sombra me abriguei, como se abrigou o povo brasileir~! Mas, um
belo dia - não era um dia de 301. porque o sol não assiste
a êsseç esnetáculos - um dia sombrio. o povo ficou na rua
ao desalento: n6s ficamos sem a bandeira, que não pudera
resistir á voragem das ambições.
O SR. ALO~STO
FIT-HO
- Muito bem.
O SR. J. J. SEABRA - Sr. Presidente, a' esta tribuna.
que nâo é s6 e do Parlamento Brasileiro, mas qrie é universal,
porque dela se pode traduzir o sentimento liberal do mundo;
a esta tribuna suhiu um Ministro de Est,ado para pedir á C+m
que aprovasse, com o art. 1 4 do substitutivo. os atos do Taverno Provisbrio, dispensada a apreciar50 dos mesmos por
parte da Justiça. Por que, Sr. Presidente, assim :tconselhava 9 J'or que-o Sr. Ministro afirmasse que os atos eram
inofensivos. que tinham sido jiistos?! Ao contr6rro: o senhor Ministro asseverou 6 que os atos eram de tal natureza
violentos, que, se fossem levados 6 Justica. n90 poderiam as
indenizações consequentes serem pagas nem com grande part e do dinheiro existente em nosso Tesouro. Que çignifiea
isso. senhores, senso a plena. absoliita. complet,a confissão da
m e tais atos fnrcm \+ol~ntos.cxces:ivos. triicuientos ?
Pego a V. Ex.: Sr. Presidente. que me informe se tenho
tempo marcado para íalar.
O SR. PRESIDENTE
- O nobre Deputado poderã falar du,
rante uma hora; ainda dispõe de trinta minutos.
O SR. J. J. SEABRA - Desejo não me afastar das normas estatultias no Regimento.
-. - - --. - Q SR. PRESIDENTE
- Justamente pelo Regimento, é que
V. Ex. dispõe desse Prazo.
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O SR. J. 3. SEABRA
AlBm do mais, n3o quero
abusar da paciencia da Camara e muito menos da de V. Ex.,
Sr. Presidente, que, como acabei de dizer, 6 meu chefe,
o chefe da Aliança Liberal.
Pois bem : Depois dessa demonstração das inj-istiças
praticadas pelo Govêmo Pro~is6ri0, como 6 que se vem
pedir que seus atos não vão á justiça, afim de serem reparados? Pretendem que esta AssembIBia se converta em
Tribunal para julgar tais atos.
Não? Sr. Presidente. Não pode a AssembICia conrerter-se em Tribunal. A atitude desta Casa, aprovando os atos
do Govêrno Provisório, constituir5 nma manifestação 30lftica.
Deve, por4m, a Assembléia ressalvar o direito dos f a t è
ressados procurarem o Poder Judiciário, se desejarem pleitear a reparação das injustiças sofridas. isso é que corresponde á doutrina liberal, á doutrina verdadeira. A Assembléia desempenha o seu papel polftico, aprovando os atos
do Gcvêrno Provisório; o Judiciário, depois, com a sua ação
serena e calma, fará a justica, que hajam os poòeres discricion8rios espeçinhado
Sr. Presidente, peco novamente licença a V. Ex. para,
ainda uma vez, fazer-lhe uma pergunta. Tenha paci&ncia,
atendendo a que foi V. Ex. o chefe da Aliança Liberal, a
que ainda pertence. Dizem qye ela morreu, mas isso nã@
pode ser exato. A Aliança era um conjunto de princfpios liberais e os principios, Sr. Presidente,
sabe V. Ex.
não morrem. (Muito bem.)
Indago de V. Ex., Sr. Presidente: subsistem ainda. na
orientação governamental, os princfpios pregados pela alia^ça Liberal e que serviram de motivo para a Revolução? II
preciso que se diga que a Revolução se baseou nos princfpios da Aliança Liberal. Foi a Aliança Liberal que ofereceu a bandeira, que levou ao triunfo a Revolução e entre
os seus princfpios um dos principais senão o primeiro era
o da não reeleição do chefe do Estado.
V. Ex., Sr. Presidente. que
como jb acentuei
fnf
o responsável gela Aliança Liberal, deve responder-me alm a coisa; informar se acaso ainda prevalece Asse principio primordial, em virtude do qual se fez a Revolução.
Fez-se a Revolucão, porqufl o presidente da República, 6quAle tempo, tinha simpatias por um candidato e a favor deste
os governadores e presidentes de alguns Estados se haviam
manifestado.
Agora, Sr. Presidente, que acontece? Todo o m d o 6
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Acontece que ò GovBho, que o chefe do Poder Executlvo, o Presidente da República, 6 candidato de ai mesmo.
O SR. AcITRCIO TBRRES E quem o apresenta C o
antigo chefe da Aliança Liberal,
O SR. J1 3- SEABRA
Quer V. Ex. comprometer-ny
com o Presidente da Assembl6ia?l (HzkrZade.) 3%-a mrnha pergunta inocentemente, não tirando consequenclas. O
ilustre deputado pelo Estado do Rio de Janeiro é que 8s
deseja tirar,
O SR. ACÚRCIOT~RRES Não 6 meu intúito 'comprometer V. Ex. com o Presidente. ,,
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- 401 SEABR4 - Não o consegue;

O SR. J. J.
e depois, o
Sr. Presidente mesmo sabe tirar as consequências.
O Chefe do Govêrno Provisório 6 quem nomeia e demite. os interventores. Bstes formam, nos Estados, os ]?artidos. Os partidos fazem s qualificação, e esta faz os deputados, que, por sua vez, designam o Presidente da República.
É, Sr. Presidente, um verdadeiro sdrites político. Tèmo-10 bem em evidência. Não há por onde fugir.
Mas, Sr. Presidente, que espetáculo deprimente, degradante, extraordinário, repugnante, seria o de vermos
amanh5, como pessoa desta RevoIução, eleito o Sr. Getiilio
Vargas presidente da República, ao mesmo tempo em que
todos os interveritores aparecessem investidos nos postos de
governadores dos Estados? 1
Não! Isto não se dará:
O chefe do Estado não sabe que se conspira contra a
sua pessoa. Não sabe. Afirmo que não sabe, Sr. Presidente, porque o que se faz B uma verdadeira conspiração contra S. Ex.
O SR. -4clnic10 T~RRES De que o manifesto 4 a
prova,
O SR. J. J. SE-4BR4 - É uma conspiração dos reacionários! A prova está no manifesto, que dentro em pouco
examinarei.
O Sr. Getiílio Vargas não pode querer ser o Presidente
da República. Não pode querer porqu8 foi ele, exátamente,
quem trouxe alçada aquela bandeira, cujo primeiro postulado era a n5o reeleiçáo dos Chefes de Estado.
O Sr. Getúlio Vargas, em declarações peremptdrias, logo
que no Pará começou a subserviência do levantar-se a sua
candidatura, fez a seguinte assertiva: "depois dessa missão
tírdua, quero, no Rio Grande do Sul, descansar das asperezas
do Govêrno".
Ele nZo pode querer ser o Presidente1
Lembro-me, Sr. Presidente, de que, nos primeiros dias
que se seguiram 5 revolução, estando reunidos. na Secretaria do Interior, o ilustre atual Sr. Ministro da Fazenda, entáo Ministro da-Justiça, o Sr. Solano Carneir6 da Cunha, o
Sr. Francisco de Campos, depois Ministro da Educacáo, e eu.
o Sr. Osvaldo Aranha redigia 2s bases do govBrno ditatorial.
quando u m dos circunstantes, na prosa em que mantinhamos,
disse: "o Sr. Getúlio Vargas pode ser o Presiden. da Repíblica". O Sr. Osvaldo Aranha, com aquela franqueza a l e
o caracteriza, replicou: "Absolutamente, não1 porque o Rio
Grande do Sul não o consentiria". Polque não consentiria?
"Porquê o Rio brande do Sul é o responsável pela Revolução e um dos seus postulados A o da não reeleigão do Pre?
sidente da República".
E u não chamo testemunhos para o fato, por&& basta eu
o afirmar da tribuna, com minha responsabilidade e a minha idade. par3 ser aceito como verdade. (Muito b e m ) E
devo dizer: não me pediram segredo. Ao contrario.
A expiinsiln do Ministro da Fazenda revelava a g a n d e
alma que 61%tem. .&sim se expressou, patrioticamente. com
relil~iioao orno.
-- -. O SR.Acuncio Tom~s Nas agora !am.bem assina o manifesto.
V0LU>rn XV
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O SR, J. J. SEABRA - Um destes dias, antes do aparecimento do Manifesto ambulante (&o) - digo ambulante
e não digo debalde, porquê, a principio, deveria ser assinado
peios Ministros, depois assinado pe!os Deputados, a seguir,
pelos interventores, depois pelos Leaders das bancadas; e,
fjnalmente, entretanto, foi o que se viu, tendo perambulad~
por aqui e por alí e zcolá - um destes dias, dizia eu, antes
da piihlicação dêsse manifesto, ambulante e bajulatõrio (riso.~;, encontrei-me em uma das d?pend&nciasdesta Casa com
um dos Deputados mais notáveis, um dos moços mais distintos da moderna geração, uma das promessas mais fagueiras do Estado do Rio, o Sr. Aciírcio T8rres.
Ó SR.A C ~ R C I
TORRES
O
- Agradecido a V. Ex.
O SR. J. J. SEABRA - Encontrando-me com S. Ex.,
perguntei-lhe pelo manifesto. Respondeu-me: "foi procurar
o visto do Sr. Júlio Prestes", "Oh! Como assim?lm "Foi por
avião e est8-se B espera de que volte". Por que? perguntei
eu. "Porque foi feito pelos correligionários mais fntimos do
Sr. Júlio Prestes. Assim sendo, s6 com o visto do Sr. Jiílio
Prestes poderia entrar numa Camara revolucionária, entre
aqueles que pegaram nas armas e desejaram a vitória da
Revolução",
Xão vejo, Sr. Presidente, no Manifesto o nisto do Sr.
Júlio Prestes. O Manifesto, portanto, não 6 verdadeiro.
Sr. Presidente, eu disse que ele era bajulatório e empreguei a expressão sem ofensa aos seus ilustres redatores*les tinham necessidade de dar arras de sua adesão;
tinham necessidade de fazer agrados ao poder ditatorial.
Xão era muito, portanto, que o manifesto contivesse quasi
que exclusivamente elogios ao Sr. Getúlio Vargas.
Qual o princfpio filosófico, jurídico, político, de interesse público ou nacional, que justificou o manifesto? Qual?
Teria sido um único: era preciso que o Sr. Getúlio Vargas
continuasse o governo revolucion6rio c a sua trajetória. Mas
náo se disse que trajetória era essa; não se indicaram quais
os postuIados da Revoliição que deveriam ser continuados,
Tornalra-se mistér declarar .que se trata de tais ou m a i s
postulados, como ocorreu ao tempo do Sr. Washington Luiz
que apontava a necessidade de ser continuado o seu plano fi- .
nanceiro. O Sr.
Luiz acentuou o que podia
e devia ser prosseguido. Pois bem: a Nação tal não admitiu.
A Aliança Liberal, que V. Ex., Sr. ?residente, soprou, :Omentou, organizou, prdgou e desenvolveu pelo pais inteiro,
opBs-se ao que pretendesse o Sr. Washington Luiz e ele
teve de ser apeado do poder.
Agora, qual a razão que se dá para a - perpetuação do
Sr- Getúlio Vargas no gov&rno?4 continuaçáo da sua obra-..
Mas que obra? Não está dito!
O SR. ALO~SIC
FILHO Na admínistração Washington
Luiz havia um programa de govêrno; agora, não há plano,
nem programa. Nunca houve.
O SR. ACÚRCIOT~RRES:
- Fala-se vagamente n a continuagio da obra revolucionária-. .
O SR. ALO~SIO
FmoE do plano financeiro do SrWashington Luiz foi o Sr. Getúlio Vargas principal reçponsávep e paladino.
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O SR. J; J. SEABRA - Qual a obrigação, o dever n o ral e político dos redatores desse manifesto? Era, ao par
dos elogios ás virtudes inconteskiveis do Sr. Getúlio Varga~,
ter dito - por absurdo porquê o outro caiu do mesmo modo - e necessário que o atual Chefe do Governo continue A
frente da administração para niio -interromper a obra revolucionkris nestes e naqueles pontos. Mas por que não disseram? Porquê náo tem alma revolucionária; não estão identificados com os princípios revolucionários; porquê combateram a Revolução e ent5o vingam-se, agora, dela, com a
apresentaçiio de um manifesto, que é contra a Revolução, que
6 a sepultura da Revoluçiio; que dará lugar a que a bandeira liberal da Aliança sirva de mortalha á política revolucionária!
A vingança é o licor dos deuses.. .
Cumprimento os ilustres redatores do manifesto, porquè tiraram a vingança.. .
Os elogios são muitos, são extraordinários e são merecidos. &Ias a consequència?
Não basta ser um homem probo, honesto, patriota para
ocupar o pôsto de Presidente da República.
Creio que neste momento. no Brasil ainda existem homens probos, honestos, patriotas.
Creio que o Sr. Getúlio Vargas não tem a pretenção da
ser o Único capaz de continuar a sua obra. A obra da Rev01ução Sr. Presidente, foi obra conjunta, complexa. Para
a Revolução contribuiu o Sr. Osvaldo Aranha, como o Sr.
Getúlio Vargas; contribuiu V. Ex., Sr. Presidente, contribuiram aqueles que se colocaram 6 frente da Aliança Liberal. Por consequência, aqueles que se identificaram com
os princípios revolucionários bem sabem quais os seus dogmas, quais os seus postulados. Qualquer dêles, portanto, podia subir os degraus do Palácio do Catete, e nenhum com
mais .justiça do que V. Ex., Sr. Presidente, para realizar
a obra da revolução.
Isto, com relação 6 eleição do Presidente da República. O Sr. Getúlio Vargas é, inquestionavelmente, um ditaãor sereno, um ditador ameno - se me permitem a expressão - ditador que não procurou tirar vinganças de suas
paixbes, se bem que eu não lhe possa perdoar deixar no
estrangeiro aqueles que, nesta tribuna e neste recinto, foram
o verbo inflamado da Revolução. Não posso Lolerar, não
posso suportar continuem fora do país, com os direitos políticos suspensos, homens que foram a alma do movimento
de outubro.
O Sr. Osvaldo Aranha foi um propulsor dêsse movimento no sul; V. Ex., Sr. Presidente, e o Sr. Artur Bernardes o foram em Minas; mas o Sr. João Neves foi o verbo
eloquente que atroou neste recinto, como as tubas daqueles
que pregavam a libertação dos povos. Êle e mais os o u t ~ o s
foram até o norte, como apostblos da liberdade, do direito,
da Revolução.
O que morreu ontem foi até ao Par& velho. prestou-se
Augusto de Lima n i r ao extremo norte pregar a revoluç8o.
Pois bem: todas esses desapareceram, volatilizaram-se
ao sopro d u paisges jnconfess8veis. ao fogo e ao conflito doa
inter&sses mals8os.
L& estão João Neves, Luzardo, Color, Pila;-%stes riograndenses que honram sua terra e aos quais
tenho certeza disso
faz justiça a bancada do .Rio Grande do Sul.
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Onde está a anistia, Sr. Presidente, que fazia parte da
bandeira liberal? Atenda V. Ex., porqu6 foi o chefe da
_ Aliança Liberal: onde está a anistia? Por que razão o ilustrs
Presidente da AssemblBia não pede, em nome dos principias,
em nome da ravolução, em nome das idéias liberais, em
nome do povo, a anistia para os nossos companheiros que
estão sofrendo no estrangeiro a dureza do exílio e suas
crueldades? Por que, Sr. Presidente?
V. Ex. deve ser o eco da AssemblBia, porquê vejo e
sinto em todas as oonciências um só grito unanime e unisono em favor da anistia. (Muito bem.)
O SR. ABREU8 0 ~ ~ 6E tem para isso dupla autoridade: a de Presidente da Assembl6ia e a de chefe da Aliança
Liberal.
A Ah! No tempo do Sr. WasO SR. J. J. S ~ R hington Luiz era um clamor geral - lembro-me bem!
Está me ouvindo um riograndense patriota e .está m,:
aplaudindo porquê B uma conciência revolucionária e liberal.
Pois bem; no tempo do Sr. Washington Luiz era ~ 4 1
clamor uhisono pela anistia, em todos os cantos da cidade,
em todos os pontos do país.
O SR. AC~RCIO
TORRES
- O mal do govêrno do Sr. Wtiçhington Luiz talvez resida, ímica e exclusivamente, em não
ter decretado a anistia.
O SR. J. J. SEABU - Agora, os revolucionários são
exilados; outros vem tomam-lhes os p6stos, ditam leis, fãzem os elogios, vingam-se da revolução. E n6s? N6s lamentamos, derramamos lágrimas, choramos sobre as mis6rias revolucionárias. Por que essas são as misérias revolucionárias.
Não, Sr. Presidente, V. Ex. desculpará, e tambBm a
Assembléia, que esta alma liberal e revolucionaria se revolta,
desta tribuna, que é liberal e revolucionária, porque daqui
partiram a s vozes que pregaram a revolução, V. Ex. permitirá que eu me revolte contra a injustiça que se está praticando.
A anistia deve vir jB para que os nossos patrfcios exilados, com os seus direitos cassados, possam tamb6m aplaudir a aurora da Nova República, que há de surgir com a decretação da constituição que elaboramos.
Isso é que 6 liberal; isso 6 que é patriótico.
O manifesto, a não ser essa razão, não deu nenhuma
outra. Pelo menos, eu não li. Talvez seja devido á miqha
obtusidade, Mas s6 li elogios e esse motivo, que foi, aIiBs,
invocado para derrubar o outro governo. P por isso que
digo que os autores do manifesto vingaram-se da revolução,
porquê deram como razão decisiva para a eleiqão aquela
que servia para dernibar o outro gov6rno. (Riso.) Um dos
.
autores d o manifesto j& diz até que faz favor em sustentar
o Govêrno. Eis aquf: "Nesse encargo, como ao lado da situaç80, Jou ao Govbrno o favor do meu apôio;cw
I3 um dos redatores do manifesto, Jb se vil. portanto,
gue razáo tinha eu de dizer que os papeis estão invertidos:
os revolucionários siío vencidos; os reacionários d o vitoriosos. porsu& bstes jS fazem até favor em sustentar o Ctov6mo
revolucionário. 32 preciso que eu diga essas coisas, por mais que nisso sinta pezar; 6 preciso qne o ãiga, porw& sou ums

'

alma revoluciooária; sou v m homem que quer defender a
bandeira sob a m a l se abrigou. Então, tenho que dizer
clara, positivamente, aos meus compatriotas, o que esperimento, para salvar, pelo menos, as minhas tradições liberais. as minhas tradições revoIucionárias.
Isso, quanto á eleição do Ditador. E com relação á eleição dos Interventores?
Dizei-me, Senhores, o que há de suceder com a eleição
dos Interventores. Não é um espetáculo belo, edificante,
que a Revolução se tenha feito, afim de que a Ditadura
nomeasse Interventores para os Estados e depois vejamos
estes. abusando do poder, elegerem-se governadores ef etivos?
Mas a razáo por que se quer tr elei~ãodos Interventores
é uma razão extraordinária. E vou ler: Escutai o que diz
o nobre leader da Assembléia. 33, S. Ex. quem fala. Devemos. portanto, ouvi-lo com o respeito devido a quem manda.
Falando sbbre a eleição dos Interventores, assim se manlfesta o leader: "Julgo que seria um grande erro, neste momento de coordenação. ..".
Isso B uma coordenação geral.. . (Riso.) 8 extraordinário, Senhores1 E dizem que isso é República, que isso 6 vitória da revolução, qcie isso são princfpios liberais. ( H i l a idade-j Sáo principio: interesseiros, são princípios inconfesstiveis, 60princípios que não resistem á análise, nem .dc
moral pública :
'Julgo que seria um grande erro, neste momento
de coordenação da vida política do pais. A inelegibilidade acarretaria, entre outras desvantagens, a da
.
desarticulação de gertos compromissos." (Risos.)
Senhores: em que mundo estamos? Que mundo B este?!
Lamento que o Sr. Presidente -da Assembléia não esteja
apreciando as belezas que estou lendo, porque S. Ex., como
chefe da Aliança Liberal. deve admirá-las. 33 quanto 5 deição dos Interventores, Sr. Presidente. V. Ex., certamente.
não querer6 que eles sejam eleitos.. . (Rfaos.)
'A inelegibilidade acarretaria. entre outras desvantagens, a da desarticulação de certos compromissos assumidos
pelos delegados do Chefe do Gov4rno Provisdrio."
H& nada que condene mais esta eleiçáo de governador e s do que o que está aqui escrito? Essa eleição vai ser
o resultado de conchavos !
O SR. CARNEIRO
DE RFZENDE
Quem sabe se nesse final que V. Ex. acaba de ler não h& um erro de imprensa?. .
O SR. 3. J. SEABRA - Trata-se de uma entrevista
concedida 5 "Vanguarda", de i 7 de .Abril de 1934, que
afirma :

.

-

"O que'disse o Sr- Medeiros Neto s6bre a. eleicão dos I3erventores. Falando sdbre a eleição dos
Tnterventores. o Sr. Medeiros Neto declarou: *

E entSo, seguem-se decIaraç5es suas, +e
aspas. Não
empresto a nfngu6m palavras que nso prohram ou que não
venham com a competente mar? das 8sp6~fsi&ficando
que se trata d e expressões textuais. . .

.

- 406 O SR. CARNEIRODE RZZENDE- 0 aparte que dei '6 uma
admiração diante do que está escrito.
O SR. J. 3. SEABRA - O que V. Ex. quis foi acen-

-

tuar a cousa 1 (Riso.)
.

"As lutas estereis e inglórias em torno das posições de mando; assistiriamos o desmembramento de
diversos partidos. ,"

.

Como se sangram na veia da saúde 1

..

" .já constituidos e a interrupção de programas administrativos em marcha vitoriosa."
Tal como aqui, a mesma wusa.
"E:

ordem.

suma, prejuízos morais e materiais de toda

O Sr. Presidente - Advirt.0 ao nobre Deputado que está
findo o tempo de que dispunha para falar.
O SR. J. J. BEABRA - Sou obediente a V. Ex., senhor Presidente. Muito teria que dizer, porqu6 estou no
meio do meu discurso; mas como V. Ex. me observa que
.o tempo está terminado - e eu não posso deixar de obedecer ao Chefe da Aliança Liberal - retiro-me da tribuna,
agradecendo ter-me concedido a palavra para fazer essas
o b ~ e r ~ a ç ó eás AssemblBia.
Devo, porBm, concluindo, fazer votos para que a Assembl6ia Nacional dote a nossa ptítria com uma constituição digna do nosso passado e das nossas tradições tiberais,
dote a nossa pãtria com uma constituição democrática que
assegure os direitos populares, de maneira a que o povo
brasileiro possa, por toda a parte, repetir aquelas palavras
suntuosas que o grande americano proferiu abençoando o
neto de Franklin: God a& Liãerty - Deus e Liberdade I
(Muito -bem; muito bem. Palmas. O orador é vivamente
cumprimentado. )

9
O Sr. Presidente - Tem a palavra, para explicação pèssoal, o Sr. Idálio Sardemberg.

O Sr. Idálio Sardenberg (Para explicação pessoa4
Sr. Presidente, ascendo a esta tribuna no estnto cumprimento do dever de justificar os votos que, no desempenho
das funções que me foram delegadas pela bancada a que pertenço, tenho feito consignar na Comissão de Constituição, nas
diversas fases por que vem passando a elaboração constitucionai .
Relator, em 18 discussão, do capitulo referente á Justiça
Eleitoral, ao procurar cristalizar na Carta Magna essa instituição revolucionária que em tão pouco tempo se impds, pe!a
alta autoridade moral de suas sentenças, ao respeito e * d e ração dos brasileiros, propus a criação de uma Justiça mntfl-:
ramente especializada e, em consegu4ncia, o abandono do sistema preferido pelo C6digo Eleitoral. Assim procedendo, n-ão
me animava uma simples intenção vaidosa de inovar, mas slm
o resultado da observaçZo pessoal da prática recente do me-

canismo judiciário eleitoral no seu funcionamento e nas suas
relações de dependência com os demais departamentos judiciirrios do Pais. O anteprojeto constitucional, seguindo com efeito as 1inhas mestras traçadas pelo Código Eleitoral, manteve a composição dos tribunais eleitorais por elementos emprestados
aos outros tribunais, elementos por esta forma desviados d9
seus afazeres normais, j A por si numerosos e absor-ventes,
com .evidente dano para a Justiça ordinária.
Parece-me que, como medida de emer~ência,num gov6rno de transição, e numa época em que se ensaiava uma
nova iegislaçáo eleitoral, com todas as dificuldades oriundas.
do desconhecimento dos novos processos nela estabelecidos e
do aparelhamento apressado da nova organização nela criada
aquela orientação era não só recomendável como tamb6m caDaz de produzir os melhores resultados possiveis. como efetivamente e, para honra da nossa magistratura, se verificou nas
eleições de maio do ano findo.
Passada, porem, a primeira fase de organização e de experiencia, julguei conveniente prociirar est.abi1izar o Instituto
que tão proveitosos resultados produziu, tornando-o completamente independente de qualquer outra instituigáo. Assim,
no projeto que tive a honra de apresentar, consagrava os seguintes principias n a organização da Justiça Eleitoral :
10) Tribunal Superior const,it,ilido: 213 de seus membros escolhidos entre os juizes dos Tribunais Regionais e 1/3
entre os cidadâos de notável saber jurídico e reputação ilibada maiores dc 35 anos e no exercício dos direitos ~olíticos.
20) Tribunais Regionais constituidos: 2/3 de seus membros escolhidos entre os .iuízes eleitorais da RerriZo e o restante
entre os cidadãos nas condições exigidas p a r a õ Tribunal ~ i i perior.
30) Como um indispensável traqo de união. õrgáos, ao
mesmo tempo, de informaçião e de ligação eram manb'd
, I OS n a
presidência dos Tribunais Eleitorais, os vice-presidentes respectivamente do Supremo Tribunal e dos Tribunais da Relação.
Vencido perante a Comissão Revisora, continuo convencido de haver colocado a questão nos seus verdadeiros termos; e os eminentes jurisconsultoç que tão brilhactemente .
compunham aquele cen8culo bem sentiram a questão que
fBra posta sobre o tablado a desafiar a argúcia dos solucionadores: os Tribunais regulares clamavam que não Ihss e r a
possfvel dar vasiio ao grande niimero de feitos deles dependentes, as partes voltavam-se para a Assembléia esperando
que esta encontrasse um meio de descongestionar aqueles
Tribunais, fazendo surgir a possibilidade de uma Justiça rfipida -e a Assembléia responderia a esta situação afastando os
juizes para novas funções que deveriam preterirqualquer outra, agravando ainda mais as dificuldades. Supesando o ímpasse
criado, foi que a douta comissão optou pela tangente, do artigo 119 que perqite em dadas condições e com uma sbrie de
restrições, o licenciamento dos juizes dos tribunais ordin8rios de que façam parte. A s6rie de pequenas condições e r-trições dêsse artigo prova cabalmente que esta não é a solução mais simples, Idgica e natural. Pelo contrário, ela conduz á desorganização da Justiça da primeira instancia pelo
afastamento dos juizes de direito de suas comarcas, g i m de
preencherem as vagas que serão abertas nos tribunais, selos
que entrarem em licença, Foram estas as razões que me 1ex-aram a assinar o .sùiistitutlvo da Comissão Constitirc-ional, vencido quanto ao capitulo que relatara. Julguei oportuno, ai6m

disso, tornar espressas as restrições que fazia ao Conselho
Nacional, ao processo de escolha do Presidente da República
e á indissolubilidade do matrimonio, mat6ria esta que não
considero de. ordem constitucional.
Partidário de um Conselho Supremo com poderes amplos
que o habilitassem a agir dentro da nossa organização jmidico-política como um verdadeiro Poder Coordenador, idéias
que, aliás, corporifiquei em emendas apresentadas em ia discussão, determinando a criação de um 4O Poder, não me conformaria com o Conselho criado no projeto de Constituição,
uma vez que não se lhe dava o realce e a significação capazes
de assegurarem o cumprimento daquelas finalidades. Assim
despojado de seus predicados, viria =o Conselho ainda mais
complicar a nossa já complicada organização política. Recusando, pois, o meu voto Aquele Conse:ho, sinto-me bem para
imcrever-me entre os que defendem a criação do Conselho
Federal de que trata a emenda n. 1.949, embora lamentando
não terem as suas atribuições sido suficientemente ampliadas, afim de lhe assegurarem um saliente e quiçá, brilhante
papel no jogo das nossas futuras instituições.
Quanto ao processo de escolha do Presidente da Repiiblica, teve o substitutivo a infelicidade de escolher um dos
peores, agravando os defeitos que aconselhavam o abandono
da eleição direta. Esta é, sem dúvida, mil vezes preferfvel ao
processo preconizado, pelo Único fato de oferecer uma oportunidade de se fazer, de vez em quando, uma grande campanha de repercussão nacional que, agitando o Pais de norte
a sul em t8rno de uma mesma questão, viesse lembrar a todos
os brasileiros, dos mais longinquos confins, a identidade de
interesses que os deve unir l
A respeito da escolha do Presidente da RepiLblica, tive,
porkm, oporkmidade de apresentar um processo criando um
colégio especial constituido pelas expressões mais elevadas das
atividades políticas, sociais e econ6micas nacionais.
O SR. MO
REBELO - NO sentido de AIberto TBrres.
O SR. ICDICD4LI0
SARDENBERG - Exatamente.
O processo indicado corresponderia, pois, A instituiqão,
para a escolha do Supremo Magistrado, do censo alto, mas
atribuido a todas as atividades nacionais, de maneira que o
nome escolhido seria sempre o de uma personalidade de grande projeção nacional, sem que fosse possfvel a Aste ou aquele
grupo político, predominar na escolha, impondo o seu candidato. riliás- a eleição direta no Brasil sempre foi um censo
alto e, se não fossem os reconhecimentos.. .
O SR. ABELARDO MARINHO - Nesse caso, V. Ex. prescinde da agitação benkfica, periódica, da opinião nacional, a que
se referiu h5 pouco ?
O SR. IDALI0 SARDENBERG - Sim, dadas as vantagens que, a meu ver, esse grocesso teria.
O SR. MO
REBELO=--Grandes vantagens, aliás. .
O SR. SBELIRDV-3km~10
- Quer dizer que certas condições podem autorizar a se-prescindir dessa agitação nacional, que é considerada benéfica.
O SR. IDALIO SARDENBEIXG - Eu declarei "campanhan e- não "agitação";
.
.
O SR. h-O
Ttfmm~o- . de658 campanha benéfica para o despertar do espírito-nacional ?

.
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- 409 O SR. IDBLIO S-RDEMBERG -É a unica vantagem que
veio na eleição direta e como, no processo por mim propugnado, veio vantagens maiores, preferiria a eleição indireta
pelos coiégios eleitorais.
6 SR. AB-O
MARINHO - Mas, se a eleição fosse feita
pelos eleitores do segundo grau, que tivessem como finalidade eleger o Presidente da República, essa campanha benenibrita poderia realizar-se também. Era questão de sintonizar as
eleições.
O SR. 1DÁI;IO S-4RDEMBERG - Com o -inconveniente
de ficarem os eleitores de segundo gráu mais facilmente .
mercê das manobras políticas.
O SR. ASELARDOMARINHO - E com &sse sufrágio social
proposto por V. Ex., isso não se verifica?
O SR. IDÁLIO SARDEREBERG - Não, porque os elementos que eu preconizo estão fora da alçada dessas manobras.
Preconizo ou o colégio especial com características nacionais e representação elevada ou a eleição direta com o
reconhecimento a cargo da Justiça Eleitoral, em cuja ioespugnabilidade ficarão depositadas as esperanças da NaçãoNão menos infeliz foi o substitutivo ao agasalhar a
cláusula de indissolubilidade do matrimbnio, vizando desastradamente inipedir que a evolução social venha a consagrar no Brasil o instituto do divórcio, já adotado por todos
os países civilizados do mundo com exceção da Itália.
O SR. Lu12 SUCUPIRA
- A evolução social está- de.monstrando o contrário: que os povos devem voltar á indissoiubilidade do matrimbn~o.
O SR. IDALTO SARDEMBERG - Muito agradecido
pela contriDuiç20 de V. Ex.
Trata-se de medida destinada a contrariar a evolução
natural tolhendo, por uma inexplicável incornpreensão de .
seus fins, a. possibilidade de amanhã se adotar no Brasii,
um recurso -de direito, de aplicação hoje em dia corrente e
altamente moralizadora, entre os povos do mais avancado
desenvolvimento intelectual. As relações de família òevem
ser reguladas pelo direito substantivo, mais apto a acompanhar os reclamos das novas situações naturalmente creadas
pela evolução inflexfvel, e fatal em suas consequencias. A
maior causa da inquietação em que vivem as nacionalidades
do após guerra, está na falta de flexibilidade das Constituições simplistas, adotadas sob a pressão -ou a influencia de
acontecimentos passageiros e incapazes portanto de se
adaptarem rapidamente ás situações diversas criadas naquelas- nacionalidades pelo fulminante processo evolutivo
porquê passa a humanidade. Não há barreiras artificiais
capazes de deter o curso normal dos acontecimentos - o
desenvolvimento evolutivo de um povo não pode ficar cerceado por normas artificiais de leis que não . souberam
acompanhar aquela evolução..
O SR. Lmz Sucmm - V. Ex. tem razão ;&se pontoNão podemos imp6r o divórcio ao povo brasileiro, desde que
ele não o querO SR. IDALI0 SWEMBERG - .., cumpre ao legislador dar ás leis a necessária elasticidade - e-mão-"servir-se
delas para opor um dique 5 marcha de determinada
ideia.
-.

.

'
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Pobre ilusão! A idéia, o mais elevado atributo humano, o
que mais o aproxima de seu Criador, vence sempre1
Pertencendo a um partido que considera uma questão
aberta a chamada questão religiosa, sem compromissos nem
prejuízos religiosos de qualquer natureza, porém habituado
a respeitar profundamente os sentimentos alheios e a olhar
com simpatia a Igreja Católica em cuja doutrina fui criado
e cuja obra- altamente brasileira admiro, dentro desta liberdade de ação, consultando as realidades brasileiras com
a traaquilidade que uma formação moral especialmente tolerante neste assunto me assegurava, dei o meu apoio ás
chamadas aspirações mínimas da Igreja que consistiam em
três pontos fundamentais: a assistência religiosa aos militares, ensino religioso facultativo e não adoção imediata do
divórcio - relegando êste assunto para momento oportuno,
em aue seria ou não adotado pela legislação ordinária. Por
isto mesmo que expontaneamente me dispús a apoiar estas
pretensões que me pareciam corresponder, no momento, ás
aspirações da maioria católica, é que me sinto na obrigação de discordar dos excessos que se pretende praticar sob
a ilusão de uma ocasional maioria parlamentar. 0 s excessos
praticados em tão delicado assunto irão perturbar, sem dúvida, o rítimo de nossa vida social, pela reação que não deixarão de provocar.
Perdoem-me pois os ilustres constituintes- que tão valorosamente se batem p e l triunfo
~
de suas idéias, se, alheio
ás rivalidades que distráem a maruja, eu Ihes brado alerta,
qual o gageiro vigilante que, do alto das gáveas, vê a nau
descambar no rumo de per5gosos recifes1
E no niimero destes recifes perigosos devemos contar
Aquele parágrafo línico do art. 168 do projeto, que admite
o casamento realizado pelos "ministros de qualquer confissão religiosa". Como poderá o Estado cumprir a obrigação
que expontaneamente assume no artigo imediatamente anterior, o de n. 167 que diz que "a famflia está sob a proteção especial do Estadon, se &le abre mão do controle dos
Casamentos?
O SR. I R E NJOFFILY
~O
- Não abre mão do controle;
continua a controlar, admitido o preparo dos papeis e o
registro.
O SR. LUIZSUCUPIRA E punindo os registros mal
feitos.
O SR. ID-&TO SARDENBERG - Terei o prazer de, em
sey i d a , responder aos nobres colegas.
A restrição de que o casamento sd valerd (atente-se
bem) depois de averbado no Registro Civil, ainda mais agrava o mal ~ o r a u êcomo este registo será inúmeras vezes burlado, teremos-instituido sob a capa do casamento religioso
a mais laraa ~roliferacãode uniões não consideradas v a i das perante a -lei1
O SR. PL~NIO
TOURINHO- As sertanejas ficam nas
mãos dos exploradores.
O -SR. ~ E N JOFFILY
~ o
- O temor 6 infundado. A autoridade do sacerdote 4 superior A do Juiz de Paz, nos povoados,
.
O SR. k
0 L4RDEMi3ERG
W, EEx, dizem
o sacerdote católico; outros dirão
o ministro protestante.
E assim por diante. O substitutivo se refere ao sacerdote
de qualquer confissão.

-
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Acresce ainda a circunstancia de suprimir-se também
uma enorme vantagem indireta do casamento civil qual a
de proporcionar uma excepcional oportunidade de sentir-se
o cidadão sob o império majestoso da lei. A conciência coletiva nacional ainda não se acha com efeito formada, principalmente porquê o brasileiro tem vivido até hoje quasi
alheio á autoridade Estatal. Raramente esta intervem diretamente na vida do cidadão. Em :via de regra e, sobretudo
no campo, o indivíduo só sente no Brasil a presença sobe. rana da lei, na ocasião do casamento em que é obrigado a
- comparecer diante do seu representante, ou quando é sorteado para o serviço militar e se vê obrigado a abandonaro ritmo habitual de sua existência.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Só sentem a presença da lei
quando ela aparece para puni-los.
O SR. RENATO BARBOSA - Quando pa~am impostos.
O SR. IDÃLIO S.ARDEMBERG - Infelizmente é isso
mesmo. Áfóra estas duas ocasiões, a vida Jescnrola-se para
êle com inteira indiferença para com os imperativos da vida
em sociedade. ~ste estado de rarefação da conciência coletiva nacional explica toda a desorientação da nossa história: retirar da vida do cidadão brasileiro. uma das únicas
ocasiões que êle. tem .para sentir tangível, a presença soberana do Estado organizado é contribuir para manter uma
situação que nos porá constantemente á beira dos maiores
perigos.
Seja-me licito ainda, meus 81'S., antes de encerrar o
despretencioso relatório que tenho a honra de fazer perante
esta patriótica Assembléia, volver o meu pensamento para a
magnitude dos dias que estamos vivendo e considerar devidamente a grande responsabilidade que pesa sôbre a Assembléia incumbida de conduzir o Brasil até os umbráis de um
novo regime. A Revolução que é a própria expressão de
"soberania nacional no pleno exercício de suas prerrogativas
funda.meritais" suprimindo a anterior organização que se
revelou incapaz de conduzir o País aos seus destinos finais.
assumiu o grande compromisso de nos outorgar uma verdadeira organização nacional, organização política econômica,
social e militar.
Can~ada de lutas estéreis, de governos desnorteados e
de planos salvadores, a Nação, isto é, "a vontade do povo,
senhor de seus destinos e supremo árbitro de suas finalidades coletivas" manifestou-se pela acão· material da Revolução, em procura de uma organizacão definitiva como
verdadeira sociedade política e como verdadeira soberania.
Esta, a grande missão de que a Revolução incumbiu
a Asserribléia Nacional Constituinte; e para que nos coloquemos á sua altura, tudo estará s6inente em "se disporem os
espíritos a encarar a Política como um instrumentodestinado a· agir. tão diretamente quanto possível. sÔbr'e a terra
e a gente. a .sociedade e seus fenômenos, abandonando as
abstrações que não correspondam a êstes elementos e fatos
concretos. e não admitindo senão, o que. diz respeito aos
fatos reais da vida social". (Muito bem; muito bem. Palmas.
o orador é vivamente cumprimentado.)
.
Durante o discurso do Sr. IdálioSardembergo8r. Antô:nio Carlbs.Presiderrte;--dei:xa a
cadeira da Presidência. que éocupadada pelo Sr.
Pacheco de Oliveira, 10 Vice-PFesideúte.

O Sr. Presidente

morth.
-

- Tem a palavra o Sr. Henrique Dods-

O Sr. H e ~ i q n eDodsworth pronuncia um discurso que
não foi publicado.

11
O Sr. Presidente

- Tem a palavra

o Sr. Fanfa Ribas.

O Sr. Fanfa Ribas - Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
venho ocupar a atenção de V. Ex. e a dos ilustres' parlamentares que fazem parte desta Magna Assembleia para
tratar de assunto constitucional, relativamente a duas emecdas que submeti ao julgamento do plenário, prougaando a
liberdade de imprensa, que dever8 ser incorporada 5 nova
carta constitucional brasileira.
Antes. porem, de entrar a fundo na materia que me
traz á tribuna, peço v&nia a V- Ex. e aos Srs. Constituintes para refutar, muito respeitosamente e obedecendo aos
ditames da conciência, informações que forneceu ao povo,
do recinto desta casa e em sessão de 18 do corrente, o meu
distinto amigo e nobre companheiro de representação do
Rio Grande do Sul, Deputado Minuano de Moura.
Começo, Sr. Presidente, por impugnar o nome de Libertador, que indevidamente conserva o grupo partidário a
que esta íiliado o illustre representante da opposiçiio riograndense.
O SR. MINUANO DI! MOUM
V. Ex. não tem essa autoridade.
O SR. FANFA RIBAS
I3 preciso desconhecer a genese dos partidos polfticos gafichos para admitir o absurdo
dessa denominação, contra a qual se insurge a conci~ncia
coletiva da maioria do povo do Rio Grande.. .
O SR. M ~ A N DE
O MOURA
Não apoiado. Pelo contrário.
O SR. DENIÉTRIOXAVIW
Maioria esmagadora.
O SR. FANFA RIBAS
i.. e, mais do que ela, a uarcativa hrst6rica dos espisódios das três revoIuções que empaparam de sangue o solo riogra~dense: a de 1893, a do,
1923 e a de 1930,
O ,SR. MINUANODE M o m - Todas batalhando por uas
liberdade que ainda não existe.
O SR. FANFA RIBAS - V. Ex, não tem licença para
apartear. Está falando contra o Regimento.
O SR. MINTJANO
DE MOURA- E V. 'Ex. não é o presidente da Casa.
O SR. FANFA RIBAS - V. E-z. se dignou d e negar á
bancada riograndense o direito de apartear, Como quer ter
esse direito?
.O SR. DEE6ÉTRo XAVIW- 0 s apartes do Sr. Minuano ,
de Moura s6 nos fazem bem, porque assinalam inverdaães.
de 1930, seguida esta
O SR. FA.NI?A RTBAS
da jornada belicosa do Sr. Borges de Medems, atrav6s de
alguns municipios do Estado.

-

-

-

-

-
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a

título de libertado?', com que continua a se enfeitar..•
SR. MINUANO DE MOT.jRA - Não se enf"eita: foi o batismo do sangue.
a SR. FANFA RIBAS - Mas não está com V. Ex. nem
com o partido de V. Ex.
a Sh. MlNuANO DE MOtJRA - Está com o Rio 'Grande do
Sul.e eu estou com êie.
a SR. DEMÉTRIO XAVIER - a Rio Grande do Sul está com
a Revoluçã.ú de 30.
O SR. F.o\NFA RIBAS - Não está - repito - COm o
úe];)utndo· Minuano de Moura nem com o partido de S. Ex.
a SR. ~Iz.;-UANO DE MOURA - Está com o Rio Grande do
Sul, porquê o Partido Liberal não representa as nossas
tradições:
a SR. FANFA RIBAS - Está com o Rio Grande do Sul
de rato, porquê o Rio Gr-a.nde do Sul está com o Partido L~
bertador ...
O SR. MINUA.1'<O DE MOURA Muito bem! Com o PaItido Libertador! V. Ex. disse tudo; não poude traír su~ conciênçia! Apláudo o discurso de V. Ex:!
a SR." DE:MÉTRIO XAVIER - Foi equívoco do orador.
a SR. FANFA RIBAS - o Ria G~andEl de> Su} est~ cono general Flores da' Cunha, e não com oS companheiros de
V. Ex., que não têm significação numérica regular.
a titulo de libertador, com que continua a se enfeitar ;)
partido do honrado c brilhante .deputado oposicionista da
mi..nha terra, tem suas origens no movimento revolUCIOná%"1I) dos maragatos...
.
a SI\. DEMÉTRIO XAVIER - Aliás, o nobre e iIustr~
Deputado Minuano de Moura aderiu ao I~a:-tido Libertador
no congresso de Bagé, lJarUdo êsse que se fez na Revoluçlio.
O SR. MlNUA!% DE MOURA - Não aderI a coisa alsumn:
fundei com outros o Partido Libertndor.
a SR. DEMÉTI\IO XAVIER -Quem o fundou f(iom~ nós d~
Revolução. de armas na mão.
a SR. FANFA RIBAS - Foram os federalistas e O~
oarddârios do Sr. Assis B!.'asil. (Trocam-se veementesapar-.
tes J

o Sr. Presidente (Fazendo soar os tímpanos) - Atenção!
O Regimento exige que os Srs. Deputados sciicitem do O~dor permissão para apartear. ,.
O SR. FA.1IiFARIBAS -- ••• cujo Exército o ::dotou.
inserevendo-o na fita do chapéu de Gumer-cindo Saraiva e na
de todos ou de quasi todos ·os -chefes e soldados daquel1a
épica cruzada reivindicadora.
Quan~on6s, os combatentes de 1922, fomos aCOrdar
o
patriotismo do SI' ~ Assis Brasil no seu sun:t-uoso castelo de
Pedra Altas, entregando-lhe a chefia do movimentó <>leitoral
nperado~ontra. a perpetuação do. Sr. Borges de ~adeiros' no
, .poder, movimento êsse de.- que resultou a _sangr~n.ts. ~evolu9áo
de vinte e três, vibraram nas colunas d2t. .mprens3. federallsta
as primeiras notas do hino~ da liberdade, numa séti~ de ar-

tigos em qae se concitava o patriotismo da Triplice Alz'an(.a
libertadoru. para a luta armada. Eram convocados os mara-

gatos, os democratas e os republicanos dissidentes.
Se glória esiste nesse nome, aliás, inspirado c a finalidade
dos guerreiros de noventa e três, essa glória eu rsivindico
para o Partido Federalista, que está hoje, na sca qtasi tctalidade,. ..
0 SR. I\IINu-CXO DE MObTiA - P Í ~ oapoiado. V.-EX. i156
pode dizer isso do federalismo do Rio Grande do Siri,
O SR. DEXIÉTRIOXA'VIER
- Pode dizer.
O SR. MIKUANO
DE MOTJRA - 0s desertoro nB, fsrmam
exérciio .
O SR. FmTA RIBAS - V. Ex. não tem osubum federalista de seu lado.
O SR. Blr;vu-%xoDE Moma - -9começar pelo Sr. Raul
Pila, que poder8 responder a V. Ex.
O SR. DEXTÉTRIO
X ~ ER O Sr. Raul Pila, cujas qualidades admiro, c cujas virtudes cívicas e privadas proclamo,
incorporou-se ao Partido Federalista por ocasião do Congresso de 1917 em Porto Alegre. Até então era indiferente á política oposicionista do Rio Grande do Sul.
O SR. MINU--0 DE RIOURA- Em sua mocidade foi e é o
valor dêsse Partido.
Com o partido Liberal, porque a ressonancia daquele
qualificativo sugestivo e altisonante com que se inflamara no
corayUo dos revolucin5rios o entusiasmo dos recontros civicos. S C ~ Y ~de
U inspirar50 ao Dr. Assis Brasil, no memorAve1
congrnseo dc Bagé. para o batismo solene do partido que entúo se formava, o Partido Libertador.
O SR.lf1lríu.4~0DE ~ I O U IL ~V. Ex.nUo está d e acdrdo
com a hist6ria. nem conhccc a formar:,ío do partido. O nome
náo veio do Sr. Assis Brasil.
O SR. DEJIETRIOXAVIER POSSOafirmar quesim

-

O Sr. Presidente - AtenrUci! Estfi com n palavra o
Sr. Fnnfa Ribas.
O SR. FAXF-4 RTBAS - Màs núo 6 dessa gldria que se
cogita agora, e sim da impropriedade com que o grupo que
elegeu o meu distinto colega e prezado amigo Dr. Minuano
de Noura se apresenta vistosamente engalanado com penas
de paváo. conservando um título que perdeu de ftto, lógica
e historicamente, no trajeto percorido entre o ideal democrático dos revolucionários d e noventa e três e as inclinações rigidamente absolutistas do Sr. Borges de Medeiros, o
título de libertador.
asse titulo cabe de preferência ao Sr. Getúlio Vargas,
o verdadeiro libertador do Rio Grande.. . ( M u i t o bem.)
O SR. MINU--0 DE MOUR~- Não apoiado.
O SR. DE~EÉTRIO
XIVIER- E do Brasil. O SR. FANFA R'TBAS - ...e do Brasil,. .
O SR -4~oís10FILHO
- É muita força de expressão.
O SR. F,kWd RIBAS
... que abriu as primeiras
fendas na muralha chinesa do borgismo, por onde penetra-

-

-

ram nos arraiais do govêrno numerosos oposicionistas, ãté
entáo escomungados pelos governantes, que passaram a colaborar com o novo presidente n a obra de engrandecimento
da terra nativa.
Depois de S. Ex., a quem combati com o maior ardor do
meu entusiasmo partidário, Brro êsse de que me penitencio
com satisfaqáo, os verdadeiros libertadores somos n6s.. .
O SR. MINUANO DE N O U R ~ Não apoiado. Libertadores
são todos os bravos Icgionários do Rio Grande do Sul, que se
opc?em 5 tirania do Partido Liberal. (NZo apoiados. )
O SR. DEMÉTRIOXAVIER - Que tirania é essa?
O SR. CÉsm TINOCO- Foi ela que gerou a Frente
Onica?!
O SR. E'-4NFA RDBAS - ... os do Partido Republicano
Liberal Rio-Grandense, porquê fund8mos a mais pujante
agremiaçáo partidária do nosso Estado. sob a chefja do nobre
e glorioso político daqueles pagos, general Flores da Cunha,
( m u i t o 7)em) ao calor da palavra inflamada de um notabilisimo orador liberal. o Dr. Osmaldo -4ranha, que presidiu e
deu brilho ao congresso partidiirio reunido em Porto Alegre,
e sob os aplausos frementes de u m dos mais soberbos e mais
impolubos vultos do liberalismo gaúcho, o Dr. bTaciel Júnior,
(nucito b e m ) que fdra membro proeminente do antigo Partido Frderalista e é agora a mais legítima espressão d a capacidade e do civismo dn alma rio-grandense ao serriç.0 da
NacZo. ..
O SR. 3 1 1 ~ ~ DE
~ x ~0X O U R A - K\;ão apoiado. É u m áulico. apenas. (Protestos.
- -)
O SR. DEIIJ?T&O XAVIER - E5 uma esprcssáo legítima
do Rio Grande do Sul liberal.
O SR. FliKF.4 RIBAS - ... gerindo com notftvel patriolismo c raro dcscortino a pasta da Justica, no atual
governo da República.
O SR. A~oisroFILHO- E mantendo a imprensa sob a
mais cruel das censuras.
O SR. FASFA RIBAS - asse partido formou- se d a
massa e da elitc da antiga e poderosa agremiaç.50 cnstiIhista. atP entZo chcfiada pelo Sr. Borges d e Aledeiros, de
um grupo de democratas da fac5o asçissista e da flor d o
caudilhismo revél de tradicão federalista sob a orientacão
de um notável niicleo de intelectuais vigorosos dessa grande corrente partidária, tfiscipulo de Gaspar hfartins c
verdadeiros p0rt.a-estandarte do grande exército gasparista.. .
O SR. Mlxur~ujoDE MoT-~R~- Que perderam a bandeira
no meio do caminho.
O SR. FANFA RIBSS - ... saídos do fogão do gaiícho
com a bandeira da liberdade, n a mão, como dizia o Mestre. (Jiuilo bem.:
O SR. DE~?TRIO'X~VIER
- Muito bem. O ilustre Deputado, Sr. 3finunno de &loura, não representa o federalismo.
nem o Partido Libertador. e, sim, a legenda da Frente Unica
do Rio Grande do Sul.
- -- -- . O SR. MIS'UAXODE MOURA
Represento hoje o Rio
Grande do Sai.

-

-
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o SR. DEl\:IÉTRIo XAVIER - V. Ex. representa o conluio de cinco renúncias.
O SR. FAJ.~FA RIBAS - Ora, se com o Partido Liberal Riograndense ficou a grande avalanche dos republicanos castilhistas, se com êles ficaram os candilhos assisistas, bem como os caudilhos e o intelectuais gasparistas, na
sua quasi· totalidade, formando um bloco Riranitico para
servir de fortaleza ao idéal sagrado do Rio Grande do Sul,
porquê hão de ser os remanescentes dispersos do grupo de
aliados que fez a revolução de vinte e três os herdeiros do
titulo de libertadores ...
O SR. MINUANO DE MOURA - Não somos herdeiros porquê não matamos ninguem. Ainda não morreu ninguem na
família Libertadora.
O SR. FAJ.~FA RIBAS - '" e não nós, que somos a
fôrça disciplinada, arregimentada e orientada dentro de um
programa sábio, superiormente elaborado para a conquista
da Liberdade?
Reivindicados. para o partido a que tenho a honra de
pertencer, os direitos ao qualificativo de libertador, restame Sr., Presidente, demonstrar o engapo do nobre Depu.:...
tado da Frente única Riograndense, no tocante á maneira
com que foi processado o pleito eleitoral de 3 de Maio, no
meu Estado.
Disse S. Ex. que esta assembléia não veiu de eleições
límpidas, serenas, imparciais. E respondendo a um aparte
do nobre Deputado General Cristóvão Barcelos, esclareceu
qUE'! se não referia a eleições de outros Estados, porquê não
assistira ao respectivo processo. mas ás do Rio Grande do
Sul.
É uma clamorosa injustiça...
O SR. l\II~UA."'O DE l\loUR.o\ - Não é injustiça. porquê
o próprio jornal de V. Ex., Correio do Sul. repetiu pelas
suas colunas as palavras do sub-Chefe de Policia, o qual
declarou que se o Govêrno não vencesse com a opinião venceria pela fôrça.
O SR: ASCA~IO TuBmo ~ tsse sub-Chefe de Policia, interpelado pelo Interventor Federal, deu amplas explicações
dos conceitos que então proferiu.
O cSR. FANFA RIBAS - É uma clamorosa injustiça
que faz o digno Deputado aos sentimentos Democráticos dos
homens públicos da minha terra e á integridade da magistratura, sob as garantias da qv.al foi ali feito o alistamento
eleitoral e processadas as eleições para a representação do
Estado na Constituinte.
Tão injusta é a acusação do ilustre político e parlamentar compatrício que S. Ex. chega a dizer: "Sou a verdade que vem, perante a assembléia, dizer que a fraude. a
violência e a· compressão imperam no Rio Grande do Sul."
Posso afirmar, Sr. Presidente, que o nobre Deputado
está redondamente enganado.
Efetivamente, se de fraudes pudesse ser inquinado o
pleito de 3 de Maio no meu Estádo,os fraudadores teriam
sido os correligionãrios de S. Ex., man<lomunados com numerosos mag~strados pertencentes á Frente única, que, ·ficando solidãrios <lom os políticos da oposição· presidiram,
entretanto,aos trabalhos eleitorais, sem que a suposta compressão do govêrno•• ~

O SR. MIXUAXO DE MOURQ -'Suposta. não apoiado; realO SR. FANFA RIBAS
... usando dos poderes diecai.icion&rios.os afastasse das respectivas judicaturas.
O SR. A11xt;~woDE ~IOURA
- V. Ex. desconhece as deiniss8es em massa que se fizeram no Rio Granric do Sul,
rlesconhece as deportaç0es. 3 cassação dos direitos politicos,
as prisões?
A Justiça. Eleitoral cio Estado, na maioria das localidades. talvez, ou siinglesmente num grande número deles, foi
presidida por juízes nomeados pelo Sr. Borges dc 3ledeiros
I: filiados á política do velho cliefe repuhlicano.
8sses juizes teriam sido os fraudadores, ou os responsáveis pela
?'~.aude,sc fosse yerdadeira a afirmativa rio Ac~utadooposicionista ~iograntensc. ( J I z ~ i l obe??a.)
Para localizar os fatos, uma Tez qne S. Es. o; localiza
113 terra de sua resid6ncis. que é também a residSncia dos
Srs. Borges de 3Icdeiros e Joúo Seves da Foritoiira, eu poderia cingir-me 5s eleicóes de Bagé, citando o furto, á
última liora, d e um elevado número de títulos de eleitores
iio Partido Liberal e outros fatos desabonatórios da lisura
tios ~iossossd~ersirion.que tiveram rima assistCncitt eficien1 1 % . mas nem sen~preinoralizadora. nos tr-aballios eleitorais
daqccls secçáo .
O SR. LIIXCASODE MOZ~RA
- XOdou a 1:. 3:s. autori1l;iile l n r a ofender os Liberhdores dc Bagé, que I-. Ex. co~iliecemuito bem.
O SR. FASFA RIEIS - I3 iiiútil V. Es. falar alto. porquC conhece bem o meu passado e a minha caml~anhad e
quare1)t.a anos d e oposir.80.
O SR. MISUANODE &IOCRA
- Pena C que L~nliaentreguo
os pontos no fim da vida.
O SR. DEXRTRIO
?(.\\-IFA - O orador núo lalii cc~iilos quc
aderem. .
O SR. F.1'íF.i RZB-AS - Deixo dc o fazer. no e~ltant?.
!ior n5o querer que pairo iio espírito de quem quer que seja.
lima suspeita desairosa rios sentimentos do j u c i ~ ac á integridade moral do ilustro Dr. Joúo dc Samgaio, digníssimo
jliiz daqucla comarca. a o qual as duas gazetas locais. a da
Fi.rnto Unica c n i10 Partido Liberal. fizeram os inais caloI-osos elogios. O Dcucj-. tirgio nl.>osicionist,a,clicgou u dizer,
cin desac6rdn com n dcpoimcrit,~do Sr. Dpiilado Minuano.
yuc Bagé l i a ~ i aassistido :io mais r ~ n h i d oc no mais liso dos
~ilci
tos 1-4citorais ali trn~aclos.

-

.

-

O SR.31isr1~sc
UE 31ovri.1
Porque o meu eslU cie accrdo colii O que disse o Correio ílo Sul: se o goviki-io náo vencesse com a opiniao. venceria coni a fi3r~u.
O SR. FBXFA RIBAS - Fala S. Ex. eni perseguições
exercidas pclos "proriçórios" do General Flores da Cunha.
O SR. MINU~I-SO
DE MOURA
- A verdade é que èles assalI.arnni a g ~ a n j ade Ismael Pereira. trucidando um dos mais
dignos cidadãos do meu município.
O SR. , ~ S C . ~ I OTEBINO- Foi um fato policial. que ning1ié17i apoiou e, muito menos. o GeneraI FIores da -CuniiaS 5 n se protegem handidos iio Rio Grande do Sul.
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O
protegidos que
a J u s t i ~ ari5.v os encontrou até agora.
O SR. FASF-4 HIBAS - Fala S. Es. em perseguições
esercidaa pelos "pr'ovisórios" do General Flores d a Cunha,
quando a ~erciadc15 que a atuaçáo daqueles nobres soldados
foi aproveilada iio serviço exclusivo da manutenção da ordem, dentro da mais rigorosa disciplina, larito que o único
fiatu laincnLá\-c.1 cio pleito, em todo o Estado, consistiu rio
assassínio tie um autoridade liberal, no dia seguinte ao- do
pleito. na cidade de Caçapava.
O govèriio percien em várias localidades do Eslado.. .
O SR. bi.,'\rr.:.ii~\i
S.\\-iicir - ilgora o L)epuludo Minuano
iicou mudo.
O SR. l i i s ~ - . \ s uDIC l l o o t ~- Istoiião
E milagre;
devia
,
:
perder em t ocltis .
O SR. F.ISII--\ I:113.\S - . . .o que prova não ter havido
cornl~re~sãu.
corrcridu os traliullios. ao contrário disso, deniro du rnaior orilein c- cuin tí~dasus garantias decorrentes
do novo sistema elciloral.
11 opusiçao fala para não ficar calada, e o fiiz sem 9s
rigores d a ética política, quando náo atenta contra os proprios processos jiiritlicos. incorrendo em verdadeiras incongruÊncias .
30 caso das ricuea~óeslevauladas contra a siluaçáo do
Rio Grande ~ J ( A ~ C I riohre Dcpulado oposicionista gaúcho, verifica-se estii inlcrcssaiile declaração de S. Es.: "Se me conLeslareni. com fatos. csLuu pronlo a abandonar o meu liù6lo."
S i temos uma novidade: a prova núo cabe mais ao acusador; ao c o n t ~ i r i odisso. cumprc ao acusado dcmonslr.ar a
falsidade tla acusag50.
Pois, SI'. Presidcnlc, cu afirmo ao nobre Depulaao oposicionislii do meu Estado. afirmo a esta Casa c afirmo ao
Pais in1eii.o. que o pleito de 3 de hlaio no Rio Grande do
Sul foi 1ibí.i-i.imo. foi processado com todas as garantias de
que o cercou a just irri eleitoral
O SR. 311su.4~0DE NOUIL~
- 350 apoiado; com o corteic
de oprrssc?es e vicilcncias.
O SR. I)E:AIÉTI~IOXAVIER- E E rcsultudo a que se refere
o oiSadoi.foi confii.mado pelo »r. Assis Brasil nessa tribuna.
O SR. ~ I ~ s ~ . \ I)IC
N o J~OI:KI
- POSSOaifrmar quc houve
opresóes e violSncias.
O SR. =ISCANIO
TUBIXO O povo do Rio Grande do Si11
n5o se intimida com opressóes nem violCncias.
O SR. MISCASODE ~ I o u R. ~ Sabe disso O governo. 1aa:o
que se armá
O SR. F,iXF:Z RIBXS - ... a honestidade dos nussos
homens públicos e a purezo dos sentimentos dos eleitor5s de
todos os credos políticos que ali se degladiam. Se u nien
distinto colega d e representayão, Ur. Ninuano de Sfoura,
colocando a máo na concihcía, entender que deve ser. justo,
' cabe-lhe o dever de abandonar, como promete, o seu desarrazoado libelo.
Nas. è muito possível que S. Ex. deise de o iazer. A
pairio e o sentimento do amor'partidárío o cegam.
Tiio forte 6 essa paisáo, tUo incandescente é &se alilor
no peito do ilustre deputado oposicionista, que S. Ex. che-

--

...

-

- 619 gou ao nimulo de afirxiiar no seu vibranle discurso:". ..
nCs náo soorns. de modo nenhum, a minoria no Rio Grande
rir, Sul. Ntjs náo sooms. como poderrios também afirma^; a
maioria. porquE nós somos o Rio Grande do 8x11 inteiro".
Porque sbmos todo o Rio
C ) SR. Mrxuxso DE M o c ~ x
Grande rio Sni.
.O SRI ASCANIOTUBINO- O que V . Ex. acaha d c afi+
m;tr 6 rrni absur-do em quc ningubm pode acreditar.
ifSR. MINEANO
DE MOERA- Cumpra a revo1uc;ão coin r!
scii cardeal princípio de devolver o Pais ao dominio de si
nlrsri!o c c11 demonstrarei o que afirmo.
'-

O SR..F-4NF-4 RIBAS - De. como a oposi(;ão é o Ricj
C'rzrncii. cio Sx1 inieiro. os fatos c dizem ae malieira eloquente.
0 p1t1v1.1gaúcho, é um povo que n5o t.em medo. que çoI1.c. !rias gliit:i C reage; que s u r r a ou apanha. mas psrsisle ;ia

I11t~:i al.6 vcncer oii siicumbir .
O Sr.. 3 f r s r : ~ s nDE MOURA - Tan1.o n5o 4 ren! isto CIaiz
.V. Ex. niío estR mais nas fiIeiras dos naaragnto.v.
O SR. F-$NI;-~ RJBAS
Lamento a compreensão dc,
V. Es., injiirianrlo até o próprio povo rir- que faz parte.
O Srz. M ~ s r . \ s oDE Xlocnx - SBo 1i15'o in.ju~ins:restabc-

-

ve~tladc.
O SR. F.%NF:\ R B I S
Pois bem, levantarlrm-se t!n,
armas ali os mais prestigiosos chcfcs ri3 oposi-50: os Sr-..
Borges dc Metleiros. Raiil Pila e Ralista Lnzardo. Percori.(.iB;xmnovr: mtinicipios de um Estado que tem mai: cie trt?z mi1h;it:s tlc linbitantcs r. não chegaram a reunir trezentos ramhnl.r.nf.o.çparri incorporar~m 5 rcvo1uâZo rli! Rio Puiilo!
O SR. MISI~ANO
DE MOURA - Porq116 cansaram (Ir: rcz.!ei-.
1:t.r. ~ i t ! l i t:ni-meia
~
rle armas. totio o uoluritarindo que se orervecc!ti. F c l i i t ~ccin.~igr~adn
esta \~i~i'tl:itlf* ~,ci.an
I r ? a X:L(:;?O)>Tilftv;o

:t

-

silcira.

.
O Si<. A3rt\rinr, PEIXOTO- 350

O 'PR. ~ E M L T ~ I OX A ~ I E ~ V.
ilin tios qiie se apresentaram..

ES.: iintrir.aimcriic!. foi

IjII g ~ ú c h o~ U 1150
C
tenlia
:~rni;i.
O SR. ~IINL'.ISOI>I. MOI.-R.\
1,Ia'; n5n r i ~ s s a scom qnr. s+
fnznrn :is ibcvcilu~õcs
.
O SR. I?-LXFA RIB.%S
Sena medo a cawa do n 3 i &
&I:@ oposicionista?
hletio, nfio. 2 lima injdria aos filhos daquella terra 5363tia as mais. fiilgentes glórias militares, supõr que o me.*o
possa servir de embaraço a qualquer movimento honesto de
reivindicaçáo dos direitos do povo. qcando postergados ou
cocçpurcados.
k que o m o Grande, ao contri3rio do que afirmou S. Es.
o Sr. deputado Minuano de Moura, estava, está e estará ainda
por militos ,anos a o l a d o d o seu dileto Iilhù e gloriaso con.
.. . ,.
...
--.....--..
diitor polftico7 general Flores da. Cunha;
O SR. M r ' i u ~ s onE 34o~m.i- Estava e es15 nas 1ii50s dos
"proviairios".

11111ã

-

-

-

O SR. F-4NFA RIBAS - A pujança, a apregoada maioria, da oposiçáo do Rio Gi'ande do Sul é a bale!a mais cabeluda que se tem contado n a tribuna desta casa. Sempre
que me lembrar dela, tirarei o chapéu, muito respeitosamente, em homenagem ao brilhante deputado oposiciollista
gaúcho Dr. Minnano de Moura.
.L verdade é que aquela soberba agreniiaçã.1 i~posicioiiista, a que tive a honra de pert.encer, que chc2*o11 a irnpressionar o país inteiro.. .
O SR. ~ ~ I X U A NDE
O ^uloù'~h
- A impressionar, não : a eiilpolgar .
O SR. FANFA RIBBS
... provocand~ uiris manifcstação de simpatia das Camaras municipais do Estado de
Sido Paulo, ao tempo da ditadura de fato do Sr. Eorgcs de
Medeiros. est:i hoje, com a politica de liberdade. justiça e
confraternização, alí iniciada pelo Sr. Getúlio Vargas e Seguida pelo Sr. Flores da Cunha, reduzida a meia aúzia de
hntalhadores, muito nobres, sem dúvida, muito dignos da
estima pública, mas sem significação numérica impre.ssioriante, sem programa partidário, sem raizes na opiriiZo píibiica, sem finalidades hist.6rica.s.
0 SR. &IINU-~NO
DE ~ ~ O U R A Ná0 diga isso. V. Es. f3~t:t
blasfemando.
O SR. DRMÉTRIOXAUER
Diga V. Ex. qual B o pragrama da "Frente ú'nica".
O 811. Blrsv-4.;0 n s &IOUHA
- Káo abandonánios o nosso
pi.ogmina. ao entramos na Frente Onics.
O SR. F.\XF-4 RIBAS
São os eternos cons~iradorer
dt? objelivoa indecisos. emperrados ira pertul.i~ac.Fiocia orrfcm para s escalada ao poder. que, coom a sombra faliíiica.
il1e.i foge seniprc! das m5os.
1;:sse barulho que ela estb fazendo, dentro e fora do I:ic,
Graiide. pela boca tios seus reduzidissimos pró-homens e
pela do; seus nobres representarites neste Parlamento, tem
a aigniifcac51) de uma t.empcstncle armada de trovões, sem
cliuva ...
O Pic. Mrsr--4so 1 ) ~ :MOL.I~A
- Mas que acltarani o an~hionta.. .
O SR. F.4XF.A RIBAS - Sem vento e sem devaY:ic50,
a não sei. nos dom'nios da verdade histórica, (Mtcito úem.. i
Volto agoi%. Sr. Presidente. a tratar das ernendzr qiir
upi'r?.tciitci ao substi tutivo coiistitucional ...
O SR. MINUANO DE MOURA
56 agora, estou de folga.
O S R . FANFA RI'-AS - ... visando cercar a imp~ensa.
da protecáo e das garantias a que ella faz jús na sn:, táo
gloriosã quáo agitada e mal compreendida existenci?.
Aiite 03 repetidos e confortadores aplausos com que ioram recebidas, quando apresentadas, essas duas emendas.
notadamente pela imprensa desta Capital, de Xinas! de. SZo
Paulo e do Estado de Alagoai, eu deveria estar tranquilo.
confiante no espírito de justiga dos membros desta _4çsembléia, esperando 2 aprovagáo do plenário mesrno. p o r v ê 6
svidente o desejo cio agregio chefe da naçzo ver satisfeits
urna das maio justas e mais oportunas aspirações da ixteIccliialidade brasileira.

-

-

-

-

:

É sabido e em toda parte comentado com acrimdnia qtie
as nossas leis não cogitaram em tempo algum de dar irnplitride ás garantias para os jornalistas, como é sabido, tambem. que os poderes piíblicos pouco ou quasi nada fizerar:
at6 hoje-cm_benefício de uma das classes mais nobres, mais
dignas -i-msis eficientes na preparação do desen-i~ol-fimentc
ec;on8mico, l~oliticoe social do Brasil, a classe ods publisioLas. 21 única entidade que se tem levantado em defesa dessa
classc, amparando-a, prestigiando-3. e estimulando-a no s r a
labor fecundo pelo bem publico, 6, indiscutivelmente, 3 -9ssaciarão Brasileira de Imprc~ra, produto do e s f ~ ~doao
profirsionais do jornalismo, que rnuito pouco deve, na relatividade da grande obra que realisa. ao amparo publico ds
esprcssáo governamental o política.
Pois bem, a Sssociac.50 Brasileira de Impremb, que e,
seio favoi., nem lisonja, o baluarte do pensamenio nacional
no Brasil. nfio se dignou estudar tais emendas, para combatê-las, ae as ulgasse infrutuosas, prejudiciais e nc!gitivas,
oii para apoiá-las, uleiteando a sua incor~orac.50 ao testo
comt.itucional, se! as-considerasse dignae da-aprÓva~50e das
necessidacles vitais do jornalismo indígena.
Eu fiz. Sr. Presidente, aproveitando ri minha passagcin
pclo parlamento brasileiro, o que me era possivel fazer em
bcueficio da classe a que tenho a elevada honra de pert encer .
Redigi duas emendas que me pareceram atender aos
pontos capitais de uma IegislaçSo inicial de prote~ão nos
.jornais e aos jornalistas da minha_ terra, certo de que seria
julgado com justiça pelos meus colegas de classe e pelos
meus companheiros dc representac50. A bancada a quo
pertenço deu-me a honra de adotar o meu traball!~, subsci*t:vcndo-o, por fidalguia dos sentimentos fraternais e por
querer sei. útil aos jornalistas, favorecendo-os, no momento
pi-ecioso em que elaboramos a nossa magna carta, com alguinas disposições que os colocariam ou colocarao ainda ao
amparo da prote~áo legal.
Entrego agora aos jornalistas do Rio de Janeiro, repres~ntadosna .4ssociação Brasileira de Imprensa, as duas aludidas emeiidas, para que as julguem eles, fora da .Assembitiia, na ocasizo propicia a cuidarem dos seus pdgrios destinos. atendendo ás justas aspirsc,ões de todos aquéles que
Tazem do jornalismo no Brasil uma pr?fissiio nobre, Útil, bem
coml.ireliendida e digna de ser equitapvamente amparada, «e
acdrdo com a lei, pelos poderes públicos.
Aqui dentro, entrego-as ao espírito de justiça dos Silliores constituintes.
É o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Yuito bem:
7fiv.ito bem. P a l n w . O orador é cumprimentado.)

-

O -Sr. Presidente
Esgotada a hora, vou l e ~ a n t n ra
Sessáo, designando para a de amanhá a mesma
ORDEM DO DI.4

Trabalhos d e Comnlissão.

..

h

Levanta-se a Sessáo, ás 18 horas.

.

129;' Sessão, e m 25 de Abril de L934
Presiddncia dos Srs. Pacheco de Oliveira, 1" Vice-presidente;
Antbnio Carlos., Presidente, e Cristóvão Barcelos, 2" VicePresidente

As ld Iiui:ii~. comparecem os Srs. :
A~iLSniu C~irlos. Pacheco de Oliveira, Cristóváo Barcelos, 'i'otniir I,iILo. Clementino Lisboa, Valdemar Mota, Mário
Caiado. .\lrrcrdo da Mata, -4bel Chermont, Moura Carvalho,
Rodiliutil!s Moi.cbii*:i. Costa Fernandes, Carlos Reis, Adolfo
Soarcs, Freiri- de Andrade, Luiz Sucupira, José Borba, Pontes \'icirai, JcovU Rfota. Kerginaldo Cavalcanti, -4lberto Rosclli, Vvloso Borges, Augusto Cavalcanti, Simões Barbosa,
(2tii.u hIunti!iro, Valente de Lima, Guedes Nogueira, Leandro
Muciral, I3uodtit.o Maia, J . J . Seabra, Negreiros Falcão, Alofsio Fillra, Friincisco Rocha, Godofredo Menezes, Henrique
Dodawartl~,Li!itÜo da Cunha, Acúrcio TOrres, Pedro Aleixo,
Mntn hfnclindo, Delfim Noreira, José Alkmim, Furtado de
Motioscri, I>i,liclirpo Viotti, Levindo Coelho, -4leixo Parag~iaswif, Ht*lrnii.o de Medeiros, Carneiro de Rezende,
l
i b!niitciro de Barros, Jose Ulpiano, Lacerdii \
I
Scro dc Macedo, Generoso Ponce. Ali'rado IJacliccr). Plinio Toilrinho, 1,acerda Pinto. Ar50
RabClla. Ancs Dias. João Simplicio. Renato Barbosa.
m
i S:ivier, Pedro Vergara, Adroaldo da Costa,
Acir 3fi~ri~iros.
Vasco de Toledo, -4nt6nio Rodrigues, Valdenxir Rclikdiil. Afnrtins e Silva, Francisco Moura, Antbnio
I>c!iiniifcii.L %*bnstiáo de Oliveira, João Pitaca, Mberto Surek,
Eiiwald Poasalo, Guilherme Plasler, Eugênio Monteiro de
Barros, = Edmor Carvalho, MSrrio Manhães, Kicardo Machado, Joilo Pii~lieiro,Pedro Rache, Alexandre Siciliano, Mário
R ~ I I I O S .(82')

.

-

O Sr. Presidente
A lista d e prescnca acusa o comparecimento de 82 Srs, Deputados.
Est& aborta n Sessáo.
O Sr. Valdemar Mota (4" Secretário, seruirido de 2") procede A leitiira da Ata da Sessáo anfecedenf~,a qual C posta
em discussúo.

Durante a leitura da Ata, o Sr. Pacheco de
Oliveira, i" Vice-presidente, deixa a cadeira da
.'
presidência, que é ocupada pelo Sr. AntBnio
Carlos, Presidente.
- ..O Sr. Clementino Lisboa - Peco a palana, sdbre a 4ta.

-

424-

o Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputaélo.
O Sr. Clementino Lisboa (Sôbre a Ala) - Sr. Presidente,
ontem, quando na tribuna o meu venerando mestre, nobre
Deputado, Sr . .I. J. Seabra, não me foi possível, do posto
que ocupo na Mesa, protestar imediatamp-nte contra a expressão pejorativa de que se serviu S. Ex. com referência
ao meu Estado. Valendo-me, porém, da primeira oportunidade que se me oferece, faço-o agora, com toda a veemência. embora com o acatamento e a veneração a que de
todos nós faz jús o velho republicano.
Sinto, Sr. Pl'esid(~nte, que o Deputado pela· Baía, com
o tempo, se haja esquecido dos sentimentos de altivez, de
brio e dI, nobreza do Povo Paraense, que êle mais de uma
vez auscultou de perto c, ainda, na campanha da Reação
Republicana, presenciou as manifestações eloquentes e vibrantes daquele povo, quando, com o saudoso :"1ilo Peçanha,
fazia a peregrinação patriótica pela regeneração dos nossos
costumes políticos.
Não pode ser taxado de subserviente um povo que,
desde a lndependencia, combateu, batalhou pela democracia, sobretudo agora, que tem á frente dos seus destinos
uma das maiores expressões revolucionárias, soldado valoroso e inlemeral.o, que desde 22 lutou pela redenção da
Pátria, a quem serviu com a sua espada e ofereceu a sua
vida.
Relativamente á eleição do honrado Sr. Getúlio Vargas, o Pará não pede a opinião de ninguém, nem recebe conselhos de quem quer que seja. Hoje, a sua política se faz
dentro dos seus limites; não aceitamos a senha estranha.
Sr. Presidente, durart-te quasi meio século de regime.
republicano, o Sr. Getúlio Vargas foi o únie.o Presidente
que olhou com interesse para o norte do Brasil, e, portanto,
se outros sentimentos não nos animassem agora, o nosso
procedimento estaria justificado pela gratidão.
É êste,Sr. Presidente, o protesto do meu Estado, por
intermédio de minha bancada, que requeiro seja consignado
na Atados nosso,:; trabalhos. (Muito bem; muito bem!)

2

o

Sr. J. J. Seabra - Peço a palavra, sôbre a Ata.

O Sr. Presidente -

Tem a palavra o nobre Deputado.

O Sr. J. J. Seabra (Sôbre a .4ta) - Sr. Presidente, felicito-me por ter dado ao nobre Deputado pelo Pará oportunidade para essa manifestação do seu patriotismo.
Não chamei o Pará de subserviente; seria incapaz de
fazer uma increpacão dessa ordem, sobretudo a um Estado
altivo, onde encontrei extraordinário acolhimento, quando
da Reação Republicana.
Referí-me, sim, á subserviência daqueles que. no primeiro momento, haviam levantado a candidatura do Senhor
Getúlio Vargas.
O SR. JOAQUIM MAGALHÃES - Foi ao Povo Paraense que
V. Ex. aludiu no momento.
•
O SR. J. J. SEABRA - Os que apresentaram inoportunamente, precipitadamente, a candidatura do Sr. Getúlio

Vargas eram subservientes, (Não apoinclos) : queriam agradar ac Poder. Foi tão sómente a estes
repito
que aludi
e não ao Estado do Pará, aos Paraenses ou ao nobre J3eputado, cuja simpatia cultivo com carinho.
O SR. CLE'VIENTINO
LISBOA
Bondade do mestre
ilustre.
O SR. J. J. SE-BRA - Regosijo-me, poís. par te^
proporcionado êsse ensejo ao ilustre colega. Se, todavia.
S. Es. vê nas minhas palavras algurna ofensa, elas est5v
retiradas.
O SR. CLESTEXTINO
LISBUA
- 3Iuito grato a V. Ex.
O SR. J. J. S E U R S - . . . porque, digo-o ainda unta
.rVez,seria incapaz de ofender o Eslado do Pará. (Jíi~itob e ? ~ l ;
rnuito bem.)

-

-

-

E m seguida, 6 approvada n Aia d a Sessão antecedente.
O Sr. Presidente

- Passa-se

á leitura do Expediente.

O Sr. Tomaz Ldbo (io
Secrelririo) procedc 5 leitura do

seguinte

EXPEDIENTE

3

-

Do Par5
Presidente -4ssemblEia Kacional Constituinte
Com devido acatamento pedimos ilustre Assenlbl6ia manutenção representaçiio profissional conforme artigos
35 e 39, substitutivo Comissão Constitucional. Respeitosas
Pela. Sociedade Ferroviária do Pará, presidenta
saudações.
em exercício, Francisco de -Assis Pinto. - Orador oficial
Oscar Salles Costa. - 10 Secretário, O s w n M o Pires Gibrjáo.
- 2 O secretário. José Antonio Olivezra.
Á Comissáo Constitucional.

- Rio -

-

-

3
O Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente.
Tem a palavra o Sr. Deodato Maia, primeiro orador
inscrito.

O Sr. Deodato Maia - Sr. Presidente, Srs. Constitu?ntes, fui o autor, na Comissiío dos 26, da emenda ao artigo
4" do .Substitutivo apresentado pelos ilustres relatares da
Parte Geral do Anteprojeto de Constituição, elaborado no
Itamaratí. Ezsa emenda foi aprovada com as mcldificações
sugeridas pelo ilustre Deputado por Minas Gera!% %. Odilon Braga, nome que pronuncio com muita admiraçao, dada
a cultura juridica de S, Ex.
O SR. ODILON BR~GA Muito obrigado a V. Ex.
O SR. DEODATO MAIA
A emenda em. apreço foi
transferida pelo Comit6 revisor para as Disposições Transitórias, de que fui também relatar, e 15 está o seu conteúdo
no art. 9" daquele título do Substitutivo.

-

-

Cabe-me, pois, o imperioso dever de trazer ao plenário
as ponderosas razões que me levaram a confeccionar a
emenda que, em tão b8a hora aprovada pela egrégia C0nii~são, iigiirti naquele artigo do mencionado Suùstitutivo.
Antes. porkm, d e entrar no seu mérito. antes d e apreciá-la no ponto de vista polftico, ju~idico e mesmo moral
tenham V. Es.. Sr. Presidente, e a Assembléia. a indulgència de relevar-me proceda - a titulo de documentag.'lo histórica. que pode ilustrar os debates - a um rApido estudo
s d à x os nossos limites interestaduais.
Sr. Presidente. s solução das questões decorrentes desses limites toma aspéto de alta relevancia para o regime e
se impõe, como imperativo categórico, á marc.ha regular, ao
perfeito funcionamento, ao justo equilíbrio da Federação.
porquè os conflitos de autoridades que não sabem até onde
chega a sua jurisdição dentro da mesma pátria, as ILLRS,
algumas vezes sgngrentas, entre irmãos, tudo isso nos ieprime e nos ridiculariza aos olhos do mundo.
O problema, Sr. Presidente, não foi esquecido pelos 6stadistas do TmpArio .
Na primeira Constituinte, a de 1823, o projeto elaborado
por tlntonio Carlos estabelecia, como assevera o douto Agenor de Roure, que o Império compreendia us antigas Províncias e ilhas, mas propunhá no artigo 40 nova divisãr, territorial em comarcas, atendidos quanto f6sse possivei 9s limites naturais e a igualdade de população. Cada coi~~czrca
teria o seu presidente. sendo sub-dividida em districtos e
estes em têrmos. Vergueiro emendou o projeto de Snt13nio
Carlos para conservar a divisão em províncias. com a p ~ s s i bilidadc, de futuras sub-divisões, desde que qualquer delas
chegasse a ter quatrocentos mil habitantes.. A divisão e!n
comarcas foi denominada "amontoado de rodilhas" e "pequenos governichosn E ficaram, assim, as províncias, som
os mesmos limites das capitanias. Estava perdida a primeira oportunidade. ..
Esta ilustre ilssembléia vai v&r agora o estado em que
o Primeiro Governo Provisório encontrou as antigas Províncias, no tocante aos seus limites.
-4 propósito, peço permissão aos Srs. Deputados para
Ibr o trecho de uma memória do Dr. F a ~ s t . 0Aiigiisto de
.
Souza. o qual foi sócio do Instituto Hist6rico e Geográfico
e autor do excelente trabalho - "Estudo da Divisão Territorial do Brasiln. Bsse trecho está transcrito nas páginas da
"História Constitucional da República dos Estados Unidos
do Brasiln. da lavra do eminente e sauàoso conterraneo Felisbelo Freire. Diz o Dr. Fausto Ailgusto de Souza:

.

"Os limites entre -4mazonas e Pará sáo tracados por uma linha imaginária, na extensão de 80 16guas, do monte Parintins a um ponto do rio Tapajoz,
quando este rio A que devia servir de divisa.
"Sobre as outras linhas divisórias que a separam
do Pará e Mato Grosso, cujos limites não estão determinados em lei, não obstante a provisão de 24 de
Agosto de 1748. mandou-se proceder ás demarcaçõe!.
"Piauí, alAm das lutas que sustenta com o Ceará. quis
penetrar pelo território do Maranháo. ate a barra do
Tutoia, por possuir somente uma pequena nesga de
terra s8bre o oceano. Igualmente seus limites não se
acham determinados em lei.

"Desconheceni-se a s linhas divis6rias do Rio
Grande do Norte, náo obstante as disposiçóes oficlais
que o desmcmbraram de Pernambuco e Paraiba e o
decreto de 31 de Out,ubro de 1831.
"Em idénticas coiiáições estt a Paraíba. cujos limites ção tra~ados por linhas iinagiiiárias, impossíveis de serem determinadas.
"Os de Pernambuco com Alagoas tambCm sáo
t r a ~ a d o spor uma linha imaginaria de 10 léguas de
extcnpáo. das vertente; de Taqiiará ii foz do Chanori.
"Quando as illias de S. Francisco forcm colonizadas, a quem pertençeráo. a Pernambuco ou á
Baia?
"Xao existe lei que determine Bst.es liniites neni
tào pouco os de Sergipe com a Baia, que além disto
sustenta lutas com o Espírito Santo pretendendo a
zona entre os rios Doce e Muciiri e coni Minas Gerais.
Goiaz. Parnambuco e Piauf, por falta de leis que determinem os direitos de posse.
"Os limites do Espírito Santos com Min:~se Iiio de
.Taneiro foram determinados pelos atos de 29 de dillho
de 1813 e 31 de Agosto de 1 S 3 h I 0 de Janeiro de 1863,
corli um caráter, porem, provisório.
"Em idcnticas condir.ões acha-se o Rio de Janeiro.
cujos limites com Minas, Espírito Santo e S. Paulo,
n3o foram demarcados, sináo provisoriamente, pelo
ffecreto de 19 de Maio de 1843.
"Os de S. Paulo com Afinas foram determinadoa
pela provisse de 30 d e Abril d e 17'17, dociimcn',~que
veio tornar-se público, como diz Candido Mendes. 28
anos depois, quando já náo podia servir, por estarem
os mineiros de posse do terreno.
"Todos conliecem as lutas entrc. o Paraná e Santa
Catarina, pela posse da zona compreendida entre os
rios I y a s s ú e Uruguai, compreendciido o Campo de
Palmas :
";llr5in disto. os lin~ites de Santa Catarina com
o Rio Grande, n5o se acham detern~inados. Em idénlicas condições acham-se Minas, Goiaz. e Mato Grosso,
sem lei que determine seus limitesw.

-

E as antigas Pi.oviilcias d o Imperio. Sr. IJresiderlte,
nestas condicões desde o período colonial - constituiramse em Estado.;; aiiti)noinos, sem que se atentasse no.; maus
resultados que poderiam advir 9s pequenas unidades, a-pesarde Fclisbela Freire, cntt-io Dcpiitado ii segunda Constituinte,
chamar para o importante assunto. ;! atençuo de seus
pares.
C) representante de Sergil)~,depois de aduzir \.$rios argumentos no sentido de serem rcsolvidas as que.sl3es territoriai; dos Estados naquele momento Iiist6rico. o mais propicio talvez, exclamava, citando palavras de Munarel, o
criadnr do ensino administrativo em Franca: - "a divisão
territorial é uma base s6bre que se devem levantar as instituicõs nacionais".
A histdria, continuava êle. nos dH exemplos de que os

povos que sofreram abalos profundos nas suas instituições,
tiveram de proceder á nova divisão territorial, como medida radical que servisse de base 5 nova ordem d e cousas;
i? acentuava que o território da França, que se compunha
de 35 províncias, de acordo com os principias sociais de
1791, foi dividido em S3 departamentos; lembrava o caso
da Espanha, que se integrava era i 5 províncias, sofreu no-..a
ùivisiio territorial, pdo decreto de 1833, o qual a dividiu
em 49 govi.rnos ou intendências. ..
O SR. PACHECO
DE OLIVEIRA- E V. Ex. estaria de
ticordo com Felishclo Freire, achando que novamente se
dcvia fazer a diuisáo do Brasil?
O SR. DEODATO IvIAIA - Eu disse que o momenlo
propício tinha passado e V. Es. ha de permitir que eu
Iiuo remoiite ao passado.
O SR. PACHECO
DE OLIVEIRA- V . Ex. disse que seria
o momeil?o mais propício. Não quereria dizer, portanto,
que outro também náo o fòsse, na opiniáo de Felisbe!~
Freire.
O SR. DEODATO 324L.1- Falei do anterior; o da Constituinte de 23 tamb6m foi.
O SR. PACHECODE OLIVEIFU- O que desejo saber é
si V. Ex. adota a opinião de Felisbelo Freire.
O SR. DEODATO MAIS - Conforme o critério que
fòsse determinado, porquS a divisão seria calcada sob diversos pontos de vista, naturalmente ouvindo-se as partes
c consultando-se o interesse nacional.
Finalmente, Felisbelo Freire referia-se a Portugal,
naçáo, que, conipondo-se, 110 começo do s6culo passado, de
seis províncias, as desdobrou em oito, e, posteriormente,,
dividiu-se em 21 distritos ou govêrnos civis.
O Chile tracou, também, nova divis50 territorial.
As palavras do grande historiador republicano, bem como
as de Smaro Cavalcanti, Costa Machado, Pinheiro Guedes e
outros que se pronunciaram também a respeito do assunto,
- não conseguiram, entretanto, demover o animo dos legisladores da 2%Constituinte e a Constitui~ãoda República foi,
afinal, promulgada e, em virtude de seu art. 2O, cada uma
das antigas Provfncias, como dissemos acima. ficou formando um Estado com os seus limites territoriais, como nos foram legados pelo Império.
E dai, assistirmos, no decurso da vida republicana, serem os Estados mais fracos, sem rendas aprecikveis, sem
igualdade de representação, tolhidos no- seu desenvolvimento, e, aos poucos, absorvidos pelos mais fortes e mais poderosos.
O Brasil, que já dirimiu todas as questões de limites
com as naçóes visinhas, precisa, por consequência, entrar
coêso pela unidade de sua raça, pelas suas tradições, pelos
seus costumes, na senda gloriosa e renovadora que se lhe
abriu a 24 de Outubro.
O Gov6rno Provisório da Primeira República, porem,
deixou escoar o momento precioso para regular os limites
daquelas antigas Provfncias, que foram incorporadas, como
Estados, ao novo regime federativo, inaugurado em 1SS9,
com sua autonomia definida.

Foi, com efeito, um grande erro.
Mas, Sr. Presidente, no decurso dos govêrnos da Primeira República - justiça se Ihes faca - foram realizadas
várias tentativas em pr61 da solução dos litígios.
Xão devem ser esquecidos os esforços patrióticos do
Corigresso de Geografia dc Belo Horizonte, em 1919, bem
como as conferèncias de limites interestaduais. efetuadas
~ieataCapital, em 1920.
Os resultados dessas duas iniciativas foram os 'mais
l~rilhantes,tendo sido cel?hrados v5rio.j. acordos. diretos ou
por meio de arbitrameiito. 350 foram. todavia. inteiramente
Iioniolo,ozdos pelas -4ssembléinç Legislativas estaduais. e.
r)o:. via disso. não pode o Brasil comemorar o Centenário de
sua Independência, com essas questges dirimidas.
-40 segundo Govêrno Provisbrio, em verdade, não se deparou, evidentemente, como ao primeiro, momento tão oportuno. para resolver o assunto.
Xo primeiro Got-êrno Provisório, inaugurava-se nova
forma de gov6rno no País, e as antigas Provincias saiam da
~)i.cssãounitária. para ingressarem na República, sob forma
Seckrativa. Era o instante de prestar-se esse grande e pattkiótico svrviço ao Brasil unido.
O segiindo Govêrno, entretanto, pelo decreto de 22 de
Jilnlio de 4933, procurou. com efeito, resolver o magno problema, instituindo uma comissão para dirimir as questões
de limites, com exceção das que tivessem sido cometidas ao
Poder Judiciário.
Kão 6 esta a ocasião de fazer a critica ao citado decreto,
que, felizmente, 1150 entrou em vigor, nem foi regulamentado.
Fatos ocorridos posteriorniente, n a fronteira de Minas
c 8. Paulo, creio eu que em 1931, determinaram a nomearão
de uma Comissão Mista de Limites, afim de ser resolvido
o dissidio entre os dous grandes Estados.
O atual Governo Provisbrio instituiu ainda uma comismista sob a presidencia do Sr. General Villeroy para
csludar e opinar sdbre a pendencia entre a Bafa e Sergipe,
Esludo que tenho a honra de representar nesta Casa.
O delegado do Sergipe, o ilustre e digno desambargador
Sr. Dr. Gervasio Prata, apresentou longo e substancioso memorial dentro do prazo convencionado, não o fazendo, gor6m, ate hoje, ao que saibamos, o representante da outra parte interessada.
Assim, Srs. Deputados. das trinta e nove fronteiras interestaduais exislentes ( * t i l 1inss0 Pais, 1invi:i 1i1 ígio r8in
f rinta delas.
Já foram, felizmente, resolvidos cinco casos, dos quaj.5
!.r& por meio de acdrdo direto e dois pelo Supremo Tribunal, restando ainda vinte e cinco.
O Sr. comandante Thiers Fleming, grande estudioso da
rnatéria, no seu livro Pelo Brasil Unido, de onde extraimos
estas notas, e onde esta0 estudadas tais questões com certos
detalhes, assevera que, dos vinte e cinco casos restantes, dezesseis aguardam a ultimação das so1ul)ões do Govêrno Federal, trCs dependem de $eiitcny.a do Supremo Tribunal
Federal, tres necessitam cle rex7igora&io dos po&ezes dos ár~ i t r o s ,dois da substituição também de seus árbitros, e iun

s e acha em vias de ser encaminhado para u m acordo direto
ou arbitramento.
Eis, em rzipidos traços, Sr. Presidente, o ponto em que
a nov.! República encontrou os casos de limites interestaduais.
Kítida ressalta, pois, a necessidade de s e dirimirem ésses conflitos, na forma já seguiria por. rneio de iizúr-do, arbitramento ou recurso ao Poder Judici&rio, e não pelo criterio corisignado 120 ai.f.igo 4" do Anteprojeto de Constiiuiçâo,
elaborado no Itamaratí. X'a verdade, não seria possivel mante-10 como r40rma eni nossa futura Lei 0rc;r~nica; a Bação
náo o receberia sem veemeate protesto, cujas consequ6ncias
n5o seria fácil ;.,alcular, porquê tudo que não é conforme á
justica e á equidade, não pode subsistir, regendo as relações
dos povos cultos.
Não se decidem problemas como êsses, mais sérios do
que se s u ~ ~ õ sob
e , o imperativo de um texto naquelas condições, que, em lugar de solucioná-los, viria agravá-los ainda mais.
O recurso ao uti-possidetis, pois, não é fórmula aceitável para resoluç5o de semelhantes contendas. A nossa jurisprudencia e as nossa tradições repelem-no, como j& tive
oportunidade de demonstrar ao formular a emenda na Comissão dos 26, com argumentos de que invocarei alguns, perante o plenário.
Vou ler, em abono do que tenho expendido, o acórdiío
do Supremo Tribiinal de "i de Março de 1909. qiic assim se
expressa :
"É jiirídicamente impossível derimlr um pleito
entre dois Estados, aplicando-se a prescrição aquisi tiva.
No direitb internacional piiblico, a maioria dos
jurisconsultos reconhece a aplicabilidade da prescri650 aquisitiva; quando, porém, se trata de limites de
circunscrições administrativas, nem as leis, nem a
jurisprud6nci~, nem a doutrina sufragam tal princfpio.
A posse, mesmo durante um s8cillo. C insuficienle
para fixar definitivamenle Ifmites entre dois Estados
Fcdcrndos da Uni50 Americana do Norte".

O acórdáo, Srs. Deputados, acha-se transcrito em um
excelente trabalho do Dr. Barbosa Lima Sobrinho que, com
muitq competf.gcia, estuda tambkm esses assuntos.
acrescenta o ilustre ho"Se deixarmos de lado agora,
depois de 40 anos de recusa da prescricão
mem de letras
aquisitiva, os títulos de domirto para verificar os de posse,
teremos realizado essa cousa absurda : dois critérios e dois
regimes para a decisao de interesses sagrados dos Estados.
E o qiie é ainda mais grave : os Estados beneficiados iam
ser, não os mais equanimes e mais cordatos, e sim os que
houvessem revelado maior intransigência, na discussão sbbre
o dominio de zonas em que fossem os poss6iros. Assim, quem
n5o tivese posse legitima de terras, mas houvesse sistematicamente recusado debate sdbre elas, iria recebe-las, de
mão beijada, por esforço de uma solução' constitucional;
mas quem ho~ivesse mostrado espírito de conciliação, acei-
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tando negociaçóes em que houvese perdido algum trecho de
seu território, estaria definitivamente prejudicado, merc.:
dêsse mesmo espírito de conciIiaçãoW.
A jurisdição exercida pela violkncia, pela opressáo, pelo
arbitrio do mais forte e do mais poderoso. e a posse, sem
o conjunto dos requisitos legais, não pode, Sr. Presidente,
prevalecer contra os títulos de domínio de onde decorrem os
limites de direito dos Estados.
Vou invocar, por fim, os doutos suplementos do grando
mestre de direito que foi Gumercindo Bessa, cujo nome pro-.
nuncio com o maior respeito e a mais profunda saudade.
Em memorável pleito, distririçou ele. com muito sabedoria, as nocóes de território segundo o prefigursm o direito
internacional c o direito nacional. isto é, "conforme se aprecie, pelas praxes extra judiciais observadas pelas potências,
que tèm superior comum, ou pelas iiormas positivas e coercitivas, que firmam a órdem juri:lira entre os membros da
niesma patria .
"Pcrarilc o Dir-t*itt~da::
- i ~ r i s i r i n c;iiiri;*:.cindo - "o território é a sCde rle uma iiaç5o. o asilo
de sua soberania. a área dentrr! da clual Cle responde
pela paz jurídica.
"fi iurri Lodo homogfirico c indivisível sob o dominio
dn soberano.
12 um conccito cintbtico. onde se faz a abstraqao
dos desfinufiirios da sua utili<lnde econdmica.
BSSPdirei10 é apenas iim código fini2~11~
regztnrio~?rrrtdas soberanias: s i a ~ i s t ao território d e fora e
de loiigc, sfi lhe mede as cstrciiias, os pontos onde linda com outros territbrios.
Ai o dominio 6 um sinonimo necessário de sobe~ a i i i a :n5o se confunde com o j u s 2 n Te, C um poder
tiitelai.
"Em face do direito inleino o territbrio nacional
6 ei-icararlo de perto e de denlro. 6 um todo divisivel
e efetivamente distribuído em por~ões, segundo as
formas do goso qiie snbminislra aos membros tla
na~ão.
"Assim, esta claro qiic. cluaiido o Direi10 Intcrmcional conclue rios ato? da passr o domfnici tlc
nac:.áo s6bre um territdrio. iiUo 6 para afirmar a pwpriedade do Estado e ncg5-la aos individuos por cujo
concurso se fez a exploray.50, o povoamento e o cu1tivo; mas simplesmente para recusar aos Estados vísinhos o poder de submeter as suas leis.
"Esta regra, inspirada e justificada pela necessidade de evitar conflitos entre as nações, não pode ser
convertida em preceito de direito privado para solver
contendas e entre pessoas d a mesma nação.
&sse apelo, por conscguirite. ao "uti-possidetis'',
ás opiniões de uma torrente dc iriternacionalistas. náo
é ge~tinente
."
c;cbntr*;

Os nossos Estados, Srs. Depiitadris, núo nos esqueçamos, sáo pessoas de direito pUhlico interno e n5o-de direito

piíblico externo. porque não dispõem do atributo eskencial 6
pei.sonificar;iio jurídica internacional, que é a soberania.
Eis ainda por que, Sr. Presidente, formulei aquela
emenda que se me afigurou atender aos altos interesses dos
Estados, no sentido de serem dirimidas as suas questões de
limites, dentro de formula capaz de atender ás justas aspiraqóes de todos os interessados.
Senhores, depois do que venho de reierir cogitar do crifério do uti-possidetis para dicidir questões internas entre
Estados da mesma naçiio constitue
perdoai-me o desafogo
- uma heresia jurídica. Náo era possível prevalecesse, esmagando situações jurídicas, bem definidas, em que se procuram resolver os mais respeitaveis Interesses de quasi todos os Estados do Brasil. dentro das normas salutares e garantidores da ordem, da paz, da justiça e do direito.
Sem embargo do exposto. Sr. Presidente, o instituto do
rirlitramento jlí esta vitorioso no Direito Público Americano. R'áo foi de outra forma que resolvemos os litfgios das
Missões, do Amapá. d a Ilha da Trindade e da Guiana Tnglêsa, cujo laudo, embora não nos fosse favorãvel, acabmos
e respeitamos.
E o recurso ao arbitramento é testo que já aprovamcls
em primeira disçussão para que permaneça em disposiC;vo
lia nossa fittura Constitui~áo. (Pausa.)
Resta-me. Sr. Presidente. aproveitando a oportunidada
de me acliar na tribgna. fazer o nccessário reparo ás pilavras referentes ao meu Estado e que se encontram no discurso pronunciado nesta Casa pelo ilustre Deputado, senhar
Paclieco de Oliveira. n:l Sesszn de 20 do comente e pilblictido
11oje no Dicirio da 3.s.ve1nbLr:in?\'ncio?zal.
Não me achava. infelizmente. no recinto quando S. Ex.
xq pronuiiciou. no justificar a emenda que apr-entou
ao
nrt. 9 das Disposi~óesTransitórias. 0x1 seja o artigo ein que
.justan~cntc?se cont6m o iisposi ti\-o denlro do qual devem
ser so1uc.ionadas as questues de limites.
Disse S. Erí. que a s nossas reclamações tAm variado conI'ornie as Gpocas e circunstancias desde 1Síi7 a 1932 c acresconta qiie tentamos vzrias invasóes armadas em terriMrio
baiano. assim no s4culo 18. pm Geremoaùo. como em 1913 e
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1932.

Quanto á prirnc?ii.:i p:ii.lc?. Sr. Pi:esideiite. se de fato
lBssas I.I~C~~III:II:?II~S I,>III Y : ~ I . I ~ I I ~ I L-I)LI~'III.LII(:
I
:i< ,;~.IOC:I<.
I?
pilac1;nstancias.. .
O SR. P . % c H ~DE
o O L ~ I R . \ S6 n?io rspliqnef em que
que variavam porquê o momento m'o não perriiiiiu. D ~ J
contr;irio, ffi-10-ia feito, por ocasião do meu fli8ciireo.
O SR. .lnnrn.i 12~r.c.Tn - -1s dc P~~rn:imf~iicn
niiiic.3 variarnn-i.
O SR . LZI:OD.\TO
MA].\ - . .. I; j ) o i ~ ]116. cri1re oulras
razóex. i ~ i i (1150
~
qiicro i-cfcrii-. porquC iiao estudo o direito
dc Sergipc. mas respondo. sómelite, ao re1al.o de 4;. Ex..
cn1 6pocas c circ~instanciasdiferentes aumentaram as aílexaçges. por parte da Bafa. dos nossos tcriitórioç e mais provas documentais nos chvqi\.am do3 nossos direitos.
O SR. PACTIECO
nE Or.17rm-1 - O argumento niín procede. Sergiljc sempro variava siias reclamayõn5, tendo. aiiiá.
por motivo iim inc:mo 310 I ~ Pi ~ n iC,:ipit50-~116r.

-

O SR. DEODATO M-4iA - Em processo de juizo comum - qualquer advogado o sabe - e no presente, entre
outros, o Código de Processo do Distrito Federal permíte
que, até depois de propusta a ãçiio, o autor faça adições 9u
emendas ao pedido, antes da contestaçiio.
O SR. PACHECO
DE OLIVEIRA - Isto n-50 destrói minha
afirmaçiio .
O SR. DEOD-%TO 31.4Th - É maneira de pensar 3%
V. Ex.
E, assim, se essa afirmativa de S. Ex.. envolve u v a
censura - no quc n5o posso acreditar - á fórma pela qual
o meu Estado se tem conduzido nesta questão ou mesmo um
conselho : guarde-o S. Ex. : porquê d6le precindimos .
Quanto á segunda parte: a de quc Sergipe tentou vàrias invasões armadas no território do seu Estado, no século XVIII, em Beremoabo, em 1913 e 1932.
Trata-se, Srs. Dsputados, como 6 bem de ver, d r territórios que rios pertencem c que, a-pesar-de se actiarem em
poder da Baía, Sergipe jámais tentou reincorpora? ao sei;
patrimcnio senão pelos recursos regulares, por acçirdo clrreto ou por meio d c arbitramento.
O SR. PACIIECODE OLIWIIL~
- Tci~ittjrios30brc os quais
Sergipe nem por u m a hora eserceu jurisdicão.
O SR. DEOD.kT0 MAIA - Permita o nobre co!cç:i àizer, rcpetirido paIavras do grande mestre de dirci1.0, s q u e
já me referi. que jurisdição não 6. domínio. Jurisdir,Ho é
poder e domínio i: direito. Nem a jurisdiçúo gera o domínio,
nem o donlínic, induz a jurisdição.
DE OLIVEIR.~ - NZO tinha domínio, nem
O SR. PACHECO
exerceu jurisdição.
O SR. DEODATO 31-41-4 - este 6 o ensinamcnto de dircito, acrescenta êle, no momento alua1 da sua e v o l u ~ á o
entre as nações civilizndas. :I doutrina contraria, rcmnta o
rncslrc, jaz fossilizada no escombro do feudalismo .
Xo século XVIIT, m~iilo no coiilrário do queA alega o
ilustre Deputado, a Baia é que invadia ainda o UfrritGrio
sergipano, legislando succçsi\~amente com a sua assembléia
para lmer de nossas terras .tIunicipios, c daí n série de
dcsintc1igCnci;rs c incsnio de graves conflitos, alitis, comuns
nas zonas limilrfif'cs entre Estados.
XUO sc Irata. i ~ o i s ,de invas50 em tcrrilbrio cu.ja ncupac50 pelo seu dctci'itor cstc.ia perfeita e acabada, amparada
pelo direito; mas dc protestos energicos contra essas
ocilpaçGcs descabidas, yuc se náo justificam e quc náo atingiam somenlc Gcrcmoabo, mas Pomùú, Bom ConseIho, Afirandela e outros pontos.
Os protestos, que são relevação de direitos, t6m si50
co~stantes. permanentes, dc longa data, pelos ouvidores,
pelos capiláes-móres, pelos presidentes d a Província, e
vem se renovando até o momento atual, sempre no dominio
da lei, sem pruridos belicosos, sem as intenções que nos
quis emprestar o nobre Deputado.
Quanto á invasao - sempre a invasão - de 1913, nr~
governo do General Siqueira de Menezes, não 6 Bste ainda
o momento em que me possa demorar, em t8rno'àa questão,
nem s6 porque n5o o permite a angústia do tempo de que
VOLUNE XV
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disponho, senão também esta ilustre Assembléia não é tribunal julgador das nossas questões de limites. Respondo,
simplesmente, ao relato feito por S. Ex.
Esse caso de 1913 encontra-se. Srs. Deputados, euplanado em trechos de mensagens. nao- só do então presidente
de Sergipe, Sr. General Oliveira Valadão, de saudosa e venerada memdria, como da mensagem do ilustre Sr. Dr.
Seaùra, que era ao tenipo Governador da Baía.
0 s governos dos dois I-stados, animados dos mclhores
propoçitos, firmaram um mod'(cs vivendi, até que, por srbitramento, f6sse afinal dirimida a questão, o que tem sido
respeitado até hoje.
Ai está, pois, revelado o nosso intuito, não só nesse
momcnte como em outros.
O último caso a que se refere S. Ex., ou seja a invasão rje 1932. E uma alega~áodestituida de fundamento e que
não posso deisar passar sem o mais veemente protesto,
porquê o ati:al interventor clc Sergipe Sámnis, em tcmpo
algum, tentou fazer incursões com caráter de ocupação militar. Já o eminente Deputado Sr. Seabra leu o ~ t e i n ,desta
tribuna. um telegrama- desmentindo tal asserp50, telegrama êsse assinado pela laboriosa e digna colonia baiana, domicilindn em Sergipe. (Protestos da bancada bufam.)
O SR. ARRDA FALCLO
- - A Baía é uma terra gloriosa, muito rica, possue liomens ilustres. Devia dar um
belo exemplo de patriotismo devolvendo a terra dos vizinhos.
O SR. P A C ~ E C
DBOOLIVEIM- h Baía 6, em toda a nossa
Histdria. um esemplo de brasilidade. Ela nada quer dos
outros Estados, mas sabe conservar com carinho e dignidnde, o que lhc coube n s partilha do território nacional.
(Trocom-se repelidos apartes. O S r . r e s i d e n t e . fazendo
soar demoradamente os tímpanos, reclama a t e n ~ ã o . )
O SR. DEOD-\TO MALI - esse lesteniunlio valioso e
insuspeilo dos honrados conterr:tneos de S. Es. prova, dt3
lnaneira clam, a insubsist2.ncia, a falta dc fundamento da
alegac'ic que formulou.
O que cci, SI..Presidcntc. o que todos os scrgipanos c
n pró3iia cólonia baianzi do meu EsLtdo nho içiioran;. ;: que
o prec!:iro brrisilci!.~, intcrvenior em minha tema. dcrcmperihnndo-se de urna incumbcncia do I ~ s t i t u t oHiatúrico e
Gcoçr:ifico de Sergipe. dirigiu no inicio do seu govSrno, eni
1931, :xo Chefe do Ciovêrno Provisório. o scgiiinfc t.elegrama.
que posso a ler, para que conste dos nossos Anais:
"Gabinete do Intervèntor Federal no Estado de
Sergipe, Aracajú, 2 de Maio de 1932. Exrno. Sr. Dr,
Getulio Pargas, d. d. Chefe do Governo Provisório da
República. Rio.
- Agitada varias vezes e em diferentes épocas,
a questuo de limites entre Sergipe e Bafa permanece,
por motivos que não veem a pelo enumerar, sem a
solução almejada.
- O triunfo da Revolução de Outubro, graças
ao qual ora se processa, auspieiosamente, a renovação
moral e .iurldica. social e ~ o l f t i c ada nossa nacionalidade, v&u robústecer na alma sergipana a confiança

de ver dirimida, para sempre, esta velha pendência
entre irmãos.
- Vibram, neste momento, os meus conterraneos
no melhor dos entusiasmos patribticos. -4s associações cientificas de maior significação nêste Estado,
perfeitamente identificadas com a vontade popular,
dão-lhe o prestígio d e sua solidariedade, em manifestações irrefragáveis.
- &ora mesmo, vein o Instituto Histórico e
GeogrBfico de realizar uma memorável. reunião solene
para discussão e escolha da fórmula, pronta e eficiente, que deva ser preferida para o encaminhamento
da questão, dentro das normas compatíveis com o sentimento de fraternidade nacional.
- Das sugestões apresentadas e calorosamente
debatidas, resultou vitoriosa, merecendo o aplauso vibrante da numerosa q s i s t h c i a , a id6ia de ser resol- ido o dissidío mediante arbitragem. Para tanto, foime, por consenso de todos, segundo participação recebida da Diretoria do Instituto, delegada a incumbência de dirigir-me ao preclaro Chefe do Gcvêrno
Provisório da República no sentido de, colocando o
problema sob seu alto patrocinio, solicitar-lhe a designacáo de uma comissão encarregada dc proceder
ao arl~itramento, á semelhanca do que V. Ex. jtl há
feito para outras unidades da Federação que, como
Sergipe, ainda teem limites a definir.
- E como a fórmula pacifica indicada se me afigure, na hora presente, a que melhor possa atender
á áspiração geral de delirnitaçao das fronteiras entre
os Estados, significando o meu apoio ao nobre pensamento do Instituto Histórico e Geográfico, que tambem representa o desejo unfinime do povo de minha
terra, permito-me a liberdade de trazer êsse apelo ao
Frimeiro Magistrado da Nay.50.
- Em se di-vando V. Er. de organizar a comissão pedida, a esta será fornecido, para base e fncilidade de estudo da importante causa que lhe caberã
decidir, um Memoria1 fixando os direitos e aspiracões
de Sergipe, que o Instituto elaborará em comunhão de
vistas com o meu GovErno, fazendo-o acompanhar das
abundantes provas documentais e pnblicações que s6bre o sssunto possuirnos.
- Efusivas saudações - (a) Augusto Mayna~d
Gomes. "
E, sendo por aquela ocasiáo Interventor na Baia o nosso
i1ustre.colcga Sr. Artur Xeiva, deu-lhe o major Augu~to
Maynard Gomes cibncia desse telegrama ao Chefe do Govêrno Provisório nos seguintes termos :

"Gabinete do Interventor Federal no Estado de
Sergipe. AracajÚ, 8 de Maio de 1931. Enmo. Sr. Dr.
Artur Neiva, d. Interventor Federal no Eçtado da
Baia. --Tenho a honra de !mar ao conhecimento de
V. Ex. que, em desempenho de incumbência confiada
pelo Instituto Eistórico e Geográfico deste Estado,
transmiti ao Exmo. Sr. Chefe do Governo Provisõrio
da República o apelo que. por meu int.rr$dio, Ihe
faz aquela douta agremiação, no sentido de ser solu-

:

cionada, sob o alto patroclnio de S. Ex. . e mediante
arbitragem, a velha pendência de limites entre Sergipe
e Baia.
A liquidação desse dissidio, de modo amistoso,
sem atritos que possam quebrar a fraternal amizade
que une a s duas integrantes federativas do Brasil,
foi sempre a aspiração maior dos sergipanos, correspondida, em todos os tempos, pelo sentimento geral
do povo da Baia.
- Mais de uma vez, os Govêrnos de um e outro
Estado promoveram, patrioticamente, o encaminhamento de negociações tendentes a par têrmo ao pleito
inglório. Sste, entretanto, a despeito dessas vontades
conjugadas, ainda perdura sem a solução ambicionada,
em consequência, talvez, dos meios escolhidos para
atingir o fim colimado.
- A fórmula ora proposta pelo Instituto afigurase-me, no momento, a mais prática e eficiente, não
s6 para o caso que particularmente nos interessa,
como também para outros em que estão empenhados
Estados que ainda dissentem por delimitação de fronteiras e que a concórdia nacional reclama sejam dirimidos, no grande instante da remodelação integral
de nossa Pgtria.
- Assim compreendendo e sentindo, 6 que me
fiz, com entusiasmo, o portavoz do nobre pensamento
do Instituto junto ao preclaro Chefe da Nação, e
igualmente venho perante o conspícuo brasileiro que
ora dirige, com abnegaczo e patriotismo, os destinos
do grande Estado vizinho e amigo, solicitar a sua colaboragáo ~ a l i o s ae imyrcscindível na soluçáo defjnitiva desse problcma. dc magna impoi.lancia para
ambos os Es Lados que administramos.
Cordiais nudaçóes. - Bziyuslo Vayszn7-d Gomes,
In tervcntor em Sergipe."

-

Sr. Presidente, quem assim procede, quem teve esse
gesto belo e edificaiitc. náo procura meios injustificf~veis
para resolver a quest*5o.
O SR. LEIXDRO~ I A C I E L Xão I-iouve i n ~ a s 5 ode Çerqlpe
na Baía, como disse o nobre colega Sr. Pacheco de Oliveira.
Sergipc, sim. foi que atendeu á Baia quando. abandonada,
pedia socorro, ante as incursóes do bando de Lanlpe50, na
zona limítrofe. (CoRlinitan~os apartes entre as bancadas da
Baia, Sergipe e Pe?-nambuco.)
O SR. DEOD-4T0 &IAIA - Xomeada, afinal. pelo Chefe
do Govêrno Provisório uma Comissão Mista, o representante de Sergipe apresentou o seu laudo, não o fazendo,
porém, até hoje. - que eu saiba - o representante da
Baia. como o náo fizera de outra vez. em 1920.
O Sr. Presidente - Informo ao nobre orador que está
terminado o tempo de que dispunha.
O SR. DEOD:\TO NAIA
\:ou concluir, Sr. Presidente.
O meu Estudo, qiic vive dentro de sua modéstia, de sua
mediania Iioiiradu e em cuja casa do pobre, pelo grande amor
ao trnballio (Muita h t n j, riilncn falta o pão, n e m deserta
tamb8m a alegria, 110s dias falizen do Brasil
nosso gloriosa
pátria comuni; o mau Eutoda, quct vum de focnlizsr na %Ia
desta a u y s l a Assemlldia a silhuolu aterradora de um dis-

-
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positivo constitucional que náo podia permanecer em nossa
futura Constituição, solicita, quando mais náo seja, amparo
ao seu direito.. .
O SR. NAG~%H.XES
XETO - -40 seu suposto direito.
O SR. LEANDRO
XACIEL- S ~ p o s t odireito é o da Eaía
que tem fugido sempre de. discutir o assunto.
O SR. DEODATO J I I I A - ...forrando-o com o manto
protetor da justiça e da equidade.
.Justiqa e equidade, mas 320 caridade, porquê n5o implora esta quem favorece o Brasil com o valioso gatrimbnio
moral de seus filhos e com todas as suas energias construtoras n o sentido de honrri-10 e dignificá-lo, cada vez mais,
aos olhos do mundo. (.Muito benz; nzuilo bem. Palnzus no
recinto e nas galerias. O orador é cumprimentado.) .

O Sr. Presidente - Em consequtoncia da vaga. decorrente

cio falecimento do Sr. Augusto de Lima, foi convocado para

desemi~clihar a mandato de Deputado por Minas Gerais o
si~plenleeleito sob a legenda do Partido Progressista. Sr.
Antlierc, rle -4ridradc Bolclho. Achando-se S. Es. na Casa
convido os Srs. 3 O e IiO Secretários para. em comissão, conduzirem S. Es. aLC esta Uesa, afim de prestar o couipromisso
r girnc~ial.
Con~pareceS. Bx., acompanliado da rcspecti\.a con~~ssáo,
e. junto á Mesa, presta o corilprumissu regimenla!, tomando, cni segaida, assento.
O Sr. Presidente - EstA finda a leitura do Espcdicntc.
Vai-se passar á Orclcin do dia. (IJnz:sn.)
Comparccem mais os Srs. :
Fernancles TGvora, Alvaro Jfaia, Cunha Melo, Lu12 !i3-.
relli, Xário Clicrmont, Veiga Cabra], Leandro Pinheiro,
Joaquini ~lagalliães,Lino Machado, JIagalháes de Almeida,
Godofredo Viana, Hiigo Napoleão, Pires Gaioso, Valdemar
Falcko, Leáo Sampaio, Figueiredc Rodrigucs, Savier de 011veira, Silva Leal, Martins Veras, Ferrcira de Sousa, Odon
Bezerra. Ireneo Joffily, Pereira Lira, Barrelo Campelo, Jogo
Alberlo. Agamemnon dc Magalhães, Souto Filho, Arruda
Falciio, Luiz Cedro, Solano da Cunha, Xário Domingues, Ar- ruda Camara, Xrnaldo Bastos, Augusto Cavalcànti, Jose Sa,
Alde Sampaio, OsOrio Borba, Humberto Moura, Isidro Vasconcelos, Sampaio Costa, Antonio Machado, Rodrigues Dória,
Marques dos Reis, Prisco Parafsa, Clemente Mariani, Magalháés 'ieto, -4rlindo Leoni, Medeiros Neto, Artur
Keiva. Edgard Sanches, Alfredo Mascarenhas, Lebncio
Galrão, Atila Amaral, Homero Pires, Manuel Novais,
Gileno Amado, Priulo Filho, Srnold Silva, Lauro Passos, Fernando de Abrou, Carlos Lindenùerg, Rui Santiago. Amaral Peixoto, Miguel Couto, Sampaio Correia,
Olegirio Mamano, Nilo de Alvarenga, 3050 Guimarães, CBsar
Tinoco, Alípio Costallat, Fernando Magalhães, José Eduardo, Gwyer de Azevedo, Fábio Sodré, Cardoso de Melo, Soares Filho, Buarque Nazareth, Lemgruber Filho, Melo Franco, Ribeiro Junqueira, José Braz, Adélio Maciel, Martins
Soares, Odilm Braga, Vieira Marques, Clemente Medrado,
RauI Sá,João P-ido, João Beraldo, Cristiano Machado, Val-

domiro Magalhães, Campos do Amaral, Bueno Brandão,
Jaques AIontandon, Plinio . Correia de Oliveira, Alcantara
Machado, José Carlos, Rodrigueç Alves, Barros Penteado,
Morais Andrade, Almeida Camargo, Vergueiro Cbsar, Zoroastro Gouveia, Cincinato Braga, Carlota de Queiroz, Abreu
.Sodré, Antunio Co\iello, Henrique Bayma, José Honorato,
Joáo Vilasboas, Francisco Yilanova, -4ntGnio Jorge, Idalio
Sardenberg, Nereu Ramos, Adolfo Konder, Carlos Gomes,
Simóes Lopes, Çarlos hIasimiliano, Bfaurício Cardoso, Frederico \\~olfenbutell, Vítor Russomano, Asca1110 Tubino,
Panfa Ribas, Raul Bittencourt, Gaspar Saldanha, Minuano
de Moura, Alberto Diniz, Cunha TTasconcelos, Ferreira Neto,
Gilbert Gabei~x,Vzilter Gosling, Horácio Lufer, Euvaldo
Lodi, Pacheco e Silva, Gastáo de Brito, Teixcira Leite? 011veira Passos, Davi lIeTnicke, Pinheiro Lima, Leví Carneiro,
Abelardo Rfarinlio, Morais Paiva, Nogueira Penido. ( 1 4 2 ) .
Deixam de comparecer os Srs. :
Bgenor Monte, Herectiano Zepayde, A u y s t o Leite, Lauro Santos, Jones Rocha, Pereira Carneiro, Prado Kelly,
Raul Fernandes, Oscar Weinschenck, Bias Fortes, Negrão
de Lima, Gabriel Passos, Sugusto Viegas, Simão da Cunha,
Dianiel de Carvalho, Licurgo Leite, Celso Machado, Mário
IVhotely, Guaraci Silveira, Hypolito do Rêgo, Cardoso de
Me10 Keto, Morais Leme, Domingos Velasco, -4rmando
Laydner, lfilton Carvalhc, Augusto Corsino, Rocha Faria,
Roberto Simonsen. (28) .
ORDEM DO DIA
Trabalhos de Comissão

6
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O Sr. Presidente - Constando a Ordem do dia de traballios de ComissUo, dou a palavra, para explicação pessoal,
ao Sr. Mário Ramos.

O Sr. Mario Ramos (Para explica~ãopessoal) - Sr. Presidente. náo sei se ainda se justifica fazermos algumas consideraçóes s0bre emcridas apresentadas. Náo sei se isto se
justifica. porque talvez elas já estejam julgadas, tálvez já
estejam rejeiladas nas subcomissóes ou aproveitadas de certo
modo nas emendas de amalgama das grandes bancadas que,
por intermédio de ilustres colegas designados. se constitufram
em comissões estra para exame do Substitutivo.
Tendo-as, porém, apresentado por julgá-las Úteis e necessárias, eu me animo a vir tomar a atençáo preciosa do
nosso ilustre Presidente e a desta AssemblBia.
Vou referir-me, de fúrSma rápida e sintdtica, ás emendas que ofereci em parte shbre matéria nova.
Reporto-me. Sr. Presidenie, 5, lei percentual para a
confccciio dos orgamentos, á emenda estabelecendo a lei
monellíria, lei ordinfiriu, pura iiacionalizaçTio Lanciiria, o
contrato pnrn o banco do omiss'io. com lastro ouro e, finnlmcntc, ri quo diz rospcito B djscrfminaciio d e rmdas para a
UniZo, OS Estados c os 3Iunicipios. %irnos cm conclusiío
do segundo periodo dos trabalhos de confecç.20. da nossa
Carta Fundamental; estamos numa fase final e mtensa de
estudos. de discursos. de jus?ificações de emendas apresentadas a o Substitutivo, que nos em-iou a Couiisrão dos 36,

Se o Snteprojeto recebeu mais de um milhar de emendas, o Substitutivo suportou tamb6m cerca de duas mil.
Isso será a condenacáo de um ou de outro trabalho?
Será que ambos estivessem tão eivados de faltas c defeitos que merecessem tantas coriigendas? Certamente nZo
6 assim. Essa, digamos, prolixidade de ideias, de correções
resulta de que uma ConstituiçSo feita por Constituintes
tem que representar não a doutrina, a opiniZo e o saber de
um grupo ou de um esc61 de juristas, mas, o sentimento, a
situação de cultura e de compreensão dos direitos e deveres
do próprio Povo pelos seus representantes. h Constituiciío deve mesmo refletir essa face coletiva da nacionalidade. I? possível que fosse bem melho? que tivessemos uma
Constitiiiçáo iejta esc~us&an?entc. ap6s uma larga meditação e estudo Iraiiquil63e gabinete por um grande espírito
de legis!ador, uni novo Solon, com inteligência clara, sentimentos morais equilibrados, coiihecimcntos profundos de
Direito Constitucional e de Direito Público e Privado. Alas,
senhores, isto, por exemplo, que podia ser perfeitamente realizado por uma personalidade como o nosso erudito e brilhante
c o l ~ q 3Sr. Carlos Masimiliano; pm.guntamos, seria entretacto o que iría convir para ser aplicado e produzir efeitos
constitucionais ao Povo Brasileiro, tendo em consideração o
escala @e realidades ria ordem moral, intelletual e material em que está situado? Parece-nos que náo.
Assim, pois, senhores. tenhamos paciencia de estudar e
considerar as emendas opinativas de todos aqueles desta Assernbleia, que entendem de boa f ó e sinceridade a obrigari0 de colaborar. E, a meu ver, a nossa obra seria tanto
mais perfeita, quanto o método de esame dessas emendas
se cingissc pelas comissões integrais dos três Deputados,
acrescida talvez de mais dois, Presidente e Relator, de
corte a formar uma comissao de cinco, opinasse sinteticamente sdbre cada uma das emcndas, especialmente naquilo
qiie elas contraviessem com matéria pacifica de direito e
do código, e no mais. deixando que a prõpria Asseir>_hléia
pela sua maioria, dentro pois de um puro espírito d e democracia, deliberasse.
Trousc. Sr. Presidcnte. para o Anteprojeto algumas
emcndas. na niaioria ióra do espírito de correcáo do testo,
nnles matErja nova, que julgo dc utilidade 6 Constituiçáo
cogitar, s6brc um aspeio geral, àeterminando que venha a
ici ordinliria com seus detallies.
Essas emendas sáo sbbre o Poder Executivo, a organização orçamentária, discriminação de rendas, e ordem
i:coi.iòmicr! e social.
O crirto tempo de que disponho nesta tribuna náo vai
me permitir tratar de todas e daí as justificaçóes escriias
que as acompanharam.
Parei, pois, referència Aquelas que, pelas sua maior extens50 de efeitos e profiindidade de consequencias, devem
interessar essa Assembléia e espero sercm atendidas pela
melhor fhrma não só no seio da Comisslío, como na votaçâo
em plenário.
Começarei, Sr. Presidente, por aquelas que cnvolvom s
organização do Podcr Ekccutivo e a niat6ria orçamentária.
-4ssirn ao art. 75 apresentamos uma emenda de sist~matisaçao.
Julgamos que o art. 73 deve ter tuna redaçao mais
completa estabelecendo-se, d b d e logo. n a Constituição a divisão administrativa por oito ministérios e isto com o ob-

jetivo de estabilizar por largo prazo, digamos, 10 ou 20
anos, a diretiva geral, e obstar o desnecessário parcelamento de atribuições e aumento de despesas que trazem os aprelhos buroc-1-áticos, que acarretam tais subdivisões.
A Revolúçáo criou dois Iifinistérios novos, o da Educaç5o e do Trabalho, Indústria e ComBrcio. Se de fato a estensão do programa que deve abranger o segundo aconse,-lha
a nosso. ver a manutençáo do mesmo; não vemos
,...
nenhuma conveniência em ter-se separado a Jiistiça da
Educacão e também a Saúde Pública. de uma só direaáo. DOdendoise atender ao desenvolvimento da Educação e taivez
da Saúde Pública pela criaçáo de dois subsecretúrios de
Estado, àomeos especializados e não políticos, que seiiam certamente mais eficientes agindo em harmonia com
o Ministro da Justiça, homem politico e de influencia.
Káo com~reendemosmesmo ~orcru6no atual MinistSrio da
~ducu$30-foi enxertado o ~ e f v i c Ôde Amas e Esgôtos, desta
cidade. obra nublica. aue melhor estaria a carao do Ministerio das 0bGc ~ ú b l i k s e- Comunicacóes, como; aliás, sempre esteve.
Com rclacáo ás pastas militares atribuímos ao Ministério da Guerra a ordem pública, sob um aspecto federal e
geral. Isso será de grande vantagem para a Naçiáo, náo s6
na uniiormizagão das polícias militares e civis como na sua
instruçiáo, além de que, pondo de partc propriamente a policia de costumes, h& também a ordem social que ficaria
em coiltacto. com o Blinislério da Guerra. Por oiitro lado,
dever-se-á. assim procurar a redurzo das despezas que fazem 09 Estados com polícias inilitn~cs.aproveitando-sc uma
coopcrnriío da tropa do Esército Federal, c aliviando os orr.arnent.0~iniliiares estaduais.
Ao 3Iinistério da Marinha subordinnn~os a Marinha
mercante, hoje. com a influência governamental subdividida
~ ; : t r eêsse 3linistério e o d a Viaçáo quando êste jli tem u m
amplo sctor de trabalho com as obras públicas, as cstradas
de ferro, telégrafos, correios, etc. Está ü marinha mercante fora do hlinistério da Marinha quando lhe cabem as capitanias de portos, os fnróes, o serviço hidrogdifico, colisas
da maior ligaçáo com a na~egação. Há ainda a notar a
grande vantagem de um contacto direto do Estado lfaior da
Armada com o pessoal da marinha mercante. reserva d a
marinha de guerra. Ao Ministério da Fazenda mudamos a
denominar20 para Finangas e Créditos. mais consentnzncos
com os seus reais objetivos. 9 0 blinistério da Agricultura
adicionamos a Economia.
A matéria orçamentgria tratada na emenda n. 404 ao
art. 57; e cada dia em todo os países, objeto das maiores
pr~ocupaçõcsdo Poder 'Legislativo, e nós pretendemos q-ie
h a ~ auma - Lei orçamentária percentual - para cada
quatriênio Icgislativo, afim d~ estabilizar a aplicaçáo e dividir conscicnciosamente os recursos da NacQo.
TBmos estado nos nossos 40 anos de República. num
regime normal dc deficits, preenchidos por operações de
crC.dilo ou nuvos impost.os, em parte Csses deficils vem seyranlcnte ùn ni& clistribui~50das reccilas que a Nação
obtem gravando a lavoura, 3 pecySiiia, a indústria, o comPrcio c a propriedade. E essa situafio se tornará mais
melindrosa & proporqão que formos sentindo a falta d e
nosso credito externo, por muito tempo aniquilado pela 61tias concordata unilateral.

Um orçamento deficitário é também uma ameaça constante ao valor da moeda e um elemento de desconfiança
para o crédito interno e externo, quando há. Tudo, pois,
que se faça para um eq~iili%rioorçamentário é obra de alicerce, sem a qual nada se pode edificar. A lei percentual
proposta na emenda operar& neste sentido. Essa lei ordin5ria será votada no princípio de :cada legis!ntiira quatriena!, estabelecendo regras e dispositivos para a confecçáo
dos orçamentos c mais do que isso as ~e:-centagensque clever50 caber a cada Ministério na Despeza para o quatrienio
da legislatura, sobre 3 Receita orçamen1;íria de cada ano.
Tal sistema obriga a um estiido s a um programa prévio,
para o quatrienio por parte do Legislativo e do Executivo e
ao mesmo tempo esclarece a f61.nia por que vai se distribuir a Receita pelos diferentes minist6rios sob a forma de
despesa. Tal critério prévio percentual 1150 permitiria a
distribuição injusta de hoje. Dele, nascerá, naturalmente,
o senso das comparações e mttis do que isso o juizo das
aplicações percentuais de um serviro em relacáo aos outros,
de um ministério em rela-50 a oiit,í.o. iisses paradígmaç
percentiiais estudados entiio em detallie pelos conse!hos técnicos de cada ministerio, se ncs afiguram de muita vantagem e elucidaçáo tamb6n1 no eqiiilibrio dos oicamcnlos. O
prazo de 4 anos para observar ns nplicacõcb dos dinheiros
públicos em cada ministério dcntí.0 das percentualiclades
votadas, permitirá estatísticas por clúat.ricnios, o que fornecerá elementos dc julgamento r previstio cle um qu?trisnio para o outro. A nossa demagogia orçamcnt,riria tcrin
com esta Lei Perccntual um sis?rma capaz de dclerminar
compensacóes. equilíbrio e freios.
A Lei Perccntual estabelecida, em lei ordinúria e com
os detalhes imprescindíveis. iria coiistituir o modelo de confecç5o das leis oryamenihrias durante os 4 anos daquela legislatura dentro de um regime econ6mic.o e financeiro preconcebido e ajustado entre o Poder Esecutivo c o Poder
Legislativo. O novo GovGrno Constitlicionnl rlcve ter pnrn
1935 um orçamento equilibrado 5 custa rla todps os çocrifícios.
Quando niio, entraremos no reginx das ni:iiores apcrlurns;
e èsse trabalho orpamentizrio para 1935 da mais e l e ~ i d afinalidade. parece-nos deve scr iniciado no mais 1:rcuc prazo.
Os deficits apurados oficialmeiite nas finanças da Uni50
para os quaf.ro Últimos anos esigeiii vcrciadeixi rgforinn orçamcn tária da Dcspeçâ. 0 s tleficits registrados sao :

E náo é impertiriência repetí-10s pois para o esercicio
corrente já está cstimaclo um dejicit eni 300.000 e com
tributos principais da Uni50 foranl aumentados eni 1931
pelo Sr. Whitaclcer: imposto de renda 50 %. imposto de
sê10 50 %, imposto de fosfóro i 5 0 %, imposto alfandegários pela deprecía<;io do mil réis cèrca de 40 %; agora
e m momento de penúria, nada se poderá exigir com
.resultado do contribuinte.
O governo sO te-n um caminlio: correção e redução de
despesas em todos os Minist6rios, segundo as utilidades e
necessidades; e nós. brasileiros de todas as atividades, modificação do padriío de vida, -rt6 que o novo regime de

ordem contitucional incentive as atividades e os empreendimentos, numa atmosfera de confiança e paz. Ao mesmo
tempo que novos arranjos com os credores externos permitam transformar a concordata atual em uma moratória
honesta por cinco anos.
Dentro dessa moratória pagariamos integralmente
juros e amortizações dos tilulos dos tr6s fundinys e os juros
de todos os demais empresbimos seriam depositados em mil
reis no Banco do Brasil e outros bancos, nas equiva16ncias
determinadas cada ano pela lei ordinária, ficando Bsscs depósitos imediatamente á disposição dos credores que quizesçem resgatar seus corcpons em mil reis. Dêsde 193i, em
parecer na ~Associuçáo Comercial, sugeri este programa,
nada até hoje se me apresenta mais sjùio e digno Pafa sr
Narilc.. Um país pode ter necessidade de urna moratória,
mas, a nosso ver, náo deve nunca impiir uma concordata.
E.sse procedimento da moratória poria disponivel cada ano
. cambiais. no valor de cerca de £ 4 .500.000, que cieverianl
ser destinadas integralmente e rigorosamente para renovação de nosso material de transporte. isto é: trilhos e acessórios, malerial rodante e acessórios para. as Estxadas de Ferro, material flutuante, navios, r'ebocadores, caldeiras, chapas acessórias para a nossa Marinha Mercante; material para
as usinas elétricas e para linhas de transmissão; emfim,
renovaçáo e aumento de material importado para íncentivar e aperfeiçoar a produ-50. Tal programa por um quinquCnio rigorosamente e honestamente esecutado, permiti;
ria com seguranca um surto na vida econdmica do Brasil
e enlão a rest,auração integral dos pagamentos ao seus credores externos.
Essas idéias e diretivas as aconselho desde Janeiro de
1931, pois o exame dos nossos balanços e a situação econ6mica do Pais indicavam, a nosso ver, tal politica. Os depósitos em mil reis A disposição dos credores em equival6ncia
determinada cada ano provaria nosso desejo de. tudo pagar
com a moeda de que dispomos. Alguns impressionados pela
rejeição de banqueiros est~anjeiros,que s e esforçaram para
levar tudo que ainda tivessemos em ouro ou cambiais, como
de fato conseguiram até Outubro de 1931, carregando cêrca
de quatro milhões de libras, saldo de nossa Caixa de Estabilizapáo, do qual o Govêrno se apropriou abusivamente. Desprezou-se esse programa com a alegaçiio de que os portadores
de coupons iriam atacar o mercado de cambio clandestino.
Tal fato não teria nenhuma importancia para o País, pois
isso dependeria em grande parte da fiscalização bancária.
O mercado de cambio clandestino 6 muito estreito, e
aqueles que quizessem com os mil reis recebidos pelos coupons fazer transferências comprando libras, dolares ou francos, teriam que pagft-10s muito alto, e assim a correcção
estava na própria afluência de mil reis para tal mercado.
E, por outro lado, esse mil réis iria ter, afinal, á mão
de produtores ou então de indivíduos que transferissem libras, dolares ou francos do estrangeiro para o nosso Pafs.
Por outro lado esse mercado clandestino 66 existe porwb
o Banco do Brasil desde a revoluç5o de 932 de São Paulo
opera em tasa artificial fóra da realidade e contra a exportação.
A proporção que o Banco do Brasil, melhorando sua poIftica monetária, se aproximar d a verdade, o cambio clandestino vai defínhando ou morrendo.

AO capitulo VI do Título 11, que trata da fiscalização financeira, propuzemos emenda adicionando artigos que determinem l e i s ordinárias com~lementaresindisoensáveis. referentes-& moeda brasileira e-ao sistema bancákio brasiieiro.
Desde Campos Sales que a Nação vem ansiando-por uma reforma monetária aue estabelecendo rsermanência e base oara
o instrumento da iroca de suas atividades, seja também -uma
defesa imprescindível á sua economia e ao seu trabalho. No
tempo de hiurtinl~ocogitou-se da iundaçáo de u m Banco de
Emissáo e de uma reforma monetáriu estabelecendo para o
mil r8is brasileiro um lastro ouro, isto é, correspondente em
peso-gramas ouro equivalente ao mesmo peso de gramas
ouro de 12 pence, da mocda inglesa; isto é, O.gr.03050S por
penriy ou o mil r4is de 12 d. de oxro conteria Ogr.3661 de
ouro fino. Boin tempo cambio de 12. Circunstancias políticas
e. também, o saneamento, em que o grande brasileiro viulia
empenhado em relação 5s despesas públicas e ao cr6dito externo, náo permitiram qiic nesta parte 6lc pudesse cheg-dr a
essa soluçáo que tanto almejava. Continuámos, pois, com a
nossa moeda depois do abandono do cambio par ideal de 27
pence, já entáo muito afastado das nossas condições financeiras e econ6mica~e agora revogada ri lei 5.105, vivemos ao
160 das circunstancias da nossa balança comercial, com uma
taxa artificial que náo atende á nossa balança de pagamentos,
nem á balança de contas. Xosso antigo regime mo~ietário,nHc,
ùbstante ter permitido durante alguns anos constituir o fuiido de garantia de resgate papel moeda, foi causa de não termos aproveitado como deviamos e podiamos dos anos bons
para o nosso crédito e para a nossa economia, de 1914 a
1925, decada em que as exportações e aplicações de capital
a algarismos apreciiveis, que recordaexterno &levaram
mos hoje com saudade, em face da situaçáo deprimente atual
que é capaz de numa comparação causar mesmo a vertigem
do desanimo. De fato, anos houve como 1919, 1920 e 1925
que as nossas exportações atingiram respectivamente a
130.085.000, 107.521.000 e 102.287.900 libras, quando nestes ultimos três anos, exportações, i m p o r ~ ç õ e se saldos se
apresentam, não s6 devido á depressão mundial, mas, também, Q nosça inquietude o falta de medidas capazes dc proteger e fomentar a rudimentar economia:

Exportações Importações

Saldos

Tais algarismos nos levam a mais absoluta necessidade
d~ reconhecermos que a defesa agora da nossa economia e
finanças 6 premknte; estamos como um organismo que malbaratou a sua fortaleza em tempos d e boa saúde- e agora,
com um resto de saúde, não pode prescindir de tomar medidas classicas e urgentes para preservar este resto de saude
e restaurar o organismo combalido. isto 6, senhores, o problema monetário, o problema bancário do Brasil, não deve ser
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mais adiado a não ser que queiramos em definítivo viver na
dependência .e na escravidão da economia da moeda e das
finanças de outras nações; viver de uma espetaculosa independência política e de uma mísera servidão economica e
financeira.
O SR. COSTA FER:KA.I."",DES - Muito bem.
O SR. MARIO RAMOS - A emenda, pois, em artigos a
acrescer no Capítulo VI, detf'rminando qnc a lei ordinária
estabelecerá. a unidade monetária brasileira mil réis sob a.
denominação de "cruzeiró" com um peso gramas ouro a estabelecer, com 9110 de ouro fino e 1110 de liga e nesta mesma
'lei'-rfiuneLária determinar o contrato com o· Banco do Brasil,
do qual a União é o maior acionista, afim de se transformar
em banco central com o privilégio de emissão de notas p'lpe{
com lastro ouro, inaugurando-se assim uma sã política dl:l
formação de reservas metálicas e defesa da nossa produção;
é medida de tal valia e urgência que um artigo constitucional
não a deve omitir. Afim mesmo de testemunhar a Nação que
não ignoramos suas justas aspirações, na verdadeira ordem
economica e financeira.
~Iatérias de muito menor relevancia, na ordem administrativa e técnica, estão consideradas em longos capítulos e
muitos artigos da Constituição. Da mesma sorte como estatue a emenda, há em ouiros artigos, nêste mesmo capítulo,
uma lei ordinária de nacionalização dos bancos com outras
cláusulas em ligação com a Lei Monetária, inclusivé estabelecimento com favores e em concorrência de Banco Agrícola
e Indústrial, são maférias que a Constituição no seu Capítulo de "fiscalização financeira" cometerá grave lacuna se
não providenciar, se não determinar.
Pensamos e esperamos, entretanto, que se a Constituição
estabelecer em seus artigos que leis ordinárias devem providenciar sõbre lais assuntos, a existencia desses artigos na
Constituição crearão um elemento de pressão á disposição do
público e daqueles que se interessam pela economia e finançado País, para clamar á Assembléia Legislativa Ordinária e ao Poder Executivo que estas leis necessárias há 40
anos, apareçam emfim, para regrar'e evitar a defraudação
da economia nacional pela falta de preceitos técnicos inadiáveis.
O SR. COSTA FERNANDES - Apoiado.
"'
O SR . Ml1RIO R_-\.I\IOS - Passo agora a considerar a
emenda que apresentei aos arts. 14, 15 e 18 do Capítulo I
do Substitutivo, os quais tratam da discriminação das rendas, a serem arrecadadas pela União, Estados e Municípios.
Tem despertado desde o Anteprojeto. o ma.ior interêsse
entre todos os Constituintes a questão da distribuição de
rendas pela União, os Estados e os Municípios. É o terceiro
dos três fundamentais objetivos de uma Constituição: De: claracão de direitos, Orgãos do Estado, Rendas do Estado.
Estatísticas e orçamentos teem sido com abundancia consultados e publicados' e a impressão é que estamos realmente 'em mar de dificuldades e controvérsias. Entretanto não
nos parece que assim seja: O que há, a fazer, é dentro de
uma estabilidade conveniente, manter as grandes ma.trizes
com que viemos durante um século formando a renda da
União, dos Estados'e dos Municípios, corrigindo e transpondo os excessos e as más aplicacõE'~ onde certamente esteja

constatado nesta última decada. E isso não é em tão grande desproporção: ao contrário, algumas correções na discriminação
de impostos e suas porcentagens podem dar a satisfação de
uma relativa justiça e equilíbrio de arrecadação e permitir
as novas leis ordinárias federais e estaduais, organizar a
tributarão compensada. 1Ssse é o objetivo 6a nossa emenda.
asse é o objetivo que a Lei Magna deve alcançar, e que s6
pode ser completado com a justa tasaçáo nessas leis ordinarias a virem das respectivas -4ssembléias.
A discriminayáo de rendas não é sómente um problema
constitucional. Ka Constituição temos o dever de fazer essa
distribuição. Precisamos, porém, dar-lhe carater de tal flesibiliciade que as Assembléias ordinárias. votando as tasas,
possam completar a obra da Constituição, a qual n5o deve
ser rígida e acadkmica.
As eslatisticas da repartiâáo competente mostram uma
distribuiçáo de receitas públicas que se tomarmos as niédias
indicam que a disparidade pode ser cor~igidacom variações
de impostos, e taxas nas novas leis tributárias.
O nosso nobre collega Dr. Fernandes Tk-ora citou em
um dos seus discursos, tomando dados da Directoria de Estatística da ProduqZo do Ninistério da Agricu1tui.a. que a
media, considerando as arrecadacõcs nos Estados d e Pernrinibuco. Bain e Rio de Janeiro e a arrecadncáo da Uniao. era:
Uniso, (10 70;Esfados, $2 %; .tlunicipios, 18 %. Mas. a
média geral. compondo todos os elementos, ser& c8rca de:
'Ziniáo, 55 70;
Estados. 30 5%; Municipios, 15 3.
Nós desejariamos uma rlístribuiqúo mais equitativn; iaas
o organismo econ8mico e financeiro da Kaçiio já esislc. já
~ i v e as modificay.ões devem ser de sorte a 60perturbP-10
violentaiiicnle no seu melabolismo.
Aplicando. pois. a nossa emenda n. 431 :
Ao capitulo L
-4rt. i4 - Redija-se:
hrt. 14
& da compct0ncia escluçiva da União decretar:
imposto de importação scbre mercadorias de pro
a)
cedencia estrangeira;
b;
imposto de consumo sdbrc quaisqiier mercadorias
c utilidades;
C)
imposto scbre a renda, e.'~cetuadoo cedular sdbre
a renda de in~óveis;
dj
taxas de teiegráio e de correios, bem como as de
entrada, saída e estada de navios e aeronaves, sendo livre o
com6rcio de cabotagem á s mercadorias nacionais e ás estrangeiras que jB tenham pago imposto de importação;
e)
selos, quanto aos atos emanados do seu govêrno,
aos negocios da sua economia ou regulados por lei federal.
$ i0 - Será regulado por lei o direito da União e dos
Estados legislarem s0bre viação férrea e navegação interior.
h navegação entre portos nacionais, chamada de cabotagem,
só ser8 feita por navios nacionais.
Art. 15- Redija-se:
-4rt. 15 - É da competencia exclusiva dos Estados decretar :
a)
impostos de exportação de mercadorias de-.çua
própria produçzo até o máximo de I 0 5% ad valore.»2, devendo sofrer estes impostos cada ano fiscal uma redução de
112 % ad valorem até sua redução mikxima a 6 % ad vaiorem
em todos os Estados que o adotam ou adotarem;

--
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- 446 b) - imposto de transmissão de propriedade imobiliár i a urbana e rural e versão de im6veis para a formação de
sociedade;
cj
imposto s0bre a terra;
6) - tasas de sê10 quanto aos atos emanados de seus
governos e sobre mercadorias dentro do Estado e de produção do mesmo Estado.
Redija-se:
Art. 18
At. l8-13
da competência exclusiva dos Nunicípios
decretar :
a ) - imposto de indústrias e profissões, licenças, sendo
atribuído ao Estado 513 OI0 do arrecadado;
b) - imposto sobre a renda de propriedade imobiliária;
c) - sê10 quanto aos atos emanados de seus govêrnos,
aos negócios da sua economia ou regulados por deliberaçáo
municipal;
d) - imposto sdbre energia elhtrica consumida;
e, tomando os algarismos a arrecadar em 1934, conforme os
orçamentos da Receita de que temos conhecimento pelo
Diário Oficial.
d Uniiio:
Imposto de importação, saída e entrada
de navios e adicionais .............. 668.000:000$000
ImposLo de consumo ..................
418.880 :000$000
Imposto suùre a M n d - . ................ 106.000 :O008000
Éssc imposto sofreu uma pequena diminuíção, que avaliei em i4 mil contos, relativamcntc ao cedular, s0bre a ràndo de imoveia, que 6 mais do que uma dupla tasacão.

-
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In~poçtoscbrc prcmios dc seguros, lucros
fortuf tos. ctc. ...................
Taxas d e Correin, Telegáfos e oulras rendas induslriais esploradas pela Uniáo
Imposto de $210 c subrc Vendas Mercantis

14 .O00 :000$000
359.383 :O0015000
200.000:000$000

Essas seriam a s verbas regulares de arrecadação da
Uniiio, riióra ccrtamente as rendas extraordinárias e outras
patrimoniais e sdbro loterias que pertencem especificamente
6 Uni50 e que constam da sua lei que orça a Receita, e que
tnmbbm no caso dos Estados c Rfunicipios seriam levadas em
conla nos scus orçamentos.
Da mesma sorte, em relação aos Estados, teriamos 9
acrescer as rendas patrimoniais, rendas industriais, rendas
de opera~õesde crédito, especificas a cada Estado. Se aplicassemos aos Estados a nossa emenda, a êles competiriam os
impostos de exportação das mercadorias próprias de sua
produção, ate o máximo de 10 Oi0 ad valorem.
Teremos, assim:
Amazonas :
Exportação vária de 1 112 010 a 9 010 Renda ..............................
Imposto de transmissão de propriedades ..
Imposto territorial ...................

2.230 :220$000
280:000$000
140:GOOâOOO

50 70do Imposto de Indústrias e Profissões

Selo sabre mercadorias dentro do Estado
e de produção do mesmo Estado ;

...

1.540 :O008000

.

Ésse imposto de sê10 sdbre as mercadorias em circulação no prbprio Estado existe, aliás, em quási todas as unidades da Federação, sob vários titulos : imposto de consumo, taxa de expediente, imposto de viação, etc.
De acordo com a minha emenda. eu sistematizava, e
muitas cédulas que se encontram no orçamento foram condensadas nêsse sê10 de economia.
Imposto de Sê10 .................. .....
Rendas patrimoniais ...................
Rendas Extraordinárias ................

250 :OOOSOOO
1.078 :000$000
1.216 :000$000

Para os demais Estados fizemos um quadro, tendo por
indicaçáo as cifras de 1934, como base de estimativa para
1935 e aplicagáo da emenda 431.
Aos 31unicípios ficariam, conforme o estabelecido em
nossa emenda ao art. 18. a ) . 50 To d o imposto de indústrias
e profissões; b) o imposto de renda sobre propriedade imobiliária; c) o de selo quanto aos atos emanados dos govêrnos municipais; d) o imi)osto sôbre energia elétrica.
Passemos, pois, a iim estudo sintBtico das verbas rlcis orçamentos de cada Estado para o ano de 1934, cujo comentário é preciso esclarecer no n6 gordio do imposto de esportac,áo; e reconhecer a falta de uniformidade em matéria de
tribiit,açáo nos diferentes Estados, e tambEm como h5 rubricas de toda espécie. Para isso vamos ao esame neste ponto
dos or~amcntosdas Rcceilas: - O Estado do Par5 para o
exercício de 1934 tem a Receita orgada em 21.769:000!S000
e o imposto de esportação, vendas mercantis e adicional, ent r a pelo valor de 10.350:0008000, isto é, quasi 50 %. No Estado do Maranhão. a Rcceita es16 or~arl;iem 13.290:000$000
e o imposto de esporta~úoapnrccc sob a denominayiío dc
"transações mercantis e imposto sobre csportaç.iío" c representa 5.220:000$000 cCrca de 4G %.
O SR. CLEMENTIXO LISBOA V. Es.referindo-se uo PnrdL,
englobou o imposto de cxportaçlo prol~riamcntecom o de
vendas mercnnlls. V. Es. cnnsir1cr.a o imposto dc vencias mcrcantis imposto de csportac,ão?
O SR. A19RIO RAMOS
Qucro rcsponrler a V. Ex. quc
englobei os dois, porque o imposto de vendas mercantis, de
acordo com a minha emenda, desapareceria. E como o Estado não pode ficar sem rendas, tem que i r para o imposto
de esportaç50, que julgo o melhor dos impostos para os Estados, pois o Brasil é um país.. .
O SR. CLEMENTINO LISBOA- NOVO.
O SR. RíARIO R-4MOS - ... na idade agrícola-pastoril
Daí a raz5o por que coloqi~eiaquele ime néo-industrial.
posto juntamente com o imposto de vendas mercantis. kste
desxparecerá, ficando apenas o de exportação. V. Ex. verá
adiante na minha exposição.
O SR. CLEMENTINO LISBOA- Não houve essa discrimi-?açião de V. Ex. com referêncía ao meu Estado.
O SR. MARIO RAMOS
Há outra razão. O distinto colega já me proporcionou, com o prazer que me deu, do seu
aparte, o ensejo de dar a primeira esplicaçáo e há de me
permitir que preste um segundo esclarecimento.
-4s vendas mercantís, que o Substitutivo pretendia dar
aos Estados, j B existem em quasi todos.

-
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Estava eu, pois, no Piauí. A Receita para 1934 está 01'\;.ada em 5. 909 :000$000, sendo as rubricas exportação e aquisição 2.500: 000$000. O Ceará, a Receita para 1934, está orçada em 14.249 :000$000, o imposto de exportação e o de
vendas mercantis entram, respectivamente, com as verbas
de 3.788: 000$000 e 1. 200: 000$000, o imposto de exportação
varia de 3 % a 8 % para as diversas mercadorias. O Rio
Grande do Norte, a Receita para 1934 está calculada em
11.779 :000$000, o imposto de exportação entra pelo valor
de 4.400: 0008000 e há também o imposto sôbre transações
comerciais que entra pelo valor de 2.000:000$000; o imposto
de exportação varia de 4 a 10 %. O Estado da Paraíba, a
Receita para 1934 está orçada em 14.774:467$000, o imposto de exportação está orçado em 6.600: 000$000. O Estado de Pernambuco, a Receita está calculada em réis
88.813 :0008000, o imposto de exportação está oroado em
10.328:000$000 com os adicionais. Há no orçamento tamhém o imposto dOe consumo com 4.800: 000$000. Convem notar que êste orçamento de Pernambuco tão elevado, tem como renda extraordinária operações de crédito de
.
30.000:000$000, é um Estado cuja situação financeira pareceu-me muito penosa. Em Alagoas, a Receita para 193 /1 está
calculada em 9.303 :5318000, o imposto de exportação entra
com o valor de 3.181 :5008000 e varia de 3,6 % ao máximo
de 9 %. Nêsse Estado cobra-se o imposto de consumo que
rende 2.050: 000$000 e também o imposto de renda que val'ia àe 2 a 4 % sobre honorários, vencimentos, gratificacões
dos diretores, gerentes e sub-gerentes das companhias e sociedades anônimas; também cobra-se 3 % sÔbre os dividendos
elas companhias e 2 % sõbre a renda do capital particular:
tem também taxa de viação calculada a renda em 130: 000$:
cobra-se tudo. Em Sergipe, a Receita para 1934 está calcularia
em 9.567: ooo~rooo, o imposto de exportação está. orcado em
L 778 :G09$000; tem lambém o imposto ~ôbre vendas mercnnlis. denominado "~ôbre movimento comercial a industrial",
arcado em 84 :077$700. Na Bnfa, n Receitn para 1934 está orçada em 68.870 :0008000. o imposLo de exporLn<;ão eslli cal.,.
culndo em 1i. 500 :000$000 e mais 3.000 :000$000 sObre o
valor oficial das -mercadorias pxportadas, na razão de· 2 % 'I",
ou ::;eja um toLal de 20.500 :000$000; tem já o imposto de consumo arcado em 2.500:000$000. tmm de viação em réis
500:000S000. taxa de capitação em 1.200:000$000. No Espfrito SanLo, a Receita está orcada para 1934 em 27.006 :700$000,
sendo o imposto de export.ação 9.300: 000$000. imposto de
sêlo e emolumentos mercantis 5.300:000$000. No Estado do
Rio de Janeiro. a Receita está orçada .para 1934 em réis
63.904:746$100, o imposto de exportação figura com réis
16.570 :000$000; já existe ai a taxa de consumo de gazolina
com renda de 1.200 :00008000 e também o imposto de renda
de 2 112 % sôbre todos os impostos, contribuições das prefeituras muniC'jpajg que rende 500:000$000 a, finalmenté,
uma taxa adicional de 10 % sôbre todos os impostos, que
rende 2.240: 000$000. No Estado de São Paulo, a Receita
está orçada para 1934 em 492.600:000$000; o imposto de
exportação figura apenas com 800 :000$000, mas temos, logo
em seguida, um imposto chamado de viação que· atinge a todas as mercadorias, quaisquer que sejam, até mesmo a água
potável ou do mar. A tabela é muito detalhada; quando cobrada sôbre o fret.e varia de 10 a 20 %, quando cobrada por
tonelada alguns artigos pagam 24$000 e outros 36$000. Nada
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parece escapar. 11:ste imposto também se aplica ás cadernetas quilométricas ou quaisquer outros bilhetes de passagem. Essa formidável taxa de circulação, muito menos
justificável sob todos os aspetos econômicos que o imposto
de exportação, é mesmo arma de guerra econômica contra os
outros Estados e figura no orçamento. co.m a verba de réis
65.000 :000$000, mas sua arrecadação é estimada em réis
100.000:00_0~WOO. Há ainda, entretanto, o imposto de emergência sôbre o café, com a verba de 58.000: 000$000,
existe o imposto de· renda sôbre o capital particular
empregado em empréstimos, orçado em 10.000 :000$000.
Existe, finalmente, o imposto de consumo sobre aguardent6
e bebidas semelhantes orçado em 5.000: 000$000 e as rendas
extraordinárias, industriais e patrimoniais. O Estado' do Paraná, a Receita está orçada para 1934 em 36.602: 500$000; o
imposto de exportação sôbre diversas rubricas atinge a importancia de 7.400: 0008000, o imposto de consumo figura
com a verba de 6.000:000$000. Santa Catarina, a Receita
está orçada em 18.000: 0003000, o imposto de exportacão figura com a verba de 3.880:000$000; o imposto sôbre movimento industrial e comercial 700 :OooeOoo, o imposto de sêlo
65 :000$000, taxa de viação 320: 0008000. o imposto de exportação varia de 3 a 10 % para quási todos os artigos, há apenas exceção para o café em casca que paga 20 %, madeira
bruta 15 % e orquideias 15 %. Rio Grande do Sul - A Receita ordinária. por ilonsequência, deixando de lado rendas
industriais, patrimoniais e renda extraordinária. afim de não
avolumar inutilmente os dados, pois que senão teriamos a
considerar verbas de exceção, como sejam contribuição das
Municipalidades para o serviço policial. 3.000 :000$000, contribuição das Municipalidades para n empréstimo interno de
1928. 1.GiG :9248000, auxílios, convênios. e operações de crédito pelo govêrno federal. 32.660 :711$769, pondo, pois, como
(lisse. de parte estas verbas, a Receita está orçada em .....•
73.894 : OOOSOOO e aí vemos o que segue: taxa de expedi~nte
:10.000:0008000, imposto de consumo 11.000:00$000, imposto de smo 3.500 :000$000, o ímposto de viação e rodoviário,
6.000: 000$000, o imposto de- exportação está pois substituido
pelo imposto de consumo, de e:\.-pediente e a taxa de viação.
O SIl. FEIl!lóAXDES
tem sêlo próprio.

T,\VOIlA -

Imposto de consumo que

O SR. MARIO RAMOS - Perfeitamente, como diz o
presado colega, pois, que sob o nome de exportação apenas
figura um total de 1.030 :0008000, verbas de 16 a 21. A taxa
de expediente diz textualmente o orçamento: incide sôbre
o valor dos produtos exportados e varia de 2 li:! % à 5:1h %,
é, pois, um perfeito imposto de exportação e rende ....•..•
10. 000 :000.s000. O imposto de consumo incide sôbre as mercadorias e é cobrado com eficiência e avaliado em
.
11.000:000$000. O Estado de Goiaz tem a sua receita orçada para 1934 em 8.464: 271$000. o imposto de exportação
bastante distribuido atinge a quási todos os artigos e constitue a mais poderosa receita do seu orçamento; a cabeça
de gado paga 10$000, a cabeça de novilho ou vacai5$000,
etc., êsse imposto. inclusive a taxa adicional. está orçado em
3.600:000$000. O imposto territorial está orçado em~;7;~ •••
650 :0008000. Mato Grosso, tem a Receita total para 1934 orçada em 9.125 :000$000. O imposto de expórtacão é de
4.400: 000$000, o territorial em 600: 000$000 e o de sêlo em
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250:000$000. Resta-nos, finalmente, o Estado de Minas Gerais que pelo fato, de não ter publicado até agora o seu orçamento para 1934, tendo prorrogado por consequência o de
1933, a êle nos referiremos. Em 1933, a Receita orçada foi
225.347:000$000. O imposto de exportação figura com uma
renda de 56.938 :000$000. Atendendo que, excluídas as rendas
patrimoniais e industriais extraordinarias, o orçamento da
Receita é realmente 122.089 :200$000, verifica-se desde logo
o quanto 6 importante esse imposto visto que no Estado de
Minas não h& nenhuma taxa outra disfarçada e a sua receita é completada pelo imposto territorial que rende ....- .
17.000 :000$000, o imposto de sê10 10.000 :O008000 e industriais e profissões 12.000:000$000, etc. É justiça consignar
que B das tribiitações mais claramente designadas e de menos
número de ckdulas. V&-se, pois, que o imposto de exportação
fornece mais de 50 % do seu orçamento ordinário.
Esta rapida resenha que fizemos dos orçamentos das
Receitas dos Estados para 1934, mostra que em todos Ales
o imposto de exportação B a fonte onde as unidades da Federação colhem os melhores recursos para sua Despesa e
essa arrecadação tem sido a preferida por ser um imposto
indireto, de mais fácil e segura cobrança, e que indo agir
s6bre mercadoría que sai do Estado tem uma distribuição
mais repartida, pois uma parte incidirá certamente sobre a
econ6mia do Estado, mas uma outra parte se distribue pelos
Estados consumidores da mercadoria.
Devo dizer que não h5 impostos econÒmicos ou antiecon0micos;. .
O SR. C.~RVSIRODE REZENDE- Apoiado.
O SR. MII~loRAMOS
. eles são suportáveis ou insuportfiveis.
O SR. FERKANDES
TÁVORA- Mais OU menos insuportáveis.
O SR. M ~ I R:\I\IOS
O
O seu mal para alguns casos em
poucos Estados 6 o exagero da tributação, especialmente se
a mercadoria vai para o exterior e tem concurrente, tal o
caso do c3fB e do cacau que bem conhecidos ainda não foram moderados.
Desde a Constituição do impdrio que os nossos dois
grandes impostos, vigas mestras do nosso regime tributário,
tem sido o imposto de importacão para a União e o de
esporta~ãopara os Estados.
O que pretendia o Anteprojeto subtraíndo o imp?sto- !e
exportação dos Estados e entregando a Uniuo, era iqiustific5vel e mesmo inexpIic5veI: quer sob o aspeto econ6mim
e quer da organização política da Nação, seria o enfraquecimento financeiro dos Estados e fundo golpe na FederaçãoO que pretende o Substitutivo, insinuando a supressão
do imposto de exportação e fomentando e mantendo assim o
seu mascaramento e a sua camoufZage sob os nomes de
taxa de expediente no Rio Grande, e taxa de viação em São
Paulo, de taxa de aquisição eto. 6 também oonden6vel debaixo do aspeto imediato da economia politica e social em
que os impostos devem ser cIara e honestamente espeoificados e incidir sbbre aqudas fontes quo possam melhor auportá-los, trqendo- comsigo tambdrn a facilidnde de ameoadafio e a unlformldade da distribuiçiio, quanto poasfvel.

.
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A substituição do imposto de exportação nos Estados,
como propuserem os ilustres relatores Srs. Cincinato Braga
e Sampaio Correia, pelo de vendas mercantis, hoje discriminado, a Unino, além d e vir retirar de quem precisa e j& tem
sua organizaçiio para êsse sistema fiscal, não deve- ter acolhida; não encontra, a nosso ver, apoio discriminá-lo aos
$stados, fazendo-o funciocar como se propõe. A receita total
desse imposto que arrecada a Uniáo nos Estados é de reis
65,000:000$000 e provem da cobrança na razão de 3$000 por
conto de reis, para atingir a renda total do imposto de exportação dos Estados, que deveria substitilir, seria necessário elevá-lo n a média cinco vezes. isto é, fazê-19 aplicar duas,
très, quatro, cinco vezes no valor ou na repetição, conforme
o Estado, sõbre a mesma mercadoria, atrav6s o seu transito
comercial.
Não está claro pois que tal tributo apresentar-se-& então como anti-ecõnomico e nocivo pelo seu excesso e antifiscal pela sua complexidade de arrecadação ? Que iria tributar exclusivamente a operação interna, que iria ter um
campo de distribuição menor, e por isso evidentemente mais
penoso, que o imposto de exportaçáo ? Parece logico, parece
claro. Seus caraterfsticos serão o de um verdadeiro e nocivo imposto de circulação, com a agravante d e ter de ser
um alto imposto.
Outro grave equívoco é dizer que o imposto de exporta$50 s6 onera o agricultor; não há tal, a tasação 6 também
s6bre a pecuAria, a industria, emfim quaesquer produtos exportáveis e a sua incid&ncia percentualmente em relação a s
fontes, buscando o Estado aquela que melhor o suportar;
nem de outra forma tem procedido os Legislativos Estaduais
nas suas leis orçamentárias. Em Estados como Goiaz e Mato
Grosso 6 o gado em p6 que suporta os maiores gravames;
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, açúcar e algodão; Rio Grande do Norte, a sal; São Paulo. o café, produtos industriais;
Bafa, fumo, cacau, etc.
O SR. FERNAXDES
TÁvoru - Peco licenw ao ilustre
colega para um ligeiro aparte.
O SR. &I;CRIORhwos - Com muito prazer, se V. Ex. me
conseguir mais meia hora. ..
O SR. FERN~LVDES
TAVORA
- ConvBm não esquecer que
o imposto de exportação onera, realmente, o consumidor estrangeiro quando a mercadoria está em alta, mas recái sdbre
o produtor quando estál em baixa.
um fato essèncial.
O SR. Bl-qR~oRAMOS - O aparte do estimável colega
contém uma observação um tanto especiosa, e na sua possível realidade está a compensação, ora para um, ora para
outro.
E u dizia o seguinte: que,- nos Estados, a sabedoria natural, e certamente tamb6m a tecnica, procura fazer incidir
o imposto de exportaçáo sobre a mercadoria que melhor o
supórte. Examinando o imposto de exportação, verifica-se
que em Goiaz e Mato Grosso recái sõbre o gado em p6, que
melhor o suporta. Em Pernambuco, Alagoas e Sergipe, s6bre o assucar, no Rio Grande do Norte, sôbre o sal, em São
Paulo sdbre o caf6. S5o fatos da .órdem natural da economia.
Finalmente, o imposto de exportação, quandoft6cnicamente e honestamente controlado para as mercadorias em

*

relação aos mercados internos e esternos, 6 elemento de fomento, defesa e aperfeiçoamento da produção, a qual existe
náo s6 por vontade do homem, mas tamb6m para cada território de ac0rdo com as condições naturais do seu labutat.
Sa emenda que apresentámos ao Substitutivo sôbre a
discriminação de rendas, por todas essas razões de ordem
geral e particular, mantivemos o imposto de importação para
a Gniáo e de exportação para os Estados. ales devem continuar como as cumieiras do sistema de tributação da União
e dos Estados no período econ0mico que atravessamos agri3pecutlrio e neo-industrial; e os acompanhando os demais impostos indiretos e diretos, sendo que na sua ordem de iniportancia devem vir para a União: o imposto indireto de consumo e para os Estados o imposto indireto de sê10 economico sobre as mercadorias de sua própria produçáo e consumo interno; e como imposto direto: para a União, o imposto de renda; para os Estados, o imposto territorial, e para
os llunicípios, o s6bre a renda predial. A êssc quadro de imposlos primários, seguirão os impostos secundários tamb6m
descriminados como : sêlo, industrias e profissões, transmiss5o de propriedade, etc., e mais rendas extraordinárias, patrimoniais e industriais onde as houver.
Seria grave falta deixarmos de cumprir a nossa missão
de Constituintes, nXo sistematizando e melhorando a dis-iminaçáo de rendas entre a União, os Estados e os Rlunicípios,
da Constituiçáo de 91 e adiando o problema para um Ato
adicional. Certamente que devemos faze-10 com cuidado e
atenção, afim de que o aparelhe, que funciona e que náo pode
parar ou ser desorganizado, sofra os ajustamentos necessários de sorte a que todo maquinismo continue em fun~áo.
com melhor rendimento.
Kessa questáo de discriminagáo de rendas na ConstituicUo, devo, cle passagem. dizer, não 6 de grande relevancia como
pensam alguns: querer primeiramente considerar a incidênsia sobre:
a) patrimonio;
b ) atividade;

e suù-grupar no Patrimonio:
a) bens moveis e sua transferência incluinùo as rnercadorias, o capital e a renda e suas operaçóes de transito ou
transmissão;
b ) bens imíjveis e sua transmissáo;
e na Atividade:
a) exercício de indústria, comórcio ou profissão liberal.
Em seguida querer dentro desses quadros dar competência. exclusiva e rígida, ora a Uniáo, ora aos Estados. Essas
classificações são mais propriamente did6ticas ou mesmo
propedeuticas.
A preocupação na discriminação tributaria, numa legislação concreta, não pode abandonar a flexibilidade necessária atendendo á variação econômica, á riqueza dinamica e
á riqueza potencial em diferenciação nos 21 Estados que essa
discriminação vai abranger, no nosso vasto território.
Quando o Substitutivo, por exemplo, pensa em dar aos
Estados o imposto de vendas mercantis e se verifica que para
o mesmo haveria necessidade então, sobre o atual cobrado, de
um aumento em media de 5 vezes, como mostramos anterior-

mente, evidência-se logo quanto o tal imposto se tornaria
repulsivo e sofreria na sua arrecadaçáo pela defesa natural
das fontes atingidas e como na prática sua aplicaçáo poderia
ser injusta.
O ilustre relator, nosso prezado colega Sr. Sainpaio Correia, diz que o imposto de exportacão "é um. erro em si" como
o reconhecem inumeros tratadistas e doutrinadores mais autorizados. Peço permissão para dizer ao meu colega que
nunca li em nenhum tratadista recusa formal ao imposto dg
exportação. Natiiralmente, se o imposto de exportação 6 esagerado como no caso do café, a tasa de 15 shillings s6bre
saca, e algumas outras taxas em muito poucos Estados, o
defeito não é do imposto intrinsecamente e sim do abuso e
erro cometido com a tributaçáo estorsiva. Os tratados de
econ6mia política quando estudam a repartiçáo da riqueza
e os impostos e querem buscar os seus efeitos sobre as fontes
de incidência v50 comidera-10s como impostos diretos ou
indiretos. Assim o imposto de esportaçáo é um imposto indireto e que tem por consequêncía as vantagens e as desvantagens dos impostos indiretos. E nem por outra forma se
poderia considerar tal matéria. Tarnbém r i o se lhe poda
cliamar arma de guerra economica entre os Estados, pois que,
sendo um imposto pago esclusivamente por ocasião da exportaçáo do produto do próprio Estado. a sua gravaç8o excessiva prejudicária tamb6m ao produtor, e nenhum Estado
o utilisou ou utilisará com 6ssc ol~jetivo,tao crasso seria o
erro. Os impostos que incidem nessa falta sáo justamente os
impostos de circiilapão, como a taxa de viagáo E! outras que
podem estabelecer distinções nocivas e entorpecedoras da
econdmia nacional, quando a mercadoria passa de um Estado
para o outro, sendo um verdadeiro imposto inter-estadual,
pois o Estado cobrará. tasa arbitraria sObre a produ~iiodos
outros Estados.
Julgo, pois, que a futura Constituir.50 mantendo a discrjn-iinar.50 de rcnúas dentro da cnicndn n. 431. que tive a
honra de apresentar, c, mesmo na rcciscáo final, obedecendo i5
ordem pre-estabelecida pela importancia economica e financeira dos tributos, faremos obra de aproveitamento do
que temos em aparelhamento fiscal s6 reformando e regularizando o imprcscindivel, de forma a beiieficiar meliior, n a
arrecadsgáo. os Estados e os òIuiiicipios, sem perturbar, nem
diminuir as r ~ n d a sda Uniao, assoberbada de compromissos
inxdiaveis.
Nossa situaçso íirianceira, quer cia Uniao, quer dos Estados, é muito grave. A União, pois, r i o pode ter pertu~badas
as suas rendas. O deficit para 1934 pode ser previsto na
melhor hipotése igual ao de 1933, de cerca de 300.000:000~,e
isso se o Governo for severo nas despesas, não abrindo creditos suplementares e não contando na Receita com a verba
de 105.756:000$, que não h a probabilidade de entrar, pois
os Estados náo lhe poderão pagar, nem nos seus orçamentos
de despesa encontrei recurso para tal.
Eis, Srs. Constituintes, o que vos posso dizer com simplicidade e dentro dos meus limitados conhecimentos sbbre
nãa
a discriminação de rendas. no sentido de cantrib-uir-para
..
--adiarmos a soluçiio para ato adicional.
Restam-me ainda algumas consideracões sbbre a emenda que apresentei determinando que a lei ordindria federal
providenciará para que as entidades ou agencits estrnngeiras. que operam em quaisquer modalidades de seguros, de-

vam constituir-se em sociedades anonimas, de acdrdo com a
lei brasileira, tendo assim o capital de operação e respectivas reservas técnicas no País. Também determinando que o
Governo Federal contratará por concurrencia piíblica na forma da lei a fundação do Banco Xacional de Seguros i: Reseguros. É uma providência nova e justa, que integrará, na
Nação operay.óes de renda facil e segura.
I3 de muita importancia para o Pais que negócios financeiros, como os de seguros em todas as suas variantes, e modalidades, embora envolvendo capitais internacionais, tenham
suas operações dentro do País, num mesmo p6 de igualdade
de oous e vantagens que as companhias naciontis, e com o
tempo que os lucros se integrem no Pais. Ora, isso só se pode
conseguir certamente pela nacionalização das agencias e das
representações das companhias estrangeiras. Operam no
Brasil 35 agencias de seguros maritimos e terrestres de companhias estrangeiras. Em 1931, perceberam de premios, oficialmente, 4 1 -711 : $ 3 2 $ 4 4 5 . Xo mesmo ano, as 40 companhias
nacionais, com os onus p-ados de suas instalações, capitais e
reservas no Pais, tiveram uma renda de 53 -233:266$857. OS
negocios de seguros na Inglaterra, na Franca, Estados Unidos e Alemanha são absolutamente regulados e operados no
sentido de sua exploração por companhias nacionais. Os
nossos vizinhos, mesmo aqui, o Estado do Uruguai, tem o
monopolio dos seguros para o Governo; nós não aconselhamos, nem somos partidarios dessa forma. S6 admitimos o
Estado segurador escepcionalmente em tempo de guerra.
Contentamo-nos apenas que as explorações de seguros sejam
nacionalizadas não s6 para que capitais brasileiros invistamse nessa ind8stria em mais larga escala, como tambt5m porque a soma de premios a transferir para o estrangeiro, que
vai atacar o nosso anemfco mercado cambial, pode assim ser
diminuída e mesmo evitada especialmente, desde que seja
creado o Banco Geral de Reseguros, como preconiza, tambem,
n nossa emenda.
Temos, Srs. Constituintes, com estas considerações gerais sdbre algumas das emendas que apresentamos, procurado com lealdade corresponder & missiío que nos trouxe a Aseembldin Constituinte pelo voto dos homens da producão, que
na pecuaria, na lavoura, na indiistria e no com6rci0,
dispendem as suas energias morais, intelectuais e materiais,
buscando para nossa grande Patria, dias mais prosperas .e
tranquilos, pela renovação de suas forças economicas e financeiras e pela construção de novos elementos de vida que
permitam a sua ascendencia na escala moral e intelectual.
Quero, pois. Sr. Presidente, concluir estas desvaliosas e
modestas considerações pedindo a todos os brasileiros, que
dispõem na Administração e dentro desta Casa de uma pare l a de poder ou d e autoridade, que tenham em atenção que
o nosso querido Brasil, terra dos nossos pais e dos nossos
irmãos, e que vamos legar aos nossos filhos e descendentes,
est5 muito e muito sofrida!
0s embates de interesses pessoais precisam cessar. as
agitações ,e insatisfação do proletariado precisam patrioticamente acalmar, e as intrigas e as fitas políticas desaparecerem.
A ordem constitucional necessita pois vir no mais breve
Prazo e a ordem legislativa agir imediatamente com sabedoria e intensidade de ação, curando aqui e acolá: feridas extensas abertas nesses iíltimos anos especialmente na economia

e finança piliblica e privada, corrigindo ou melhorando e
onde evidentemente erramos ou excedemos, como por exemplo, a polftica monetária do Banco do Brasil, os atos do reajustamento, a fixação de diferentes valores para o milréis
ouro por decreto, inclusive a taxa arbitraria de oito milr6is
no calculo das importações imprescindiveis que a Xação paga.
e que entretanto dentro dos princípios reguladores do imposto aduaneiro é conveniente, deve sempre por sua prbpria
natureza ser variavel e não fixa, poderiamos rigorosamente
exprimí-Ia J = f (x) .
Por outro lado temos que reconhecer com franqueza e
lealdade que devemos reduzir as nossas despesas em todos
os setores públicos e particulares, de diminuir o nosso padrão de vida, confessando que somos pobres, que não temos
ainda trabalhado o suficiente para manter tão vastas organizações administrativas na ordem civil e na ordem militar.
Vastos para os fins, e caras por consequência em relação aos
meios que dispomos pela nossa produção e trabalho.
Uma nação que não reage corajosamente contra o desequilibrio dos seus orçamentos, reduzindo seus deficits e
protegendo e fomentando as forcas produtivas, caminha aceleradamente para o aniquilamento de seu crédito interno
e entra pela estrada larga, escorregadia e subversiva das
emissões de papel moeda, do encarecimento da vida e vai
a demagogia polltica. Então, todos os sacrifícios que se
não quis enfrentar, as reduções que se repeliram, as acomodações dignas que se desprezaram, virão em escala ascendente de sofrimentos e privações, sem mais indagar o
que podemos, nem desejamos, mas outorgando inflexivelmente o que merecemos.
E então, os padecimentos serão extensos e crueis, nessa
escola de correção, lastimaremos o tempo e as oportunidades que desperdiçamos e os recursos que dissipamos, pela
nossa frouxa yontade e pelo descaso das medidas e a incapacidade administrativa.
Uma nação, como um homem, precisa pensar justo,
adaptar suas concepçi3es e suas ancias tis realidades e aos
ensinos do passado e não ao mundo imaginario, que suas
paixões, seus interesses e a falsa idéia de liberdade, a façam
conceber.
Perdoem-me os ilustres Constituintes e os meus amigos
fora desta Casa, esta confissão dos meus receibs o que seriam desalentos, se nZio fdsse a confiança que nos deve vir
da Ordem Providencial, quando juntamos i\ fé em nossos
destinos, a ação honesta, esclarecida e pertinaz nas nossas
obrigações públicas e privadas.
Mas nesta hora, de decisões construtivas, para os moços,
não para nós cyja missão está terminando, essas declarações
e êsses pensamentos podem ser iIiteis e trazer a reflexão,
mesmo aos espiritos anarquizadores e perturbados, demonstrando os males que estamos sofrendo pelo abandono e desrespeito dos verdadeiros principias republicanos aos quais
devemos voltar, agindo dentro de uma ordem constitucional,
e de uma sabedoria evolutivaFelizmente desde a reunião desta CqnstituinLe os horizontes cada dia se apresentam com claridades-outras e a
Nação sente em todo seu organismo, um sbpro novo de vida
e um preni'mcio de s a ~ d e ,conduzida que vai a ama nova
éra legal, guiada peIo espfrito sereno, bom e com raras
virtudes de homem de GovBrno, do eminente Sr. Getalio
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4.400 :001;$000
6.600:000$&00
11.000:0(1)$000
3.200:000$000
1.600:00fl$000
18.000:00/;$000
9.300:00r.$COO
17.000:000$OGO
140.000:000$000
5.000:000$000
3.880:000$000
12.000:000$000
3.700:000$000
4.500:000$000
56.398:000$000

280:000$000
400:000$000
300 :000$000
100:000$000
850:000$000
250:000$000
720 :000$000
1.900:000$000
700:000$000
520:000$000
5.350:000$000
1.300:000$000
5.000:000$000
33.600:000$000
2.300:000$000
1.300:000$000
11. 500 :000$000
950:000$000
700:000$000
15.700:000$000

245:000$000
1.550:000iOOO
200:000$000
300:000$000
600:000$000
350:000$000
350 :OOO$ti(ll)
1. 000 :OOO$uoo
300:000$000
150:000$000
1.200:000S:000
1.000:000$000
3.500:000$000
35.000:000$000
1.100:000$000
3.400 :000$000
10.500:000$000
650:000$000
600 :000$000
17.000:000$000

Total •.••..•••••..•..••• 1313.128:22Q$000

83.720 :000$000

78.995 :OOO$OtlO

Amazonas •••••...••.•..••••
Pará
.
Maranhão
.
Piauí ....•.....•...••.•.•••
Ceará .•••....•.....•••.••••
Rio Grande do Norte.•.•••.
Paraíba ••••.•••••...•...•••
Pernambuco
.
Alagôas
.
Sergipe ...•........•.......
Baía
..
Espírito Santo
.
..
Rio de Janeiro
São Paulo ...•........•...• ,
Paraná ...•..........••.• '"
Santa Catarina
..
Rio Grande do Sul .••••.•••.
Goiaz ...•...•.•••••..•.••••
Mato Grosso
.
Minas Gerais
.
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2.230:220$000
3.860:000$000
.3.720 :000$000
2.000:000$000

4.0oo:000$nOO

Pago 456 -

1

250:000$000
400~OOO$OOO

4.000:000$000
130:001~OO

710:000$000
200:000$OO~

500:000S000
1.400 :000$000
230:~n

200 :ooo~Jrn!

1.S00:0QO!flOO
530 :OI/')$IIOn
2.1oo:00tl800'1

25.000·OOot~

1. 450 :',W$OOO
700 :0005 lOn
3.600:000S000

670:000$I!OO

300 :oontolJ(l

.-

10.100:000~O

2.435:000$OOa
7.500:000$000
1.650:000$000
500:000$000
2.500:000$0CO
2.000:000$000
1.500:000SDon
11 .000 :OOO$OOG
3.500:000$000
1.500 :00\)$1U0
4.500·000$UCO
1. 500 :000$000
4.000:000$000
50.000:000$000
8.000 :OGO$OOO
::= 1.500 :000$000
22.000:000$0(1)
800:000$000
600 :000$000
11.000:000$000

50. 310 :OOlJ$O(lO 137.985 :000$000

875:000$000
300:000$000
500:000$000
300:000$000
1.400:000$000
600:000$000
1.000:000$000
900:000$000
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Vargas, que pela altura dos seus principios e do seu amor
ao Brasil, não pode temer de reconhecer onde confundimos
on erramos nestes Últimos dez anos, para assim reformar e
corrigir, no mais breve tempo, em colaboração com o Poder
Legislativo, que tanta e tanta falta tem feito ao País.
O profundo doutor da Igreja Santo Agostinho dizia. aos
seus discípiilos e ouvintes no púlpito da sua pregação:
"Não oculteis ao Senhor as vossas falias, não as encubrais.. .
antes, manifeçtai-as ... reconhecei-as ... porque quando o
homem as descobre, Deus as cobre, quando o homem as
oculta, Deus as manifesta e quando o homem as reconhece
Deus as perdôa!"
Srs . Constituintes : Reconheçamos as nossas faltas, para
penitenciarmo-nos. Manifestemos os nossos êrros no propósito de corrigi-los, e assim possa a Nação Brasileira ressurgir constitucionalizada no mês Mariano, perdoando a todos os seus filhos! l! (Muito bem, muito bem. Palmas; o
orador é vivamente cumprimentado. )

Durante o discurso do Sr. Mário Ramos, o
Sr. Antônio Carlos, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que B ocupada pelo Sr. Cristóvão
Barcelos, 2 O Vice-Presidente .
Comparece o Sr. Ministro Juarez Távora.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para explica~áopessoal, o Sr. i'int8nio Covello.

O Sr. Antônio Covello (Para explicaçüo pessod) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes: uma circunstancia traz-me 5
tribuna: a sustentação de uma das emendas que ao projeto
de Constituição tive oportunidade de formular e que s e r i
submetida ao conhecimento desta soberana AsscmhlEia.
A esiguidade do tempo concedido Aqueles que devem
ocupar a tribuna dispensa-me de palavras e comentBrios
preliminares que náo se refiram diretamerite ao assunto,
rara0 pela qual desejo ferir, pronta e abertamente, a questão, pondo de lado as observações subsidiárias que n5a constit.uam o motivo principal, o fundamento essencial da
emenda apresentada.
Quero aludir 6 que recebeu o n. 549, em que se diz:
"São equipa~ados aos trabalhadores, para todos os
efeitos das garantias e benefício5 dti legislaçáo social, os
representantes das profissões liberais."
A medida envolve o problema do trabalho intelectual e
suas condições moral, jurídica e social.
Sr. Presidente, o projeto de Constituiçáo, ora em debate, acolheu, entre as suas disposições, Üiversas que se
relacionam, de modo claro e posítivo, com ci questáo social,
assim abertamente enfrentada como um dos assuntos palpitantes da atualidade.
Regosijei-me, por este fato, porqu0, em tais condiçóes,
não ficamos inertes, indiferentes, á beira da corrente renovadora que passa por todos os países, por todos os govêrnos, por todas as legislações. Não permanecemos, ass:m,
numa situação d e alheiamento 5 mais importunle das qucstões que preociipam os estadistas da atualidade.
Seria absurdo pretender-se dissimular a esistência do
palpitante assunto, qualquer que seja a corrente doutrinária
a que nos filiemos, qualquer que seja a bandeira do partido
á sombra do qual nos coloquemos, A questão social deixou
d e ser uma questão de partidos para se tornar uma
questáo humana; deixou de ser uma questão de govêrno,
para se tornar u n a questão icternacional.
Não há, de nossa parte, audácia; não há, de nossa parte, exagero em formulá-la em t6rmos precisos, em admiti-la como uma questio central dentro do nosso sistema
de vida política e jurídica, porquê, inscrita indelevelmente
no Tratado de Paz assinado em Versailles, logo após a terminação da Guerra EuropBia, os representantes de todas as
nações beligerantes acordaram em aceitá-la como objeto de
preocupaçáo internacional, focalizando-a em termos de uma
precisão. aritmética, em postulados, seguros e firmes, impostos
á cogitação de todos os estadistas e B atividade de todos os
governos. Nais do que isso, Sr. Presidente: alBm de se torn a r o objeto capital das preocupações de todos os que re-

ipresentavam as nações que tomaram parte naquele concerto internacional, além de se reconhecer que a questão
social era o problema do momento, pelo sacrifício imenso,
de trabalho e de sangue, que a Guerra Européia tinha
custado ao proletariado universal, os signatários do pacto
de paz desceram a minúcias, estabelecendo um prosama
que constitue a base mínima das reivindicações gromovidas pelas massas sroletárias.
É interessante relermos essas palavras. Recordemo-las
como elemento subsidiário das nossas indagações para verificar que n5o há nenhum excesso, nenhum exagero em se
dispensar Q questiío do trabalho e á questão social as atenções máximas de que possamos ser capazes.
Na parte referente á legislação do trabalho ficou, então, n6 Tratado de Versailles, estabelecido :
Considerando que a Sociedade das Naçóes-tem por fim
estabelece? a paz universal e que tal paz s6 pode ser fundada s6bre a justiça social;
Considerando que existem condições de trabalho em
que implicam para grande niimero de indivíduos misdria
e privações, o que gera tal descontentamento que .a paz e
a harmonia universais entram em perigo, e considerando
que 6 urgente melhorar essas condições~por exemplo, no
que se refere á regulamentação das horas de trabalho, a fixação de uma duração máxima do dia e a luta contra a paralisação do trabalho, o recrutamento da mão de obra, a garantia de
um salário que assegure condições de existência convenientes,
a proteção dos trabalhadores contra as doenças graves ou
profissionais, e os acidentes do trabalho, a proteção das
crianças, dos adolescentes e das mulheres, as pensões de
velhice e de invalidez, a defesa dos interesses dos trabalbadores empregados no estrangeiro, a afirmação do principio
de liberdade sindical, a organização do ensino profissional
e técnico, e outras medidas análogas;
Considerando que a não adoção por qualquer naç5o de
um regime de trabalho realmente humano cria obst~culos
aos esforços das outras nações desejosas d e melhorar a
sorte dos trabalhadores nos seus prbprios territórios;
As Altas Partes Contratantes, movidas por sentimentos
de justiça e humanidade como pelo desejo de assegurar
uma paz mundial dur&vel, convencionaram o seguinte: "
E o seguinte consiste nos dispositivos referentes A organização da Conferência Internacional do Trabalho.
Adiante, no art. 427, as reivindicações proletárias admitidas pelas Nações beligerantes são assim discriminadas :
"Entre esses m6todos e principias, os seguintes parecem
As Altas Partes Contratantes de importancia especial e urgente:
1:
O principio dirigente acima afirma que o trabalho- não deve ser - considerado corrio uma mercadoria ou um
artigo de comércio,
2.0 O direito de associaqão visando todos os fins não
contrários ás leis, tanto para operários como para patrões.
3P Pagamento aos operários de um salário que Ihes
assegure um ave1 de vida conveniente de acordo com as
condições do seu tempo e do seu pais.
:4 A adoção do dia de 8 horas ou da semana de 4 8
horas como fim a atingir em toda a parte onde ainda não
foi obtido.
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A adotação de um repouso hebdomadário de 24
horas no mínimo, que deverá compreender o domingo semp r e que for possível.
6:
A supressão do trabalho dos menores e a obrigação d e dar ao trabalho dos jovens de ambos os sexos as limitações necessárias, que Ihes permitam continuar sua educação ou assegurar seu desenvolvimento físico.
7." O princípio do salário igual. sem distinçzo de sexo,
para o mesmo trabalho.
8." As regras editadas em cada país sgbre condição de
trabalho deverão assegurar um tratamento econômico justo
a todos os operhrios legalmente residentes no pais.
9." Cada Estado deverá organizar um serviço de inspeção, que incluirá as mulheres, afim de assegurar a aplicação das leis e regulamentos para a proteçiío dos operários.
Sem proclamar que êsses princípios e metodos sejam
completos ou definitivos, as Altas Partes Contratantes
acham que são próprios para nortear a política da Sociedade das Nações; e, se forem adotados pelas comunidades
industriais membros da Sociedade das Kaçóes e mantidas
intactas na prática por um corpo apropriado de inspetores,
espalharão benefícios r~ermanentes entre os opertirios do
mundo."
Sr. Presidente, vê-se, através dêste programa que consubstancia as concessóes mínimas consentidas ás massas proletárias, que não devemos receiar a superstição que influe
no .espirito dos timoratos quando, em face da enunciaçáo da
questão social, hesitam, tremem e mantêm uma atitude vacilante, incapazes de aceitarem as reformas impostas pelas
necessidades imperiosas e indissimulá~~eisdo momento.
Mas, referindo-nos á questão social, lícito é que perguntemos, que indaguemos no que consiste ela e que procuremos
dar a essa interrogação uma resposta que náo esteja apertada dentro das formulas partidiirias ou doutrinárias, mas
que exprima, na sua eloquente realidade, o que constitue a
súinula dêsse grave problema da atualidade.
A meu ver, Sr. Presidente, e sem que nutra pretenszo
d e traçar com exatidão os limites do assunto, a meu ver, o
problema social nâda mais é do que o resultante do conflito
dos inter5sses entre as classes dos que detem 3 máo de obra
e as dos que detêm o capital e a propriedade, e - é preciso
accrescentar - abrange tamb6m a solução de todas as desigualdades decorrentes de uma injusta distribuirio da riqueza.
Nestas condições, devemos convir que o problema social
é um problema de organização do trabalho; 6 um problema
de regulamentação do fendmeno da produção; 6 um problema
que visa também regular o consumo; é um problema que
visa suprimir as fontes de miséria, removendo as causas que
concorrem para as injustas e inaceitáveis disparidades n a
distribuição da riqueza.
Um dos mais modernos escritores, Maurice Eblé, ao formular a questão social de hoje, dizia:

"Eis por que somos levados a observar a questão
social, depois da guerra, sob o angulo da organização
do trabalho. E é o regime do trabalho, no largo
senso da ~xpressão, que devemos entender por tal
cousa. Não se restringe ele ás relações entre patrão e
operário; mas abraça o organismo da pr0du~áocom

todos os elementos que mantêm interdependentes;
mais ainda: põe em discussáo os próprios principios
que regem o sistema da produc,áo."

'

Se alguma crítica se devera fazer aos conceitos do eminente escritor, ela consistiria em afirmar-se que o seu ponto
de vista 6 restrito, uma vez que, focalizando o fenômeno da
produção das riquezas, esqueceu o fenômeno do consumo,
erigido hoje em problema essencial e convertido em elemento
indispensável de equilíbrio no jôgo das forcas economicas.
Mas, Sr. Presidente, a verdade 6 que no fundo da questão social existe uma qi~estnode trabalho. E quando nos
referimos 5 questáo de trabalho, quando a apontamos á consideração dos legisladores. quando a lembramos como problema primordial da atualidade, náo podemos de forma a l y ma pretender o estabelecimento de uma legislaçáo reguladora e crganizadora do trabalho, sem, preliminarmente, estabelecer-se uma legislaçáo protetora dos trabalhadores. O
problema do trabalho pressupõe o do trabalhador; a proteção ao trabalho subentende a do trabalhador.
Fixados, entretanto, estes elementos do problema, devemos indagar o que é o trabalhador, o que é o operario. É
pura e simplesme~te,o homem que realiza, que exercitá' a
sila atividade mecanicamente, aplicando-a A produção, mediante um salário previamente assentado? Devemos reduzir
o conceito do trabalho a um fendmeno de nátureza puramente material e mecanica, circunscrevendo, assim, o conceito do proletário, reduzindo a acepgFio social, jurídica e
econdmica dèste fator do importante e primordial problema?
Ou devemos considerar trabálho toda e qualquer manifestaçao da atividade, empregada na criação e na produção de riquezas. mesmo quando essa forma de atividade deixa dc ser
mecanica phra se transformar em atividade mental e cercbral, que se desenvolve pela elaboracão das idéias, pela renliza~,Sodas iniciativas na esfera. das cousas culti?rnis, quaiido
ela representa uma espressáo da superioridade intelectual dc
um indivíduo?
Se encarissen~oso problema atravbs do prisma partidtírio, se o esaminássemos atrav6s dos principios da doutrina
socialista moderada, úii at,ravEs da mesma doutrina estrcmada de que 6 um dos campeões nesta Casa o eminente vulto
do Deputado Zoroastro Gouveia, possivelmente, serlamos levados a aceitar a acepqiio restrita, em virtude da qual se
considera operilrio somcntc aquele quc desenvolve a rrtividado manual, mediante iletribuirUo de um sal6rio convencionado. Entretanto, Sr. Presidente, para isso, rnistér fora
considerar-se o trabalho uma simples mercadoria. O trabalho, porém, perdeu este sentido estrito, esta acepqão limitada;
assumiu os foros de uma função social, de uma fbrça econòmica, e, nestas condições, trabalho não 6 s< a produção de
uma atividade mecanicamente exercida; 6, sim, todo o emprêgo de energia no sentido da produção, de modo a alargarse o seu senso, a sua significação, para permitir que abranja.
dentro da categoria dos trabalhadores e dos proletCtrios, todos
os que, por meio de uma função mental, também exercem
atividade, tamb6m produzem trabalho, tamb6m são criadores
da fortuna piíblica ou da fortuna particular. (Huito bem.)
O SR. ZOROASTRO
GOUVEIA- Permita-me V. Ex. um
aparte, que exprime homenagem ao seu brilhante talento e
á sua grande cultura. -

O SR. ANTONIO COVELLO - O aparte de V. Ex. s6
me honra.
O SR. ZOROASTRO
GOWEIA 13 convicção minha, e sei
também ser de V. Ex., qrie o trabalho não é uma mercadoria, mas sim uma função social. Não devemos, porém,
confundir o "dever sern em matéria sociol6gica com a realidade. Na atualidade, o trabalho é considerado uma mercadoria e é por isso que os socialistas afirmam muito justamente que o que caracteriza a classe proletária, o proietariado, é o fato de ser o detentor da "fdrça de trabalhon, comprada e explorada pelos capitalistas.
O SR. ANT6NIO COtTELLO - Sr. Presidente, o aparte
com que me distinguiu o meu nobre amigo.. .
O SR. ZOROASTRO
GOWEL~
E sincero admirador de
V. Es.
O SR. ANTONIO COVELLO - . .. cujo nome sempre
declino envolvido em grande respeito pela sua elevada cultura.. .
O SR. ZOROASTRO
GOUVEIA- Bondade de V. Es.
O SR. AYTONJO COVELLO - ... vem comprovar, precisamente, as assersóes que eu lançava desta tribuna, chamando a atenção da ilustre Assembléia para o ponto de vista
partidário ou doutrin8rio de que S. Ex. se fazia expressão
e representante nesta Casa.
NBo confundo, entretanto, o "dever ser" com o "sern,
porquê poderia responder ao meu eminente amigo com as
p a l a ~ r a sde Mas Adler. quando diz que o socialismo não 6
propriamente um molrimento de classes, um movimento proletário, 6 antes de tudo, um movimento cultural. ..
O SR. ZOROASTRO
GOUVEIA
- De cultura humana.
O SR. ANTONIO COVELLO
... que visa a emanciparão de todas as classes votadas ao trabalho.
O SR. ZOROASTRO
GOUVELI- Aliiis, isto está in.;cr-ito no
manifesto do Partido Socialista de Sáo Paulo, publicado a
.i de Xovembro do ano passado.
O SR. AiiTONIO COVELLO - Sr. Presidente, se avanpo essas proposições, faço-o porquê náo me considero filiado
á corrente socialista, qualquer que seja o matiz de que se
revista. mas porquê cntcndo que o problema social. como
há pouco dizia, emergiu das necessidades contemporaneas.
das realidades flagrantes, das imposições das massas que
penetraram, organizadas, na história, e na hislória se conservaram, esigindo que fossem rcconhecidas as suqs reivindicapões e proclamados os seus direitos.
Paira acima de programas de partidos, niío sc confando
mais com as bandeiras desta ou daquela correntc rle ordem
doutrinária ou de ordem política; 6 , como eu dizia h& pouco
c o repito, uma questão siibstancialmente humana, que enfrenta as superstiçóes dc todos q u a n t o ~ainda hesitam em
proclamá-la, em reconhece-la, cm cooperar para a sua solurio; e essa soluçúo desafia o animo de todos os que pensam que as concessões e as reformas feitas no terreno das
reiviridicações sociais constituem transigências e não afirmações positivas de deveres da parte dos govêrnos, de direitos da parte dos trabalhadores! (Mzrito bem!)
O SR. PEDROV ~ G A RA É por isso que o programa de
todos os partidos incluem essas reivindicações.

-

-

-
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regosijo com a circunstancia de ver o projeto de nossa futura Constituição encarar desassombradamente o assunto,
para incluir entre os seus dispositivos aquêles que asseguravam as mínimas conquistas do proletariado moderno.
GOWEIA- Nêsse ponto, divirjo e sinto
O SR. ZOROASTRO
divergir de V. Ex., porquanto o Substitutivo, mantendu-se
ainda, dentro do direito tradicional. pelo seu respeito quiritário á propriedade, evidentemente vem tornar-se um
'tropêço ao desenvolvimento da legislação social no Pais.
O SR. ANTONIO COVELLO - Sr. Presidente, ainda
dentro desse ponto de vista, o meu nobre colega não tem razão. N6s nos distanciamos do programa que S. Ex. sustenta,
pelos metodos de ação que empregamos. Emquanto os partidários extremados do socialismo enveredam para o terreno das imposições violentas, das reivindicações ditadas pela
fôrça material ori moral de que pretendem usar, n6s nos
afastamos para uma vereda mais suáve, para a vereda do
processo evolutivo, preparando a nossa legislaçáo, para
as reformas que se impõem, jogando com o futuro e estaùelecendo as basses indispenssáveis para que se cumpram
essas transformações sem os abalos perniciosos, nefastos e
deploráveis que ameaçam as edificações políticas e sociais
dos outros povos.
O SR. ZOROASTRO
G O ~ I A
- 13 a autoridade moral, e
intelectual do orador que me leva a aparteá-10.
O SR. .QNTONIO COVELLO - Sou muito sensível e
agradecido á manifestação de V. Ex.
O SR. ZOROASTRO
GOWEIA- Ainda há pouco, o orador
dizia que foi o aparecimento das massas organizadas no
mundo que conseguiu arrebatar o pouco que já possue o
proletariado, de legislação a seu favor. De fato, assim é; portanto, julgo haver certa incoerência de S. Ex. quando
afirma que n6s, os socialistas, nos colocamos em ponto de
vista e r q d o , pregando a organizaçiio do proletariado para
arrancar o poder 6 burguezia e realizar na terra o domínio
da justiça e da harmonia econ3mica.
O SR. ANTONIO GOVELLO - Kiio incidf em incoerencia;
mas de incoerCncia. ..
O SR. ZOROASTRO
GOUVEIA
- I3 o que me parece.
O SR. ANTONIO COVELLO não está, isento o
Partido Socialista.
Devesse eu, Sr. Presidente, fazer um exame retrospectivo das incoerencias do Partido Socialista, e recordaria
ao eminente apartista que, nas vésperas da declaração da
Guerra, o Partido Socialista Alemiío, que manifestara da
tribuna do parlamento germanico a firmeza inconcussa dos
seus princfpios, enrolava as suas bandeiras, para votar os
orçamentos de guerra e, mais tarde, para aprovar as despesas com a conflagragão e justificar os excessos militares
praticados.
O SR. ZOROASTRO
GOWEIA- Foi um erro do Partido Social Democrtttico Alemão, aprovando projeto que
devia ter solenemente rejeitado.
O SR. ANTONIO COTfiLLO - Apenas estou manifestando ao meu eminente amigo a impressão que tenho.

...

O SR. ZOROASTRO
GOUVEIA- O êrro de uma organização partidária não pode prejudicar o grande ideal que representam as aspirações humanas.
O SR. ANT6NIO COVELLO - Ninguém contesta as aspirações humanas, que são as aspirações proleteias. E r a
precisamente êsse ponto de vista em que me querla colocar
e do qual me afastei desviado pelas solicita~õessugestivas
dos cultos apartes de meu eminente colega.
GOWEU - Aliis, a sua poderosa inLeO SR. ZOROAFTRO
ligência nunca se deixa desviar na discussão. Bem sei pela
atuação de V. Ex. na tribuna judiciiria e parlamentar.
O SR. ANT6XIO COVELLO - O que eu-queria dizer,
voltando ao ponto de partida, 6 que o operário, segundo o
direito industrial, é. a pessoa que, mediante uma retribuição,
emprega seus serviços em favor de outrem, e executa trabalho, quer nas oficinas, quer na própria resid&ncia, ou
mesmo quando exerça uma ocupação agricola.
Sob o ponto de vista social, diz o mesmo escritor, a que
me reporto, operário 6 todo indivíduo que não deixa inativa a sua fôrça de trabalho, pouco importando que êle produza objetos necesakrios á vida ffsica, semeie idéias, ou aumente a riqueza artística do País.
GOWEIA- V. Ex., parece-me, faz conO SR. ZOROASTRO
fusão entre o trabalho e o proletariado. N ~ s ,os socialistas,
não julgamos que exista uma espécie diferente de trabalho,
mas s6 6 proletririo o que vende sua força de trabalho ao
capitalista, diretamente.
O SR. APTT6NI0 COVELLO - O nobre colega vai retir a r a injustiça que me faz, atribuindo-me a confusão a que
alude, se tiver a paciência de ouvir os comenthrios e as observações que vou fazer.
GOUVEIA
- Tanto mais quanto 6 semO SR. ZOROASTRO
pre com encanto que ouço as suas palavras.
O SR. ANT6NIO COVELLO - Sr. Presidente, estabelecido coriccito do que 6 operário, precisada a nogCio do que
seja o trabalho. temos o dever de afirmar que todas as legisla~ões,principalmente as que se organizaram depois da
guerra européia e de conformidade com o Pacto de Paz, implantaram no seu seio princípios de proteçião e assist&ncia
ao trabalho e ao trabalhador.
Nisto, entretanto, consiste, precisamente, urna das injustiças'capitais do Partido Socialista e das legisjações avancndas. Enquanto a s medidas de proteç%o e assit&nciaaos proletdrios süo cuidadosamente elaboradas, são rigorosa e severamente incluidas nas legislações de todos os povos cultos,
de modo (i amparar as massas proletárias, no sentido material em que tomamos essa expressão, de acdrdo com as imposições dos programas socialistas - aos demais operarios
que se núo dedicam ás profissões manuais, isto é. os operários da inteligc'ncia, o proletariado culto, dsses, Sr. Presidente, que constitue a fonte d e todas as energias emancipadoraç das classes obreiras. (&fuitoòem), e que se vota com
sinceridade á pregação e ao apostolado de todas as reivindica~ões,êsses trabalhadores da idéia e do pensamento são exclufdos dos beliefícios e vantagens das referidas leis e mantidos num regime de desigualdade, de abandono e de miséria,
em virtude do qual, logo que explode o menor sintoma de
crise econômica, logo que irrompe o menor indício perigoso

para a capacidade econamica das sociedades organizadas, ficam expostas, sem defesa, aos efeitos das catástrofes
que sobre êles recáem; e, atirados á penúria, reduzidos ao
abandono, entregues á mais desoladora impossibilidade d e
trabalho, sofrem, arcam com o pêso de todos os infortúnios,
que deveriam ser igualmente distribuídos por toda a massa
prolet5ria.
O SR. ZOROASTRO
GOUVEIA
- &Ias TT. Ex. 15 injusto neste
ponto. 0 s socialistas e os próprios proletários náo se opõem
a que se legisle a favor dos intelectuais; ao que s e opõem
6 que se considerem os intelectuais como proletários, porquanto, evideritemente, s6 podem fazer parte do proletariado
quando integrados nos ideais destes para a lilta das reivindicações.
O SR. AKTBNIO COVELLO - -4í estb, Sr. Presidente,
um dos dolorosos sofismas da ação político-socialista. Enquanto seus partidários afirmam que não se opõem ás reivindicaçóes do proletariado intelectual, sustentam que êste
náo deve ser incorporado á massa do proletariado universal,
como se fosse possível distinçáo neste terreno, como se fosse
possível transigência, u m meio têrmo, em virtude dos quais
se admitissem estas reformas. não como direitos, mas como
dadivas, como inanifestaçáo da longanimidade ou da misericopdia em favor daqueles que contribuem conl o seu esforço
intelectual, com a sua cultura e com a sua lealdade para a
pregaç50 das grandes idéias emancipadoras, que constituem
o apanágio, o patrimbnio das classes proletSrias.
O SR. ZOROASTRO
GOUVEIA
- Ilação pessoal que o orador
tira, porque, n6s, socialistas, nos propomos realizar a justiça
parâ todo o mundo, mas, apenas, no momento, organizamos
as classes operárias para arrancar o poder das mãos da
burguezia, visto que ela tem na sua arma de combinaçóes.
O SR. AKT6NIO COT7ELLO - Mesmo assim, Sr. Presidrnte, sinto divergir do nobre representante do Partido Socialista nesta Casa. Não se trata de estabelecer o predomínio
de uma classe á parte. Sei que a questão foi formulada e
está sendo constantemente debatida. Ela consiste no seguinte: deve o operário intelectual ser considerado membro do
proletariado universal? Devemos estabelecer diferença entre
a condicão do trabalhador intelectual e a condi~ãodo trabalhador manual? Eis o problema formulado.
O SR. ZOROASTRO
GOUVEU- É: evidente; deve-se estabelecer.
O SR. ANTONIO COVELLO - E m muitos congressos,
em muitas reuniões proletárias se tem procurado circunscrever, reduzir a acepção. e o sentido da palavra "oper8rio". A verdade 6 que em muitos congressos predominou o espírito em virtude do qual foram igualadas as condições do trabalhador intelectual e do trabalhador manual.
Posso citar alguns casos. O Congresso Ioternacional de
Bruxelas, de 1891, aplaudiu a proposição de que "os empregados particulares e públicos são irmãos dos operários".
Ko mesmo sentido se pronunciaram o Décimo Congresso das
Bolsas de Trabalho, reunido em Blger, em 4902; e o Congresso Federal de Amiens, em 1906. AiBm disso, refere o
mesmo escritor, d e cujas informações ora me utilizo, o Congresso Confedera1 de Paris, ds 1900, reconhecera a legitimidade dos sindicatos dos pequenos proprietários agrfcolas,

que vivem do seu trabalho, e não exploram ningu6m. O
princípio sobrevivente, vitorioso, 6 por6m aquele em virtude do qual se admite a igualdade entre o proletário intelectual e o manual.
È um dos mais autorizados socialistas, o genro de Xarl
PIIars, Paul Lafarge, quem, neste sentido, vibra o golpe decisi~o,afirmando categoricamente que o operário intelectual
deve ser.. .
O SR. ZOROASTRO
GOUVEIA
- Deveria ser..
O SR. ANT6NIO COVELLO - ... iricorporado á massa
proletária porquê é êle que representa a vanguarda viva d e
todas as reivindicac,ões. Aliás, em todos os países já se reconhece presentemente a existência de um proletariado intelectual, cu.jo abandono é um crime dos poderes públicos.
O SR. ZOHOASTRO
GOWEIA- Devemos ir a essa classe,
convencê-la de que o seu interêsse 6 o do trabalhador. Mas,
por enquanto, ela 6 serviçal da burguesia.
O SR. -4NTONIO COVELLO
É este proletariado o forjador corajoso e intr6pido de todas as reivindicações; 6 este
proletariado que tem a coragem de abrir caminho á realização de todas as grandes reformas.. .
O SR. ZOROASTRO
GOWEIA- Quando abandonada a sua
classe. êle não teme as-patas camaleonicas dos partidos liberais e cle outros do Brasil.
O SR. ANTONIO COVELLO
... 4 este proletariado
que põe o seu ide?,lismo, que põe a sua atividade, que põe o
seu trabalho. o seu sentimento ao servico da liberdade e da
justiça.. .
O SR. ZOROASTRO
GOUVEM- Liberdade operária, justiça
proletária.
O SR. ANTONIO COTTELLO
... porque 6 êste proletariado que compõe a substancia ignea de que se fazem
os sonhos, de que se fazem os grandes ideais da poesia, da
beleza, da verdade, da justiça, arrebatando, hipnotizados,
as massas, que pártem atrás dêle, como pioneiros temerários para a consecuç5o dos seus grandes destinos.
O SR. ZOROASTRO
GOWEIA- esses, como Marx, Henge:,
intelectuais que souberam. pelos seus sentimentos de justiça, abandonar a esplora~ãoburguesa para servir á causa
do progresso e do trabaIIio.
O SR. -4NTONIO COVELLO - Meu nobre colega há de
~ e r m i t i reu lembre que o meu tempo 6 exiõuu e não 6 meu
prdposito estabelecer um debate que a cornplesidade e a
largueza do assunto agora não permitem.
O SR. ZOROASTRO
GOWEIA AIiáis, tenho interesse
nesse debate, porquê o brilho da palavra de V. Ex. poderia
dourar a pilula.
O SR. ANTONIO COVELLO - V. Ex. faz uma injus.tiça 5 hssembl6ia e uma outra injusti~aao orador.. .
O SR. ZOROASTRO
GOUVEIA
- Presto justiça ao orador.. .
O SR. -4NT6Nf3 COVELLO - ... porque nem existe
um manipulador de pílulas n a tribuna.. .
O SR. ZOROASTRO
GOUVEIA
- V. Ex. podia dourar a pilula dos ideais da burguesia.. .
'O SR. APU'T6NIO COVELLO - .. nem existe nesta
-4ssembléia um ajuntamento de inconcientes que se possa
VOLU,MEXV
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satisfazer com pílulas, mesmo as mais brilhantemente douradas. até quando partem de um farmaceutico hábil, como
é o ilustre aparteante. (Riso.)
O SR. ZOROASTRO
Gom-EIA
Mesmo porquê V. Ex.
fala a uma assembléia de representantes cultos.
- Está falando á, representação
O SR. VELOSOBORGES
do Po\-o. que aqni está.
O SR. ZOROASTRO
GOUT~EIA
- O orador fa:a á Nuçâo e
é o dever de todos n6s falar para o povo. A soberania, se
existe, é o povo, é o trabalhador; não são os trezentos deputac'oc de nenhuma Camara.
O SR. VELOSOBORGES- OS que aqui estão representam a Naçáo. V. Es. está unilateralmente apreciando o
assunto. E o orador está falando para os Constituintes que
aqui se encontram e para a Nação, diretamente.
O SR. ZOROASTRO
GOUVEIA
- Deve falar para o povo,
como todo r!c!iiilndo que se présa. coine. ü!iLs. é o seu
caso.
O SR. AKTBXIO COVELLO - Meu nobre colega se
deixa erribriagar pelo entusias~no,pela sedu~Z.0das doutrihaç dc que se tornou pregoeiro nesta fase agitada e tormentosa de sua vida. Conheco-lhe o fundo d e bondade e
o senso de justiça para render um preito á sinceridade
de suas com-iccóes. Mas. mesmo entusiasticamente sustentadas como o São, mesmo baseadas numa cultura vasta e
complcsu como a do cobre Deputado.. .
O SR. ZOROASTRO
GOUVEIA- Gentilezas do orador. ..
O SR. ANTdKIO COVELLO - .. .é forçoso reconhecer que o brilho das doutrinas ofusca, por vezes, 6 vista
dos mais pressurosos. mas não consegue iludir a serenidade da raziio, da conciencia, daqueles que vão ao fundo
dos problemas e querem sinceramente, também, a realização
dos mesmos postulados, não por meio de golpes violentos
e arbitrários, não pela imposic,áo, mas pela ação lenta, progressiva c inteligentemente dirigida dos tempos e dos costumes, de forma a que possamos levantar as inassas proletárias á altura das aspirações que agitamos e não rebaixá-las entregando-as ao sabor dos seus instintos, precipitando-as no torvelinho das paixões que as conduzem aos
mais repro~5veise criminosos desígnios.
O SR. ZOROASTRO
GO~TEIA 350 podem ser reprováveis nem criminosos os desígnios de arrebatar o poder autorittirio da b u r g u ~ i aque organizou a esploração, sob pretexto de criar o reino da paz e da justiça, na Terra.
O SR. VELOSOBORGES- Basta saber que se trata de
iim nssollo pa1.n 1\50 podcrinos considerar como consa rea11z&vel.
O SR. ZOROASTRO
GOUVEIA Então, V. Es., numa
guerra, como soldado do Brasil, recebe ordens para um
assalto e niio as cumpre?
su
- S C O I I S ~riiferenic.
O SR. T 7 ~ ~ o BOIIGES
(Trocam-se outros veementes apartes entre os senhores Zoroastro Gouveia e Veloso Borges. SGam demoradumenle os tialpnnos.)
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O Sr. Presidente - Atenção! Está com a palavra o senhor -4ntonio Covello. Peço aos nobres deputados que conduzam os debates com serenidade.
O SR. AXTbXIO COVELLO - Sr. Presidente, desviado
do assunt.0 pela atração dos apartes, a que procurei res-

ponder serenamente, prevaleço-me deste instante de calma
talvez passageiro, efemero, - para voltar ás considerarócs que ia desalinliavadamente fazendo.
Afirmava eu. Sr. Presidenlc. qiic. eslabelccida a regra
da iguadade entre os proletarios intelectuais e manuais,
verificada a existência de uma legislação protetora do trabalho e dos t.rabalha,dores manuais, mister se fazia desdobrar essa legislat.50~estendendo a órbita das suas medidas
protetoras tambem ao trabalho intelect.ua1 e aos proletários
intelectuais.
3Z6dicos. engenheiros, advogados, jornalistas, professores, cientistas, compóem uma vasta classe, que é deposikíria ,do palrimônio cultural das coletividades e encerra a s
reservas fundamentais da energia construtiva das nacionalidades.
:iceniuava eu que. em conseqiicncia d a desigualdade
das lcgislacões, não era, de forma satisfatória, atendido o
problema ,do abandono da classe dos operários intelectuais.
?;este sentido tive oportunidade de formular a emenda cuja
sustenta~ãofiz por escrito e que neste momento renovo, apelando para outros argumentos c razões.
-4 primeira emenda qiic. a respeito do assunto, foi trazida ao conhecimento desta augusta SssemblBia, partiu do
meu eminente e querido amigo, representante do 3faranb5o. Sr. Carlos Reis, que visando a protey.50 do trabalho
i n t ; ~ l ~ ~ L ~i n
~ la-lO. C ~ -aa aplica~5o desta medida protetora
para trabalho de tal natureza.
O SR. C-XRLOS
REIS - Agradeço a generosidade de
V. E s .
O SR. ANT6NIO COVELLO - E' plena e estrita justica.
O SR. CAFGOS REIS - V. Ex. quiz emprestar ao meu
trabalho o vulto que a sua palavra autorizada lhe podia
dar. Isto me faz lembrar uma lenda em que o mágico transformou a pedra tdsca na mais p~.cciosa pcrola. cn1.r.e os
hindús. Assim faz V. E s . COM O meu modesto trabalho.
O SR. ANT6i\;IO COVELLO - Desejaria ser esse mágico. para efetivamente, realizar milagres como o que Sua
Es. rcferc. Lnmentavclmente, o quc se verifica e o inverso: o di3mant.e polido. o brilhante cheio de fulgurações
do nobre Deputado se apaga em minhas tbscas mãos.
A sinceridade do meu propósito, entretanto. Lera focalizar o assunto. .
O si:. CARLCS REIS - Brilhanlissimns. nli:ís. as alam a s de V . Ex., no desevolvimento do seu discurso.
O SR. -4PU'TOXIO COVELLO - .. . que, ao depois, também foi objeto d e outras considerações d a parte do eminente Deputado. Sr. Euvaldo Lodi que, em carta dirigida
no Diário da Noite e publicada a 20 do corrente, esplicava
o sentido de uma emenda substitutiva que iniporta, corno ã
. cio ilustre Sr. Carlos Reis, na proieçáo do trabalho inteiect.ua1.
~ preciso, Sr. Presidente, desfazer-se u m a confusão.
é a p r o t e á o ao trabalho intelectual que reclamo porque
esta jd ;c acha\-n estabelecida no art. '72. C; 24, da Constiluiq5o (!I? S i . O que pretendo demonstrar. segundo as min h a ~piiiicas fiircas (Sno apoinclos) aos iliistrrs mmen-ibros da
A~sc*mhl4l,?15 que, além da proteção ao trabalho intelectual,
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se devem estender as medidas de proteção do trablilhador
manual aos trabalhadores intelectuais.
O SR. CARLOS REIS - É o que está na minha emenda:
- aos operários da pena.
O SR. ANTONIO COVELO - Mas não só aos operários da pena. Aos oprários do pensamento.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA Note O {)rador que não
nos opomos a que essas classes sejam beneficiadas. Fazemos restrições ao conceito de que as mesmas se integram'
no proletariado, porquê isso não é exato na atualidade.
O SR. ANTONIO COVlELLO - Renovo a minha afirmativa.
O ponto de vista em que me coloco é precisamente o oposto ao advogado pelo nobre representante socialista nesta
Casa. O que afirmo é justamene que estão integrados no
proletariado universal todos os operários intelecualis (Muito bem!). Excluamos aqueles que, pela condição de proprietário, com patrimônio pessoal, não precisam de retribuição,
e de salário para o seu trabalho intelectual. Mas, desde que
o operário intelectual desempenhe uma função produtora;
desde que aplique atividade mental, quer seja na elaboraç,ão de iniciativas científicas, industriais ou comerciais:
desde que semeie idéias e seja publicista; desde que êle
crie o souho e a beleza e se transforme num artista que multiplica, atravez da magia do som, da luz, da cÔr e da linha,
tudo quanto a mente c JDcebe de elevado e nobre; desde que
êle precise, para o seu trabalho, de uma remuneração proporcional ao esfôrço que desenvolve, e necessária á manutent;ão de uma existência digna, - êsse homem é proletário. E qualquer que seja o conceito que do proletário façam
os partidos socialistas, avançados ou moderados, estes não
poderão opor-se áquilo que é uma lei natural, em virtude
,da qual se verifica a integração e a igualdade de todos os
homens, pela prática do trabalho remunerado, como condição essencial á própria vida.
O SR. CARLOS REIS - A própria Rússia tem o maior
culto pelos seus operários intelectuais.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Em parte .alguma do mundo, como na Rússia, tanto se respeita e se eleva o trabalhador inl.electual.
O SR. ANTúNIO COVELLO - Esperava êste aparte para
responder ao emiente colega que, embora S. Ex. afirme
que é na Rússia que se valorizam 9s intel~ctuais, os fatos
desmentem essa asserção. E o que vemos na França, na Alemanha, na Inglat.erra e na Rússia é o ~acriffcio .deshum~
no, é o sacrifício completo das classes lDtelectuaI~, r~peh
das por uma superstição socialista, condenada á mIsérIa, ao
infortúnio, ao desapare~imento ...
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Engano de V. Ex. Na
Rússia os intelectuais são altamente considerados.
O SR. ANTONIO COVELLO - ... porquê êles são consideradoscomo elementos de desigualdade social e representam a superioridade da inteligência. (Palmas.)
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Pawlov, um dos maiores
sábios da Rússia recebeu o ano passado, como presente do
Govêrno, quasi 500 :000$000 par~ continuar as suas pesquisas, isso em dia de seu natalíCIO.

-

O SR. ANTdNIO COVELLO
E, em contraposição,
auantos professores, médicos e advogados, abatidos pelo
fuzil bolchevista, sacrificados pelo martírio, reduzidos á impotência, Pela intolerancia bolchevistica, pelos desmandos
de uma ditadura de classe, que é aqaela contra a qual nos
revoltamos, porquê o que queremos, não 6 a predominancia
de uma classe, mas a contínua ascenção de todas as classes
para um idéal de justiça, para um id6al de igualdade, para
o idSal de reconhecimento dcis suas legitimas aspiraqões!
(Palmas.)
O SR.ZOROASTRO
GOUVEIA Não 6 O que desejajs; mais,
de fato, 6 0 que há: a dominação ditatorial da classe burevéso.
O SR. ANTONIO C O V E U O - VOU terminar, Sr. Presidente, e, por isso,, peco aos nobres colegas não me interrompam. devido á eximidade do tempo.
Poderia obtemperar ao meu nobre colega que as estatísticas demonstram que nos abrigos noturnqs, nos refúgios
da miseria, a porcentagem rnaior é composta de intelectuais reduzidos á desgraça, de homens de cultura, de caráter e üignidade, que, sucilmbidos diante das catástrofes
ec.onCmicas, são levados a implorar a misericórdia particular e a envolver-se no anonimato da assistencia pública,
Para não morrerem de fome e miséria, o que representa
uma vergonlia e um estigma indeldvel para a civilização
contemporanea.
Sr. Presidente, a minha emenda visa precisamente,
êsse fato: a proteçáo ás classes proletarias intelectuais.
Penso que, em rápidas considerações.. .
VARIOS SRS. DEPUT-mos
Notáveis. (Apoiados.)
O SR. ZOROASTRO
GOWEIA- Notáveis, dentro do critério que adotou o orador.
O SR. AXTOXIO COVEUO - ... e dentro de minhas
possibilidades, levei ao espírito dos nobres membros desta
Casa a certeza de que não propugno uma tése falsa.
O apaio de 17. Es. fortalece a
O SR. C;RLOS REIS
minha emenda.
O SR. ANTONIO COVELLO
Marchemos para nossos
destinos. Elaboramos, neste momento, a Carta Biisica da
nossa organizaçáo política, social e econ0mica. 0 s escritores
que falam da organização do Estado sob forma t é c n i ~ aaconselham que, estabelecidas as finalidades, definidos os 0bjetivos, vroporcionemos A elaboração do nosso trabalho
um material adequado aos propbsitos que temos em mira.
Não podemos fugir ao imperativo da época que atravessamos. li. a questão social que se ergue, nítida, forte, magna;
dorninadora, como a preocupação máxirna de todos os g0vernos e de todos os estadistas.
A nossa Constituiçáo, baseada na organização republicana e representativa dos poderes, deve, dentro de sua estru. tura, ao lado dos seus dispositivos, como andaimes preparatórios para o futuro, conter preceitos, regras que permitam o advento de todas as reformas e de todas as medidas
reclanladnç p;lo espíritc renovador cOntempOrane9. São
essas providencias que propugno e, entre elas, a de
trata a emenda que tive a honra de submeter 5 apreciaçao
da. Assemblbia.
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Vemos, assim, o organismo nacional estruturado segundo linhas severas, linhas cuidadosas, linhas sábias, que
mereceram a consagração da experiência de quarenta e
t.antosanos de vida, republicana e democrática. :Mas o futuro nos aguarda e, dentro dêle, as reformas aconselhadas
pela sllbedoria de todas as nações' que lutam braco a braço
com o problema social.
'
Não devemos fechar o nosso ouvido ao rumor dos desabamentos que se efetuam dentro do cenário do mundo. Não
são écos de convulsões que se operam fora do nosso planeta; são VOzes da realidade que nos advertem; e é para que
esta realidade no dia de amanhã não se converta num drama sanguinolento e trágico, para que possamos reagir com
a sinceridade de nossos propósitos, com a lealdade do nosso
espírito de justiça, ás reivindicações impostas pela fôrça
que devemos, desde já,preparar os elementos renovadores
:Do futm'o Pacto Constitucional, para admitir essas reformas~ desdobrando sõbre a imensidade de nossa Pátria, sôbre
a totalidade da população brasileira, a bandeira benfazeja
de paz para que todos saibam que, deb~lixo da proteCão do
GovGtno Brasileiro, no futuro regime, çientro da nova República, as classes se integram, no pensamento nobre e elevado da justiça social! (Muito bem; muito bem! Palmas no
recinto e nas galerias. O orador é vivamente cumprimentado.)
Durante o discurso do Sr. Antônio Covello
o Sr. Cristóvão Barcelos, 2° Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Pacheco de Oliveira, 1° Vice-Presidente.

8

o Sr. Presidente - Tem a palavra, para explicação pessoal, o Sr. Pedro Vergara.
O Sr. Pedro Vergara (Para ea:plicação pessoal) - Sr. Presidente, 81's. Deputados. Está quasi terminada a missão que
o Povo nos confiou de elaborar uma carta política fundamental, que seja, ao mesmo tempo, a· expressão das suas tendências, como ainda, e sobretudo, que seja capaz de garantir
todas as liberdades, sem prejuízo da ordem e sem peias á ação
normal ou excepcional dos govêrnos.
E desde já podemos dizer que procuramos plasmar êsse
objetivo dentro da própria democracia liberal.
Em verdade, Sr. Presidente, o fenômeno politico brasileiro, que desencadeou a revolucão de Trinta e determinou,
depois, a formação desta Assembléia, tem característicos $uigeneris, que o colocam num lugar á parte, em face dos fenômenos similares, contemporaneos.
Assim, - as revoluções que conturbaram ·a vida política
da Europa, logo em seguida á guerra, ou no seu decurso, não tinham por fim restaurar uma situacão anterior, solapada, nem repor um estado jurídico, violado ou vencido; todas
essa!>; convulsões atentavam contra um despotismo que era
quasi tão velho como as nações e os povos que os sofriam;
assim, a implantação do espírito e das leis democráticas nesses -paízes era uma realização inteiramente nova, inusitada;
nem a Rússia, nem a Alemanha, nem a Á.ustria, nem a Polônia, nem qualquer das novas nacões que se formaram com o

desmembramento de outras, - haviam gozado anteriorment e das outorgas e franquias democráticas.
Entregues dessa maneira, com o improviso do autonovêrno. ao pleno gozo das liberdades civís e ~olíticas,sem
ã prévia e nicessária preparar20 - cedo se desagregaram as
f0rcas coniunadas e estimuladas ela vitória e - i m ~ l a n tadã a desórãem nas massas e nas-elites, foi preciso retòrnar
5 vioI6n.cia pvs impor o respeito 20 GovCrno c possiuilitar
o exercicio eficiente das su,as funçoes.
As novas democracias européias, portanto, não surgiram
Dara reconauistar um direito sonegado, - nem sossobraram
pela sonegação do direito que conquisiaram .
-4s ditaduras e os governos de ,autoridade aue
- - dominaram a Europa foram menos um golpe d e fôrça ou de a s ú cia, uma usurpação e uma preterir.50, do que um produto
espontaneo da vicia social em que as próprias massas se
acumpliciavam com a exasperação do poder.
Mas o Brasil não conquistou em 1930 as outorgas e
iranqiiias democráticas; esse patrin-iònio liberal, d a nacionalidade, sempre acrescido e enfibrado de novas conquistas e
estimulas tinha sido o produto de um duelo que durava já
um século e meio; preparado com as primeiras conspiraçõ~s
da coldnia, com a inconfidência mineiria e com a revolucáo
de 1817, - nasceu e se desenvolveu na Independência, cÕm
os poderosos movimentos de opinião e de fôrça que foram
as lutas, a s convulsões e as guerras civis de 1824, de 1831,
de 1835, de tS170. de 1889, de 1893, 1910, de 1921, 1923, 1924,
de 1926.
Pode-se dizer que a história do Brasil é a história do
seu liberalísmo; é o proteiforme e o repetido conflico das
suas aspirações de evolugão, de progresso e de liberdade,
com as bases conservadoras e moderadoras ou reacionárias
da sociedade e do Estado.
Ora, em 1929 e em 1930, os dados do problema brasileiro eram os mesmos do passado: de uma parte, o Povo que
afirmava e defendia a sua tradição liberal; de outra parte,
o poder que ofendia e desconhecia essa tradiçuo, para reafirmar a outra tradiçao g6mca dos governos de fòrça da colònia e do ImpBrio.
Assim, caiu a Velha República, porque era a hipertrofia da autoridade, e venceu a revoluçáo, porque trazia do
passado e do presente, u m mandato, que era a própria mem6ria das glórias e das esperanças da Raçáo.
Seria absurdo, portanto,
que esta Assembleia, emanada do Povo. e'rpressáo das mesmas aspira~õesque operaram a reaçiio democrática de 1929 e a revoluç50 liberal de
1930,
acabasse por traír esse mandato e em vez de entregar ri Kaçáo uma carta política, impregnada das .;uns tendências e esperanças, lhe puzesse nos artelhos a s grilhetas
da f6rça e da ditadura.
Aqueles que desejam êste resultado, - aqueles que
pregam para o Brasil um regime de autocracia absolutista,
sob o disfarce de certos rótulos modernos, - se iludem com
as aparências ou raciocinam como sofistas.
Porquê certas nações não puderam ser governadas pelos
principioç democráticos e se submeteram, voluntariamente,
á ditadura induzem que a democracia está falida; e como
o Brasil atravessa uma crise normal de reorganização, sustentam que o Brasii não pode ser governado, tambem pelos
mesmos princípios democráticos e que é preciso aplicar
~
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igualmente ás id6ias e tendências políticas do Brasil, um
sistema de galés.
Nada mais calvo do que êste êrro.
Ainda no mês passado, um dos mais eminentes escritores políticos contemporaneos, num estudo notável, escrito
para a grande revista anglo-francesa - "L'esprit international? - enumera todas as causas que influiram para a
desorganização das novas democracias europeias, e para a
implantação nesses países de um Estado autoritário."
De modo geral, segundo adverte Mowat - são três as
razões dessa transformação: - a guerra mundial, a crise
econômica, e a aplicação dos segredos da ciência ao govêrno.
O primeiro dêsses fatores, a guerra mundial, imp6s um
esfôrço excessivo, ao sistema politico e social de todos os
países beligerantes, com exceçáo, talvez, dos Estados Unidos.
-4inda que tenham ganhado a guerra, os Estados democráticos, parlamentares, diz Mowat, estavam esgotados.
As despesas enormes da guerra levaram os povos a duvidar do rendimento da democracia.
O imenso fardo de impostos, com que as democracias
foram obrigadas a sobrecarregar as populações contribuiu,
ainda para diminuir a popularidade dos governos democráticos, e empobrecer tarnbem a burguezia, que, at6 então, era
a cIasse dirigente.
A redução do prestígio com que a guerra mundial havia aureolado a democracia, foi ainda agravada pelas perturbações sociais de após guerra.
O desemprego espalhou por toda a parte a miséria, e,
segundo toda a aparência, os governos democr6ticos nada
podiam fazer para suprimi-lo. Muito peor: todas as inbrvenções dos governos democráticos, instituição de tarifas
aduaneiras elevadas, a sua arregimentação e o seu contrdle,
não fizeram mais do que aumentar o desemprego.
Os ditadores ofereciam tamb6m um programa de
grandes obras públicas, a inflação ou a deflação sistem8tica,
e outras panaceas contra a desocupação. E os povos esgotados, acrescenta Mowat, se voltaram, então, para os ditadores, - por isso que, nos momentos de perturbação social
ou de depressão profunda, eles se voltarão sempre para
aquilo que 6 novo. i esta, igualmente, a observação de Greg6rio Tarde, ao assinalar que o poder se transforma pela novidade das fórmulas e das soluções, quando os velhos principios se mostram impotentes para resolver uma crise determinada. (V. Les transfomations d u pouvoir, passinz.)
Nessas condi~õees,como observa ainda Mowat,
os
golpes de Estado, são relativammte f6ceis de fazer e uma
vez que o poder foi obtido por um golpe de Estado, as invenções científicas que estão á disposição do GovBrno
podem ser empregadas para tornar outra revolução quasi
impossível; o aeroplano, o tanque, a bomba lacrimog&nea, e
os meios modernos de comunicação rápida, tornam, de fato,
o govêrno dotado de tal autoridade, que não recua diante de
qualquer meio, - e B quasi impossfvel de derrubar.
É assim que, no presente, a democracia quasi desapareceu de metade do mundo.
Monat passa a sustentar de novo que foi a guerra mundial que produziu a modificação do caráter da democrácia
na velha Europa; e que foi ainda a guerra que lhe fez perder a segurança de si prõprio, que lhe deu confiança na di-
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tadura e a impele a apoiar com a fdrça do seu Peso e do seu
niimero, a um homem ou a um grupo de homens. "De fato.
a última guerra nos deixou uma herança terrível:
a fé
na violên6ia".
E!a criou, tambhm, a esasperação, e deixou, além disso,
de si, um legado de medo e de ansiedade.
-4s Nações, com efeito, se deram conta de que a guerr a moderna náo é mais um duelo de armas profissionais,
mas uma luta de vida e de morte entre os povos, com a
persnectiva de ser exterminado em caso d e derrota. Bste
m e d i alucinante de desastres futuros, impossíveis de reparar. e sem limites. tornou a democrácia inauieta: èsse medo
l h é tira a confiança em si mesma, torna iimida, e inclina,
portanto, a se deixar arrastar á violência e Q ditadura.
Outro resultado da guerra é que ela confiou 5 sociedade á ação de peritos.
-4 preparaçáo para a guerra ou a defesa nacional são
essencialmente t.écnicas, - alguma cousa de complioado e
secreto, que constitue uin mistério para o povo.
Por consequência, a democrácia, que é o negócio do homem médio, de senso comum, de esf6rço não especializado,
não tem outro mcio do que bater em retirada, e deixar ao perito e ao técnico a direção. Por todas essas razões, conclue
aquele escritor - a cultura inteletual, o senso po!ítico, o
govêrno de si mesmo, estio em babo; a ciência, a violência,
o autoritarismo, estão em alta; tudo 6 dirigido.
Todavia, é o próprio Mowat que afirma, com absoluta
segurança: que se a apreensão da guerra puder ser afastada, as forças da liberdade e do govêrno por si mesmas retomarão a vida entre os povos do Oeste e do Centro da Europa: "para que a democrricia floreça, 15 necessário no interior
do Estado, a segurança, a arbitragem." (V. L'Esprit inter.
national, fasc. de Abril de 1934, págs. 2 4 5 e 248.)
Todos vemos, Sr. Presidente, e Srs. Deputados, que
nenhuma dessas causas influiu no Brasil para desencadear a revoluçZo de 1930: o Brasil não saiu de uma guerra,
nem se prepara para uma guerra; conseguintemente,
não somos um nais cuia democrricia inci~iênte tenha de
perder a confiança no seu govbrno, porquê-o julgiie fraco,
que deva, por isso, recorrer á violkncia de um Estado autoritário, como Única solução.
Somos, sem dúvida, um povo onerado de impostos,
mas esta situayão preexistia ao movimento dc Outubro, e
estavamos por outro lado longe do estado de confisco em
que se encontram certos povos da Europa.
Não lutamos com o desemprego sistematizado. Não
somos um povo que tenha atingido a desesperação.
Kão temos nenhum legado de ansiedade ou de medo
que nos coloque diante dos olhos o fantasma de uma guerra
próxima. Não abdicamos da capacidade de governar, de fazer e de executar as leis, para atribui-Ias aos peritos, senhores de uma ciência hermética.
Somos, antes, um povo que, por tradiçiío e por conyeniência, detestamos a ditadura e queremos o governo de
n6s mesmos.
Os próprios homens que fizeram a revoluç'io, foram -0s
primeiros a proclamar a necessidade dos quadros legais.
O próprio Chefe do Governo Provisório, dêsde que subiu ao
poder, só teve a preocupação de dar uma Constituição ao
Pais. Dentro desse des2deratum, náo houve exceções dila-
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tórias : pouco depois de ascender ao poder, mandava organizar- o Código Eleitoral; mas este Código estava pronto, marcou as eleições; depois, desejoso de convocar a Constitulnte, era èssc mesmo govêrno que simplificava as tramitaçóes da ap~iração;e quando, por fim, os tribunais proclamaram o nome dos eleitos, o governo convocou esta Assembléia, não obstante as anulaçóes parciais que se verificaram.
Mais tarde, - quando esta Assembléia já estava reunida, nas horas de crise e de ameaça - eram os soldados do
Govêrno Provisório que lhe garantiam a estabilidade.
-4ssim, Sr. Presidente, e Srs. Deputados: pela voz,
pelas atitudes, pela ação e pelas tendências do Povo e do
Governo, - mesmo quando este Govêrno é revolucionário,
- somos contra a ditadura; o nosso polo 4 a democracia
liberal; temos fé nas idéias e diretrizes que nos legaram os
nossos antepassados; e, quando nos voltamos para o dia de
ontem, não vemos os destroços e a s ruinas que a democracia tenha causado á Nação; mas vemos que foi precisamente a democracia que nos salvou da desordem e da prepotencia, como uma idéia fdrça, como um "Deus es-machinan, como um ponto de referência no tumulto e no naufrágio.
Todavia, Sr. Presidente, - devo assinalar que as idéias
políticas essenciais de um povo é no sistema de govêrno
que se esteriotipam. -4 nova Constituição que vamos votar,
adotou o principio representantivo, - mas não podia adotar, igualmente, como governo, o sistema de gabinete.
É que, antes de tudo, o Brasil se encontra numa confluencia de aspirações: todas a s suas correntes de opinião
política. ponderSiveis. se defrontam nesta hora, e nesta Assembléia; aqui estamos nós que, durante toda a nossa vida
pública, longa ou recente, defendemos o sistema presidencial; aquf estão aqueles que, de armas n a mão, nos comícios
e nos parlamentos, pr6garam e erralçaram o sistema d e gabinete; aqui estão ainda aqueles outros que exigem um socialismo radical e aqueles que se contentam com uma tutela
jntervencionista do Estado na esfera da atividade privada;
aqui estão tambóm êstes outros que pleteiam por um Estado
absolutamente agnóstico e leigo, ao lado daqueles que polemizam em favor de um Estado interconfissional; e aquf
estão. por fim, os partidArios de um Estado forte, rigorosamente autoritário, ombreando com os pregoeiros de um
Estado moderado, com as suas tradições jurídicas, sem estrangulamentos e saltos monstriiosos. Se elaborassemos e
votassemos uma Const.it.uigáo dogmática,
que fosse rigidamente parlamentarista. ou. de todo em todo presidencial,
ou toda enfibrada de socialismo ou de intervencionismo, ou
por completo ditatorial, ou cor inteiro religiosa ou agnóstica,
teríamos lançado dentro no próprio terreno constitucional
a semente das futuras discórdias e conflitos.
Ora, neste desafogo das tendências profundas da naeionalidade, náo 6 possível adotar uma diretiva determinada,
de modo exclusivo, sem violar e decepcionar as espectativas
de outra tendência concomitante e lateral. Por isso a nossa
Gonstituicão cão node ser a e x ~ r e s s ã ode uma ou outra
dessas múltiplas correntes de ophiãu que confluíram neste
grande esttiário: a nossa Constitui~ãodeve, antes, estereotipar a m6dia dessas opiniões.
Estamos aqui, portanto, para firmar um compromisso
para ajustar uma transação no domínio das idkias.

-

-

Felizmente, não somos um povo desvairado peIa paixão;
ainda assim nos diferenciamos dos povos da Europa que,
e n ~ e ~ e c i d otodos,
s,
no tumulto e no toque-toque dos estremísmos trepidante-. perderam a f a c ~ l d a d edos compromissos. das soluyões inLermédias. qiie 6 0 , rm toclos os tempos,
a Única s a l u ~ ã o possível 1~31.3 evitar o absoliitismo e a
anarquia.
Gm eminente escritor observa como, de fato, na velha
Europa, as paixões se inflamarani "et I'esprit des ccmpromis
fut supprimé ." Quando os compromis~os são impossíveis,
diz êsse mesmo escritor, - a sociedade E reduzida aos estremos: a ditadura de u m Indo, a a-narquia c',e outro.
Foi nasim que a guerra européia desferiu um golpe terrível na democracia parlamentar que nãe ~ ó d efusciouar
facilmente sem recorrer aos compromisco~. (1'. ?uIor'\l;al.Ln
crise des dites, in L'Esprit International, loc. cit.)
Em verdade, a razão principal da desordem a que foram arrastadas as nações safdas da guerra, - foi precisamente a adoç5o de um parlamentarismo estremado, a que
não corresponde, como estrutiira social, uma poderosa organização da opinião e dos intergsses.
Libertas do absolutismo - essas nações exasperaram a
velha fórmula revolucion&ria, do gov8r11o do povo pelo povo,
e fizezõm do princfpio reprisentativo um oraculo infalivel. D a i o predominic incontrast5vel do parlamento e a
subordinação servil e deliberada do Executivo 5s assemtl6ias.
Ora, Sr. Presidente, se é certo que o Parlamento é o
meio de controle eficaz contra a ditadura insidiosa e sobrepticia do Eseciiti\-o. - I? se C. tnmhdm. verdade qiic 36 o Parlamento é que pode adotar medidas e soluyões qi;e ccniportem as diacilssões de oi*ricmgeral. como s.50 as leis no seu senn3o 9 mrrios mato. tnmbfm, como observa
tido tíScnico,
Burdeau, esse plignnz e hrilhanfc pregoriro do pnr1arneni:trismo,
qiic a di-frsn sncial e r~con0rnicado iiidividuo cxige
oiitros métodos; o problema monetfirio, a tarifa fisca:, o estatuto dos sindicatos. a relação entre o Estado e as empr8sas privadas, em suma todos o3 problemas que os podefes
piibliccts sRo obrigndos s encarar como coa3equda::ia da lntromissão pngrcssiva do poder pfibiieo na vida sccial, implicam numa argumentaç80 pontilhada d~ oif~ris.de inforrnayõcs. isto 6, d c disc~~ssão
de tbcn'icos. Sem Siivida, pode-se
dizer. com l e l a ~ i i oA Europa, que esses problemas n5a silo
de hoje e que de h5 milito as camaras legislativas se preocupam com a organização do trabalho, as tarifas aduaneiras,
R assiçtencia social. os orçamentcs industriais.
Mas, adverte ainda Burdeau que, depois da guerra, a
atmosfera das sessões legislativas onde se estudam.. se debatem e se resolvem aqueles problemas, náo é mais a mesma;
o angulo pelo qual são eles encarados, jB é diferente; outfor a essas questões estavam ligadas a uma doutrina política
que assegurava uma coord$naçào, uma continuidade feliz ent r e as suas soluções. Hoje, cada um dêsses problemas se
apresenta com toda a brutalidade de uma reivindicação social. Nos Estados novos, sobretudo, sublinha aquele autor,
exatamente ali onde as doutrinas políticas, sem tradição na
história nacional, são substituídas pelas- teorias econ6micas;
- nesses países, os interêsses prlmordials do Estad-o são sacrificados em proveito de um ganho imediato, muitas vezes
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ilusório. de que beneficia a parte mais numerosa ou a mais
hábiI da coleiividade .
Ora, precisamente quando os problemas 'que assinalamos
assumem êsse aspecto de acuidade, - "é exatamente quando
o -arl lamento os reivindica. como sendo da sua competêncian.
E 6 assim que o poder.legislativo se sobrecarrega de uma
carga de funções que ultrapassa e dessora todas as suas energias e possibilidades.
O mais grave de tudo isso é que os parlamentos não açsumem essa atitude absorvente, senão com o propósito deliberado de limitar e amesquinhar a esfera de ação do Executivo.
Impelidos pelo mêdo de um retorno histórico aos regimes de f0rça e absolutismo, de que tinham saído, - os novos legisladores tomavam uma atitude irredutível e criavam contra o absolutismo do Xxecutivo, o absolutismo do
arl lamento: os revolucionários se faziam art ti da rios da
reacáo .
Mas. agindo dessa maneira, us constituintes de apósguerra comprometeram o siatema parlamentar qa mais tremenda das aventuras, - porque, não ostando as camaras
preparadas. nem qualificadas, para assumir os encargos que
se atribuiam. - se revelam dentro em pouco impotentes;
nessas condições, não são elas, apenas, que são atingidas pelo
fracasso; 6 tambem a f6 no valor dos princípios parlamentares.
Sem dúvida, no comepo, as camaras se moveram animadas de entusiasmo e de esperança: - mas, cedo submergiram; não puderam desempenhar a missão que se propuseram; e. tangid:is pelas dificuldades econfimicas, ao mesma
tempo em que se afirmava a esterilidade dos processos empregados para favorec4-Ias, - a massa popular se desligou
dos seus reprcscnlanfFs diretos para repor a sua confiança
no Eseculivo. (V. Rurdeau, Le ~ é g i m eparlamentaire duns
les conslitutions e?tr«p&ennesd'aprés-guerra, pags. 48 a 51).
Essa e ~ n s p e r a y 5dn
~ principio representativo, que !evou
a um esccsso do pnrlam~.nlarismo, havia de produzir, pelo
desastre de tantas esperanças, uma reação em sentido contrhrio; o do parlamentarismo puro se havia de passar á ditadura: do Legislritivo se daria um salto para o Executivo; de
uma fdrça sc passaria para outra.
Siío era, contudo, a democracia liberal que falhava:
era o seu excesso; e, por isso, um pensador e soci6logo
frances pOdc afirmar que c desmanti!lo da democracia no
npps-piierrn ri50 cr:i a decndcincia. iieni a morte, - mas uma
crise dc crescimento.
Todavin, Sr. Presidente, e Srs. Deputados,
não me
parece que Burdeau tenha focalizado, com a devida acuidade e sistematizapão, o ponto capital da crise, quél osplica, de modo saliente, a incapacidadle do parlamentarismo,
nas modernas democracias.
Quero aludir, ft desorganização da opinião, ao regime
de facçóes imponderáveis, de segmentaçáo e fracionamento
das tendências políticas das novas, como das velhas, nacionalidades europ6ias.
O parlamentarismo, Sr. Presidente, é, antes de +do,
uma resultante da vida dos partidos e s6 pode produzir os
efeitos e benefícios que lhle são atribuídos com louvor,
quando esteve, estruturado numa dupla corrente de opinião; quando correspondeu a uma dualidade de part!àos.
com a fôrça social e politica neoess5ria para se substituir e m e se manterem no poder. &ste foi o segredo do seu
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nascimento, do seu triunfo e da sua prosperidade na Inglaterra.
Ambos apoiados na propriedade rural e na indústria,
ambos aristocr&ticos nos seus fundamentos, - os velhos
partidos ingleses, os "tories" e os "whigs" sempre se alternaram no poder e sempre imprimiram ao govêrro o cunho
das aspirações nacionais que encarnaram. Entre essas duas
correntes caudalosas e largas do espírito inglês, - não
havia iugar pala a mesopotamia de outras ideo1ogi:ts e tend8ncias com a mesma força numérica e o mesmo prestigio
social.
Hoje mesmo, quando ste apresentam na arena os trés
partidos, - o Conservador, o Liberal e o Trabalhista, não se pode dizer que a velha tradição dualista haja periclitado; - pois o que é certo é que, hoje como untem, o
paralelismo de duas farças preponderantes, incontrastáve;~,
continua a dominar o País.
Ontem, eram os totoiz e os whigs que possuiam a hegemonia dual da política inglesa - não obstante s interferència de aspira~óesdiversas e episódicas, como os sonhos
redentoristas de O'Connell, a Liga Agrária de Parnell e a
nacionalismo de Redmond .
Hoje, o duelo se trava entre coliservadores e trabalhistas; os liberais estão batendo em retirada oii se alistam sob
as bandeiras inimigas. Ainda, h& dois dias, noticiava o
telégrafo que dois filhos de Lloyd George, chefe do Partido Liberal, ambos deputados liberais, iam aderir ao partido trabalhista.
Creio que é esta situaçao privilegiada, esta organização
da opinião pública, o que empresta á Inglaterra dos ncssos
dias a resistencia necessária para vencer a onda de anarquia social ,j& em marcha e os efeitos da transformar;Uo do
caráter inglès dr: particularista em comunitário, que observamos no ap6s-guerra.
S6 a opbião organizada em duas forças paralelas, ou
pelo menos e m fdrças que se correspondam cm prestigio
numérico e social, - poder6 permitir a vida eficiente do
parlamentarismo e poderá evitar 3 desordem e a ditadura,
Emilio Veysset, num livro recente "De Ia necessite des
partis organises en régime parlementaire", focou do frente
a dificuldade e feriu o ponto central da questão.
Demonstrou que todos os países que adotaram o sistema parlamentar, no sobrevento da guerra, c sc desarticularam, depois, ate a anarquia, para remontar, em seguida,
ao a~olulisiilo.- chegaram n Oste estado de cousns, porque
a opinião se desorganizou, os partidos se fragmentaram e
faltou, tanto ao parlamento como ao Govbrno, um ponto de
apoio para as ieis e a sua aplicação.
Assim, a Estonia tem 12 partidos; a t'llemanha, 15: a
Finlandia, 7; a Letonia, 5, além das miriorias raciais; a Grécia, 4; a Húngria, 12; a Polonia. 1 4 ; a Austria, 11; na França,
a16m dos tres blocos que são- o Partido- Radical Socialista,
o Partido Socialista e o Partido Comunista, enxameia uma
infinidade de grupos menores, que é quasi impossivel enumerar.
- Ora, Sr. Presidente, essa pulverização dos partidos se
reflete. de modo lamentavel, sòbre a educação das massas,
sobre a eleitorado, sôbre o parlamento e sobre os poderes
piíblicos. (V. Emile V ~ Y S SoP.
~ ~ cit.,
,
Pag. 98).
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Qual é a situação do Brasil no que respeita á vida dos
partidos políticos ? Temos u m dualismo partidário ? Temos
muitos partidos ? Temos um s6 partido? A nossa situação,
sob o ponto de- vista nacional, - não 6 nenhuma dessas.
Káo temos nem muitos, nem poucos partidos nacionais.
Xessa situaçUo, Sr. Presidente, como adotar no Brasil
o parlamentarismo ? Qual seria a força política, suficientemente majoritária e prestigiosa que lhe garantiria a estabilidade e a eficiência?
(24v~~c.4
-~ ~Parece
1
que V. Ex.
O SR. KERGIKALDO
está assegurando, da tribuna, que a multiplicação de partidos
é quasi incompatível com o parlamentarismo.
O SR. PEDRO VERG-4RA - Perfeitamente.
CAVALUNTI - Pois bem: não podeO SR. KERGINALDO
remos adotar o parlamentarismo. desde que o sistema de votos que consagramos é just-&mente o que proporciona o fraccionamento dos partidos.
O SR. PEDRO VERGARA - Agradeço o aparte de
--v. Ex.,
que corrobora e ainda mais esclarece meu pensamento.
Mas, onde estáo os dois partidos, as duas correntes de
opinião que fossem capazes de alternar-se no poder, sem os
sobressaltos e as surpresas dos governos ef&níeros?
Em verdade, Sr. Presidente, só possuimos o sistema de
partidos dos Estados; mas êstes mesmos estão longe de realizar o ideal daquele paralelismo de fdrças respeitaveis a que
me tenho referido.
asses partidos estaduais ou são excessivamente fracos ou
escessivamente forles; ou são os partidos incontrastáveis
que cstiio no poder ou são as minorias linfáticas que ululam.
impotentes, n a planície. São esses mesmos partidos estaduais
que se somam na Can1ar.a dos Deputados, para reproduzir o
nicsnlo Iendmeno local: de um Indo, os partidos que estáo
no poder, e dc outro lado, os pnrtidos da oposi~ão.
O SR. BARRETO
CAAIPELO Pode V. Ex. registrar assa
falta de partidos nacionais como dcsgraca dos brasileiros.
O SR. PEDRO VERGARA
NÜo sei se serti des~ragaou
a única solu~iíopossivol pnrn rcnlizar governo no Brasil.
h Iiistcírin polil icn do nozzo I3ril?; ]#~rli~i*in
iinlrhcilinr OS
resullados do pa~~lamcntarismo,
cnlro 116s;sempre estiveram
no poder os mesmos pnrtidos, dcsdo o combqo da Repilblicn,
nos Estados e na Gnião, e nunca os oposicóes Ionl'aram a
vitória, sequcr, num Estado.
Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Deputados: se adotAssemos o parlamentarismo, essa história não s6 se repetiria,
como sc agravaria; não s6 os mesmos partidos se conservacomo
riam eternamente no poder da União-c dos Estados,
ainda não teríamos essa válvula de escape das eleições periódicas, do presidencir;lismo, para o mais alto e mais importante posto do govêrno - que seria a presidência do Conselho ou o Primeiro Ministro.
Esta estagnação, esse mar-morto da polftica se repetiria em todos os Estados da União. Enquanto um partido dispuzesse d e maioria no Congresso, os seus chefes ou os seus
teaders s e manteriam no poder e não haveria eleição, não
haveria votos de desconfiança. não haveria nenhuma soluc50 legal, para tirá-los das posições ocupadas.
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O SR. E E R G I N ~CAVALCANTI
DO
A hipertrofia do Legislativo seria a mesma que se censura no Executivo, agravada, porém, porquê V. Ex. sabe que, em vez da responsabilidade do Presidente da República. iríamos ter a responsabilidade colet,iva? que não seria coiioa alainm, afinal de
contas.
O SR. DEBIJ?TRIOX-~VIER A responsabilidade dos que
governam 6 que garante a legitima democracia.
O SR. PEDRO VERGARA - A 'q~cst.50nZo deve ser discutida através dessas minúciaç. que considero laterais. O
problema deve ser estudado pelo aspecto de sua estrutura
mesma, que é a organização dos partidos.
Ka Inglaterra, onde vigora o sistema de dois partidos
prcpoi~derantes,- sempre esis t iu certa longevidade ministcriai. qile é um dos fundamentos do sislema de gabinete,
al.iando OIe fiinciona regularmente.
Assim, \Valpo!e se manteve no poder cliirante 21 anos;
o scgiindo Pitt e Rohert Pcel, a í se conservam longamente;
c mais tarde. Gladstone e Disraeli se alternam por longos
anos. E m nossos dias, o lencler, conscrvador Baldwin e o trabalhista EIacD-nald seguem a mesma tradição: aquele, foi
Primeiro Ministro de 1924 a 1929. e este desempenha as
mesmas funções em 1934 r? atualmente, desde 1929.
Rias. na Inglaterra. existe a possibilidndr! de um dos
grandes ptirtidos nacionais vencer o outro: no Brasil. dada a
nossa organizaqáo partidária. dada a resist6ncia e n vitalidade dos partidos locais, dominantes. goderosos em f a c ~dns
minnrias, 5s m ~ i das
s vezes inconsistentes.
essa a l t e r a ~ ã o
não seria possível: e teriamos, em toda a sua estensúo, n oligarquia, a eternidade de u m partido no poder.
O SR. RERGINALDO
CAVALCAXTI
Perfeitamente. E u já
disse isso aqui. em d i s c ~ ~ r s o .
0 SR. PEDRO VERGARA
Para essa situnçúo. núo
csisl e ospediente, dentro do pnrl&mentarismo, s6 o desforço
a r r n n d ~scria o remédio trágico e Único para o ostracismo das
oposicoes.
O Sn. ZOROASTRO
GO~;VEIA Permita uni aparte. Nos
paiscs onde se iniplantou o pnrlamentarismo. como a Franc:i,
e a BGlgica. 1150 esistem, a êsse tempo. correntes pcrfcitnmente delimitadas.
O SR. PEDRO T7ERGAR.4
Por isso mesmo vou responder a V. Es. que, enquanto não existiam partidos devidamente orgnniz:irloç na Inglaterra, nunca se cnnsidcrou nesse
pais, existente o parlamentarismo. Ble sú surgiu depois da
grande reforma. depois da lei de 1832, que estabeleceu o sufr5gio universal, de modo a q u e os partidos pudessem. realmenle. representar a opiniiío e estabelecer no Parlsmento.
esse dualismo, n que acabo de me referir.
GOUVEIA
- Nesse caso, infirma-se o arO SR. ZOROASTRO
gumento de V. Ex. Cáe, pela base, o seu amor ao presidenrialismo, porquê fic.a provado que dentro do reg-ime parlsmentar. com a legislaçáo suplementar eleitoral d ~ g n aé que
se possibilita a formação dos partidos.
O SR. PEDRO VERGARA - Estou dizendo que, de acerdo com as leis eleitorais que garanta= a prevalbncia e predominancin, dos partidos. que estabeleçam um voto partidário regular, os partidos se formarão e, nos Estados, se conso-
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lidarão os j& existentes. E como as minorias são fracas, não
vencerão êsses pártidos majoratórios que se conservarão ad
eternu?n no pcder. Teremos, então, a ditadura. Não teremos
um partido forte substituido por um fraco, mas, sempre,
um partido forte, vencendo os fracos.
O SR. ZOROASTRO
GOWEIA- Essa ditadura é fatal no
presideni;ialismo .
O SR. PEDRO VERGARA -13 um argumento que duvido
qualquer dos nobres Deputados, embora reconheça o brillio
de suá dialética, possa destruir ou contestar com fatos ou
com a Idgica.
O SR. ZOROASTRO
GOWE~A
- Mas O fato 6 T e , em todos
os países da América, o ~ d ese estabeleceu o presidencialismo,
a ditadura do capitalismo se tornou feroz.
O SR. PEDRO VERG-4RA - É por isso, senhores, que
defendo o sistema presidencial e me bato, com a plena conciência do meu patriotismo, pela sua conservaçã<?na carta
política fundamental que eçtamos elaborando.
Entendo, contudo, Sr. Presidente, que não devemos nem
podemos reincidir num presidencialismo dogmático, nos moldes ultraistas d;i Constituição de 91, e, mais ainda, da Constituição de 14 de julho. É que, assim como numa assembI6ia
puramente parlamentarista, 6 inerente a tendência para a
absorção do Poder Executivo - do mesmo modo está insita
no Poder Executivo, sem contra-p&sos, a' tendência pa;a absorver o Parlamento. O primeiro fenomeno se verificou,
segundo vimos, naç conçtituições do após-guerra; o outro nos
é dado pela própna história polftica do Brasil.
A solução est8 num compromisso, numa transação, em
que os dois sistemas caminhem, uma parci o ontro, se interpenetrem e sejam capazes de produzir uma fórmula co1num e nova.
O SR. DEMÉTRIOX~VIER
- Nem presidencialismo, nem
parlamentarismo. Um regime essencialmente brasiIeiro.
O SR. KERGINALDO
CAVALC~TI
- Um regime sem
nome..
O SR. PEDRO VERGARA - Devo observar, aliás, senhor Presidente, que foram precisamente os dois paises onde
mais se acentuaram os defeitos de um e de outro sistema,
- a França e os Estados Unidos, - foi precisamente d
nesses países, onde a solução foi encontrada numa dupla e
reciproca evolução: na América do Norte o presidencialismo
evoluiu para o sistema de gabinete,
na França o sistema
de gabinete evolue para o sistema presidencial.
De fato, diz Veyssct. nos Estados Unidos, já se manifestam indícios de ligagso do Executivo e do Legislativo.
Em 1917 se ~ i upela
,
primeira vez aparecer o têrmo de "gabinete". Foi igualmente depois da Grande Gue-a que se
\riu Secretários de Estado se demitirem, individualmente
embora, - diante dos votos hostis das camaras. Além disso, há, nos Estados Unidos, o desenvolvimento muito particular das grandes comissões parlamentares que se tornaram, com a ausência de gabinete, no verdadeiro órgão de
ligação entre o Congresso e o Presidente.
O SR. ZOROASTRO
GOUWU- Govbrno que foi chamado,
atg, cory.essiona1.
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O SR. PEDRO VERGARA
É o titulo do livro do senhor \Vilson.
Sr. Presidente, se se acrescenta que, para as questões
financeiras, encontramos, como na Inglaterra, um comite
formado por elementos de toda a Camara e se se observa,
ainda, que, no Senado como na Camara dos Representantes,
h& "leaders" e "whips", - compreender-se-á a penetracão
progressiva em Washington do parlamentarismo ingles, penetraçáo que não se opera senão porquê, num e noutro pafs,
o sistema dos dous blócos partid5rios eserce seu império.
(V. op. cit., págs. 4s-49.)
Na França, por outro lado,
se observa o fenomeno
oposto: o Presidente da República tem exorbitado das suas
funções, tem agido de modo pessoal e arbitrário, nas horas
de crise, para salvar o pafs. Aindaa4gora, por ocasião do
caso Stavisky, duas vezes o Fa~4doSocialista obteve maioria na Camara, e duas vezes o Presidente desprezou essa
maioria para ir buscar o Presidente do hlinistbrio fora do
Paslament,~.
O SR. ZOROASTRO
GOUVEI.~
- Mas O grupo socialista não
teve a maioria na Camara francesa. Nem mesmo em frente
aos oiitros grupos: é, maioria, o partido radical.
O SR. PEDRO TTERGL\R4- Pouco importa.
O SR. ZOROASTP.~
GO~TEIA
- Quanto, por6m7 á massa
da r~prescntag50,este mesmo está em minoria,
O SR. PEDRO VERGARA
O essencial é que e d s t i a
essa maioria política, embora relativa. Não era absoluta,
porquê dentro (10 Poder Legislativo quasi tudo se faz por
meio da maioria relativa.
O SR. ZOFLOASTRO
(~OWEIA
Ali5s, a tática do Partido
Socialisl;~fi.nncCs (5 repelir a colaboraçilo com o gabinete.
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O Sr. Presidente-- Atenção! Advirto ao nobre orador
que restam apenas poucos minutos para terminar as suas
considerações.
O SR. PEDRO VERGARA
Vou concluir, Sr. Presidente.
Ainda agora essa mesma solucão transversa se observa
na Dinamarca, onde os votos de desconfiança s&o tão repetidos, que o rei não procura mais o Ministério dentro do
Parlamenfo, ainda que um partido determinado tenha alcaiirado ai dentro n maioria necesstiria para subir ao poder.
Era, essa, tambem, a soluc,iío adotada no Brasil, ao tempo Ao ImpCric!, e.-por isso, aIguem já disse que a Monarquia
no Brasil hawa sido. no, seu tempo, a única RepúbIica presidencial da AmCrica. Mas, o exemplo da Franca B de todos o mais expressivo, nesta hora.
Seria-um grande bem se, por um golpe de surpresa, escreve o citado Veysset,
um escrutfnio legislativo, nefasto aos outros partidos, enviasse á Camara um grupo cornpacto de 200 ou 250 socialistas, - e o Presidente da República, conciente da sua responsabilidade, querendo a todo
preço evitar ao pais uma experiencia perigosa, negligenciasse a indicação saida das urnas e, antes de fazer chamar
o chefe do partido vencedor, procurasse, por todos os meios,
agrupar contra ele, numa conciliação geral de todos os
VOLUME S V
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seus adversarios, os elementos de um grande minist6rio de
defesa republicana.
B que a influência do Presidente francês 6 cada vez
maior. Ble assiste ás runiões do Conselho de Rfinistros; dirige os debates c pode suscitar problemas e questões, 0 b ~ e tar. pleitear e discutir em favor da sua opinião pessoal.
Se os comunicados ministeriais sáo mudos, os compfes-rendus
oficiais per~nitemconhecer a s discussões, as mais tempestuosas. do Presidente com tal ou qual dos principais Ministros. (V. Peysset, op. cit.. págs. 30-31.)
&stc prestígio do Presidente francês 6 ainda uma consequência da divisão dos partidos.
Pelo papel de árbitro que lhe deixa a divisão dos partidos, escreve ainda Veysset, - pela livre escolha que Ble
pode fazer do Presidente do Conselho, - o Presidente da
República dispõe de um poder de interpretação e de orientação política considerável. Por isso mesmo, a sua irresponsabilidade 6 apenas relativa.
"Cette trop grande responsabilité. cette trop grande
puissance d'intervention tenue par le Prksidente de la RBpublique risque de provoquer deux conjectures graves": oii
o poder ditatorial de um gabinete sustentado por um presidente cesariano, - ou pelo contrário - a ausência de
continuidade política no caso de vaga da presidência. (V.
op cit., pág. 106-107.)
Ora, Sr. Presidente - s e existe de um lado e de outro,
uma tendência aproximativa, - e o presidencialismo tende
para o parlamentarismo, e s e o sistema de gabinete caminha
para o sistema presidencial - é que existe, na estrutura
profunda dos fatos, uma linha de menor resistência para
essa aproximação, para essa entrosagem..
Quer isso dizer - que o presidencialismo s6 encontra
os seus freios no sistema de gabinete e que este, á sua vez.
só no presidencialismo vai achar a farça necessária para a
sua debilidade. (Apoiados e não apoiados.)
Pois bem
foi precisamente isto o que descobriu o arguto espírito desta .4ssembléia; e foi por isso, que no Substitutivo e nas emendas que o váo modificar, aperfeiçoando-o
- se adotou a soluçáo do meio tlrmo.
Guardando a nossa tradição, conservamos o presidencialismo; mas, para corrigir-lhe os defeitos e evitar-lhe os
perigos, - fomos buscar n o parlamentarismo as soluções
dêste sistema. Dai o comparecimento dos Ministros 5s Camaras. daí a conservação dos seus cargos pelos Deputados
que subiram ao Ministerio, dai a paticipação das Camaras
na eleição do Presidente, daí um controle maior das Camaras sobre o Executivo.
O SR.K ~ UBITTENCOURT
L
- Aliás, essa orientação que se
esb0y.a na maioria da AssemblBia já estava consagrada no
prbprio programa do Partido de V. Ex.
O SR. ZOROASTRO
GOUVEU- Compreender-se-ia
sem
ofuscar á democracia a e l e i ~ ã oindireta de um Presidente
no parlamentarismo; mas, n o presidencialismo, é, positlvamente, obra hrisaica. porqu6, ao homem a quem se entrega
a maior soma de poder no Pais dá-se, como legitimação do
seu poder. o voto de duzentos ou trezentos representantes
do Povo. Será a representação da representaçt'io- ..

.
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O SR. PEDRO VERGARA - Sr. Presidente. Srs. Constituintes :
Sem dogmatismos irritantes e estéreis, - de espírito
.aberto á verdade e á razão - caminhando de frente para
os fatos, com a memória viva do passado e com a esperança
bem alta no futuro - esta Assembl6ia chega ao fim da sua
obra, com a certeza de ter cumprido a sua missão, e de ter
bzm merecido o qualificativo de Assembléia ivacional!
(iCíuito Dcn~;rnuito 6eni . PaL?nns. O orado^ 6 viv«mente clcmprimentado.)
O Sr. Presidente - Esgotado o tempo, vou levantar a
.3essúo, designando para a de amanliií a mesma
ORDEM DO DIA

Trabalho de Comissão.
Levanta-se a Sessso ás 1 S horas.

1305 Sessão, em 26 de Abril de 1934
Presidência dos Srs. Antônio Carlos, Presidente; Fernandes
Távora, 2" Secretário, e Pacheco de Oliveira, 1" VicePresidente

1
-4's 1 4 horas, com-arecem os Senhores :
Antonio Carlos, Cristóváo Barcelos, Tomaz Ldbo, Fernandes TAvora, Clementino Lisboa, Valdemar Mota, Álvaro Maia,
Mário Caiado, Luiz Tirelli, Abel Chermont, Lino Machad~,
Magalhães de Almeida, Rodrigues Moreira, Costa Fernarides,
Godofredo Viana, Pires Gaioso, Freire de Andrade. Luiz Sucupira, Valdemar Falcão, Figueiredo Rodrigues, Pontes Vieira, Xavier de Oliveira, Silva Leal, Kerginaldo Cavalcanti, Veloso Borges. Barreto Campelo, Agamenon Magalhães, Arruda
Camara, Alde Sampaio, Simões Barbosa. .Osõrio Borba, Valente de Lima, Isidro Vasconcelos, Sampalo Costa, Rodrigiies
Dória. Arlindo Leoni, Artur Neiva, Alfredo Mascarenhas,
Ledncio Galrão, Homero Pires, Negreiros Falcão, Francisco
Rocha, Fernando de Abreu, Carlos Lindenberg, Godofredc
Menezes, Henrique Dodsworth, Sampaio Correia, Leitão da
Cunha, Olegário Mariano, Acfircio TBrres, Fernando Maqalhães, José Eduardo, Lemgruber Filho, Me10 Franco. Ribeiro
Junqueira, Ad6lio Maciel, Martins Soares, Pedro Aleiso, Mata
Machado. Delfim Moreira, Odilon Braga, Vieira Marques, Simão da Cunha, João Beraldo, Furtado de Blenezes, Cristiano
Machado, Levindo Coelho, Aleixo Paraguassú, Valdomiro Magalhães, Carneiro de Rezende, Teotbnio Monteiro de Barros,
Barros Penteado, Morais Andrade, Jose Ulpiano, Lacerda
Wernecl;. AntBnio Covello, Cardoso de Me10 Neto. Heqique
Bayma. Nero de Macedo, Alfredo Pacheco, Plinio Tourinho,
Arão Rebelo, Frederico Wolfenbutell. Renato Barbosa, Demetrio Xavier, Pedro Vergara, Fanfa Ribas, Alberto Dipiz, Cunha
Vasconcelos. Acir Medeiros, Vasco de Toledo. AntBnio Rodrigues, Valdemar Reikdal, Martins e . Silva, Francisco Moura,
Antônio Pennafort, Sebastião de Oliveira, João Vitaca, Guilherme Plaster. Eugênio Monteiro de Barros, Edmar Carvalho, Mario Manhães, Ricardo Machado, Pedro Rache. Alexandre Siciliano, Mario Ramos, Gastiío de Brib, Teiseira Leite.
Abelardo Marinho (109).
O Sr. Presidente - A lista d e prcscnqu nciisa o coniparecimento de 109 Srs. Deputados.
Está aberta a Sessão.

O Sr. Fernalides Távora (2" Secreicirio) roced de a leitura
da Ata da Sessáo antecedente, a qual é, sem observações,
aprovada.

O Sr. Presidente

- Passa-se

á leitura do Expediente..

O Sr. Tomaz hôbo (1" Secretário) procede 6 leitura do
seguinte

EXPEDIENTE
Ofício :
Do S r . Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil,
de 19 do corrente, apresentando á futura Constituição as
seguintes sugestões: "1." Assegurar-se a intervenção da Ordem dos Advogados nas indicações para preerichimento das
vagas da magistratura e do Ministério míblico em todo o
País, e nas comissões especiais dos concursos realizaòos para
o mesmo fim; Za, reservar-se? para o. advogado, o preenchimento de certa percentagem das vagas abertas nos tribunais judiciários. "
A Comissão Constitucional.
2

Telegramas :
De S. Paulo - Presidente AssemblBia Nacional ConsLituinte - Rio:
Imposs~.bilitadocomparecer sesçáo hoje rogo Vossa Excelência mandar constar ata minha integral solidariedade ás
homenagens que forem prestadas inolvid6vel Pandiá Ca16geras que pela sua extraordinária cultura e excelsas virtudes sempre desinteressadamente empregadas no serviço do
Pais tornou-se sem dúvida um dos maiores filhos do Brasil.
Saudações respeitosas. - Roberto Simonsen. - Inteirada.
Associo-me sinceramente pesar Assembléia Constituinte
falccirnentos nobres Deputados CaMgeras, hugusto Lima e
honrados brasileiros Greg6rio Fonseca è Comandante Petit.
Deputado Guaraci Silveira.
Inteirada. De Natal - Presidente Assembléia Nacional Constituinte - Rio:
Receba V. Es. em meu nome e no do povo deste Eslado pezames falecimento eminentes Depiitados Pandiá Ca16geras e Augusto de Lima. - -Vário Camara, Tntementor
Federal.
Inteirada.

-

-

-
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REQUERIMENTO

Esmo. Sr. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte - Requeiro transcrição dos documentos anexos nos
Anais da Assembléia e que comprovam minhas 6ltinas OOnsiderações em thrno da gréve da Leopoldina.
Rio de Janeiro, 26 de Abril de 1934. - Ruy Santiago.
Urbano - Presidente AssemblBia Nacional Constituinte :
,Comandante oficialidade 10 Batalhão Policia Mil1tãp. apresentam pezames passamentos Deputados PandiA Calógeras,.

Augusto Lima, glória da civilizaç50 brasileira.

Saint Clair.

- Tcn.

CeZ.

- Inteirada.

De Belo Horizonte - Presidente Aesernbl6icz Saciona1
Constituinte. - Rio :
Consternado passamento iiossos dignos representniltes,
Drs. Panditi Calógeras e Augusto de Lima envio V. Escia.
t-g nome esta corporaçiio
condol6ncias gelo desaparecimento dêsses grandes vultos da democracia brasileira v g
cujos servicos ao Brasil e 5 Ninas tornS-10s-ão sempre Ienibrados nosso povo pt.- C e l . José Gabriel Murqztes.
Aceite V. Escia. minhas expressões profundo pesar desaparecimento ilustres ùrasiieiros Augusto de Lima e Pandi6 Calógeras . Sauda~ões
. - Xiguel Batista.
Inteirada.
De Mariana - Minas Gerais. - Piesidcnte .1ssembléia
Kacional Constituinte. - Rio :
Município Mariana envia sentidos paanlcs bancaria progressista falecimento grandes mineiros -4ugusto Lima e
Pandii Calógeras. h-auda~úeb. - Jnsnfot Jfficcdo, Prcfeito
Municipal.
Inteirada.
De Pará
Minas Gerais
Presidente Assembl6ia Nacional Constituinte, Rio:
Peço ao nobre amigo mais representa Minas Gerais
momento vg aceitar demonstraçáo meu sincero pezar grande
i n c o m p a r t ~ e lperda nosso glorioso Estado desaparecimento
.4ugusto Lima, cuja vida constituia apreciável patrimbnio
intellectualidade brasileira pt. Associo-me pois profunda ju
ta mágua todos amigos inolvid8vel mineiro figura inconfundivcl destaque constituinte. Cordiais saudações.
Torqicato BZ?neida.
Inteirada.
De Lambari
Minas Gerais
Presidente Assembléia
Sacionnl Constituinte - Rio:
Venho trazer-vos as expressões de sentidas condolSncias. Em nieu nome no do Municipio de Lambarl, pelas
perdas tZo lastimáveis por Minas dos ilustres Constituintes
Drs. PandiA Calógeras e Augusto de Lima, espíritos brilhantes que tanto engrandeciam o nosso Estado. Cordiais
Luiz Lisboa.
Inteirada.
saudações.
Dos Sindicatos dos Calceteiros; dos Operários Trabalhadores da I%; das Lavadeiras e Artes Correlatas; dos
Traballiadorcs cm Peises; Grêmio dos Maquinistas do Pará;
da Federacá0 dos Trabalhadores do Pará; dos Empregados
de Hoteis, Restaurantes, Bars e Similares, de Belérn; dos
OperSrios Portuários, de Belém; dos Taifeiros, de BelBm;
da Uni50 -4miliadora dos Operários Estivadores. de Bel6m;
dos Pilotos da Marinha Mercante; da Sociedade MédicoCirúrgica. do Pará; dos Foguistas; dos Operários de Cortumes, de Belém; dos Sapateiros, de BelBm; dos Mestres e
Marinheiros., de Belem; da União dos Chauffeurs; de Constriiçao Civil, de Bel6m: dos Mecanicos e Metalúrgicos, de
BelBm, todos do Parii; do Presidente da Alianca Federativa
Obreiros do Piauí; dos Sindicatos de Construção CiviI; Meta-
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liírgicos, Sapateiros e Barbeiros, do Estado do Piauí; da
Sociedade Operária Paz e União; Centro Artístico Cearense;
do Sindicato dos Trabalhadores Ambulantes; Trabalhadores
do Livro e do Jornal; dos Trabalhadores em Cortumes; dos
Trabalhadores Agrícolas; da Fábrica de Santo Antônio; da
Caisa dos Trabalhadores da Alfandega, do Ceará; dos Vendedores Ambulantes; da União Prosperidade Medeiros, todos
do C e a r c da Federação dos Trakalhadores Baianos, r q r e sentando 42 sindicatos; do Centro Cívico da Gávea, Distrito
Federal; do Presidente do i0 Congresso Proletário de Juiz
de Sóra e dos Ferroviários da Sorocabana, solidários com as
demais estradas, pedindo sejam mantidos na futura C.onstituição, os arts. 38 e 39 do substitutivo constitucional. Á Comissão Constitucional.
O Sr. Presidente

- Esti finda

a leitura do Expediente.
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Tem a palavra o Sr. Osório Borba, primeiro orador inscrito.
O Sr. Osório Borba - Sr. Presidente, na tdrefa constituinte, tão complexa e ampla, os que não podiam considerar-se familiares ás questões de direito e não se atreveriam a
aventurar-se pelo terreno dos estudos especializados, onde os
ardaria vigi,lante, a reação dos Ape!es. impacientes da
18Cnica jurídica, náo estavam, ainda aissim, desobrigados de
cooperar nos trabalhos da Assembléia. buscando Interpretar
as aspirações gerais com que estivessem melhor identificados, com as observ*ções e experiencias de que dispusessem
p-ara as fixar e definir.
A bancada partidária a que pertenço, a do Partido Social
Democrático de Pernambuco, deu a sua colaboração esforça'da e múltipla a essa tarefa. E sustentará nas decisões do
plenário as contribuições e emendas em que um trabalho de
feição coletiva condensou os postulados do programa partidário, sugerindo, dentro dele, soluções para os problemas da
nova organização nacional e p a r s os que peculiarmente interessám ao nosso Estado, elucidados pelos competentes de
cada especialidade e os estudiosos das várias questões.
A um trabalhador da imprensc;, a quem a confiança de
um partido impds, em nome de afinidades que se afirmaram
nas lutas políticas, os deveres desta representação. permitase ceder & imperiosidade da vocação profissiond. ele não assunlirá aqui ares de doutrinador suficiente e circunspecto.
Ficando dentro do seu ofício, oferecerá a contribuição de
uma simples crdnica parlamentar a mais, apreciando, - sem
pretensões descabidas, - algumas das- idéas aqui agitadas e
os rumos da atividade da Assembléia.
Podemos palestrar alguns minutos em tôrno de certas
fases da vida nacional, focalizando fatos, idéss, hábitos, preconceitos, cuja observação interesse, de qualquer modo, ao
debate constitucional.
Um dos mais discutidos aspectos do ambiente político
brasileiro tem sido o confusionismo geral. o que há de
vago e flutuante nas aspriações gerais, as influências pessoais, caudilhescas, na vida partidária, a identidade dos programas de partidos que tantas vezes, defendendo as mesmas
idéias, se guerreiam ferozmente, porquê, em Utima análise,

são pessoas que se combatem. É certo que em qualquer país,
0 s programas partidários sofrem duma precariedade essencial, não resistindo a rigidez dos seus postulados ás contin%ências da mut.acião de condições objetivas, ao império dos
fatos. Entre nós essa confusão e dubiedade das tAboas de
principias das organizações políticas são mais acentuadas.
Não vamos atribuir o fenômeno a uma peculihridade do ca-?$ter brasileiro; não se esplicaria êle, antes, por uma deficiència do espíriio público e pelo pouco generalizado cosnhecimento das idéias políticas, decorrentes, por sua vez, do
atrazo da evolução socilil? Um exemplo pitoresco de- erro de...
dicionário na nossa politica. Até 1922, reacionário era o
contrário.. . Não a p a l a ~ ~maldita,
a
o pejorativo que enfurece hoje os mais apaixonadcs crimpeões da reação. O
grupo político que realizou uma das nossas maiores campanhas liberais, se intitulava de Reação Republicana. E m comPensação, u Aliança Liberal, se isso dependesse da vontade
de alguns dos seus maiores animadores de 1929 e dos seus
mais autorizados teoristas, ter-se-ia transformado num n o vimento de extrema direita, inspirado na reação desesperada
que em alguns países está sufocando a democracia. Os polfticos se habituaram a não ligar importancia ci tecnologia
da escolha de títulos e legendas para os seus agrupamentos.
E na hora das alianças permanentes ou provisórias
que
em qualquer país se formam entre partidos que tem afinidades de doutrina e perseguem fins idgnticos em determínado momento - despresam as diferenciações ideológicas,
mesmo radicais, que os deviam separar. H& vocábulos que
-entram em moda, em certas ocasiões. Na campanha eleitoral da composição desta Constituinte, muitos dos velhos partidos resolveram encaixar no seu título o termo social. Socicrl-nacionalista, oii nacional-socialista, nome do partido
fascista alemáo, 6 também o de muitas das nossas organizações post-revolucionárias, embora com programas democráticos e liberais. Até remanescentes da ordem politica desar'titulada em 1930 e que continuam fieis á famosa teoria brasileira da questão social - caso de polícia, incluíram nos titulos dos seus partidos a palavra mágica. Há liberais que reclamam fogueira e esquartejamento páTa os enunciadores de.
idéias a que sáo contririos. Vemos socialistas que pro-pugnam medidas de um feroz nacionalismo. E ate trabalhistas que parecem adotár aquela concepção policial do problema
social, do Sr. Washington Luiz.
13 verdade, ainda assim, que a revolução de 1930, abriu
campo ao debate de todas a s idéias e de todos os problemas.
muitos deles até então negidos na sua transcendência e imperiosidade, e no pleito de que resultou esta Assembléia, já
se apresentaram correntes de opinião melhor definidas. Se
as nossas deliberações finais nada assinalaram de histórico
no sentido de um passo sdiante na evolução das institUiçóes
brasileiras, se constituirem elas mesmo um retrocesso, como
estou certo, sob alguns aspe9t.o~constituirão. nem isso diminuira o interèsse dêstes dias, quanto ao entrechóque de
idéias.
Prevalecerá a maioria de espíritos conservadores, que
impediu esse avanço n a organização da democracia brasileira,
mas da agitação desta hora ficarão os ímpetos renovadores,
a s afirmações de princigios novos. a s novas concepçóes sociais, das mxis moderadas ás mais audazes, aquí proclamadas.
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O fenomeno de confusionismo que tanto se tem increpado 5 Constituinte, dentro e fora dela, e n tantas objurgatórias de discutível sinceridade, não é um privilégio da Assembléia. Se houvesse Iiesses libelos uma orientação doutrinaria, êles seriam no sentido de coop~r%ção,de crítica ás
idéias aquí agitadas, ás tendências aqui predominantes, e
não acusações de significado difícil de apreender como esta,
tão repetida, da existência de "correntes ideológicas contrzditórias na Assembléia". A Assembleia aão devia, portanto,
conter intérpretes de todas as correntes ae opinião que conseguiram representação no pleito de 3 de Maio. &Ias sim
compor-se de 252 representantes de um partido único, 252
cabeçris pensando as mesmas id6ias.
Outros anátemas contra a Assembléia se baseiam, com
um simplismo encantador, no fato de nem sempre serem ouvidos por toda a Casa os oradores; de náo serem muito bem
comportados os colegiais.. . De modo que o único legislstdor eficiente é aquele nosso eminente colega que adquiriu
uma cadeira, isolada, num recbncavo pliicido, e dela não so
levanta, durante toda a sessão. nem para i r lá dentro, ao
café. 550 se perd0a a formação de grupos e as conversas,
que são mal de todas as Assen~bléiasnumerosas. E isso torna oportuno repetir aquela anedota d a academia de Nedicina de Paris quando Pasteur e Chareot, dois indisciplinados, discutiam em palestra calorosa, no recinto, e advertidos
pelo presidmte de que havia um orador na tribuna, respondeu um deles :
- Não se preocupe, Sr. Presidente, O professor F. pode
continuar a falar, que não perturba a nossa discussão!
ri confusao sopra de fóra, mais violenta, sobre a -4ssembléia. De fora e tamb6m de algumas das frações da minoria
da Casa. Uma corrente, entre os que participaram da Revolucão de 1930, com representação n a Assembléia, e cujas
idéias inspiraram em grande parte o projeto da comissão
do Itamaratí, caracterizou-se pelos seus pendores centralistas, buscando o fortalecimento da unidade nacional por uma
série de restrições á autonomia dos Estados. Contra ela se
insurgiram as reservas do nosso tradicional federalismo,
combatendo a tendência unitarista, defendendo a conquists
republicana que resultára de uma campanha incessante que
encheu quasi toda a hist6ria do Brasil-Império. Essa corrente encarnava tamb6m - contra a$ reformas sociais pleiteadas pelos revoluciontErios - a defesa da pura democracia liberal. Nela se enfileiravam os remanescentes dos velhos partidos de antes de 1930, os de velhos grupos políticos
que colaboraram na Revolução, mas que pleiteavam a conservação pura e simples do estatuto d e 91; e jornais, escritores
e triùunos liberais, discrepantes da Revolução por fidelidade
ao liberalismo. Que vimos quando se tratou de agitar o
problema político d a escolha do Presidente da Repiíblica?
A aliança - em tamo de um nome - dos grupos liberais,
dos velhos partidos democráticos, civiIistas, federalistas: propugnadores da mais ampla autonomia estadual e municipal,
com os grupos anti-liberais, inimigos implac&%-eisda demacracia, unitaristas, centralistasf E a diaIBtica de um brilhante espírito, com uma bela cultura buscando just.ificar,
através de razões que não poderiam ser ideolõgicas, a fenomenal incoerencia dessa adesão.

Uma das características do projeto submetido á _bsembléia e r a o espirito de nacionalismo extremado que o animava, repontando em quasi todos os capítulos e trazendo consigo u m a série de restrições aos direitos e liberdades dos cidadãos- Essa preocupação manifestou-se até na tentativa de
estender ás mulheres a obrigação do serviço militar, como
condição para o exercício do voto. Serviço nilitar feminino.
O de vlvandeiras, não se pretenderia, é claro, instituir, que
não poderia ser gerai e compulsório, nem moral.. . Não se
cogitat-a tamb8m de formar legiões de mulheres guerreiras.
E, em tempo de Paz ou de guerra, haver& necessidade de
aprendizagem obrigatória dc enfermagem? Haverá necessidade de tantas enfermeiras, quanto de soIdados? O voluntariado, nesse serviço, náo 6 sempre até escessivo? Mas aqui
se tentou mesmo arrebatar 5s mulheres. independentemente
de condições, a conquista pacífica do direito de voto. Discordo do coro de objurgatórias que essa iiléia provocou contra
o joven mas irredutivel inimigo do outro sexo. Kào ter&,
nesta sltura, urn legislador o direito de possuir suas idéias
e de a s manifestar? Bastava-nos a certeza da inviabilidade
dessa tentativa, a certeza de que é definitiva a conquista da
participaçio das mulheres na vida politíca brasileira.
Sabemos todos pela esperiencia como certos esageros do
espirito nacionaIista escondem apenas um espediente de
reação contra as iddas renovadoras e a serviço das fdrqas
predominantes na organizaç.50 política e social da época.
Num país, sobretudo. dominado pelo capital estrangeiro, a
xenofobia, nas leis, visa e se eserce principalmente contra a
grande massa que náo detem a riqueza e os meios de produçáo. Xáo será preciso repetir a velha observacáo de que
o dinheiro - como do operariado tamb8m se diz - r i o tem
phtria. (Do ferro alemão vendido a industriais franceses,
nas vésperas da guerra européia, fizeram-se canhões que
combateram a Alemanha. Quando o Brasil entrou na guerra,
muitos industriais e comerciantes alem.;Les do Brasil desviaram-se suaverncnte dos efeilos da "lista negra", nacionalizadas que foram, nominalmente apenas, as suas empresas, passando á direção de patriotas brasileiros. como ocorreu, em
São Paulo, segundo expõe detalhada e documentadamente o
livro sensacíona1 de Nereu Range1 Pestana. "A Oligarquia
Pàulista") . Os excmplos de todos os dias mostram como as
"leis nacionalistas", em geral, são na realidade, apenas, leis
reacionhrias. Ekaminemos, sob Bsse aspecto, a significação
de alguns dos dispositivos que constavam do projeto. Alguns
deles encontraram resistbncia, nos debates e deliberaç0es da
Constituinte. Outros subsistem até agora no texto em elaboração, e são objeto de emendas como a do Dep'utaJo Daniel
de Carvalho que restitiie aos naturalizados a elegibilidade
para o Poder Legislativo, que a Carta de 91 jíl lhes concedera, e da qual nenhum ma1 nos adveio. Os constituintes
atuais pretendem, nesse particular, restaurar uma restrição
á cidadania dos brasileiros naturaIizados que em 1822 constituja a defesa da píltria nascente, ameaçada ainda pelo poderio do elemento estrangeiro numeroso e resistente á independência. No estagio atual da evolução brasileira, o problema B harmonizar a segurança da soberania nacional
inclusive por uma vigilancia eficiente na admissão de estrangeiros
com a necessidade de uma cooperação cada vez mais
larga do alienigena para a espansão das riquezas do pais-
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No projeto, limita-se aos nacionais o direito de "reunirem-se,
sem armas, em logradouros públicosn (art. 146, letra d) . No
curso dos debates em plenário já o Deputado P2&0 Aleixo
alertou a AssernblBia sbbre o que há de antipático nesse dispositivo, contra o qual formulou uma emenda. Para reconhecer a procedencia da impugnação basta refleti: nos excessos que autoridades intolerantes se sentiriam no direito
de exercer contra o trabalhador estrangeiro que participasse,
por exemplo, de um comício, o mais pacifico, em defesa de
interesses profissionais. Ao passo que o capitalista forasteiro, as grandes empr&sas estrangeiras burlam e guerreiam
ostensivamente as leis sociais brasileiras afim de se eximir
aos seus encargos.
O cerceamento de franquias republicanas, inspirado nas
fórmulas vagas de nocividade ao "interesse nacional", antagonismo com a "idkia de pátria" ou ofensa ao "sentimento
de p6tria7', veio do primitivo projeto, afetando não s6 as
prerrogativas dos brasileiros naturalizados, mas dos cidadãos
em geral. Alguns dêsses dispositivos passaram de um para
outro capítulo ou se disfarçaram sob formas novas. A restrjção baseada no sentimento de pátria figurava primitivamente na Declaração de Direitos, relegou-a depois a Comissão dos 26, como uma limitação á liberdade de catedra, para
o capítulo "Família e Educação", de onde, no dltimo turno
dos trabalhos daquele 6rgã0, uma emenda o alijou. Há, pois,
contra essa idkia uma resistencia que deve prevalecer nas
deliberações definitivas, conservando-se alerta contra as reealcitran~ias,no tumulto da avalanche das emendas, dessas
tendências reacionárias. O interesse nacional, a defesa do
regime tem sido, como ninguém ignora, entre todos os povos,
pretexto para toda sorte de abusos de fbrça, de iniquidades.
de violências e crueldades dos detentores do poder, que, por
um instinto inerente á natureza liumana, tendem a confundir a pr6pria individualidade e os prdprios interesses com os
do Estado ou da nagãcr e, assim, beneficiar-se de um conceito
de intangibilidade absoluta. Um dos casos políticos mais rumorosos da Constituinte de 1833 foi o daquele padre pernambucano, Vennncio Henriques de Rezende, a quem a Camara
de Olinda negou o diploma que lhe conferira o eleitorado.
por 169 votos. sob a alegacão de suas idéias contrárias ti
monarquia constitucional c da sua participacão na Revolugão
de 1517. Republicano, naqueles tempos, como durante ml!ito
tempo depois, era, no Brasil. sin0nimo de inimigo da Pátria.
I s id6ias repiiblicanas constituiam uma loucura ou um crime
sem remissão. O prr5prio hntbnio Carlos, que, no debate,
adotara o ponto de vistn mais liberal, fazendo-o prevalecer,
com o rcconliccimcnto do candidato eleito, dizia num dos
seus discursos sbbre a qucstiio: "Se o padre Venancio não
adotasse a monarquia, se êle ao menos claramente lhe solapasse os alicerces, eu scria o primeiro a votar contra a sua
admissão. Eu serei sempre inimigo decidido daqueles que
contra a natureza das coisas, contra a esperibncia, querem
no Brasil desvairar a opiniáo pública com sonhos e quimeras
republicanas, e por bem da sua própria fortuna vadear rios
de sangue para chegarem a um alvo que .jamais conseguirão.
Mas é mister que isto, quanto ao padre Venancio, fosse provado plenamente; e é o que me não parece".
Assim, foi ainda proclamando a intangibilidade do regime
af6 6. simples prBgação de idéias, que o subtíl Ant6nio Carlos,
Para conseguir o reconhecimento do candidato suspeito de

u m delito de pensamento, deu um geito hábil n a interpretação dos escritos atribuidos ao padre republicano. E evitou
naquele momento o que teria sido a primeira "degola". na
história parlamentar brasileira revelando uma ogeriza ao
cutelo, que, parece, não se transmitiu aos seus netos. Um de+
tes, um século mais tarde, esercia no parlamento, violentando as inclinaçóes do seu coração amoravel, a função de carrasco politico. E a um amigo que na intimidade o estimulava
a fazer cessar aquela torrente de execuções, retrucou:
- Náo S tanto assim, meu amigo. A estatistica das "degolas" acusa um grande decréscimo. Na última legislatura,
foram depurados vinte por cento dos candidatos diplomados:
agora apenas dez por cento. É uma percentagem animadora!
Abolirá praticamente a liberdade de pensamento no Brasil o artigo constitucional que armar o poder público de autorização de reprimir a s suas manifestações que "ofeoderemn o sentimento ou idéia de pátria. O projeto em debate,
enquanto declara quc por "motivo de convicções científicas.
filosóficas, políticas: morais ou religiosas, ninguém ser5 privado de qualquer dos seus direitos", estatúe, ao mesmo tempo,
a perda de cidadania, com cancelamento de naturalizaqáo
mediante processo administrativo, e, logo, secreto, sem direi:
to de defesa do acusado, quando a sua atividade social ou
política f d r "nociva ao interêsse nacional". (art. 137, c) .
Acentuemos um exemplo recentíssimo : o cancelamento
da naturalização, decorrente de um processo administraiivo,
do então major da Fdrça Publica de Siío Paulo, >ligue1 Costa, nascido acidentalmente em pais estrangeiro, cidadão naturalizado pela Constituiçáo de 1891 (a grande naturalização), brasileiro por um processo posterior e supérfluo de naturalizaçiio; brasileiro duas vezes de direito, e tamb8m por
toda uma esistència de intenraçáo absoluta na vida nacional,
sem quaisquer ligações materiais ou afinadndes morais, sentimentais, de qualquer natureza, com outros paizes? sem ter
nunca sentido, sequer, ao que se saiba, saudade da terra
onde por acaso nascera, de onde viera, ou, melhor, de onde
fora trazido ainda nos cueiros. E posteriormente - quando
o governo Carlos de Ca~npos,no Estado de Siio Paulo, e, na
República, o govêrno Rrtur Bernardes, e a espectativa do
govêrno Washington Luis já não encarnavam a "cause da
pátria", contra a qual teria ousado insurgir-se, pnrticipandu
de uin movimento revolucionlirio, o "estrangeiro ingrato", veiu
3 ser elevado pela Revoluqão ao generalato e chamado a altas
funções administrativas, sem que contra ele podesse levantar
qualquer dos seus acusadores, de então, e de hoje. a suspeita
dc qualquer ato realmente nocivr, aos interesses nacionais,
que prctentára a cassação da sua cidadania, em holocausto
ao instinto de conservação e ao ódio de um grupo político
dominante. TSo grave, tambcm, como índice dessa reação
que se dissimula na obcessão de segurança das instituiçóes,
o ato do Govkrno Provisório que. por iniciativa do Ministério da Guerra, demitiu, a 3 de setembro de 1931, o 20 oficial
daquela secretaria de guerra. Domingos Antdnio Alves Ribeiro Filho, "por ter sido apurado em sindicancia feita pcls.
policia do Distrito Federal, que o referido oficial cultiva
doutrinas contrárias ao atual regimen. Portanto: uma sindicancia de autoridade policial apurou que u m funcionário da,
Uniao cz&?tiaaz.a (cultivava I núo procurava fazer vingar, nem,
ao menos, propagava, a s suas idéias, cultivava-as, possuia-as

no seu espírito) "doutrin~scontráxias ao atual regime".
(Regime que, parece-me, "atualmenten não ezistCa, propriamente, pois, estávamos sob um regime ditatorial).
Não f6ra o funcionário acusado de procurar agir contra
a segurança das instituições ou a ordem pública. Exercia pacata e corretamente as suas funções burocráticas, não era
arguido também de nenhum deslise no exercício do seu
cargo. Mas, nas horas vagas, lia, meditaYa e aceitava as
teorias de outros insensatos chamados, por exemplo, Bertran
13usse1, Kr~polliinc.Baliunine. Delito cle pensamento, ziile~itico com uma sançáo aplicável sumariamente.
Devemos acentgar que o Govêirno Provisório recoasiderou, pouco depois, o seu ato, readmitindo o funcionário,
embora sob promessa de bom comportamento.. .
Tão espressivo ainda, como cavilaçáo reacionária escudada no desvelo patriótico (e esta ameaçando a Iiberdade
de cátedra) foi a tentativa de interven~ãoda policia carioca,
estimulanda pelas animadores da intolerancia religiosa, na
Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, visando professorss
acusados de "idéias subversivas".
Contra essa interfer6ncia do zelo policial nos interesses
do ensino e nas atribuicões arivativas de uma conme~acáo
universitárja, prevaleceu a rêsistência decisiva des& e-a -do
próprio Governo Provisório, que não atendeu aos que lhe insinuavam aquelas noções de crime de idéia e respectiva
puniçáo.
Quando se procura opbr ás nossas conquistas democrirticas tais restrições á liberdade do pensamento, sob aqueles pretextos, devemos considerar a elasticidade que tais abstrações
podem alcançar na interpretação dos textos legais, e na sua
aplicãçUo, ao sabor de caprichos das forças dominantes no
país em cada 4poca. E refletir na amplitude- que se pode dar
a um desses conceitos táo pouco precisos. Nao atentarao contra a "idéia de piítria", ou o "interesse nacional" os positivistas, quando pregam a sua teoria das "pequenas pátrias"?
E não ameaçarão o regime (a nossa República representativa, democ~vática) os partiddrios - exemplifiquemos
d a ditadura cientifica? Ou os que preconisam o fascismo
brasileiro, sob qualquer novo titulo ou com qualquer camisa, b e qualquer modo radicalmente contrarios ao regime
democrático? O alvo dáquelas restrições ás prerogativas de
cidadania sáo, pordm, sómente determinados "inimigos da
pUt14a" ou "inimigos do regime". Não correm perigo de
perscguições, os antiliberais do fascismo, neni os sonhadores da restauracGo do trono, nem os preconisadores da tutela das classes armadas sdbre a vida polftica do pais; nem
os patridtas religiosos que põem a "Igreja acima .da pátria". Por isso mesmo, porque esses aparentes principias
gerais de defesa da nacionalidade sáo em verdade apenas
uma arma de defesa das castas ou grupos dominantes, 6
que mais odiosa seria a sua inclusão na nova Carta Politica
da nossa democracia. -4 experiencia do arbítrio dos governos na execução ,das leis nos oferece toda a sorte de exemplos dessa espécie. O sjmpleç "cultivo" das idéias socialis@
deve cpnstituir um delito. Nao,, por6n1, a premção de idéias
tambèm antidemocráticas do fasoimo, com a sua fundamental organização da vio16ncia. Jã por mais duma v?, as
"milíciasn indígenas têm saído do terreno do humorlsm*,
com 0s seus "chefes nacionais" que sofrem de faniquitos e

-

gritam em vóz d e falçete que "Queremos a violência, queremos agredir!", e os seus Hitleres obesos e os seus Mussolinis raquiticos, a quem os prosélitos fazem declarações de
fidelidade fangtica, traduzidas fielmente do original. Por
mais de uma vez a i r a fascista se tem ensaiado na pratica, em
São Paulo com o empastelamento da redação de um jornal
humorfstico, no Rio com um tiroteio e mortes, em outros
pontos do país, mais modestamente, com combates a varapau e costelas quebradas.
A França possue uma tradição realista que um grupo
ativo e bulhento tem forcejado por manter no cartaz. Xo
Brasil, onde a coroa, caindo, tão suavemente, não deisou
"'camelots du roi", era preciso fabricá-los, duas gerações depois da e s t i n ~ ã odo trono. Os monarquistas brasileiros,
porém. sofrem-do risonho seticismo geral em relação ao sonho restauratório. Aquele desengano tranquilo e integral
que se atribue ao velho Príncipe D. Pedro, tio do herdeiro,
quando abordado anciosamente em Paris por um jovem
poeta diplomata que, descrente da República, encarecia a
fórmula mon8rquica para a " s a h a ~ Z odo Brasil", conta-se
que suspirou :
Helas! VocGs no Brasil ainda pensam na reslaura~âo?
Pois olhe: nós da Familia Imperial h% muito que desistimos disso.. .
Detenlilamo-nos ainda ante uma outra singuIaridridc
que reponta de todas as discussões em t0rno de problemas
nacionais. O preconceito de que o Brasil constitue um organismo 5 parte, no conjunto dos países do globo; um povo
fundamentalmente diverso d e qualquer outro, habitando
uma terra diferente das demais, sem pontos de contato ou
afinidade com outros povos. A famosa "realidade brasileira" constituis uma das divisas com que procurou sobreyiver a orderri polilica anterior a 1930, desdobrada em t6ses
caprichosns pcios seus doutrinadores. E foi também um
"refrain" de npúa revolucUo. Nega-se em nome dela a csistQncja de fen0nienos que suo universais, como os do desequilfbrio econtmico dCstcs dias, e que pódem apresentar,
em determinado pais, aspectos peculiares decorrentes de
condi~ócseventuais c não de uma diferenciação radical da
indole da naqiio. Sus&nt:r-se o prcconeeito mesmo deante
dos fatos quo o negani. XUú h5 por csemplo o croblcnia
soc~alno Brasil, os problemai: da produção e distribuiç50
da riqueza; o dos sem trabalho. Queima-se no Brasil café
produzido em excesso sem que possa entretanto consumir
esse artigo de luxo n maior parte da população nacional; do
mesmo modo quc na Argentiria se destroem rebanhos de
carneiros e, ncs Estados Unidos, algodoeiros. Quando as idbricas fecham c a s ruas se enchem de "sem trabalho". 6 Preciso sustentar que no Brasil não há a questão do clesemprego: recorre-se ás ílíbulas da riqueza maravilhosa do
Brasil. Os trabalhadores urbanos que niío encontram ti.abnlh(1
são indolentes, que passam fome porque não querem ir desbravar, lavrar, sanear, com as uniias e a boa vontade; as
selvas infindaveis do Brasil Central.. . Contra todas as iniciativas renovadoras, todas as novas idéias que se agitam,
mesmo consagradas pela experiência de outros pafses, levanta o espfrito conservador, a rotina, a preguiça mental,
- essa preliminar irredutivel. "3lagxlific0, mas não no Brasil".
Brasil não 6 deste pianeta.. . São nos vamos orgulhar,
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po~ém't. de um p~ivilégio neSse particular:. A noCão de excepClOna.Idad~ nacIonal é corrente entre todos os povos atrazad?s ;I'elatrvamente ao progresso material e ao movimento
de IdéIas do seu tempo.
.
Observou-a quanto ao seu País, Trotsky ao acentua~
que a revolução de 1905 tivera a vantagem 'de destruir o
PTeconceito. de excepciona!idade àa Rússia. E Cambó, relatIvamente a Espanha, .sahentando que a revolução abrira
nêsse País uma )anela ·para o .debate de todos os problema!)
europeus. Na lIteratura polítIca dos países em condições
semelhantes ás nossas, encontra-se o mesmo nreconceito.
renitente, que, no Brasil, nega a existência de - problemas
q~~ surgem para ele como para todos os povos, e a adaptabIlIdade entre nós de idéias que são universais. Sob a alegação de peculiaridade das condições brasileiras, retardouse no Brasil a abolição da e$cravatura. Por essa teoria que
condena preliminarmente todas as "doutrinas exóticas",.
nenhuma religião se irradiaria do país de origem, nenhuma
l'eforma social, - como, para dar um exemplo, a Revolucão
Franceza - conquistária Q mundo, destruindo castas e subvertendo instituições em todo o universo.

Nps debates atuais da questão do divórcio o argumentobásico das objeções a êsse instituto é ainda, como veremos
o da excepcionalidade brasileira. Devp acentuar, desde já,
que, contrário á inclusão na lei constitucional, do dispositivo que veda a adoção do divórcio e as demais medidas
pleiteadas pela política católica, não poderia crer na possibilidade de se modificar nesta altura, a atitude de uma
grande maioria, prêsa a convicções ou a compromissos denatureza eleitoral.
Nem poderia pretender, dar uma contribuição relevante para o esclarecimento de questões amplamente debatidas
pelas maiores expressões de inteligência e cultura desta casae em tOrno das quais consta já dos nossos anais uma tão
vasta documentação.
Contrário ás téses católicas, por convicção. não tendo
trazido para o exercício do mandato nacional compromissos
c.om qualquer seita, quaisquer preconceitos sectários. julguei do meu dever, nesta definição de atitude justificar oS"·
pontQs de vista que afirmei ao subscrever várias emendas
contrárias áquelas exigências do cléro.
Um dos maiores espíriíos que participaram da comissão elaboradora do projeto constitucional adotado pela !'-ssembléia declarou-se, nos debates, favorável a essa me~Id.a.
Mas votou contra ela, sob o fundamento de que a maIorIa
dos brasileiros a impugnava. Outro ilustre membro da comissão que votou no mesmo sentido. havia antes disso declarad~ publicamente a sua convicção divorcista, ~ poucosdias depois, presidindo um congresso do seu partIdo, propoz, com êxito. que êste nem sequer discutisse a questão do
div6rcio. Não discutiu o partido o div6rcio; discutiu e deliberou sÔbre o não divórcio, incluindo no seu programa.a
indissolubilidade do casamento, como ponto de matérIa
constitucional.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Aí é que está o êrro. A Constituição não deve trataI' dêste assunto.
O SR. OSóRIO BORBA - Alega-se que a maioria do
povo é contra o divórcio. Como se há-de modificar essa pos--

sível convicçáo da maioria, se tantas prestigiosas inteligèncias, adeptas do divórcio, renunciam a afirmar o seu ponto
de vista sdbre o assunto, e elucidá-10 melhor aos olhos das
massas menos esclarecidas?
Sòbre a questio da maioria católica brasileira, permitome, de passagem, citar três testemunhos, dois dos quais, de
especial autoridade e inteira insuspeiçFio. Quando, em face
de uma fala do trono, que reclamava do parlamento providencias assecuratórias da tranquilidacie das famílias e da legitimidade dos filhos, c que regulasse e legalisasse o estado
conjugal, qualque-r que fosse a religiáo dos casais, foi, por
proposta do povêrno apreseritada á Camara, na sessão de 19
de junho de 1853, pelo Ninistro da Justiça, Deputado por
Minas Francisco Diogo Pereira de Vasconcelos, um projeto
estabelecendo o casamento civil, e regulando aqueles casos,
o bispo de São Paulo, D. Antònio Joaquim de Melo, dirigiu
ao Imperador um longo protesto no qual dizia, sobre a siluaçao da religião oficial naqueles tempos: "Eu manifesto,
Senhor, uma triste verdade, e verdade da esperiência: o
Brasil não tem mais f6, a religião aí está qiiasi estinta.
Há s6 de religião o exterior: grandes festas que acabam ordinariamente em dissoluções na baixa sociedade, e uma idolatria material de imagens: mas Aquele que 6 o caminho,
a verdade e a vida, é desconhecido. O espírito do Evangelho não entra nem nas corporagões: a ediicncão dom&tica, que ainda nos salvaria, nSo esiçte mais; enchendo-nos
assim em nosso tempo a medida de nossos pais a vingança.
virá sobre nós; e o passado ai está para garantir meus bem
fundados temores".
Setenta anos depois dessa informagáo do bispo de São
Paulo, dizia na Camarn republicana, a propósito do espírito religioso dos brasileiros, o Deputado Getúlio Vargas:
"A alta sociedade adota um católicismo um tanto céptico e
elegante. E a grande massa ignara está na fase fetichista
da adoração dos santos com várias especialidades mila=eirasw.
Váo arguir de suspeito, porquê positivista o u luterano
o congressista que, posteriormente, chefe do Governo, instituiu o ensino religioso faciiltativo nas cscolas piiblicas?
Vejamos entiío o que nos informava. alguns anos mais tarde,
s6bre rr religiosidade do nosso povo. o Arcebispo do Rio
de Janeiro. SBo palavras citadas pelo Sr. Carlos Sussekind
de Rfendon~a no "O Cntolicismo. partido ~ o l f t i c o estrangeiro". No prcfcicio ao livro "Raios de Sol'! do padre .jeçuita Armando Adrinno Lochu. afirma o Cardeal Leme, q-uo
a "formidAve1 maioria dos habitantes das nossas paróquias
escapa a o raio de açlio pastoral do clero". ".., De nada
lhes servem as nossas homflias. os nossos avisos, as nossas
esortagões e conselhos. Náo Ihes aproveita a nossa missão
evangelizadora. E no entanto siio ovelhas que o Pastor Divino
nos confiou aos cuidados. São almas de cuia salvação devemos prestar contas no Tribunal Supremo! Eis af, meu caro
padre Lochu, um pensamento que me acabrunha o espírito".
E no seu livro "Ação Cat61ican, de 1933, reafirmando aquelas
observações. diz ainda o Cardeal Leme que "constituem
verdadeira legião os que se não apercebem da necessidade
. absoluta de frequentar os sacramentos". E que "faz pena e
provoca lágrimas vermos o nosso Deus exposto como vítima
de amor e a igreja deserta ou quasi deserta".
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dilvida afirmações de pessoa tão respeitável. Aceitamos, todos, como exato o depoimento do Arcebispo do Rio de Janeiro sobre o espírito católico do Brasil. E isso nos dispensa de insistir em argumentos j& conhecidos, e n a alegação de fatos notbrios para mostrar a que se reduz, em
verdade, a "quasi totalidaden católica dêste pais, com enorme percentagem de iletrados - maioria catdlica na qual
a estatística inclue as massas dos simples supersticiosos, dos
idolatras primitivos, dos indiferentes, e dos católicos "de
tradição" á moda brasileira, cat6licos "porquê nasci no catolicismo", "porquê meus pais me batisaram", mas que "escapam ao raio de acção pastoral do clero".
Maioria católica, em nome da qual se tenta restaurar
a intervenção do poder espiritual nas atribuições no Estado
e na vida civil. A precária religiosidade da maioria dos brasileiros, atestada pela palavra autorizadissima de dois prelados, um atual, outro do século passado, indica que pouco
ou nada valeram 65 anos de religião oficial, nem, sob a República, 44 anos de liberdade espiritual, como não valeram, no Brasil colônia, três s6culos de catequese jesuítica e
de Inquisição, quando, segundo interessantes documentos
históricos da época, os padres se queixavam de que nem á
fôrça de multas conseguiam a presença de meia duzia de
fidalgos que carregassem o p8lio nas procissões do padroeiro, nesta cidade de S. Sebastião.
O SR. ~ E N & OJOFFILY
- V. Ex. quer combater a proibição do divórcio na Constituição ou quer provar que o Brasil não é catõlico? Não compreendo. .
O SR. OSóRIO BORBA - Estou comentando um argumento dos antidivorcistas. Dos que se declaram pessoalmente favoráveis ao divórcio, mas se opõem 8 sua instituição porquê.. a maioria do povo é contra o divórcio.
O O orador está fazendo uma cr8O SR. MOR A B ~ nica, um retrospecto da vida brasileira.
JOFFILY- Mas a questão do divórcio naO SR. IREN&O
d a tem com essa parte católica.
Referi-me ao fato apenas de
O SR. OSòRIO BORBA
passagem, citando, aliás opiniões respeitáveis.
A atual invest.idrt caMIica, na vida política brasileira,
--como se deduz das declarações dos seus chefes-índicaque
a igreja julgou prejudicial 6 catolicização do povo brasileiro o
regime de separação da Igreja do Estado. 0s que consideram, na questão, os interesses nacionais; livres de prejufzos
sectários, batem-se pela conquista magnífica da laicidade do
Estado que nos permitiu todo este período de liberdade espiritual, sem margem para lutas religiosas. O interêsse sectário, o interksse da política catblica parece assim estar em
restabelecer a influência da sua religião na esfera do poder temporal com a catequése sôbre a infancia, nas escolas
públicas e a intromissão dos sacerdotes em atos da vida
civil dos cidadãos. Depois das aspirações mínimas da campanha eleitoral, surgiram, inúmeras emendas contendo outras proposições, inclusive isenção de impostos para todos
os templos e a anlilação dos efeitos da lei que secularizo-u
os cemitérios. Uma série de novas exigências que tendem, iniludivelinente, ao restabelecimento da re!igião oficial. Inscrevi-me entre os que impugnam essas medidas, convicto
cada vez mais de que nenhum r e ~ m emelhor consulta o
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verdadeiro inter8sse nacional do que o da absoluta liberdade espiritual consagrada na Carta de 1891.
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA
- Foi para defender a iiberdade espiritual que os católicos se arregimentaram na
Constituinte.
O SR. OSóRIO BOFü3A
Pergunto a V. Es. se a Constituição de 91 não assegurava a liberdade espiritual, com a
completa separação da Igreja cio Estado.
O SR. IRENÊO JOFFILY- O sectarismo do orador, contra o catolicismo, é maior do que o dos católicos.
O SR. TOMAZL ~ B O O orador está se batendo pela
liberdade espiritual ampla.
O SR. IRENÊOJOFFILY
- S. Ex. parece querer provar
que a maioria do povo brasileiro não é católica dêsde um
século. . Isso 6 absurdo.
O SR. OS6RIO BOREA - Citei a opinião do Cardeal
D. Leme sobre o assunto. Citei duas autoridades da Igreja,
as maiores que havia.
Nego meu voto aos têrmos do Preambulo á Constituicão, proposto pela corrente católica contendo uma invocacomo lhe negaram aprovação tamção ao nome de Deus
bém vários dos mzis eminentes membros dessa Assembléia
que são católicos, e que o fizeram proclamando a sua fé no
Deus dos católicos, a quem rezam com boca diurna e noturna. ..
O SR. CORREIA
DE OLIVEIRA Trata-se naturalmente de
católicos que não falaram com autoridade de católicos, nessa circunstancia; de católicos que afirmaram a sua crença
apenas no momento em que outros a negavam.. .
O SR. OS6RIO BOREJA - Peço licença para continuar,
porquê o tempo de que disponho é muito exiguo.
Ela não lhes justificava impbr uma declaraçáo religiosa no yreambiilo de uma carta de direitos que pretende
reconhecer a todos os cidadões inteira liberdade de conciência. Seria um típico despotismo de maioria. Apoiando as
emendas contrárias aos dispositivos do projeto referente ao
ensino religioso nas escolas, á validação do casamento religioso e outras medidas propostas pela corrente católica, temos em vista as provadas desvantagens da intervenrão da
Igreja na esféra de ação do poder civil, e inclusive a perspectiva de reabertura das discordias religiosas no Brasil.
Contra a instituição do divórcio a uínculo erlgc-se um
dogma. Fora desse terreno, materia de fé que náo comporta
raciocinio: os argumentos contra o divórcio que pretenriem
basear-se no interesse social não me parecem procederilus.
Com a proibição constitucional de adoção daquele instituto.
pretendem os seus inimigos que acautelam a seguranca da
família e a mornlidade social. Náo compreendo o sentido
moral de uma lei que conserva vinculados dois seres já niio
ligados por nenhum sentimento, interèsse ou afinidade afetiva ou moral. Não consigo entender a moral do desquite
. que, aceitando o fato da separação dos conjuges, fecha-lhes
a possibilidade de constituição legal de nova familia, impondo-lhes,
impondo, diremos melhor, i5 mulher, que
tem sido a gracde vitima dos defeitos da organização econamica e social, a alternativa da renuncia ascética ou as ligações clandestinas, a proscrição da sociedade. Alega-se cona.
o divórcio a situação moral em que ficam os filhos do
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casal. -A moral - todos o sabem - é o que há de mais convencional, contingente e mutável. A divorciada não será a
intrusa, a renegada, a indesejável social, anatematisada elo
preconceito e pela iriiquidade da lei, que é a mulher desquitada. E náo sei em que a situacão desta, no regime
atual, será menos dolorosa e constrangedora para os filhos,
do que quando a lei lhe abrisse a possibilidade de formaçáo
de novo lar. -4 indissolubilidade do casamento resguarda de
modo eutrânho a moral vigente, negando remédio legal á
separay.50 de fato dos ccnjuges; estin~ulando,com isso, o
adulthrio; perpetuando a norma barbara da lavagem, com
sangue. da honra conjugal, a instituiçso do divórcio a bala;
responsável, em tantos casos, pelos "crimes passionáis", os
usoricídios, que diio, um táo vivo aspCcto de selvageria á
nossa civilizar,ão : criadora, finalmente, duma escandalosa
fraude jiidicial, a indústria criminosa das anulações de casamento. Um outro argumento contra o divórcio é o que
se fundamenta no presumido caráter especial - e seria
um muito mau caráter! - dos brasileiros. No Brasil alegase - o divórcio seria a dissoluâão da família, a invasão de
perversos no recesso dos lares, o casamento transformado
em passatempo. A teoria da excepcionalidade.. . Já um escritor divorcista p6s em relevo a iricoerência dêsse argumenlo articulado pelos católicos. O sátiro, o matador de esposas ou simplesmente o polígamo, constituem figuras definidas da gr.lcria policial. no Brasil, como em qualquer país.
0 s brasileiros em geral náo seráo a gente de peores instintos e inclinaçües cio mundo. E toda lei de divórcio estabelece coixdiqóea mais ou rilenos severas para a concessão dêsse
reméclio legal. Todos os países, menos quatro, já adotaram e
conservam a lei do divGrcio. ..
O SR. HUGONAPOLE-~O- X30 nas suas constituiç0es e
sim nas suas leis civis ordinárias.
O SR. OS6RIO BORBS - SG o Brasil não tem capacidade para usar êsse instituto aceito pela esperiencia universal.. . Mas se a maioria, a quasl totalidade dos brasileiros é católica, devemos deduzir que se receia estejam os 99
por cento dos maridos, a-pesar-de católicos espreitando a decretaçáo do divórcio para renegar o sacramento, entregar-se 5 1iùcl.linagem e operar a rlissolução da família.
O que, de qualquer modo, niio pode ser verdade.
Náo estou. n::m podia pretender estar dizendo 11ovid:ides
sclbre urna queslão esgotada pela doutrina c s6brc fatos que
estáo ao alcance de todos os observadores. Obedeci apenas
5 necessidade de deixar bem acentuadas, as razões da minha
atitude e da minha real convicção - contrária á inclusão
n a lei constitucional da indissolubilidade do vinculo matrimonial. Quando mesmo reconhecesse motivos de interêsse
geral militando contra a adoção imediata do divórcio na legislação civil brasileira, ainda assim não concordaria em
incluir-se o seu impedimento na Constituição. Nem o argumento de uma alegada maioria nacicnal anti-divorcista o
justifica. Não se deve deixar fechada em dispositivo da lei
básica, sómente revisável dentro de prazo mais ou menos
longo e mediante condições e exigências excapcionais, a
possibilidade do legislador ordinário de, em qualquer temDo. discutir e resolver a questão do divórcio.
Foi por f6rça dessas convicções que tive a honra de
assoclor o meu nome A brilhante cooperação do meu com-

paaheiro de bancada Sr. Tomaz Lóbo e de outros ilustres
colegas, no trabalho legislativo, subçcre.ilendo as várias
emendas referentes i5 questão religiosa.
Se cabem aqui algu.nas consideraçóes sobre peculiaridades da profissão jornalistica, cão ocultemos o que h á
nela, pelo menos entre nós. d e ingrato e duro, a amargura
das peores injustiças que a deprimem no conjunto das atividades sociais. Mesmo depois que, com a intensifica~ãodo
progresso material, perdeu a imprensa aquele caráter romantico de "sacerdócio" para constituir uma indústria, o jornalista, é, em geral o servidor obscuro, desdenhado e anônimo, de todos os interêsses coletivos ou de clásses, menos
da sua classe, aquela a quem t o d ~ srecorrem na h o ~ ada
vaidade e da ambição e a quem quasi todos se presumem no
líquido direito de depreciar através da generalizaçáo de
conceitos pejorativos e falsos. Não será preciso repetir
uma referência á cooperação do jornalismo em todas as
grandes campanhas políticas e sociais do país, .que em. homens de imprensa sempre encontraram os maiores animadores, os fatores decisivos do triunfo. E, em contraste, 6
fácil perceber, quando um jornalista é chamado n um posto
n a vida públicn, o caro furioso de pragas, resmungos e cochichos que lhe acompanham os passos, partidos, mesmo,
de "oficiais" que não são do "ofício".
Resta-lhe de qualquer modo o recurso do bom humor.
Ê a arma pequenina mas renitente que êle aprendeu a manejar.
- i t B aí o jornalista na sua função social e política, na
projeção da sua atividade no conjunto da atividade geral.
A imprensa-indústria dos iiossos tempos criou nova e complesa ordem de relações, dcnlro dessa alividade. Kão se quis
atender em que na ind8stria jornalistica, como em qualquer
outra, h& capital e trabalho, há as quest9es de salário. condições de trabalho, garantias. E o traballiador de jornal
tem sido no Brasil a categoria proletária lileralmente esquecida da protefio das leis.
Criou-se uma legislaçáo especial para a imprensa; foi
uma lei penal.. . Em código repressivo que desconheceu
aquela nova ordem de r e l a ~ õ e simpostas pela industrialização da imprensa. A profissiio jornalistjca começa,. aIiBs, por
ser discutida na sua pr6pris existência, considerada uma
profissão de amadores.. . Fendmeno qiie desapareceria sem
dúvida com a própria organizaçiío profissional e com o seu
amparo pela legislaçao do trabalho. Nota-se, aliás, entre os
próprios que a integram, certa indiferença pelas reivindlcações propriamente profissionais, reservados todos os seus
nobres impulsos combativos para a defesa d e interksses outros da imprensa, mais gerais, e que por isso menos particularmente lhes interessam, interessando em geri1 a toda a
co1etiyi.de
nacional, porquê relacionados com o exercício
dos d~reitosde todos os cidadãos.
Um índice claro dêsse estado de espírito dos jorna!istas, 6 a dificuldade que se tem encontrado para a organização eficiente de sindicatos de trabalhadores de jornal, 6rgãos de defesa real dessa categoria do proletariado intelectual, enquanto prosperam, integradas talvez por uma maioria
. de elementos alheiqs á profissão, as academias de imprensa, brg5os de um jornalismo considerado profissão liberal,
associações Iítero-beneficentes e pouco recreativas. Com a
nova estrutura profissional do pais, devemos esperar que os
interêsses dos trabalhadores da imprensa, como os de todo

o proletariado, seja o5jeto de atenção legislativa, no sentido
de estender afinal at6 êles as conquistas sociais dos nossos
tempos. Visando melhores garantias para a livre atividade
da imprensa - em duas emendas subscritas também pelo
Deputado César Tinoco - procurei torná-las msis esplícitas, fazendo independer de licença da autoridade a publicação de jornais e opondo maiores entraves á restrição da liberdade jornalística na contingencia de adoção excepcional
da censura. Consigna já o substitutivo em debate, no capítulo "Ordem econômica e social", que a "lei organica da imprensa estabelecerá regras especiais relativas ao trabalho
dos redatores, operários e mais empregados, garantindo-lhes
a estabilidade, ferias c aposentadorias". São princípios gerais, cabíveis no texto da lei báisca e que competir8 ao legislativo ordinário desenvolver de modo eficiente. Meu apôio
ás medidas proposta durante os debates const~tucionaisno
sentido de amparo a todos os trabalhadores que não s6 os da
imprensa - e inclusive as de proteção da atividade cientifica, literária e artística - está expresso nas emendas que
subscrevi, entre as quais as que visam consolidar a vitória
das aspirações mínimas do trabalho na legislação brasileira,
repelindo as resistências que preconceitos ou interesses
egoistícos ainda lhes oferecem . Contra muitas dessas medidas já .integradas no texto do projeto estão armadas emendas od?osas como a que pretende mutilar a consagração de
princípios que constituein velhas conquistas m?iildiais do
operariado, consignados no art. 159 e seu parágrafo, arrancando-lhe, entre outros, o direito de greve pacifica. O Estado que não assegura nem pode assegurar a solução da
questão social, atraves de textos legais cuja execução ainda
se vai experimentar, e de uma lepislaçáo do trabalho como
a vigente, incompleta, burlada por mil modos pelos intrresses poderosos que lhe são contriirios - não há que recusar
ao operariado aquele recurso de defesa dos seus direifos.
São me detenho sobre as questões referentes 8 representação de classes, porque essa aspiração - que constitue
ponto do programa do meu partido - est8 assegurada, após
os longos e ilustrativos debates em torno dela sustentados
pelos conhecedores do problenia. Dei a minha assinatura 6s
emendas que buscam assegurar a liberdade çindilcal, as garantias necess5rias li acão dos órgãos profissionais, que impeçam a farca dos sindicatos com gendarmea á porta ou na
mesa das asaembl6ias gerais, e a influencia repressiva e facciosa da autoridade burlando as prerrogativas dos traùa!hadores sindicalizados.
Como o tèm feito jri vários outros ,oradores, invoco a
atençáo da -4ssembl6ia para a emenda que visa assegurar ao
professorado particular estabilidade, remuneracão continua
e adequada. De iniciativa do Deputado Paulo Filho, ela lograra, no primeiro turno dos trabalhos, numerosas assinaturas,'inclusive as das bancadas da Baía e Pernambuco. Não
conseguiu, entretanto, ser incuída no substiti~tivoe por isso
a renovou o seu autor e a defendeu da tribuna eficientemente. Contra essa justa medida levantaram-se, nos debates,
reservas e dúvidas, decorrentes do receio dc que ela pudesse
redundar em cerceamento da iniciativa privada no ensino.
Seriam exig6ncias excessivas, aquelas, capazes de resultar
nn extinciio dos estabelecimentos particulares, nas zonas pqbres do interior, pela impossibilidade de atendê-las. É fácil
demonstrar a improced6ncia desses temores. Não veda a
emenda o funcionamento da col6gios ou escolas que não preencham aquelas condições. Essa foi a fõrmula radical, pri-

mitivamente estudada e depois preferida por uma forma taivez excessivamente moderada. Mesmo naqueles tgrmos a
emenda não ameaçaria de extinção o ensino particular nas
regiões mais pobres ou atrasadas. .Os seus próprios termos
o indicam : "remuneração continua e adequada". Adequada
ás condições e ao nível de v ~ d alocais. Com a forma que prevaleceu, ainda menos. -4 emenda não visa as pequenas escolas das zonas rurais e sim a indústria do ensino. Pleiteiam
e obtem oficialização ou equiparação os grandes colégios das
cidades em condições de merecer as vantagens e cumprir
os encargos e responsabilidades dessa situação.
Como é notório, e já foi demonstrado nos nossos debates, com citação de fatos impressionantes, pratica-se um regime iníquo de exploração do trabalho +o professorado, com
salários vis e ausência total de garantias.
Aos alunos (segundo informações amplamente divulgadas. é essa a norma geralmente seguida) cobram-se as taxas
referentes aos meses de férias letivas, mas os professores
nada percebem nesse período, no qual se vem reduzidos a
uma situação de "chômage". É a essa questão tipica de reivindicação trabalhista, mas interessando também á eficiência do ensino, que a emenda procura atender, exigindo dos
industriais do ensino a justiça de assegurar aos cooperadores
de sua prosperidade aquilo que constitue um direito a ser
aliás consagrado no futuro texto constitucional : remuneração mínima, compatível com as necessidades de -um professor, e garantias de estabilidade no trabalho. O Sindicato dos
Professores do Distrito Federal, através duma energica e
intensa campanha, já esclareceu suficientemente a questão.
E há a Esse respeito um memorial, muito elucidativo, daquele órgão de classe, cuja publicação nos anais, como apenso
a esta oração, requeiro desde agora ao Sr. Presidente.
No capftulo da "Ordem Economiça e Socialn, terão o
meu voto as emendas que visam uma organização mais ra:
cional da produção, consagrando a predominancia do interesse coletivo sobre os individuais, opondo ao conceito clássico da propriedade as restrições decorrentes da função eminentemente social a que ela tem de atender. E este um dos
postulados do programa partidirio a cuja orientação me
abribxei. Dentro de suas linhas gerais, e encarando a objetividade da obra de transação e conciliaçáo de interesses
e correntes doutrinárias, que é uma lei constitucional, pleiteamos um regime que, assegurando as franquias republicanas e as liberdades políticas dos cidadãos, que representam
velhas conquistas da evolução das nossas instituições, imprima d democracia brasileira um cunho de mais ampla justiça social, de melhor organizaçáo do trabalho e mais equidade na. distribuição dos resultados da atividade geral.
(Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado.)
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DOCU3XENTO -1 QUE SE R W E R E O DISCURSO DO SR.
BORBA

OS~RIO

Yemorial do Sindicato dos Professores do Distrito F e d e r d
ao Chefe do Govêrno Provtsórto

Rio de Janeiro, 27 de Novembro de 1933.
Exmo. Sr. Dr. Getúlio Vargas, eminente Chefe do Governo Provisório.

O Sindicato dos Professores do Distrito Federal, usando dos direitos que lhe são conferidos nos artigos 5 O e 8O
do decreto n. 19.770, de 19 de Março de 1931, vem ií presença de V. Ex., expor serenamente a situação em que se
encontra o professor particular no Brasil, e solicitar de
V. Ex. a promulgação do decreto que - regula a locação do
trabalho do magistério particular, consoante a n t e ~ r o j e t o
elaborado pelo RiLinist.ério do Trabalho, Indústria e Comércio, e publicado no Diái-io Oficial de 9 de Abril de 1932.
Como vive o professor particular e m nossa terra
A situaçáo da nossa classe, Esmo. Sr. Dr. Getúlio
Vargas, é simplesmente desoladora.
O contraste entre a relevantíssima missa0 que desempenha o professor e a situac,ão em que vive 6 tremendo.
Recebendo salários militas vezes irrisórios, a despender
encrgias sempre superiores ás ruas fdrças, a encontrar cada
dia que passa mais uma desili.ls50, e a meditar a toda a hora, a todo o momento, no problema angustioso de sus vida,
no negro período de férias, em que nada recebe, e em qut:
nem o pão pode assegurar á sua família, nem o teto pode
garantir aos seus entes queridos - eis como vive em nossa
Pátria, Esmo. Sr. Dr. Getúlio Trargas, o professor, humilde obreiro na nacionalidade. for.iador de inteligências, condutor da mocidade. guia das gerações que surgem.
Abandonado. num esqiiccimento profundo que mais
rea1r.a a sublimidade da sua misv3o. n-ienosprezado,
muitas vezes, pela massa animima dos inconcientes que nUo
comprecndem a magnitude rio scu verdadeiro sacerd6ci0, 6
bem o professor. no scu triste fadário, o símbolo perfeito
do sacrificio incomprecndido .
Sem garantia dc trabalho, absolutamente esquecido nas
leis, num sobressalto constante. sempre sujeito a uma demissão repentina, recalcando as suas imensas e sentidas penas,
ei-10, transfigui*ado. a se desdobrar em esforços, a sorrir, sufocando as Ibgrimas. a ensinar, vencendo-se a si pr6prio, preparando, num lieroismo sobrehumano, o Brasil dc
amanhã, o futuro de toda a nossa gente. Náo veja V. Es.,
Sr. Dr. Getúlio Vargas, nessas p a l a ~ r a sa menor sombra de
exagero.
I3 a triste, e clesoladora realidade.

-

O nnleprojeto de locação de trabalho

O Govêrno Provisório, instituido pela Revolução de
outubro, numa obra verdadeiramente patriótica e digna dos
aplausos de todos os homens bem intencionados, iniciou,
n o Brasil, uma sábia Legislação Social-Trabalhista.
O Sindicato dos Professores do Distrito Federal, apoiado nas leis vigentes, procurou imediatamente uma soluçso
para o seu relevantfssimo problema.
As aspirações da classe se acham contidas no anteprojeto de locação de trabalho elaborado pelo Minist4rio
do Trabalho, Indústria e ComBrcio.
HZ três anos em estudo nas esf6ras governanmentais,
depois de ter merecido espccial atenção dos órgãos técnicos,
após t e r sido examinado pelo Ministério da Educação e recebido sugestões por largo espaço de tempo, foi o referido
anteprojeto levado á sanção de V, Ex., com o respectivo
decreto lavrado na pasta do Trabalho, com a competente

exposição de motivos, por S. Ex. o Sr. Dr. Salgado Filho,
M. D. Ministro do Trabalho, em fevereiro do corrente ano.
Julgou V. Ex., necessário, ouvir a opinião do Sr. Dr. con-

sultor geral da Repiíblica.
E, desde então, Sr. Dr. Getúlio Vargas, aguardamos o
parecer de S. Ex.
A situ@ão do professo~adoe m face d a atual lei d e ensino

A institui~ão,pelo govêrno de V. Ex., da oficializa(.ão
dos col6gios particulares foi um ato de alta sabedoria e
acendrado patriotismo, pois, desta forma será operada a
indispensável difusão do ensino, através do território nacional.
Entretanto, ainda mais precária se tornou a situarão
do magistério particular.
Nas condições atuais de locação de trabalho, em virtude da instabilidade do lugar que ocupa nos estabelecimentos de ensino, é, para o professor, motivo de sérias
preocupações o julgamento da capacidade e aproveitamento dos estudantes.
A concorrência entre as casas de instrução, as obriga
a uma verdaeeira competição de alunos. procurando os coIégios ,se tornar vantajosas aos discípulos, mediante a facilidade nas aprovações.
Necessário se faz fique salientado, para confirmar a
regra, existirem entre os estabelecimentos de ensino honrosissimas exccções .
Consulte V. Es. os resultados dos esames fornecidos
anualmente pelos colc5gios, ao Ministério da Educação, e
verificará a procedência das nossas afirmações. A prova.
a temos nos anuncios apregoando altas e assombrosas percentagens de aprovações.
Tudo isso, Esmo. Sr. Dr. Getúlio Vargas, tem com6
causa a instabilidade do magist6rio.
E foi precisamepte meditando sbbre a questão, que
V. Ex. ao assinar o decreto n. 21.2h1, de 4 de abril de
1932, consolidando as dísposições s6bre a organizaç.50 do
ensino secundário. exigiu dos estabelecimentos dc ensino:
-4rt. 53 - Il'o decrcrso d a inspeção preliminar deverá
ser particularmente observado o preenchimento dos seguintes req?cisitos:

- ..............................................
- .............................................
iii - acimWsão progressiva de professores por concurso ou mediante contrato, com remuneraçáo adequada.
I
TI

Há, sem dúvida alguma, nesta exigência elevado alcance patriótico. Do seu cumprimento depende toda a organização do ensino.
Evideqtemente, Sr. D r Getfilio Vargas, assiste ao
Sindicato dos Professores do Distrito Federa1 o direito de
pleitear a regulamentação do referido contrato, uma vez
que ele est& admitido na própria lei. como condição essencial para a obtenção da inspeção permanente.
A promulgação do decreto que se encontra em poder
de V. Ex. resolve a questiio do julgamento do aproveitamento dos alunos pois o contrato de trabalho dará ao professor a estabilidade e a segurança necessárias para poder
desempenhar serenamente a sua função julgadora.

.

-

As férias

Durante o ano letivo existem dois períodos de ferias
que representam para o magistério particular uma época
de tremendas privações e imensos .sacrifícios.
O primeiro correspondente a uma quizena de junho, e
o segundo equivalente a três meses e meio (I0de dezembro
a 15 de marco), num total de 120 dias, ou seja 113 do ano,
sem receber um único real.
Não se diga que durante os dois terços do ano em que
recebe remuneração, se bem que lhe sejam descontados todos os domingos, feriados e dias santos, pois percebe "prolabore", possa o professor economizar o necessário para
vencer os 120 dias de completo desamparo.
O salário do magistério particular é insignificante,
embora seja obrigado a trabalhar diariamente 10 e até mais
horas de intenso esforço inte1,ectual.
Nessas condições econdmicas fica o professor impossibilitado de adquirir um aperfeiçoamento constante, privado que está de recursos, faltando-lhe, muitas vezes, o necessário at6 para a sua subsistência.
O ensino perde, evidentemente, com essa situação, o
que visa justamente solucionar o anteprojeto de locação
de trabalho, estabelecendo a remuneração no período d e
ferias.
Além de precipuamnte humana, eminentement-e justa,
Esmo. Sr. Dr. Getúlio Vargas, - é esta medida de suma
importancia para OJ altos interêsses da educação nacional.
Aliás, a situação jurfdica e econdmica do magistério
6- levada em grande conta nas modernas constituições. Assim, na Constituição Alemã, promulgada a 11 de agosto d e
1919, encontramos :
Artigo 147: -4s escolas particulares, destinadas a substituir as escolas públicas, devem ser autorizadas pelo Estado e ficarão submetidas ás leis do pais
...................A autorização deverá ser negada quando
a situaçcrZo econ6mica e juridica do professorado nüo estiver
suficientemente garantida.
Na constituição da cidade livre de Dantzig, aprovada
de ac6rdo c omo tratado de Versalhes a 13 de maio d e
1922, pelo Conselho da Sociedade das Nações, lemos:
As escolas particulares destinadas a
Artigo 105
substituir as escolas públicas ficarão submetidas á prévia
autorização e ás leis do Estado ............................
...................... Deverá ser negada, tambdm a autorização quando a situação econ6mica e juridica do professorado náo estiver suficientemente assegurada.
O alcance desses dispositivos é de uma sabedoria profunda, e a importancia dessa questão, da qual, em grande
parte, depende a eficiência do ensino, dispensa comentários.
Desta forma, Esmo. Sr. Dr. Getiilio Vargas, o Sindicato dos Professores do Distrito Federal não pleiteia inovações descabidas. São providências já preconizadas Por
outros povos, de maior experibncia, e de c u j ~ sresultados
a ningu8m mais 6 licito duvidar.

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

-

Os nossos intuitos
O que pretendzmos, Exmo. Sr. Dr. Getúiio Vargas, é
a estabilidade do magistério particular.

N5o se procure confundir segurança de c ~ t e d r a com
proteção á: incompetência.
O Sindicato dos Professores do Distrito Federal, batese intransigentemente, pela elevação sempre crescente do
grau cultural da classe.,
Afirmou-se que o contr-o de trabalho iria favorecer
ao professor incorreto ou desidioso .
Sr. Dr. Getfilio Vargas.
O anteprojeto cogita desse assunto. O contrato será.
recindido, desde que, em inquerito presidido por autoridade competente fique provada a culpbailidada dc> professor. N6s queremos, antes de tudo e acima de tudo, o bem
do Ensino Nacional. Será cassado ao mestre ircapaz o seu
registro de professor. Mas a sua responsabilidade deve
ficar estabelecida em processo regular. Deixar ao ciiretor
do col6gio a faculdade de recindir o contrato, nessas condições, sendo o mesmo parte interessada na questão, é medida de profunda injustiça, e uma porta aberta ás mais
perigosas perseguições.
Por outro lado, Exrno. Sr. Dr. Getúlio Varças, não
desejamos em hipótese alguma encarecer o Ensino. O salário que pleiteamos, num profundo sentimento de conc.órdia,
numa cooperação sincera para a harmonia entre enimeaadores e empregados, A o que esta consubstanciado no- ante~roieto.mando declarar: "a remuneraciío náo nodcrb
ser
inferior & média dos tr8s iiltimos anos'':
E a nossa remuneração é muitas vezes irrisdria.
A questão do salário minimo ser8 debatida mais tarde.
Um dos quesitos do anteprojeto que tem merecido objer,ão e que exige dos diretores de col6gio a notifica-o, por
escrito. aos professores. com 90 dias de antecedencia. m e
não pretendem renovar. o contrato. Evidentemente, senhor
Dr. Getúlio Varaas. a renovacão de um contrato Dara um
novo
letivo,-e&& subordinada no trabalho quê existir
nesse novo ano letivo. S claro que se não houver ciasse a
lecionar, o professor não poderb receber salArio pelo .serviço que não prestou.
O que o anteprojeto quer sanar B esta situação de
verdadeiro martírio por que passa o magisthrio ao fim d e
cada ano letivo, numa terrfvel incerteza, sem saber durante
t S s meses, se voltará ou não a lecionar em determinado
colt5gio. Visa o anteprojeto impedir as substituições inexplicáveis, muitas vezes, intimamente ligadas aos resu!Lados dos
exames.
Se o professor h incompetente. provè-se a incompethcia, e não poderá mais exercer o magist6rio.
O anteprojeto concede, nesse item, ao professor o direito de lecionar as turmas que existirem, de avardo com as
condições de trabalho.
Existem outras objeções, com intuitos evidentemente
proteiatórios e c(ue consistem na afirmação de qile os colégios para a realização do pagamento nas ferias, e das faltas
por motivo de doença. - pois na situação atual. nem adoecer
pode o professor, porque se tal desgraça acontece. nem recursos possúe para Consultar um médico ou adquirir remedios, - consisiem essas objeções em dizer que para a realizacão dos referidos ~ammentosos estabelecirnen+os de ensino serão 05rigados
'a-aumentar consideravelme~teas suas
mensalidades.
A êsses argumentos, Esmo- Sr. Dr. Getfilio Targas, n6s
apresentamos a resposta irretorquivel, .do exemplo verda-

ano

- 508 deiramente edificante do Ginásio de São Bento, desta Capital, que há vários anos efetfia o pagamento das férias.
E, se disserem que o Ginásio de São B ~ n f oé um dos
maiores colégios do Rio de Janeiro, e que pelo seu elevado
número de alunos pode fazer face & situação. n6s apontaremos o Externato Santo Antonio Maria Zacaria, dos P.P. Barnabitas, que numa atitude que muito o recomenda, resolveu,
êste ano, assinar um contrato com os seus profess?res, levando a efeito o pagamento das f6rias.
Poderão ainda afirmar que os colégios do interior não
poderão assumir tais compromissos. K6s citamos o Ginásio
de Carangola, que apresentou um contrdto simplesmente
magnffico; o melhor de todos os que foram apresentados.
efetuando o pagamento integral das férias.
Como V. Ex. pode verificar, o Sindicato dos Professores
do Distrito Federal não pleiteia absurdos nem são inoportunas ou inviáveis as suas aspirações.
Humanos, simplesmente humanos são os nossos ideaisAinda sobre a questão do encarecimento do Ensino devemos expor a V. Ex. os seguintes fatos:
Há tempos o Sindicato dos Professores do Distrito Federal enviou ao Ministério da Educação sugestões a respeito
do barateamento do ensino, visando a extinção das taxas. facilitando dêste modo a difusão da educação no Brasil.
Torna-se necessário, Enmo. Sr. Dr. Getúlio Vargas. fique bem salientado que a quasi totalidade do magistério particular nunca recebeu remuneraçiici alguma referente a essas
taxas. Ainda o ano passado, a grande maioria do professorado
ficou privada da parte que lhe cabia na divisão das taxas de
exame, a-pesar-de ser clara a l ~ nesse
i
ponto, pois discrimina niinuciosamente a sua aplicação: 70 % para o mapisterio, 20 % para o colégio e 10 % para o inspetor do estabelecimento.
Pois bem, Sr. Dr. Getiilio Vargas, as taxas de exame,
que s6 na Capital atingiram u centenas de contos de rbis,
foram inexplicavelmente subtraidas ao professorado.
É completamente falho e improcedente o argumento que
se lancou de que as referidas taxas não foram cobradas.
Nenhum proprietário de colégio tem autoridade bastante para
revogar um texto de lei.
Bste ano a mesma ameaça paira sbhre o magistério particular. Para Aste assunto apelamos a V. Ex-. no sentido de
amparar a nossa classe em defesa dos nossos direitos.
Fala-se que o ensino é carissimo.
Sr. Dr. Getúlio Vargas :
Das taxas criadas para a manutenção do Ensino, a quasi
totalidade do magistkrio .não tem recebido um s6 real.
O serviço de correção de provas é inteiramente gratuito,
se bem que exista uma taxa especial para a sue revisão.
A única taxa que a lei nos concede, ate hoje nos tem
'sido negada.
A nossa situação 6 de verdadeira angústia.
A continuar êsse estado de coisas não tardará a chegar
o dia cm que o magistgrio particular se verá obrigado a
abandonar em massa a profissão, procurando em outras
ocupacões o indispens5vel para a manutenção de sua vida. E,
nesse dia, como se poderão mariter os estabelecimentos de
ensino particular ?

O Sindicato dos Professores do Distrito Federal tem o
maior empenho em harmonizar a situação.
J á . hoje os propriethrios de estabelecimentos de instrução estão "de aci3rdo em amparar as justas aspirações do magistério particular". E, por isso mesmo, que confiamos no
alio espírito de justiça de V. Es.,que cremos firmemente n a
ação serena do Governo Provisório na dfesa dos que padecem
e no ausílio eficiente e desinteressado que tem prestado aos
trabalhadores da nossa terra, construtores do Brasi de amanhã, aguardamos, confiantes, a soluçiio do nosso problema,
pedra angular da questão educcional, da qual depende o futuro da nacionalidade.
Queir V. Es. aceitar com as nosjas mais efusivas saudações a amizade sincera do Sindicato dos Professores do
Luiz Bustos Ribeiro, Presidente. "
Distrito Federal.

-

O Sr. Presidente

diente.

- EstS, finda a hora destinada ao Xspe-

Vai-se passar Q Ordem do dia. (Pausa)
Comparecem mais os Srs. :
Pacheco d e Oliveira, Cunha Melo, Alfredo da Mata, hf\lário
Chermont, Leandro Pinheiro, hloura Carvullio, ,Jouqui111 Alag a l s s , Carlos Reis. Aclolfo Soares, Agenor ?IIúrilc. Hugo Napoleão, José Borba. Leão Sampaio, Biartins Veras. Ferreira
de Souha, AlbertoRoselli, Odon Uezcrra, IrcnCo Jciffily, Herectiano Zenayde, Pereira Lira, João .klbcrlo. Souto Filho,
Arruda Falcão, Luiz Cedro, Blário Domingues, Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcanti, Jostr Sil, Huxiibeito Iloura, Góis Monteiro, Guedes iiogucira, -4ntdnio hlachado. Leandro BIaeiel,
Deodato &laia, Jfnrqucs dos Rcis, l'risco lJnrnlso, Clemente
Mariani, Magalháes h'eto, Mcdciros Neto. Atiln Amarnl, Manuel
aovais, Gileno .kniado, -4lofsio Filho. Paulo Filho, Arnold Silva, Lnuro Passos. Joncs Rocha, Rui Santiago, Migucl Couto,
Silo dc ~IIvurenga,JoUo Guimarúes, Raul Fernandes, CBsar
Tinoco. Alipio Coslnllnl, Gwyer do Azevedo, FSbio SodrtS, Cordoso dc Jlclo, S o ~ r c sFilho, Buarquc iV~anrclh, JosB Braz,
Josd hlkiiiím, Clciiicnlc hlcdrado, Rniil Sd, .To90 Penido, Policarpo Violtj, Bclmiro dc lIedciros, Canipos do ~irna1~~1.
Bueno
Brandào, Jaques Monlsndon, Ylfnio Correia de Oliveira, Alcantara Machado, José Carlos, Rodrigues hlves, Almeida Camargo, Vergueiro César, Zoroastro Gouveia, Cincinato Braga, Carlota de Queiroz, -9brsu Sodr6, José. Honorato, Generoso
Ponce, João Vilasboas, Francisco Vilanova. Lacerda Pinto,
Antônio Jorge, IdAlio Sardemberg, Nereu Ramos, Adolfo Konder, Carlos Gomes, Simões Lopes, Carlos Maximiliano. Maurício Cardoso, -4nes Dias, Vítor Russomano. Ascanio Tubino,
Raul Bittencourt, Adroaldo da Costa, Gaspar Baldanha, Minuano de Moura, Ferreira Neto, Gilbert Gabeira, Alberto. Surek,
Edwald Possolo, Valter Gosling, Augusto Corsino, João Pinheiro, Horacio Lafer, Pacheco e Silva, Oliveira Paçsos, Davi
Meinicke, Pinheiro Lima, Morais Paiva. Nogueira Penldo (1131.
Deixam de comparecer os Srs.:
Veiga Cabral, :em& Mota, solano-da Cunha, Augusto Leite,

J. J. Seabra. Edgard Sanches, Lauro Santos, Amara1 Peixoto,

Pereira Carneiro, Prado Kelly, Oscar Weinschenok, Bias Fortes, Antero Botelho, Negrão de Lima, Grclbriel Passos, Augusto

Viegas, Daniel de Carvalho. Licurgo Leite, Celso Machado,
Mario Whately, Guara~f Silveira, Hipólito do Rêgo. Morais
Leme, Domingos Velasco, Toá0 Simplfcio, Armando Laydner,
Milton de Carvalho, Euvaldo Lodi, Rocha Faria, Roberto Simonsen, Leví Carneiro (31) .
ORDEM DO DIA
Trabalhos d e Comissão.
O Sr. Presidente - Não havendo, na Ordem do dia, matéria que dependa da deliberação da Assembléia, dou a palavra, para explicação pessoal, ao Sr. Plinio Tourinho.
O Sr. Presidente - Tem a palavra para esp!icação pessoal, o Sr. Deputado Plinio Tourinho
O Sr. Plinio Toarinho (para e x p l i c a ~ ã opessoal) - Senhor Presidente, Srs. Constitiiintes: :\ imperiosa necessidade
do cumprimento de um dever, obriga-me a tomar por alguns
instantes a atençiio desta AssemblBia. para de conciência,
vencendo sentimentos de simpatia e de respeito, contraporme mais uma vez a alguns dispositivos constitucionais, que
penso, não consultam As nossas necessidades.
33 bem sabido que os princípios fundamentais da organizar$~ polftica dos povos, não constituem uma coisa vã,
um simples jago de palavras, um reajustanlenlo cventutil consequente a coiidições especiais, impostas por esta ou aquela
facçúo dominante e de transiçUo riipida, !nas sini, em normas assentes na Sociologia', liormcinicris, fr;iteriiais. conceiitradoras d o prúprio eqiiilfbrio c dinamismo do meio social.
A Liberdade dentro do Direito. constitue um desses princfpios fundniiicntais, bdsicos das orgaiiizn~óespoliticas.
Inerente aos individuos c ds coletividades do seu plano
exercício, de suo. intangiùilidadc, decorrem h's demais virtudes sociais, as quais, consul~slnriciadas em leis, neutralizam
a s prepotencias pela fdrça incontrastbvci da razão, harmonisando os pensamentos e reunindo os seres pelas suas afinidades eletivas gerais, conaonntc a obtenfio de sua felicidade
terrestre relativa.
I3 verdade que vivemos numa Bpoca de vacilações e incertezas. Na voragem dos pensamciitos que se chocam, de
idealogias, as mais antaghicas, que se- enfrentam, os homens
num degladiar permanente, buscam impor sua vontade ao
adversário, não pelo crit6rio de soluy.ões gerais, amplas e
fraternais, mas sim adstritos a pensamentos grupais, exclusivistas que mriis intensificam a luta.
As religiões, se não fracassaram, pelo menos não conseguiram deter a inquietação geral que assoberba o mundo moderno. A falta de unidade d e pensamento espiritual, constitue inegavelmente a causá' primordial do desequilíbrio social a que assistimos, porquê a disciplina, base da ordem, r u e
' a cada instante, ante a diversidade das situações criadss, complexas e inquietantes que exigem soluções radicais.
O mundo social, na falta de uma ç ~ n ç ã odivina, que unifique os pensamentos, que reuna e harmonise os interesses
coletivos, s6 pode escudar-se no seio do Direito e da Justiça e no exercfcio de uma ampla liberdade, construtora e
equilibradora da própria existência humana.

Cada dia que sucede, os pensamentos religiosos, mais
separam os homens na vida terrestre, muito embora eles os
encaminhem para uma Única e determinada finalidade.
E se assim 6, se a própria história nos adverte de quiio
dolorosas foram as lutas religiosas, porque não contiuarmos
no regime criado pelos legisladores de 89, os qu.'.
a 1 ~
na sua.
maioria religiosos, cat6lic-, não trepidaram instituir a laiciciade do ensino, nas escolas públicas do Estado?
Em posse dessa disposição, militamos 45 anos d e efetivo
~xercício e de salutares result&dos práticos.
O Projeto Constitucional, nos artigos 171, 143, 167, que
entre si se entrelaçam, com fundamentos em pensamentos
religiosos católicos, restringem os dois primeiros a liberdade
de conciência, conquista admirável dos nossos antepassados,
e o Último as necessidades sociais mais prementes, como
adiante demonstraremos.
A Constituição de 91, estabeleceu: "Ser& leigc: o ensino
ininistrado nos estabelecimentos públicos". A nossa Constituição diz: "o ensino religioso será de frequência facultativa e ministrado de acordo com os princípios de confissão
religiosa do aluno, manifestadá' pelos pais ou responsheis,
constituindo matdria dos horários nas escolas públicas primárias, secundárias, profissionais e normais".
O SR. AR-40 REBÊLO- V. Ex. não admite fora dos hor&rios?
O SR. PLÍNIO TOURINHO - Núo admito o ensino religioso dentro da escola pública. Admito-o unichmente no templo e em casa.
Com êsse dispositivo o professor não ensina religiáo, mas
há infração do princípio de liberdade de pensamento, não
direta, mas indiretamente, o que 6 muito mais grave, porquê n5o comporta apelação 6s autoridbdes .
O professor, conforme sua crença, c dada a sua acendencia, sobre os alunos, obriga-os a adotarem esta ou aquelrr
religião sob ameaça de castigos. A luta se estabeleccrd de
professor a professor, e de professor a aluno, e destes entre
si, em defesa de qual sejá' a melhor religizo; c, a escola, prolongamento do lar, outrbra calma, ambiente de concórdia e
de paz, passará a ser o centro de desharmonia e de intolerancia.
O SR. ARÃO R m b o - V. EX. esti pessin~istanebte assunto.
O SR. PLÍNIO TOURINHO - h História comprova a minlia afirmação. Consulte-a V. Ex. c verá que qiiasi toda se
resume em guerras religiosas.
Há outro aspecto importante a considerar. Vamos criar,
com &ssepreceito, a instituição da balbúrdia. Inúmeros são
os credos: católicos, protestbntes de vArias seitas, espíritas,
teosofistas, positivistas, etc., abandonar50 a paz suave e convincente dos templos, em busca dc seus horários, afim de
angariar proselitos.
O SR.ARAO REBRO- T o d a têm o mesmo fim, o c6u.
O SR. PLfNIO TOURIXHO - Não há diívida al,wma,
par& isso existem os templos. Inúmeras são as escolas públicas, diminuto o número de sacerdotes de uma dada religiiio
para ministrar o ensino. Pessoas estranhas ao culto, serão
incumbidas de ministrar o ensino religioso que s6 devera ser
ensinado pelos ministros do credo. -4 escola leiga sempre
ministrou o ensino da moral.

O SR. ~ ~ R - C OREBÊLO- Permita-me V. Es. mais um
ligeiro aparte. Considera V. Ex. que todas as religiões tem'
um fundo moral?
O SR. PLhYIO TOURIKHO - PerfeiLamcn.le.
O SR. ARÁO REBÊLO- Tanto quanto nie parece a escola
leiga não trata como devera do lado moral, da educação moral, que caberia, por certo, á religião.
33 engano de V . Ex., a
O SR. PLfNIO TOURINHO
moral náo é privilégio de religião alguma.
DE OLIVEIRA
- Xáo poderá TT. Es. consiO SR. CORREI.%
derar a moral alheia á religigo.
O SR. PLfNIO TOURINHO
Dessas escolas saímos todos
nós que aquí estamos pre-stando serviços ao Pais; e a luta
ser5 mais intensa, a desarmonia mais acentuada entre alunos
e professores, nos cursos secundLirios, onde a mentalidade dos
alunos jLi se esboça claramente, ás espensas de nocõe, científicas que Ihes são ali ministradas.
Como conciliar o ensino do Universo, a nlortc do geo-centrismo, os conhecimentos de mineralogia, geologia, etc. com
o quadro estrito dos ensinamentos religiosos, com a melafisica
do catecismo e a cosmogonia mosaica? Eis ai o pomo da discGrdia, c o perecimento da fé.
O Dr. Vivciros de Castro, homem dc valíii.. assim se cxpressa 6Cbre o ensino religioso nas escolas públicas: "-4s relaçócs cntre o princípio de obrigação escolar e a conciCncia
rcligiosa diz Rui Barbosa, tcm sugerido at6 lioje quatro soluçócs divcrsas :
O cnsino rciigioso professado obi.igatoriuniciiLc na
escola. n todos os alunos pelo iristituidor civil;
2.0 O catecismo cnsinndo na cscola, pelo profcssor, mas
iaciill~tivamcnlcaos alunos qiie concorrerem a uma parte
do ciirso.
3.0 Ilcligiiío escluida do pi'ograrna cscolai', mas lecionada
em edifício escolar, pelos ministros dos diferentes cultos,
:tos alunos qiic o quizcrcm;
4: -4inslrucáo rcligiosa fora do progrlima cscolar c do
edificio da cscoia.
Adolamos depois dc pi.oclainada n Rc~~úbliçn,
Oslc ultiino
rcgirnc, que reo1mcnl.c consicicro o xnclhoi., e (o grifo é nosso)
?)ta?iifeslandoesta opiniüo, sinto-nzc inleirnmente á vontadc,
po?*qz~L:
SOU ca1ÓLico e 9züo ine filio e7n 1zen11trma das escolas
filosóficas que tem como dor/nza o ateisino do Estado.
Por exclusão de partcs. procurarei mostrar as vantagens.
da última solução.
11 primeira parecc fora da questão porquê é ofensiva á.
liùerdsde de conciência e não se coaduna com o regime da
completa separacão que deve existir entre a Igreja e o
Estado.
A segunda 6 prejiidicial á pureza da doutrina católica,
sem proveito para as instituições civfs. Guarda da fé, somente a Ifgeja tem competencia, por intermédio dos seus
ministros para ensinar o catecismo.
Falta ao próprie leigo, a autoridade doutrinante; e as
verdades da religião transmitidas por mestres que apenas
procuram ciimprir um dever de cargo, mio terão o calbr
vivificante do fervor religioso, niio encontrarão éco nos coracõcs infantis.
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Considero também inconveniente a terceira solução, porquê sendo o ministro do culto, o professor de religião, há
grande vantágem em ser dada a aula na igreja onde o ambiente favoreee tanto o proselitismo. A experiência do antigo
regime corrobora a minha maneira de pensar.O SR. ARRUD."- CAMARA - Não é a Igreja que reclama o
ensino religioso; é a família.
O SR. PLíNIO TOURINHO - Ninguem reclama, Vossa
Ex. é que está reclamando.
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - Reclamamos como representante que somos do povo brasileiro.
O SR. PLíNIO TOURINHO - Também represento o POVO
brasileiro.
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - Falamos em nome do eleitorado que nos elegeu.
O SR. PLíNIO TOURINHO - V. Ex. representa uma
corrente; ec represento outra e, eIJ'. nome desta é que me
manifesto.
O SR. AR.~o REBtLo - Sendo facultativo o ensino religioso,
fica line a qualquer que seja aceitá-lo ou não.
O SR. PLíNIO TOURINHO - Com isso V. Ex. não afirma novidade.
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - O lar é fOrmado por cidadãos que deveriam ter recebido na escola a instrução religiosa que o Estado nega. Depois de proclamada a República,
a religião católica desenvolveu-se extraordinariamente no
I-\l'a~il. V. Ex. está. lançando argumentos que nada têm que
vêr com a exposição. O autor que V. Ex. cita, dizia que o
abastardamento que caracteriza o lar era mais pernicioso que
o ensino leigo. que não tinha responsabilidade nêsse abastardamento. Contesto. Afirmo que o lar é constituído por inviduos que deveriam ter recebido na escola o ensino religioso,
e que é a falta dêssc ensinamento que tem causado o abastardamento dos caractéres.
O Sll. PLtNIO TOURINHO - Não recebi êsse ensinamento. e o nobre Deputado não terá mais moral do que eu;
O SR. CORllEIA DE OLIVEIRA - V. Ex. não pode argumentar p('rsonalizando o caso. É até pouco. parlamentar.
O SR. PLíNIO TOURINHO - Não s6 eu como muitos
dos que aquí se acham, saímos das eEcolas públicas. onde não
havia o ensino religioso.
O SR. AR.:\o REB:ÊLO - É por isso mesmo talvez, que V.
Ex. combate o ensino religioso nas escolas.
O SR. PLiNIO TOURINHO - Onde V. Ex. aprendeu a
religião? .
O SR. ARÃo REBtLO - Tanto no lar como na escola.
O SR. PLíNIO TOURINHO - Em que escola? Em escola
pública?
O SR. ARÃo REBtLo - Desde a minha meninice aprendi
em escolas dirigidas pOr padres.
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA - Aqui, no Brasil, os pais
católicos slio obrigados a pagar impostos para manter eScoVOLUME XV
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las leigas, e sabemos que os católicos constituem a maioria
ao pais.
O SR. PLfKIO TOURINHO - Não constituem a maioria
do pais; V. Es. 6 quem o diz.
O SR. LEANDRO
PINHEIRO- V. Ex. quererá, negar esse
fato evidente?
O SR. PLfNIO TOURINHO - No sertão não existe católicismo; há Felichismo. Na minha terra põra cem católicos h6
seiscentos protestantes.
O SR.VNBEM-rnREIKDAL
- V. Ex. pode acrescentar: e
algumas centenas de espíritas.
O SR. LEAKDRO
PIXHEIRO- O orador não conhece o
Brasil. Como o Sul, o Norte é grandemente caMlico.
O SR. PLfXIO TOURIKHO - Continuo a citar o senhor
Viveiros de Castro. O ensino religioso fazia parte do programa escolar: quais foram os resultados dêsse sistema?
Desenvolveu-se o espirito religioso?
Tinham as nossas instituições o cunho da fé política?
Absolutamente, não. Mesmo nas fileiras católicas era palpável a tibiêsa. Confiando na proteção do Estado, os pastores
adormeceram e o rebanho sem direção se entregou ao i~idiIereiltismo, ou contentou-se coin as exterioridades do culto,
sem ter um profundo sentimento religioso.
A causa da crise, da franca decomposição social que
atravessamos, não reside na escola leiga (o grifo 6 nosso)
e sim no abastardamento do lar brasileiro, outrora tão puro,
tão palriarcal, e hoje combalido pelo luxo e pela ação dissolvente dos romances cie Bouget e seus satélites, os quais
sob a dourada aparencia de estudos psicológicos, tnalisam
apenas, mórbidas manifesta~õesdo instinto sesual.
Com este ilustre homem brasileiro, pensa a maioria
sensata dos homens de responsabilidade.
O Conselho Universitário do Rio de Janeiro, que tambem concorreu na Assembldia na apresentaçiio de algumas
emendas, diz o seguinte com relação ao ensino religioso.
'l'rata-se de uma opinião respeitfivel:
"Ensino religioso - É imprudente e contraproducente a permissiio do ensino religioso nas escolas.
O espirito de concórdia e de solidariedade, em que
devein ser educados os pequenos brasileiros, ainda
que de diverso credo religioso, periclitará desde que
materia de tão profunda afet~vidadevenha a - s e r versada na escola. O partidarismo, o sectarismo são
mais acentuados n a infancia, do que na idade adulta;
a intolerancia, a tendência á opinião extremada, a
hostilidade para com o adverskrio são ali mais vivas
do que no homem feito.
Trazer para a escola vários credos religiosos
importa cavar desde a infancia o fôsso -que pela H!stória a dentro e ainda em os nossos dias, em vários
países, tem dividido os homens, em lutas sangrentas.
Deixemos ás religiões a doutrinação n a esfera
dos seus templos, ou de suas escolas
onde não há a comparação de credos e de onde mais
dificilmente pode surgir a animadversão. "

~~~~~~~~~~~~,

É opinião do conselho universit5i-io do Rio de Janeiro.
Kiío valerá nada ?
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O SR. CORREUDE OLIVEIRA "Une vieille chanson.. ,"
O SR. VASCODE TOLEDO
- AS funestas consequências já
se estão fazendo sentir no nordeste brasileiro.
O SR. A R R ~ CAM-a4
A
- Contra essa. opinião do Conselho há a de mais de 3 .O00 professores brasileiros, que pedem
o ensino religioso.
O SR. PLÍNIO TOURINHO - Outro artigo do projeto a
que me oponho é o que permite a assistência religiosa nos
quarteis, navios de guerra.. .
O SR. CORREIA
DE OLIVEIRA
- i3 uma providencia excelente.
O SR. PLÍNIO TOURINHO - Sou favorável, em parte.
Diz o art. 1 4 3 : "Sempre que se tornar necessário, nas
expedições militares, hospitais, penitenciárias.. ."
Até aqui, estou de inteiro acbrdo.
*. .. ou outros estabelecimentos oficiais, será permitida
a assiztência religiosa, etc., etc. "
O SR. ARÃO REB~LO Se V. Ex. admite uma parte, tem
que admitir a outra. Os efeitos são os mesmos.
Então, porquê concordo
O SR. PLÍNIO TOURTNHO
com a primeira parte, devo concordar com a segunda ? I Com
a primeira estou de acôrdo e vou dizer porqu&: um hospital, uma penitenciária, são estabelecimentos em que há indivíduos que sofrem. E onde há sofrimento, admito e compreendo que se leve a religião como alivio. Não sou contra
a religião, não sou um irreligioso. Mas, dentro dos quarteis,
a religião dará ensejo á mesma balbúrdia que determinará
nas escolas.
O SR. CORREIA
DE OLIVEIRA
- Como o sofrimento 6 generalizado, concluúe-se que V. Ex. é favorável a que a religiiio esteja em toda parte.
O SR. PLINTO TOURINHO - Basta dizer que o clero no
Paraná é composto de 80 010 de estrangeiros.
O SR. ARÁOREBÊLO São na Capital.
O SR. PLfNIO TOURINHO
Mesmo na Capital há militos estrangeiros.
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA É porquê W. EEs. não
permitiram que a religião exercesse livremente a sua influencia; contribuiram grandemente para a desnacionalização do
clero.
O SR. PLÍNIO TOURINHO - A razão 6 que o brasileiro
não dá para isso. O seminário, 16, está cheio de rapazes.
Mas, quando chega a idade de se tornarem padres, abandonam
a carreira.
O SR. ARÁO REBÊLO Dever-se-ia nacionalizar o clero.
O SR. ADROUDO COSTA - NO entanto, estrangeiro era
Anchieta; estrangeiro era Vieira, e nem por isso deixaram
de prestar relevantissimos serviços á Pátria brasileira.
V. EY.está apresentando
O SR. PLfNIO TOUi3TNHO
sumidades .
O SR. LUIZ SUCUPIRA
- E aquele frade relativamente ao
qual o olador propôs um voto de pezar ? Não era estrangeiro?
O SR. PLfiSIO TOURINHO
Não há nada de mais. Era
um padre estrangeiro que há muitos anos estava no Brasil.

-

-

-

-

-

-

-

E os portos do pais estão abertos. Diariamente recebemos levas de padres estrangeiros. Sou do lado do padre brasileiro e temo o padre estrangeiro.
Se VV. EEx. derem um passeio pelo interior do Paraná hão de concordar comigo, se forem brasileiros.
O SR. CORREIA DE OLIVEIRA
- EU SOU brasileiro. Quem
sabe se V. Ex. est8 pensando que sou estrangeiro ? I (Risos. )
O SR. PLfNIO TOURINHO - Digo isso para reforçar
e para que possa observar de perto que estou com a razão.
Dizia eu que concordzria com a assistência religiosa nos
hospitais.
Bem sei como s6a lugubremente aos ouvidos do homem
a triste inscrição latina que a cada hora, como um brado de
alarme, nos adverte o destino- que nos aguarda : "Memento,
homo, quia pulvfs e s et in pulverem reverteris."
Dai o meu inteiro apoio a uma assistência religiosa
Aqueles que se encontram encarcerados, ou em seu leito
de dor.
13 a suprema consolação que lhes resta; é um lenitivo,
um bálsamo de misericórdia, uma esperança suavisadora,
porquê muito poucos homens resistem A imperiosa necessidade de se apegarem ao sêr desconhecido, quando se aproxima
o momento decisivo do seu destino final.
O mesmo não sucede quando se pretende ministrar o
ensino religioso no interior das casernas e dos navios de
guerra.
Ai, imperam os mesmos inconvenientes já apontados
para o caso desse ensino nas escolas públicas, agravado pela
questão de ordem ou de disciplina, imprescindivel á existência das fbrças armadas. Não se trata de impor um culto e sim
muitos.
A liberdade espiritual B um direito do homem. Imperecível, resiste a todas as tentativas de subjugação.
As sociedades vivem a expensas de dois poderes necessários, mas diferentes em suas finalidades: o temporal e
o espiritual. Ambos governam; um e outro determinam atos.
O espiritual, porem, governa por convicção, pela persuagão,
dirigindo-se de preferencia ao sentimento, ao coração, sem
violências, sem constrangimento; convence espontaneamente,
semea os benefícios, forma almas para a crença, para a futura vida. O poder politicc, organização humana imperfeita,
procura estabelecer a harmonia coletiva, não se imiscuindo
em assuntos religiosos, senão para garantir a cada cidadão
o direito de ter um pensamento.
O art. 143 infringe a neutralidade do Estado em assuntos de liberdade espiritual. Do seu conceito, depreende-se
que uma vez êle apro\-ado, os corpos de tropa do ExBrcito, as
fortalezas, os navios de guerra, os ginásios, as escolas superiores oficiais: passarão á categoria de templos de todas as
religiões e crenças que o Brasil conta em seu seio.
I3 tão grande o dispautBrio, tão ridicula ri proposição,
que chega a causar sensação. Se não, vejamos:
Nosso Pais, pela sua Constituição de 91, e a atual, garante o funcionamento de todas as religiões estudadas na moral.
A sombra dessa liberdade florescem os catblicos romanos, os
protestantes, metodistas, presbiterianos, espiritualisfm comprendendo kardecistas, racionalistas, os positivistas, budistas (japoneses), adventistas, ocultistas, etc. Ora, todos os representantes ou ministros dessas religiões ficam com o di-

reito de obter prosélitos nos estabelecimentos oficiais do Estado. E ou não uma balbúrdia ?
NFio vale a pena comentar o que realmente se vai passar, a menos que êsse direito seja exclusivo dos católicos e
então teríamos apenas legislado um artigo miserctvel e
odioso.
Quanto B disciplina será abalada pela controvérsia entre
oficiais, entze sargentos, o que é de lamentar, graqas H essa
idéia absurda da transformac,áo dos estabelecimentos oficiais
em templos religiosos.
Por outro lado, ficamos espostos á espionagem. Em regra geral. os sacerdotes são quasi todos estrangeiros e aportam ao nosso País em número assustadoramente crescente.
Ser& possível que o ardor religioso da maioria católica chegue a ponto, de olvidar as noções mais rudimentares de patriotismo e da própria segurança do Brasil?
Sr. Presidente. não posso ao terminar este meu discurso, deisar de referir-me embora ligeiramente, & instituiçao do divórcio, que reputo necessrírio ri sociedade brasileira. Nesse sentido, apresentei uma emenda, cuja .iustificação reproduz0 aqui.
O SR. ARÃO REBÊLO- Se podemos faze-10 agora, não
devemos deixar para depois.
O SR. PLÍNTO TOURINHO - Mas dizem os homens do
direito que não 6 - assunto constitucional.
O SR. CORREIA
DE OLIVEIRA
- A Espanha instituiu o divórcio em sua Constituição.
O SR. PLÍNIO TOURINHO - O bom senso e a 1Pgica
dos fatos indicam, que não sendo o div6rcio uma novldade
e sim uma instituicão permanente na legislação da maioria
dos povos civilizados. justamente dos quais haurimos os mais
salutares ensinamentos, não se venha com o art. i67 consider&-10 matéria indesejiivel em nossa parta constitucional,
impedindo-se por essa forma, sistematicamente a sua discussão futura, 5r luz de normas mais sadias.
As constituições, são verdadeiras slnteses discriminativas das organizações políticas dos povos e consubstanciam
no espaço e no tempo, as mais legitimas aspirapões e necescidades; e a lei social, francamente evolutiva sem carbter
portanto de imutabilidade e de fatalidade, tem que ser a
traduçilo real, num dado momento de uma realidade social.
Como pois subordinar a instituição do divbrcio a dogmas
religiosos, rigidos. imutbveis, instituídos a milhnios pelos
legisladores polftico-religiosos, adstritos C1 observação d e
fenBmenos e necessidades nos estreitos limites de sua época?
A lei civil, considera o casamento como um contrato,
logicamente como não admitir o distrato, uma vez fracassadas as bases fundamentais que devem presidir a união conjugal? O desquite é contraproducente. Mantendo o vinculo
coqiugal, cria uma situação sui-generls para dezenas de milhares de casais, compelindo-os a uniões ilícitas, á formação
de proles ilegftimas, quando não, á prostituição generalizada.
Exceção feita do Brasil, Itália, Paraguai e Colômbia,
todas as nações civilizadas, mantêm em suas legislaçoes a
instituição do divórcio. Estarão laborando em erro, cavando a sua própria ruína?
Não 6 de admirar, de nos chamar a atengão, que precisamente as nações vanguardeiras do progresso, centros d e
alta cuitura, fontes onde os nossos homens vão haurir o

que há de mais moderno em ciência, em direito, em artes,
mantenham em suas legislações uma instituição corruptora
da família? Essas naçóes estarão em decadência? França,
Portugal, Espanha, não são paises essencialmente católicos? Em suas escolas, como aquf alegaram não constitue matéria do programa, a moral religiosa, base da ~ndestrutibilidade da família?
Sob o ponto de vista do Direito, o casamento é um ato
do qual emanam relações jurídicas que devem ser reguladas pela legislaç50 ordinária, e o Estado não pode descurar
de todas as modalidades que cercam um fenômeno social,
tanto mais quando 6le se arroga o direito de ser um protetor especial da família.
Como. ~ o i s ,i m ~ o rno texto constitucional a condição
formal d e <er o casámento u m contrato indissoIÚveI? A l e i
civil, não pode deixar de-ser uniforme, completa, lógica em
todas a s suas consequ6ncias, o que não sucede com o testo
constitucional citado, que impede definitivamente qualquer
discussão relativa ao divórcio, que os próprios homens do
Direito reconhecem ser assunto da alçada da legislação ordinária.
A imoralidade, a anarquia, a própria destruição da famflia. serão uma realidade. se o leaislador insistir em se
manter adstrito a preconceitos reliGosos, esquecendo-se de
que sem amor, sem amizade, um lar é insustentável e que
negar o divórcio a casais infelizes B criar situações desesperadoras, que transformam o lar num centro dc discórdias,
em que os pais a todo o instante despertam a atenção dos
filhos, com os mais degradantes e vergonhosos exemplos que
bem poderiam ser evitados.
N a falta do divbrcio, os maridos ultrajados, em sua
maioria religiosos, desrespeitando o mais sagrado de todos
os mandamentos "náp matar&" considerando suas espbsas
como um bem materlal (é a concepção dominante), violentamente as eliminam da vida e serenos aguardam o veredictum do juri (constituído de homeris) que os absolver8 e
os restituir8 puros e honestos ao convívio social.
Não são em regra geral, o amor nem a amizade os fatores determinantes desses crimes abominhveis que envergonham a sociedade, e sim a certeza de sua impunidade, porquanto na aushcia do instituto do divórcio, o homem verdadeiramente ultrajado em sua honra ou por mera suposição, julga-se com o direito de libertar-se do vinculo conjugal de motu proprio, á revelia do Estado, que assiste impassível a êsse inqualific5vel atentado ao mais sagrado de
todos os direitos, que é o direito de viver. E a Igreja tão
ciosa de suas prerrogativas, cheia de zelos e amores pela indestrutibilidade da família, negando a legitimidade do divórcio, faz-se cúmplice dêsses crimes, quando pela segunda
vez abençoa em nome de Deus. em segundo matrimonio,
aquele que, profanando suas leis divinas, eliminou a espdsa
que recebera aos pés do altar, para companheira durante toda
a vida. Os legisladores que meditem, sejam humanos e encarem a realidade dos fenômenos como eles se processam
no meio social.
Sob o aspecto religioso,. maior entrave que preocupa
esta AssemblBia, para constituir o divórcio, ficou plenamente provado que os Evangelhos a 6le não se opõem.
O ilustre colega Guarací Silveira, am brilhante oração
proferida nesta Casa, com perfeito conhecimento de causa
defendeu a Iagitimidnda do divóroio perante as leis divi-

nas. E que fosse contrtirio? Então os Papas seriam verdadeiros desrespeitadores dos d$ogmas católicos, pois 6 da
História que muitos dêsses chefes da Igreja, anularam casamentos de potentados.
Ninguém ignora que Napoleáo Bonaparte, casado perante a Igreja com Josefina Beauharnais, conseguiu que
esse casamento fosse anulado pelo Papa, que novamente o
casou com a princesa Ríaria Luiza da Austria. E I& se foram os Evangelhos e todos os dogrnas do catolicismol
Deixemos de hipocrisias! Aqui estamos para legislar
em benefício e para a felicidade da sociedade. II &ste o
dever que nos cumpre realizar.
O SR. ARÃO REF~LO
- Não devemos encarar o divórcio apenas sob o prisma religioso, mas também sob o prisma social.
O SR. PLfNIO TOURINHO - Sob o prisma religioso,
não discuto; s6 no prisma social. Se o casamento A um
contrato. .
O SR. ARÃo R E B ~ O É um oontrato sui-generis, especial, com vários efeitos.
O SR. PLÍNIO TOURINHO - Não 6 esposado em lei?
0 SR. MOR m h o - Nem tudo que 6 esposado em
Iei 6 contrato.
O SR. PLÍXIO TOURINHO - Não estou dizendo isso.
Estou me referindo ao casamento. Não 6 feito de acbrdo
com a lei civil?
O SR. Zononsno GOUVEIA Permita-me V. Ex. um
aparte. Mais do que tudo isto, os estudos de iiermann Post
"Etnologia Juriidica", de Mazarella "Los Tipos Socialesn,
de Consentino "Sociologia GenBtican provam de maneira evidente que 3 farnilia, ta1 como organizada hoje, 6 função da
propriedade. Son~entequando a propriedade se individualizou 6 que se poude formar a família de car8ter patriarcal,
evoluirido para a rnonogamia. E coisa que não se pode re- ,
bater: em sociologia, 6 o que h& de mais limpido. Preuss,
em estudo sdbre o roubo, e compra de mulheres, firma o
caráter contratual p e t e r i o r do casamento. V. Er. está,
portanto, com a ramo.
O SR. PLtNIO TOURINIIO
Não quero me tornar
enfadonho. (Núo apoiados)
Vou passzr a outro assunto. Vou me definir, nesta
AssembIBia, ein face das candidaturas presidenciais.
Niio pretendia fazer logo minha declaração, desde que
niío viesse B publicidade um manifesto da maioria da Constituinte, indicando o eminente Dr. Getúlio Vargas para
futurc? Presidente constitucional. Como, porém, não concordo com. esse maniifesto, tanto que não p assine], venho
aquí dehnlr meus prlncipios e minhas atitudes.
Tendo concorrido, Sr. Presidente, com a s minhas fracas fdrças para a vitdria de um movimento revoluc~onár~o,
escudado num programa de seriedade e de nova orientação
dos costumes políticos, sentir-me-ia constrangido se desde
já nEo manifestasse minha formal reprovaçào a essa eleição que reputo em desacordo com os sãos principios levantados e apregoados -por aqueles que tanto criticaram
os atos e-ações dos antigos políticos. Defendo e me apego
a principios. Os home?s passam e a PAtria continua a
viver em nossos coraçoes, a merecer o nosso afeto e a
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nossa profunda dedicação. Não se trata de pessoas. Individualmente o Esmo. Sr. Dr. Getúlio Vargas, moroco toda
a minha admiracão e não menor respeito pelas suas altns
qualidades morais e cívicas e pelos esforços desenvolvidos
no alto posto em que a Revolução o colocou.
hfas o momento é muito sério. Nada da vocilnçOa~ o
de dúvidas; concentremos nosso pensamento no passado tomeroso que nos conduziu i5 atual situação; relcmbromos ns
causas, os êrros políticos dos antigos dirigentes o inripirados nas sãs doutrinas propagadas e conquistadas pela vl0Iência, saibamos respeitá-las, inaugurando a novo Rcpablica de modo lal. que a grande convulsão dc Oiiluhtlc~ti0
1930, não passe á História como um episódio grotesco
vida nacional.
Grandes foram a agitação e os sofrimentos que por
alguns anos perturbaram a nossa nacionalidade, e, no ntingirmos agora, ao termino do regime discricionhrio, níio o
façamos de forma a cair em vmdadeiro circulo vicioso,
restaurando os mesmos e vergonhosos costumes que tantci
deprimiram a nossa Pátria. A grande Revoluçáo de Outubro,
da qual resultou a vitória completa do candidato do povo,
teve suas causas, umas remotas, outras recentes, no falioamento de nossas instituições, originando a hipertrofin do@
poderes executivos federal e estaduais, os quais, ooaetltufdos de verdadeiras oligarquias, revezavam-se nas
políticas, delas fazendo profissão, com o maior eliprbqo
pela soberania nacional.
Dirige os trabalhos desta Assembléia, como sou pr0iidente, o eminente Dr. AntBnio Carlos, em cujas vaias corro
o sangue dos Andradas, antepassados ilustres, emanalpsdores de nossa nacionalidade; a êle coube, quando d trfiilto
dos destinos do altivo povo mineiro, ilustrar uma doa mala
significativas paginas de nossa histbria politica, langando
juntamente com outros brasileiros, um programa de raacão e de reahabilitação dos nossos costumes polftiooi.
A "AIiança Liberaln, como foi denominada pelos a e u i
creadores, foi um centro patriótico de reação nacional que
despertou as energias adormecidas do povo, gerou uma ntmoafera salutar de reivindicações cívicas, uma fonte exuberante
de ensinamentos que se irradiaram por toda n extonrão
do nosso Brasil.
A tão memorável campanha que empolgou o esplrito
nacional, pela pureza e sinceridade de seu programa. amegaram-se t.odos os elementos sadios, esperançosos d& ~iovon
destinos e de um verdadeiro reaime democrático.
A corrente liberal. expandiu-se e gerou uma forte opinião que francamente amparada por ilustres parlamentares,
jornalistas e elementos de todas as elasses sociais, avolumou-se, terminando por impor a sua vontade soberana que
rulminou com a vitória do movimento revolucionário. O
eminente Chefe do Govêrno atual, foi um dos grandes pioneiros dessa campanha memorável, e, neste recinto ainda,
ecoa o verbo eloquente de Neves da Fontoura, de Batista
Lusardo e de tantos outros, em minoria 6 verdade, mas
altivos, intemeratos defensores dos princípios do reajustamento de nossos costumes polfticos.
A discussão no terreno doutrinário, se não c o n s q i u
convencer os pontentados de então, teve entretanto o mérito
d e qrear uma opinião pública imensamente favorável 80
movimento armado, último argumento para a oonquists de
nossa liberdade politica.
1 . l ~
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Estalou a revolução dc Outubro. No Paraná altivo, secundando os esforços dos demais Estados da União, unidos,
povo e Esército, marcharam para as fronteiras, em defesa
da lei.
E o Chefe do Governo Prqv&5rio7 o. generalissfmo das
tropas lihertadoras, em nlernoravel manifesto ~ustificativo
do movimento armado, dizia: "O povo oprimido e vexado,
o regirile representativo ferido de morte pela subversão do
sufr(lgio popular, o predomínio das oligarquias e do profissionalismo pol!tico; as forças armadas, guardas incorruptiveis da dignidade nacional, condenados a servir á funcão dos esbirros do caciquismo político; a brutalidade, a
violencia, o suborno; o esbanjamento dos dinheiros públicos, o relaxamento dos costumcs; e coroando êsse; cenários
desoladores, a venalidnde cnmpeando em todos os rariios da
administraçzo pública.
Dai, como consequ0ncia Itgicn, a desordem moral. o
marasmo, o parasitismo e a cardncia de justiça, etc, etc.. .
Rio Grande, de p6 pclo Brasil!
X5o poderás iludir o tcu destino heróico!"
Era esse o quadro qug bem traduzia 3 realidade triste
daquela epoca, e a c€l! jamais deveríamos voltar.
O Chefe do Governo exerceu, de fato, o período governamental que caberia a Julio Prestes, se não tivesse havido o movimento revoluoionário. Inaugurar uma nova
República com os xriesmos processos da antiga é menosprezar. o sentimento que ditou 3 grande convulsão iiacio~.al.
O manifesto cuja publicidade vem de ser dada, no fundo, assemelha-se, Bqueles que foram feitos pelos políticos
da velha República, isto 6 , não passa de um arranjo combinado nas mesas dos banquetes. O fato de ser apoiado pelos
partidos politicos formados 6 Últirnz hora pelos interventores federais, mais o desmerece, 6 idt'3ntico ao da candidat,ura Júlio Prestes, amparada por 17 governadores e que nós
tanto condenamos. Naquela epoca, no entanto, os donatgrios dos Estados, bem ou mal, eram de fato governadores,
haviam sido eleitos pelo seu povo, ao passo que hoje #os
Estados são dirigidos por meros delegados do governo discricionário!
O círcuIo polftico institufdo é inteiramente vicioso: os
interventores, agentes subalternos do goV&rno, exigem a
siia eleição, e o governo, em sinal de profundo reconhecimento por t5o formal dedicacão, manda elegblos nos Estados, para que assim a corrente política inaugurada e cimentada com o sangue dos brasileiros que tombaram nos
campos da luta, não s o f ~ asoluç5o de coniinuidde.
Há uma imperiosa ncccssidado dc se ri50 inter~ornper
a obra revolucion&i.ia e esta s6 pode ser levada avante com
os homens que se apossaram do poder! Fora do seu quadro
ninguém mais esiste na família revoluciontiria para dirigir
os altos destinos do Pais, na governança dos Estados da
Repbblica.
Estão os políticos, que ainda se conservam fieis á RepBblica velha, divertindo-se graças 6s palavras vãs, va?ias_ e
inoportunas d e um manifesto, que na falta das razges de
ordem moral que não existem se apega as mesmas formas
usadas e abusadas por Bles. e outrúra tão fortemente condenadas pelos polftic.os de hoje.
Singulzr contradição entre a tebria e a prática! De nada valeu tanto sacrificio; de nada valeu o sangue que se
vem derramando desde 1922, se vamos novamente volver

ao ponto de partida. Não sou polftico. Aqui m e encontro
nesta C a a , não porquê tenha prestígio político, e sim porquê o povo livre e altivo de. minha t e r r a "aquele que primeiro derra,mou o seu precioso sangue na defesa dos princípios liberais," aquele que na frase do ilustre Chefe do Governo: "abrio as portas para a vitória", houve por bem
em sua grande bondade, fazer-me seu representante nesta
histórica Assemblhia .
Sem mandato imperativo, sinto-me bem, para não acompanhar a maioria que assinou o manifesto, que para mim
significa a última p á de terra lançada sôbre òs princípios da
Revolução. (Muito bem. )
Camaradas meus, homens que, desafiando a morte, menosprezando o brilhante futuro que Ihes acenava risonho,
atiraram-se na luta, na defesa de revindicaçóes cfvicas, coIno podeis agora sancionar esse vilipêndio, verdadeiro insulto Aqueles civis e militares que cam a vida selaram os
destinos de uma nova éra? O exército, a mais sacrificada entre todas as corporações pátrias, em v6s confia. Em
seu seio, grandes sulcos se abriram; é ainda doloroso constatarmos a falta de tantos camaradas ,sacrificados no altar
da Pátria em defesa dos seus idéais.
Ao atingirmos o instante último do período revoluciooário, quem nos déra, vermos terminada a nossa tarefa,
agindo com honestidade, sem pendores egoisticos, para que
não mais recrudesçam atitudes bélicas, evitando assim que
o pais continue a derivar para um tenebroso ocaso; quem
nos déra podermos marchar de fronte altaneira ao encontro
de um destino novo, escudado nos próprios postulados da
Revolução!
O quadro dos homens que fizeram a Revolução de Outubro, não h tão restzito que não se encontre nele, um homem capaz de continuar 3 obra saneadora de reparação da
nova República. Para o Govêrno Central, surgem os nomes
de Me10 Franco. Osvaldo Aranha o chefe civil do movimento de 30, intemerato e bravo gaúchc a cuja pertinácia, devese inegavelmente o não ter fracassado a revolução; Jos6
Amhrico, o ministro colaborador eficiente da obra de reconstrução nacional. Juarez TCtvora. João A l b e r t ~ ,não são
nomes respeitáveis cheios de servicos á Pátria? Góis Monteiro, o condutor de homens, o cérebro que concebeu o dirigio o grande movimento dos Exércitos revolucionários de
Outubro, e que com a sua inteligència Ixícida e não menor
erudição, vem eficientemente cooperando na obra revolucionária .
E Senhores, que dizer dqs Estados? Não haverá nessas
circunscrições, homens capazes de prosseguirem na. tarefa
de reconstrução, iniciada pelos atuais interventores? O pr6prio manifesto, confessa que não há falência de homens no
q u d r o revolucionákio, quando diz: "trouxe a revolução,
ao cenário da politica brasileira, novos e eficientes valores
que, de par com individualidades já consagradas pela opinião pública, deram á tarefa de reconstruçãg do país, o m e
lhor .de suas energias criadoras.
Não nos faltam assim, personalidades capazes e robustas, com todas as qualidades para o mandato supremo
da nação. Temo-las, felizmente bastante, entre novas e antigas, entre figuras que á Revolução devem o seu surto ou

entre out.ras, que igualmente a fizeram, vindas de arraiais
diversos, e que a serviram desde ah ora periclitante e amarga da insinuaçao e da propaganda."
Sr. Presidente, fiel aos compromissos da minha conciência e em satisfação do povo que aqui represento, lastimo profundamente niío poder contribuir com o meu voto
para a ,eleiçSo do Dr. Getúlio Vargas e asslm procedendo o
faço em respeito ás id8ias que Aie sabíamente dísseminara,
e mesmo não trepidou em passar do terreno doutrinário par,a o campo da luta armada, afim de objetivá-las.
:Estudado em tão salutares princípios, apoio, a candidatura do cidadão Pedro AurClio de Góis Mogteiro a quem
darei o meu voto de verdadeiro revolucionário. (Nuito bem;
muito bem. Palmas. O orador é cumpl"lmentad~.j
Comparece o Sr. Ministro Junrez T5vora.
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O Sr. Presidente

drado.
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a palavra o Sr. Clemente Ne-

O Sr. Clemente Medrado - Sr. Presidente, Srs. Constituintes.
Em meio á realidade medíocre e confusa em que ainda
se imerge a nossa nacionalidade, com os seus problemas maiores do que os seus homens. desafiando soluções urgentes em
busca de uma estabilidade duradoura que lhe permita um
sereno e próspero evoluir, nenhuma voz, por mais desautorizada que se pareca, mas cónscia da sua responsabilidade de
mandatária da vontade popular, deve furtar-se ao dever de ser
ouvida para ser meditada nas suas considerações e criticada
na sua objeção, quando se estatúe 6 Famflia Nacional a lei
fundamental da sua organizaçáo política, que outro objetivo
não colima que amparar seguramente os brasileiros e Aquele
que procurar para um viver mais feliz o seio hospitaleiro de
nossa Pátria, nesta Bpoca de profunda inquietação mental, que
no conceito de Nitti, "parece que mais atuam as fdrças Gc Xegação e as forças de Compressiio do que mesmo, as farças de
Renovação. Pode-se, pois, concordar que o Brasil n5o fogo
á regra universal, porquê entre a Ncgaçáo o a CompresrZo,
se asfixia o seu espirito de Renovação.
Em consequência as dirctivas deste rn'ciocinio, indicsdoras por si mesmas, do precípuo dever de colaboraç30 guí;
se nos impõe S nossa Carta Magna é quc vdlvo á honra áesta
tribuna, náo enlevado pelo desejo de discordar da obra Patriótica da Comissão Elaboradora do Substitutiv~.digna das
minhas homenagens e dos meus aplausos pela sua substanciosa cooperaçáo. mas par3 trazer, Sr. Prcsidente. á esta douta -4ssembl8ia, o concurso de algumas sugestóes, auridas á
realidade da nossa vida comum. e que a Assembléia, na sua
alta sabedoria, poder6 acolhe-Ias oii rcjeila-las, mas que a
conci6ncia dos meus sentimentos patridtfcos não inc parn-iite
ocultar á consideray.50 dos eruditos espíritos que ilustram
esta Constituinte.
Justificada, assim, Sr. Presidente, por um imperativo
dos deveres indeclinaveis de um mandato o ensejo que me
eleva á honra do me fazer ouvido por nobres colegas desta
Casa, è que vou passar á análise do substitutivo em refe-
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rência. na persuasáo de que, os seus eminentes elaboradores, tendo em vista a boa fé cio meu dever de colabora~ão,e
ainda, a sua requintada e tradicional gentileza cesta Casa,
nio me confundirão. por certo, com un; aparte semelhante a
aquela velha frase de Appelles: - o sapateiro não vai alem
das chinélas.
Assim, antes de abordá-lo, por artigos, vou iniciar as
minhas rápidas considerações s6bre a t6cnica e o metodo sob
cujos auspicios ele se arquitetou.
J 5 hoje ninguém ignora ou contesta, Sr. Presidente, que
uma Constituição somente será vigvel e duradoura, quando
vasaàa em moldes que náo a distanciem da vida real do povo
para o qual se promulgou.
E os exemplos concludentes desta asserção são recentes
e atestam as mais civilizadas nacões do mundo, senão se quizer aceitar a sentença dc Mirkine-Guetzevitch, quando afirma, que "o direito constitucional não ser5 nunca um produto
de lógica abstratan.
E a nossa própria experiSncia parece confirmar o evangelho dessa verdade, quando põe á margem a Constituição
de 91, considerada a obrá rnais perfeita do maior gênio nacional - Rui Barbosa.
O que demonstra que uma Constituição, ainda mesmo
plasmada & sabedoria dos genios, pode se tornar inviável se
& marcha evolutiva e social de um povo não se registrar o
rito imutável da complexidade de sua vida habitual.
Foi, ao que parece, o que aconteceu.
E por que?
Provavelmente porquê, Sr. Presidente, quando ao grande
brasileiro coube a tarefa de sua apreciação ministerial, ao
rev6-la, ao redigi-la, ao retocá-la e ao aperfeiçoá-la. Rui,
dentro da sua extraordinária cultura jurídica, não sentindo
fielmente a influência direta da nossa realidade, complexa e
muitiforme, portanto não refletindo em toda a sua extensão
a coexist6ncia dos pequeninos fatores morais e materiais que
ainda nos asfixiam, e sob cujo impulso lenta, amorfa e confusa vai se formando a nossa nacionalidade, o grande brssileiro, alheiando a certas tendencias e a determinas aspirações inherentes ao espírito, ao sentimento, & crença e á
vida real e desigual do nosso povo
a da elite lltoreana e
dos centros civilizados. do Pais e a do seu vasto hinterzand
semi-abandonado e quási dcsconhecido, - passou pelos nossos problemas rudimentares de nação nova e inculta, menos
preocupado de suas necessidades elementares, e por isso, não
Ihes imprimiu a sabedoria dos seus conselhos, para-ver .com
mais atenção atrav6s do seu genial -saber e do seu idealismo
tocado ás raias da perfeicão humana - as conquistas mais
avançadas das mais adiantadas fórmulas constitucionaes das
naqões mais cultas do mundo.
.Eis, como, Sr. Presilente, muitos que não criminam,
mas lamentam, explicam a rae5o da grande distancia que s9parava da vida real da Nacão o notável Pacto de 91, jue
no dizer de um sociólogo patricio, "pairava na região ideológica dos grandes princípiosn.
Que a advertencia cuja exatidão ou não o tempo n5o
me permite discuti-la, nos sirva de lição par? que não se
venha dizer, amanhã, que a nova e 28 Constituiçao da R e p h
blica "pairou ás sábias e sensíveis filigranas da técnica."
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- 525 Desta técnica, Sr. Presidente, aqui mui acautelada e mui
razoavelmente defendida por quem de direito, e que, como
um espantalh~o apavorando os neófitos e fazendo temer os
não iniciados na sabedoria dos seus segredos, a sua tendência foi afastar da obra monumental que se constroi o esforço
colaborador de um grande número de medidas praticas e
reais, comuns ao viver do nosso povo, e que bem podiam
servir de campo de observação e de estudo aos nossos constitucionalistas para melhor resoiverem os nossos diversos problemas, as nossas múltiplas necessidades os nossos diferentes
pontos de vista.
Isto, porém, não me impede que dela eu divirja, e que
a desobedeça, nêste ou naquele ponto, uma vez que o m6todo
seguido pela sábia Comiss5o Constitucional na orientação dos
seus trabalhos não satisfez em toda a plenitude as exigências
do meu espfrito obscuro.
Respeito e admiro a Comissáo Constitucional. Creio na
sua sinceridade, como no seu patriotismo; e creio na boa
intenção do seu extraordinário esforço, quando aprecia, estuda, observa, julga e conclue o seu respeitável julgamento
no meío mundo de emendas apresentadas á honrada direção
dos trabalhos desta Casa.
Mas vacilo ante a perfeição da justiça do seu julgamento, sem que com isso eu queira p6r em dúvida as belas intenções das suas conclusões preferenciais de que, se não 6 licito negar. Mas, apenas, porquê as emendas quc vão á Comissão sómente são estudadas, discutidas e julgadas pelos
seus ilustrados julgadores que teem tamb6m os seus pontos
de vista doutrinários e interesses regionais a defender, e. assim sendo, por uma influencia inevittavel e pecul!ar ao "eun
humano, por melhores que sejam os bons propósitos da sua
imparcialidade julgadora, por mais que se precavenham de
sugestões afetivas e olhem bem alto os interesses comuns
sómente lhes podem parecer como melhores a s
da Pátria
emendas que falem mais de perto aos seus sentimentos cfvicos e mais acordes á. sua formação espiritual e aos seus altos
conh~ecimentosjurfdicos, doutrintarios
E. por isso, considero grande falha aos patronos das
emendas não terem ido. pessoalmente, justificá-las ou defend&-las perante a Comissão para se convencerem do objetivo errôneo ou não. desta ou daquela idéia. desta ou daquela emenda, dêste ou daquele ponto de vista.
Ao meu ver, os critérios que na escolha das emendas predominaram foram os da simpatia por afinidades ideolbgicas
ou doutrinárias: o da influencia dos interesses regionais, e
o quantitativo, isto C, o da quantidade de emendas mais ou
menos congeneres, mais ou menos igiiais. na forma e no conteiido. - o .que tamb6m pode falhar pois quantidade nem
sempre exprime qualidade.
Daf o que se observa! ri Assembl6ia em desintelig~?ncia
com a douta Comissão Constitucional, a reagir contra o seu
trabalho fatigante, digno e patriótico, que ela aplaude mas
não aceita inteiramente.
O autor ou autores de emendas que no seio dela não 10~graramvitoriar, não sendo ouvidos nem convencidos no seu
ponto de vista, voi-tam, renovando a-suas emendas, e j&
ama, não com a sua assinatura individual, mas com dezenas e ate mesmo com mais de uma centena, de assinaturas
de outros colegas. .(Apozados. 1
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Verifica-se, pois, a mesma reação que se deu contra o
anteprojeto, a que foram apresentadas quási três mil emendas: que corroboraram para o substitutivo, e, no entanto, o
mesmo espírito de rebeldia se repete, consubstanciado nas
1.958 emendas que ora lhe são apresentadas.
Número que maior certamente seria, se, por motivos que
não convem á sabedoria do plenário, muitas emendas não
ficassem em embrião no catecismo dos seus autores.
Fiel á minha apreciação discordante do método em
questão, e supondc preferível um método que dêsse direito
a que os autores das emendas fossem perante á Comissão,
examiná-las e defendê-la, transigindo aquí, elucidando aU,
modificando e concordando acolá, coom nêste apagar de luzes, estão agindo, apressadamente, várias bancadas, devo dizer que essa orientação é que seria uma bela fórmula conciliatória e democrática, capaz de resolver OS nossos múltiplos
problemas regionais, sem que para a salvaguarda de interêsses de determinadas regiões fossem descautelados os interesses de outras, pois, da harmonia de toda sas aspirações regionais é que há de sair engrandecida e forte a união da família b!.'aileira.
É claro, Sr. Presidente, que não se deve alijar a técnica,
que não pode deixar de existir. Mas que exista, não para exclusão mas para adoção daquilo que o povo quer e deseja,
do que a Nação necessita e aspira.
Aliás, algures hei lido que "hoje nenhuma construção
constitucional será duradoura se não fÓr obra da técnica jurídica, ao mesmo tempo que do saber e da experiência das
Assembléias Constituintes", pois ái de uma Nação cuja Constituição, bela na técnica e juridicamente perfeita, não tenha
para vivificá-la o flúido vital das inspirações práticas da sua
gente.
Uma Constituição assim abstraída á sua realidade objetiva e espiritual, viverá apenas para o enlevo vaidoso das citações decorativas das grandes ilustrações, porém, nunca para
a felicidade do povo que a possuir.
Pois, como bem acentuava Alberto Torres: "a realidade
da vida política não depender nem de grandes idéias, nem de
beIlos discursos, nem mesmo, exclusivamente, de leis perfeitas. mas de métodos e processos ordinários da política e
dll administração. As grandes peças orat6rias, - continua
- ficam nos anais, as leis circulam nas coleções, e a vida
real do governo vai obedecendo ao impulso dos pequenos
móveis, dos atos diários, dos gestqs, das palavras, das intenções que cada depositário do poder vai pondo em ação em
cada minuto, em cada ponto do País".
Passemos ao preámbulo.
Aristides Mílton nas transimte, Sr. Presidente, que, entre os elementos constitutivos de uma Nação,. e que lhe dão
o direito de existir como a raça. a lingua, os costumes, a hist6ria e a legislação Mansine. incluia a religião, que para
Tocqueville era indispensável á vida das repúblicas democráticas coom laço moral estreitando o que o laço político
tende a afrouxar.
Ora, se assim é, como podia eu supôr, como ainda não
suponho, fora de bons e elevados propósitos, a iniciativa daqueles que, convencidos do inegãvel valor, psicológico da Fé,
e da sua benéfica influência á vida dos povos, nesta hora em
que nos sobresaltam inúmeras dificuldades, e nos alentam
opulentas esperanças, vão buscar ás fontes sobrenaturais a

vitalidade inspiradora do poder espiritual como força ordenadora do espfrito capaz de ao lado de elementos morais e
objetivos de outras procedências conduzir a nossa nacionalidade pelos caminhos infindáveis do progresso. Quero me m
ferir, -SI-.
Presidente, & chamada emenda dos católicos, da autoria do Sr. Deputado rllário Ramos e outros, a que tive a
honra e o prazer de subscrever, sobre a "invocação do nome
de Deus", no preámbulo da nossa Constituição, cuja emenda
Dão venho defendè-Ia, mas justificar as razões que me levaram a assiná-la e porquê lhe manterei inalterável o meu
voto.
Ouvi, com respeito, as opiniões prós e contra, aqui espendidas, e pelo valor que me merece a opinião alheia, devo
dizer, Sr. Presidente, que ao subscrever a emenda em apreço,
não tive em vista somente a satisfação dos meus sentimentos católicos, nem pretendi prestar uma alta homenagem á
ígreja Católica, mater gloriosa da civilização ocidental, nem
distinguir por espírito de pomposa vaidade a Religião professada pela maioria dos brasileiras, mas o que nela tamb6m vislumbrei foi uma restea de luz libertadora do espirito
de nossa nacionalidade, graças a Deus, reagindo 5 sua indole por excelência imitativa e quási sempre refletindo rotimas que tanto concorrem para nos embair em um mundo
fitfcio de fantasias e de realizações imprudentes e inoportunas. O que nela ainda vi foi um alto espirito de brasilidade, um grito de emancipagão do nosso nacionalismo, reagindo, ao menos nêste ponto, a mais uma jurídica transplantação exótica. (Muito bem.) O que nela vi, foi u m argumento insofismável da nossa coerência coletiva espelhando a nossa tradição religiosa, e ainda uma manifestação renovadora
e independente do espfrito nacional respondendo ao mundo
sem medo do seu sorrir o seu- anseio-por uma Constituição
menos estranha e mais brasileira, indicando ás gerações futuras a Agide sob cujo bafejo moral e material nnsceu, desenvolveu-se, e se constituiu até o presente, a na@o brasileira e . a formação moral-do espirito de seu povo, cheio de
fraternidade. piedoso, resignado, liospitaleiro, humilde, bom
e simples sobresaindo sempre pelo acerto de idéias nobres
e verdadeiras. (Muito b m . )
Cumpre-me, ainda, aqui, assinalar, Sr. Presidente, a alegria intima que me invadiu a alma ao assinar a emenda do
Deputado AlArio Ramos, e quando de S. Ex. ouvia a frase:
"Estou certo que Minas católica não negará. o seu apoio 5.
minha emenda. "
O que, então, logo me veiu á lembrança, Sr. Presidente,
não foram, apenas, os compromissos e os deveres do Partido
Progressista para com o povo de Minas Gerais, profunrlamente católico, e nesta tradição tão coerente que, como fndice do seu sentimento religioso, manteve á sua 1.' Constituiç.50 Republicana, "a invoca~ãodo nome de Deus", j(i consagrada na Constituição do Império com o que não se pretendeu ferir susceptibilidades ou direitos de quem quer que
fosse. (Apoiados), mas o que tamb6m me veiu á mente foi
ainda um outro aspecto da nossa terra, tão comum á vida
simples e tranquila dos mineiros.
Vi. enião. como em um sonho. aflorando ás nossas c01 nas as Igrejinhas Brancas dos nossos povoados, e no alto das
nossas montanhas a Cruz solitária do Divino Mestre, atestando-nos não sómente o sentimento de f6 católica do povo de
Minas Gerais, mas a tradição do seu espirito religioso a nos

- 528 indicar e a nos convencer á meditação serena do passado,
como sáo indestrutiveis e devem ser carinhosamente respeitados e defendidos os vfnculos morais existentes entre a
ação católica brasileira e a formação espiritual da nossa
gente.
Tão grandes, Sr. Presidente, são êsses laços que, quem se
enlaçar á sua proteção, - e "Minas Gerais sempre viveu para
o Brasil", não teme ainda, como não temeu a sua Constituic50 de 91, considerada urna das mais perfeitas da nossa Federação, o rir irônico do estrangiro, de que nos deixou antever ilustrado constitucionalista pátrio, medindo a sua responsabilidade de mestre do direito constitucional quando a
nova Constituição, com essa imperfeição técnica, correr o
mundo, divulgada pelas revistas. Nêste ponto, divirjo, data
venia, do grande e culto mestre, inegável ornameato da nossa cultura jurfdica. Rirã de n6s, Sr. Presidente, o estrangeiro que não demandar estas belas plagas da terra de Santa
Cruz, ou-o que ignorar a história da nossa terra e á influAncia religiosa nos destinos nacionais.
Chego, mesmo, a crer que êle bendiria os inestim5veis
serviços da religião católica, em nossa terra, nos perdoando
a antitéchinica constiiucional" da invocação do noinc! de Deus
no preámbrtlo da nossa Magna Carta, - quando souber que
em lugar dos "tupinambás de casacan existem milhões de
b~zsileirosem completo pauperismo, doentw c analfabetos, 5
mercê de leis que lh%s amparem e garantam o sagrado direito de viver, os quais encontram á luz confortadora dos en~inamentoscristãos um punhado de flores espirituaes amenizando a sua resignação e um consblo esperançoso de melhores dias e de uma pitria melhor e mais feliz (Muitobem.)
Chego mesmo a sup6r que êsse estrangeiro, por mais incI-6dulo que seja, se penetrar na terra mineira, cerne vigoroso
da nacionalidade, ha-de sentir na inquietação torturante do
seu cepticismo, a majestade encantadora e convincente daquelas suaves impressões de que nos fala Graça Aranha, estilizando em uma página memor&vel, o velho sonho germanico, personificado na ambição aventureira de Lentz, eMilkau, idealizando a expansão conquistadora do seu povo,iL nostalgia da Pdtria distante e B simplicinade sublime de
uma fesiividadc religiosa cni São João d'El Rey. n qual lhe?;
mostrava na sua original primitividade o aorvir de uma pbtria sem odios nem vindictas eleito para uma grande e extaraordinária missão nos destinos da humanidade.
Por esta invocação a Deus. creio, o estrangeiro não r i r 4
Sr. Presidente, porquê, ao despir-se das emoções in6ditas da
contemplação do nosso maravilhoso c6u. onde a sabedoria
onipotente colocou "como quatro beijos infinitos de luzn, a
constelacão bendita do Cruzeiro do Sul c, ao ,l.ni:nhcc*.r. inèbriado ainda á formosura fascinadora e opulenta da nossa
baía de Guanabara, entre os encantos de sua natureza surpreender no alto majestoso do Corcovado o monumento expressivo do Salvador do Mundo! - Aste estrangeiro, Sr. Presidente. se f6r um homem de 1nteligAncia e de poraçáo, sem
uma alma de bronze, ao pisar B terra brasileira, e ler na
Carta Magna do seu povo o nome de Deus no seu pre8mbulo, - êle somente poderá exclamar, comovido e respeitoso, que o Brasil, Terra de Santa Cruz, em cqjo céu @us
explende no seu cruzeiro, e, I+ terra sbbre uma petrifioacão surprehendente e imponentissima tamb6m se lembra no
monumento do Homem-Deus
é uma -0,
Por todos OS
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títulos, digna de colocar o nome de Deus no pórtico de sua
Constituiçáo (Muito bem.)
Sr. Presidente, como o tempo S curto, e só em pensar
que 6 curto o tempo vai acabando, enquanto a necessidade
iirm no limite estreito 60 prazo regimental, ib qii? abordo o
assunto religioso, devo dizer. ao encerrar estas pálidas oonsiderações ...
O SR. ARRUDACAMARA - Não apoiado. V. Ex. está
pronunciando uma brilhante oração.
O SR. CLEMENTE MEDRADO - Obrigado a V. Ex.
...devo dizer que sou favorave1 ao ensino religioso, farultativo, no programa das escolas públicas, primhrias, secundárias e normais da Uniáo, do Estado e do Município, na
certeza de que concorro para prestar um inestimável servic,o educacional A minha Pátria.
Pião se comprende que sendo o ensino uma questão vital
para o .futuro grandioso do Brasil, que os católicos brasíleiros esqueçam, sob quaisquer pretextos, dos seus deveres
civicos e cristios, e cruzem os braços, indiferentes 5 finalidade da grande missão civilizadorri da Igreja. n&te momenfo, duvidoso a combrio, em que a civilização universal ameacada de submergir no desespero de uma exótica e confusa
agitayáo mental. anseia e exige, a recristianizaçáo inteletual
do mundo para a sua pr~servação,que 6 a própria salvação
da humanidade.
Esta renuni:ia nSo sc explica nein se dará.
h evolusão dos seiitimentos coletivos e as transformar5es morais o m a t ~ r i a i sque ela possa ocasionar, para serem
duradouras o eternas, t.erá que se processar não sob a brutalidade da fdrsa da lima Coniyressão, não sob as manobras
sibilin;t~e fugidias da NogaçSo, mas a o impulso sereno de
um espírito do Renovaqiio. que fale 9 s geragões r i o da Onipot8ucia Individual. &a da Onipotencia Grupnlista pu Clsssish, niio da Onipot,!ncin Estadual, mas de uma OnipotBncia
S~br~liiiiiianii.um cujós ensinamentos os povos compreendam q u ~o bcin 0~131' da humanidade repousa Laii;bf,m na
rui ttira tfo scii espiyi to de religiosidade.
A crlucoçilo religiosa tem. pois, n8ste momento. uma essnncinl miesiin 110s destinos universais,
El:, LI uni bem que não podc fugir ií clarivid61,cia dos
iiossos hninens púhlicos c ao apreco dos Senhores Co:iitituintes.
-4 cspcridiicia tio ciisino religioso em Minas G~irais.adolado no GovCrno iiiolvidrivel do Presidente .4nttnio Carlos,
governo civilizador por escel6ncia. que marcou a sua época
no cenário político do meu Estado por excepcionais reformas pelo bem público - 6 um atestado valioso que reayonde
pela boa ordem ào ensino público do Pais, posta em dúvidas
pelos mesmos adeptos de uma imaginbria luta religiosa em
uma terra genuinamente católica como a nossa.
O SR. ARFLIJDACkwai - Desfaz completamente essa
ilusão d e luta nas escolas.
O SR. A \ ~ FILHO
I ~ ~ ~ll O que vamos observar daqui
poiWdiante.
O SR. CLEMEXTE MEDRA4DO- Náo apoiado .-Minas
C ~ r a i s ,desde 1929, adotou o ensino religioso facultativo nas
suas escolaç. E o ensino em Minas Gerais é um dos mais bem
. organizados do Brasil.
YOLUNE
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Adepto, conciente do ensino religioso facultativo nas escolas públicas, primárias, secund8riaç e normais da Unian,
do Estado e dos Municípios, porquê também creio, como Leoiiel Franca, que
"o ensino religioso 6 um direito individual
Irilangível das conciências e uma. r,ecessicaùl~stiprcina liara
a vida moral do Pais", devo finalizando estas rápidas conslderaçõcs, com que abusei da generosidade dos meus colegas
(Não apoiados) , acrescentar que nesta Bpoca incerta e inquieta
em qirc os mtiinree pedapogos do miindo vão iluminar os seus
espírit.os 5:: I'orilcc: siiaves c Iímpidas dos ensinamentos
c.risI.50~.+.
O SR. %OI:OASTRO
GOGVEIA- Xao apoiado. A pleiade
niais brill.ia!-ite d e pedagfigos e socicilogos modernos condena
o ensino da religi'io nas escolas.
O SR. CLEMESTE 3IEDRADO - Xa opiniáo de V. Es.
O SR. ZOROASTIIO
COUVEI..I- ';a opinião dêles, desde
Foiiillce até Friedmann.
O SR. CUMEIETE MEDRADO - Possc citar grandes
pedagfigoç do inundo qiie v50 iliiminar seu espírito nos ensinamentos religiocos. Como. porém. o tempo de que disponho .já finalizoli, se V. Ex. quiser. ao descer da tribuna,
darei a V. Ex. iimn lista de mais de cincoenta nomes dos
lnaiores do miindo.
O SR. Z o t t o ~ s ~ nC;OZIVEIA
n
- V. Ex. me perdde, mas Scgoxid, em sei1 7'rnií.d de P.~ycholoyie. uma das obras mais
inodwnas. conc:oiula crn que a fé religiosa já é por demais
forte para qiir! o F:~t.adnri50 se escravize n ela. dando-lhe
fiirça. O qu e o K.si.atlo rlemocrAtico. por c.onseguintel deve
6 deixar qucA ;I i.eligi;?o, por si. faça proselitismo. e náo
vir-se, como s ~ l i ~ i ~:il ;sin-i(io
~.
de 1lin;L confissiio que. forçosamonle. nn~itrihfi r t :~riiqriilard.
O SR. CI,E.iiEXTE MEDRADO - X50 6 isso que traz o
ensino religioso. O cltic fila t'vita 6 tristeza da forma<;no
cspiriti~nlde iimn Nii1l50 n t h .
Como dizia, Si.. Presidente, adepto do ensino religioso
faciillat.ivo, nas escolas, devo repetir, do alto desta tribuna.
para que saihiim todos os brnsi1eir.o~. que penso como Lars
Esckeland: " q i i ~a T,uz qiie deve iluminar a oscoln i? aquela
que brilha nos ensinaincnt.os qiic Jesus trouxe 6 terra".
: (Muito bem : n ~ i s i l o bcni,. I ' a i 7 r ~ t . v . 0 o~rulorc' cunzprl?mn-
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O Sr. Presidente - Tem n palavra. para explicação pessoal. o Sr. Rforcira Carvalho.
O Sr. Honra Carvalho (Para ezplicação pessoal) - Sr
Presidente, Srs. Constituintes. ocupo pela primeira
vez a tribuna desta casa, e o faco levado pelo dever que a
minha conciencia me impbs de, como Constituinte, oolabrar com todo o patriotismo e elevação, na feitura de nossa
Estatnto Fundamental.
Cumpria-me, pois. Srs. Constituintes. esse dever imperioso e indeclinável. E, como não f u j o ao cumprimento dos
meus. dever-. maxim6 daqueles que me dita a conciencia.
aqui m e encontro para oferecer a esta Meritissima -&sembleia, algumas consideracões á guiza de defesa das emendas que n6s, os da Bancada Liberal do Pai& tivemos a Opow

f.i~nidadedc apresentar ao anteprojeto e substitu"UIVO comtitucionais, no capftulo referente á Defesa Kacional, capiLiilo Lsse de capital importancia para os destinos da nossa
POtria, por isso que se refere 5s Forças Arniadas que s5o
;i carantia das nossas aspiraçoes rcpiiblicanas, como defensora da segurança externa da Nação, das institnições c0nst.it.ucioriais e da ordem lega:.
Tudo farei, Srs. Constituintes, para que a minha passagcin por esta tribuna t l o brilhantemente ocupada pelas
Iiirninosas intelectualidades desta Casa em assuntos concernentes ao Direii.0 Constitucional, seja a ~ n a i scurta possivel, de conformidade com as nossas disposiçóes regimen[.ais. de modo que, argumentando com 16gica demonstre ao':
incus ilustres colegas a iiecessidade das emendas que tivemos o ensejo de apresentar ao anteprojeto e substitutivo,
no cnpítiilo da Defesa Kacional, como subsídio despretencioso e desvalioso daqueles que, reputando-as utilfssimas á
classe militar, desejám contribuir com alguma coisa de proveit.0~0na consecn~áoda nossa Carta Magna, qiie deve bem
w)rresponder ás :ispira~óes do nosso povo e aos interkses
vil.ais da nossa Patria.
Para a completa realizaçáo da minha tarefa, icvoco a
~enevol6nciados Srs. Constituintes que me ouvem, para
que eu consiga chegar, com exito relativo, ao fim do meu
rleslustrado discurso, sem s o l u ~ ã o de continuidade na seqii6ncia das considera~óesque tenciono fazer para colima($0 da despretenciosa defesa das emendas que oferecemos
;
i consideracão da Casa. N6s, os da representação paraense,
r.evolucionários dos que se consideram autenticos nesta Assmbleia. trazidos pelas ~ P o sdo eleitorado paraeme, pelo
Partido Liberal, sentimo-nos satisfeitos por ter a feliz oportunidade de prestar a nossa modesta contribuição em beneficio das classes armadas. Sei, Sr. Presidente, cios elevados
e pairiõticos intuitos que orientaram os da primeira comissáo constitucional na elaboraqáo do anteprojeto, que é um
trabalho que muito recomenda aos que a ele prestarem o
seu valioso concurso. E como militar que sou, Srs. Constiluintes, não poderia silenciar diante deste capftulo, para o
fim de render as minhas homenagens, bem como a s dos meus
companheiros de bancada, ao Sr. General G6is Monteiro,
que tão sábia e proficientemente elaborou a parte referenle
ris FCrças Armadas, defendendo tudo aquilo a que elas
fazem jils para o desempenho das suas altas finalidades. As
poucas emendas que apresentámos a hste Capitulo revelam a
ilwsa perfeita comunh5o de idéias com S. Ex. Com relação
aos outros capítulos do anteprojeto já náo podemos dizer
o mesmo e como testemunho temos a s inlimeras emendas
que apresentámos e que na sua grande maioria foram aceitas, sendo que algumas delas "in totum", incorporadas ao
substitutivo que mereceu a aprovação desta AssemblBia em
primeira discussão. Srs. Constituintes, depois d8ste preambulo necessário ás considerações que pretendo fazer,
passarei imediatamente ao assunto que justifica a minha
estada nesta tribuna. Das três emendas que oferecemos ao
que 6 um dos
anteprojeto no capitulo da Defesa Kacional
menos suscetfveis de emendas - duas delas foram tomadas
na devida considersçãcr e uma foi rejeitada pela Comissão
dos 26. As duas rime iras se referiam aos parágrafos 20 e
49 do artigo 79 do anteprojeto e visavam, resp&tivamente,
' garantir tanto quanto go~sfvela pr0m0GáO por antiguidade
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e evitar a irresponsabilidade do oficial. que cumprisse uma
ordem ilegal de um seu superior hierárquico. Assim vejamos.
O parágrafo 2° do artigo 79 dizia: "O acesso na hierarquia· militar obedecerá a condições estabelecidas em lei, fixando-se o valor mínimo a realizar para o exercício das
funções relativas a cada grau ou posto e ás preferências de
caráter profissional para a promoção. A simples' consideração de serviços prestados e a antiguidade são requisitos
para a promoção, porém não a tornam obrigatória". Como
vêm os Srs. Constituintes, o final dêste dispositivo acabaria, de uma vez por todas, com a promoção por antiguidade,
a única oportunidade justa e isenta de erros que possuia
o oficial para ascender na hierarquia militar. Srs. Constituintes, acabando-se com a promoção por antiguidade, morreria para o oficial cumpridor dos seus deveres e que quasi
sempre não possue o pseudo merecimento, a única esperança
de ser promovido sem favor. A antiguidade foi, em todos os
tempos, um direito dos desprovidos de merecimento, que
em regra geral, no Brasil, degenera em protecionismo amesquinhante para aqueles que devem despresar tais processos,
e maximé para militares que precisam por todos os meios
repelir essas proteções escandalosas que s6 servem para rebaixar o caráter daquele que o deve possuir ilibado.
Ainda mais, com a l)romocão somente por merecimento,
iríamos incrementar no· espírito do oficial o processo baixo
de bajular os seus superiores para dêste modo se verem
aquinhoados pela promoção, implantando o capachismo aviltant~ de que Lodos teriam, por fim, que lançar mão para se
verem favorecidos deste falso merecimento á promoção,
única válvula que lh~ facultaria acesso na sua profi~são.
Não sou daqueles que desejam a supressão do merecimento
para promocão, porquê reconheço nêle um meio de se fazer
seleção de valÔres, quando exercido com o critério, a justiça
e a elevação necessál'ia a êste processo, em que é difícil eliminarem-se as afeioões pessoais. Devemos não nos esquecer do
grande mal que êle Cª,usou ao Exército, implantando a discórdia, em face ás promoções escandalosas, que são do conhecimento de todos que, concientemrnte. acompanham a vida
das Fôrças Armadas.
Precisamos nos lembrar sempre da falada realidade brasileira, legislando eficientementle para a garan.tia dos que se
acobertam no manto sagrado da lei, preservando-os tanto
quanto possível dos êrros do passado que ainda estão vivOS
na conciência de tº-do~. Quem nos dirá, que. mesmo na
época post-revolucionária q\lle é de mais moralização e mais
critério que a pre-revolucionária, tais fatos não se reproduzam? É o que precisa ser provado.
Conserve-se o merecimento, mas não nos esqueçamos daquet-es que obscuramente cumprem com o seu dever e que.
em regra geral. vivem no esquecimento, garantindo-lhes a
antiguidade o único meio mais .legítimo e mais insuspeito
para promoção, pois que é função de um único fatôr - o
tempo.
Por ocasião do magnífico discurso pronunciado pelo genhor· Ministro da Agricultura, Major Juarez Távora, magnífico como sóem ser todos os discursos que S. Ex. pronuncia
nesta Casa, tivemos a oportunidade de ouvir de S. Ex. a
declaração de qne a promoção por antiguidade só servia para
recompensar os desint,o,ressados. De fato, há casos em que se

verifica o que S. Ex. diz, mas para isso existem remédios
muito mais fáceis do que evitar-se que um chefe inescrupuloso promova descriteriosamente por merecimento os seus
l
os desafeicoados. Para mim. e ~ r e f e r í v e recom~ensarem-se
interessados do que promoverem-se escandalosamente pÓr merecimento os protegidos pela açáo desbragada do filhotismo
intrigante e repugnante.. que por tanto tempo iínperou no
Brasil, e que h 8 de existir, não obstante os esforços dos que
hoje, como S. Es., procuram eliminti-10.
Corroborando com o nosso ponto de vista relativamente
ás promosGes por antiguidade e merecimento, lima comissão
nomeada pelo Sr. Ministro da Guerra, elaborou unia lei de
promo~6esque merece todos os elogios, pois está mais de
acordo com as iiossas realidades. Assim é que a nova lei
dr promoçóes, aprovada pelo Chefe do Governo Provisório
no decreto n. 24.068, de 29 de Março de 1934. em seu artigo
12, diz o seguinte: "As promoçóes se efetuam por antiguidade,
merecimento o u bravura, conforme as regras e processos estabelecidos nesta lei". Ainda mais, pelo artigo 20 da referida lei. verifica-se que as promoções a& coronel iiiclusive,
são feitas mais pelo critério d a antiguidade do que pelo do
merecimento.
A emenda que apresentámos rcalizou o seu deside~atum,
por isso que foi suprimido o Último período do ij 20 do
artigo 79, conforme se evidencia do substitutivo já aprovado em primeira ùiscussiio pelo voto soberano da maioria
desta Assembléia.
Passemos ao § i"do artigo 79, que niotivou a nossa
emenda. Diz o referido padgrafo precisamente o seguinte':
"Os militares, de conformidade com a prerrogativas
inerentes ao posto, são responsáveis pelas ações, omissões,
abusos e erros que cometerem ou tolerarem no exercício de
suas funções. Os que Ihes são subordinados ficaráo isentos
de responsabilidade pelos atos que praticarem por ordem
expressa de seus superiores hier8rquicos."
Naç condições em que êste dispositivo se acha redigido,
a meu ver, irresponsabiliza o oficial para o cumprimento
de ordens ilegais emanadas de seus superiores. O artigo 77,
em seli 3! 1". dizia o seguinte:
"As F6rças Armadas sáo essencialmente obedientes,
dentro tios limites da lei, aos seus superiores hierirquicos."
Diante do exposto, como é possível que se venha supor a
hipótese do oficial cumprir uma ordem ilegal, e, o que é
peor, irresponsabilizá-lo desde que a ordem seja emanada
de um seu chefe? Como se vB, O S 40 do art. 79 vinha
colidir flagrantmente com o i" do art. 77, colisáo esta
inadequada ao nosso Estatuto Fundamental.
Além disto, esta irresponsabilidade era vesatória para
a diginidade de um ofical.
Se há necessidade d e irresponsabilidade para o cumprimento de determinadas ordens, esta s6 s e coaduna com
as praças de pret, que dêste favor são merecedoras pela sua
condig8o e mentalidade. Ao oficial é que não se adapta tal
dispositivo, por Isso que deve ser ele, a meu ver, responsável direto, concomitnntcmento com o superior, das ordens
legais ou Ilegais qrre porvsnturrr tenha cumprido. Eis porque apresent&rios a emenda, quo visava sanar tal inoonveniente de graves cousaquBnoim para a dignidade do oficid e
que alcancou o fim collmado, violo ter sido suprimido todo
4. do art. 79, do anteproJato.
o
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A única. emendas rejeitada totalmente pela respeitabilíssima Comissão dos 26, foi a que apresentámos ao § ido art. 79 e que tinha em vista substituir o citado parágrafo
pelo seguinte:
"Os oficiais das fôrcas armadas só perderão suas paf.entes e seus postos quando, por tribunais militares competentes e de caráter permanente, forem, nos casos especificados em lei, declarados indignos do oficialato ou com êle
incompatíveis, seja qual for o tempo da condenação. Em
outros ~a..sos, quando a condenação for superior a dois anos,
passada em julgado, ficará o oficial reformado com as vant.agens de sua patente."
Devo d"clarar, 81'S. Constituintes, que esta emenda, não
obstante ter sido rejeitada pela Comissão dos 26, em primeira discussão, foi novamente apresentada para segunda
discussão, por isso que reputamo-la de capital importancia,
pois vem regularizar de modo mais preciso, mais lógico e
mais humano a situação do oficial em face á nossa Gonstif.uição, naquilo que diz respeito á nossa Legislação Penal
l\filitar.
Durante o período monárquico a nossa Legislação Penal
Militar regia-se pelada metrópole, até o ano de 1899,
qua.ndo a lei n. 612, de 29 de Setembro do mesmo ano,
aprovou o Código Penal para a Armada, lei esta que também estendeu ao Exército o mesmo Código, que baixara com
o decreto n. 18, de 7 de Marco de 1891. Esta legislação
militar da metropole era constituida de ol"denanças, alvarás,
~rtas régias. regulamentos, os famosos artigos de guerra
do Conde de SChaumburg-Lippe, etc., inspirada nas idéias
draconianas da época.
Tal era, de modo sucinto e 1>erfunt6rio. a origem arcáica. da nossa Legislação Penal Militar.
De i899 até esta parte, a nossa Legislacã() Penal Militar
pouca modificação sofreu para melhor.
O anteprojeto de Constituição apresentado pelo Govêrno
Pro.. . .l~ório da {O Republica, aos Constituintes de 91, trazia
em seu bOjo o seguinw artigo: "Os oficiais do Exército e da
Armada só perderão sua~ patentes por sentença passada em
julgado, a que se ligue êsse efeito."
f:.ste artigo foi substituido integralmente pela seguinte
emenda apresentada pela Comissão dos 2'l: "Os oficiais do
Exército e da Armada só perderão suas patentes por sentença maior de dois anos de prisão, passada em julgado
nos tribunais competentes". Esta emenda substitutiva do
art. 74 do anteprojeto da ia República, veio acompanhada
de um artigo aditivo assim redigido": "A sentença conãenatória por crimes inf.amantes, previstos nos códigos militares ou leiscivís, faz perder a patente, qualquer que seja
o tempo da sentença. ~ste artigo aditivo foi aprovado em
la discussão e rejeitado ere. segunda. Não sei Quais 08 motivos que levaram os Constituintes de 9i a desprezarem o
artigo aditivo. A meu ver, considero a idéia infelicíssima,
e até mesmo absurda, ·por isto que desprezaram o artigo que
constituia o complemento necessário ao art. 74 da Constituição de i891.
O nosso atual anteprojeto e também o nosso substitutivo andaram mais acertados, porquê consideram os crimes
infamantes ou indignos para o fim de fazerem com que {)
oficial perca à sua patente.
No que concerne, porém, ao fato do oficial perder a pa-

Pelo Simples motivo de ter sido condenado a mais de
dois anos, 6 que não ~stam0Sde acbrdo. &ste dispositivo
nos foi iegado pelos Constituintes de 91, que naturalmeqte
se inspiraram na caótica, draconiana e lacunosa legislaçáo
penal militar d a metrbpole, para conseguirem semelhante
dispositivo constitucional. Srs. Constituintes, náo pode ser
lógico, item tão pouco humano, que um militar somente
por ser condenado a mais de dois anos, venha sumariamente
perder a sua patente, conquistada debaixo dos maiores sacrifícios e pelos bons serviços prestados á Patria. Esta injustiça e este absurdo tanto mais se acentuam quando vcrificamos que se dá ao Supremo Tribunal Militar poderes
tão amplos para julgar que o oficial não deve perder a
patente no caso de ser condenado a mais de dois anos.
Se se dá ao Tribunal Militar este poder de atenuar a
situação do oficial, nestes casos, reformando-o, nada mais
justo do que legislar de maneira rc-ais geral, reformando
todo aquele que for condenado a mais de dois anos, atC
mesmo porque j& se abre com isto o precedente. A16m
disto, é o crime que torna o oficial indigno da patente e
não a pena. O crime infamante A sempre infamante. seja
qual for a pena a cumprir.
Acresce mais que esta medida tem como uma de suas
finalidades precipuas evitar que o oficial condenado por
tempo superior a dois anos fique afastado da tropa, em
detrimento das suas qualidades de militar, perdendo o espírito militar. Mada mais l6gic0 do que dar ao oficial uma
ssncão mais adequada com a finalidade que deseja obter
este dispositivo, ate mesmo porquê se quer dar ao Tribunal Militar poderes para reformá-lo quando atingido pelo
dispositivo que pretendemos emendar.
Além disto, Sr. Presidente, casos há em que o oficial
Q condenado por mais de dois anos sem cometer crime infamante, como h& tamb6m aqueles em que o oficial é condenado por menos d e dois anos e o crime 6 absolutamente
indigno e infamante, conforme se evidencia do nosso C6digo
Penal Militar.
Para isto citarei os casos de crimes conira a honestidade e os bons costumes, em que o oficial pode ser condenado a menos de dois anos e o crime 6 absolutamente indigno daquele que veste a farda, e os de crimes contra a
segurança da pessoa e vida, onde h6 casos em que o oficial
6 condenado a mais de dois anos e o crime não o incompafibiliza com o oficialato.
Em sintese, os dois únicas aspectos que, a meu ver,
podem ser considerados como objetivos do artigo em questão são: primeiro abranger os casos de crimes que incompatibilizam o oficial de pertencer ás forças armadas e-que
se aoham omissas no art. 46 do nosso Cbdigo Penal Militar;
segundo, evitar que o oficial condenado a mais de dois anos,
fique durante todo este tempo afastado do Exdrcito em prejuizo das suas qualidades de militar, prejudicrindo, até mesmo, M inatituiçóes a que pertença.
No primeiro caso,-j&mostrei aos Srs. Constituintes que
61e n8o procede, por isso que tal dispositivo n8o abrange
todos os crimes que incompatibilizam o oficial.
NO segundo caso. que é o mais plausível, se constata que
No. náo esc& adequado ao fim que se tem em vista, pois a

s a n ~ ã 06 rigorosíssima para provocar a perda da patente do
oficial que s6 deve perdê-la quando o crime for infamante
Convenhamos, Srs. Constituintes, que o dispositivo 60
nosso substitutivo não está de acordo com as aspirações liberais da época que atravessamos, que é de movimento em
torno das reformas administrativas, políticas e legislativas,
que a Revolugão Outubrina vem reaIizando, não obstante a
crítica destruidora dos reacionários e dos cépticos nos des:tinos felizes da nossa grande Pgtria.
Dai a razão de ser da nossa emenda, que entrego á consideração da Comissão Constitucional e ao voto soberano
desta ilustre -4ssembléia, na esperança de que, ambos meditando em torno das considerações que emiti desta tribuna.
dêm á nossa emenda um destino mais feliz.
Devo assinalar que a emenda por nós apresentada sofreu uma n~odificaçãoque consiste na supressão da palavra "militares", isto para abranger os casos de oficiais condenados por crimes infamantes pelos tribunais civís e que
devem acarretar a perda da patente.
Devo aproveitar o ensêjo para dar o nosso apbio 5
emenda apresentada pelo Deputado Idálio Sardemberg, na
parte que diz respeito á sucessão por ausência do oficial
para os casos em que êle perde a patente e deixa a sua
família, que culpa nenhuma tem do crjn?.e praticado pelo
seu chefe, na miséria mais desoladora.
Esta parte da emenda do Deputado Idálio Sardemberg
vem completar a que apresentámos.
-4 outra emenda, que tivemos a oportunidade de oferrcer ao substitutivo, se relaciona com o $ i0 do art. 184Esta emenda tem como objetivo u supressão do seguinte:
i d o antiguidade, enquan"mas não podendo ser p r ~ ~ ~ o v por
to não voltar ao serviço ativow,
O nosso intuito foi sempre, nesta casa, o de garantir a
promogáo por antiguidade como o Único meio insuspeito
de se fazer promoções. Silenciar, pois, diante do que se
acha expresso no 3 10 do art. 184, seria incoerencia da
nossa p&rte, por isso que êste dispositivo vem contrariar
flagrantemente aquilo que pretendemos seja promoção por
antiguidade. O próprio art. 31, em seu § 3O, para o qual o
dispositivo que pretendemos emendar chama a atenção, assegura em toda a sua plenitude o acesso pelo critério da
antiguidade, durante duas legislaturas, para quem se acha
afastado da sua profissão no desempenho de funç&s eletivas, visando êste dispositivo sanar êrros passados em que
vários oficiais fizeram carreira, alheios completamente d
vida da caserna.
O SR. HUGONAPOLEÃO - Exatamente para não prejudicar o direito dos outros, que ficam na caserna.
O SR. MOURA CARVALHO
Mas, não prejudica. Permita-me V. Ex. a seguinte .ponderação: já está previsto no
substitutivo um prazo dentro do qual o oficial possa ser promovido por antiguidade. Alem desse prazo, a promogrio n0.
é possSvel e, naturalmente, ter8 o militar de se afastar da
sua carreira.
O SR. HUQONAPOLEÃO
- Continuar& com igualdade de
condigões?
O SR. MOURA CARVALHO - É justamente a igualdade de condições que estou conlbatendo.
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Tenha o nobre colegd a bondade de me ouvir e verificará que estou de acdrdo coni o seu aparte.
O SR. HUGONAPOLE~O- Com nluito prazer.
O SR. MOUR-4CARVALHO - A excepão que pretendem
criar para o oficial em face 5 lei, 6 com o que não concordamos. Como e possível, Srs. Constituintes, coiidicionar-se â
promoção por anfiguidadc do ofic~alá sua volta para a tropa,
quando o parligrafc i0 do art. 184 assegura a promoçáo por
antiguidade n a vigencia do mandato? Além disto, o par&
grafo fo do a r t . 184, estabelece uma desigualdade entrc CI
militar e o civil perante a lei, derrogando profundamente o
texto máximo do nosso Direito Público, que. na palavra alitorizada de Esmeraldino Bandeira, 6 o canon maior da ncsea
lei constitucional, e que defende a igualdade de iodos perante
a lei. Lembrarei aquí, como oportunas. as palavras ditas
por Napoleáo Bonaparte, o grande soldado dc todos os tempos, no Conselho de Estado: - "On est citoyen nvant d'&tro
soldat. "
A 3a e última emcnda que oferecemos ao substitutivo
se refere ao artigo 186. Éste artigo, salvo melhor juizo a
respeito, está mal redigido, acarretando até mesmo uma rcdundancia inadequada a nossa Constituição.
Diz o artigo 18%o seguinte: "O militar em s e r v i ~ oativo das forças armadas não poderá exercer profissão a elas
estranha; se aceitar cargo público permanente. a clas estranho, será transferido para a reserva."
Desconhecendo que existam cargos públicos de nomeação permanente que não sejam estranhos A profissão militar, sugerimos a emenda que pede a supressáo do seguinte:
"a elas estranhor.
São êstes, Srs. Constituintes. os subsídios que apresentair.0~á elaboração constilucional no capitulo da defesa nacional, que merece especial atencúo de todos os Srs. Deputados. por isso que vem regularizar a situação das f6rças
armadas, que são a h'acão em suas qualidades e energias civicas
Aproveito também a oportunidade que esta tribuna me
oferece, para fazer referências e dar o meu apbio, bem como
o da minha bancada, á emenda apresentada ao substitutivo,
também um capitulo da Defesa Iiacional, pelo nosso ilustre
colega, Deputado Fernando de Abreu, e que visa suprimir o
paragrafo 20 do artigo 184. Este paragrafo, -que a emenda
do Deputado Fernando de Abreu tem em vista suprimir,
combinado com o artigo 28, favorece o oficial de u m a acumulação remunerada contra a qual discordamos.
Não tenho autorizapão do Deputado Fernando de Abreu
para defender sua emenda, mesmo porquk ela disto não necessita, mas, como se tratava de uma disposição que tamb6m
pretendiamos emendar, somos levados a fazer os nossos
comentários, para o fim d e darmos q nosso apdio i n t e ~ a l .
O artigo 28 do substitutivo considera o subsidio a ~ u a l
e dividido em prestações mensais.
Quer isto dizer que nos intervalos das sessões legisleo seu subsidio. Como d possivd
tivas, o deputado r-berá
se querer a a r ao oficial-deputado direito de receber, nos intervalos das sessões legislativas, os seus vencimentos relativos 5 função militar? Justamente no mpmento em que @le
não está desempenhando as funções legislativas e nem as
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funções de militar na ativa, iria fazer j'tís recebendo dos cofres piíblicos o subsidio e os vencimentos do seu posto no
Exército. Dai, o apdio que damos á emenda do Deputado
Fernando de Abreu..
a s t ã o i'i~idasas minhas csonsiderações em torno ao substitutivo, no capítulo consagrado a Defesa Nacional.
Srs. Constituintes, tratei exclusivamente das f 8 r ~ a sarmadas e o fiz para demonstrar a necessidade da especial
atençáo que elas nos devem merecer.
As fdrças armadas, Sr. Presidente, que foram sempre o
centro irradiador de quasi todos os movimentos sagrados
para o bem do Brasil, exigem toda a nossa atençáo e todo o
nosso meticuloso cuidado.
Foi, pois, com grande pezar, que verifiquei pelos Anais
desta Casa a emenda apresentada pelo Deputado Prado
Kelly
Não quero discutir as razões da apresentação da einonda, mas, como militar, reputo a idBia infelicfssima, e como
Constituinte discordo, desde já, da emenda apresentada, por
isso que ela vai provocar dentro do Exército a repulsa natural e justa daquelles que vivem na caserna alheios ao que
se passa nesta Assembleia, e que são provocados da maneira mais desastrosa possivel, por quem, desavisadamente, traz
para esta Casa questões que j& ocasionaram, em e ~ o o a s
atraz. desarmonia dentro da classe militar.
Não acredito que a emenda em apreco seja tomada em
consideração pela Comissão Constitucional, por isso que
ela não B materia de lei constitucional e sim de lei ordinária, porém. desde já deixo expresso o meu voto contrario
como imperativo da minha conci6ncia.
Sr. Presidente, pertencendo 6 bancada de um Estrido
onde os ideais revolucionarios são cumpridos com absoluta coerencia, merce de um gov6rno que tem sabido elevar bem alto o nome da nossa terra, em terminando as
considerações que fiz como contribuiçáo deevaliosa 6 elaboração constitucional, não posso deixar de, como rev.3lucionário das que modestamente se sacrificaram em pr61 do
engrandecimento da PBtria e que ainda acreditam nas +izações da RevoluçBo de Outubro de 30, consignar neste final
as minhas esperancas na obra elevada e altamsnt3 patriótica dos Constituintes da segunda República na feitura de
nossa ConstituiçBo, para que ela vise acima de tudo, oomo
objectivos precipuos. as aspira~õesdo nosso Povo e a felicidade do Brasil. (Muito bem; muito bem. Pcrlmas. O oratio7 é c~~mpn:merrtculo.)
Durante o discurso do Sr. Moura Carvalho,
o Sr. Antdnio Carlos, Presidente, deixa s cadoira da Presidencia, que 6 ocupada pelo Sr. Fernandes Távora, 2 O Secretário.

.
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O Sr. Residente - Tem a palavra, para explicacão pessoal. o Sr. Arnold Silva,
O Sr. Amold Silva (Para ezplüaçdo pessoal)
Senhor
Presidente e Srs. Constituintes. fui um dos que por .último
se habilitaram a discorrer sdbre o projeto substitutivo de
m t i t u i ( ; ã o . E, parecendo não haver tempo bastant? para
se fazerem ouvir todos os que assinaram, com &e intuito,
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o livro de inscrições, fiquei, desde então, a hesitar na seguinte alternativa: ou esperaria oportunidade, que s e me
oferecesse, de permuta incerta. port5m não impossível, com
algum colega porventura impedido de falar na respectiva
ordem, ou entregaria á Mesa 9 meu discurso escrito afim de
ser publicado no DiáRo da rlssembléia Nacional.
Discurso por djscurso, era preferivel diz6lo. Os discrirsos, quando os escrevo, de certo modo me apavoram.
Enquanto as palavras, pronunciadas ao sabor do momsnto. ganham as indulgencias e reunem as simpatias que habitualmente merecem os improrisadores, as coisas ascritas
presumem-se fartamente meditadas, pesadas, refletidas. e.
13or isso mesmo, requerem substancia, métodó e perfeiião.
R P C D ~semnre
~O
aauilo de Lacerda. o emérito. o ~rofundo.
P genial pre63dor haiano: u m ~ ~ e 6~ facil;
e i - escrever o que
mereqa ser lido é dificil. ..
Podia. no entanto, suceder que. no enlevo dessa espeTanga, e u aguardasse em vão. burlado pelos caprichos do
armo, a probabilidade remota de ser chamado á tribuna. Teria. então, que traçar, no papel ,uma oração de última hora
ao apagar das luzes do derradeiro dia, no instante final do
prazo prescrito pelo regimento. NSo era tarefa qiic sediizisse nem cometimento que prometesse.. .
AS razões que ai deixo expostas compeliram-me a compar. de logo, as considera~çõesque eu desejava emitir. Para
as ler ou para as entregar. segundo o destino que as circunstancias Ihes impuzessem .
Langando-as, entretanto, na incerteza, na dúvida. na
indecisão, não me pude eximir á preocupação do tempo regimental. A Psse procuraria atender, na hipótese de falar,
saltando a~mais longas citações. Porqui! eu as teria de fazer. numerosas e extensas. Estas. sim, ficariam. na sua
maioria, definitivamente condenadas a só aparecer em letra de forma.
Os trinta minutos fugidios de que dispunha não me
facultariam recitá-las por inteiro e. ainda assim. não me
permitiriam senão encarar de alto alguns aspétos da relevante matéria em discussão. Obrigava-me também essa
meia hora, simples e fatal, a ferir, de pronto, sem largas
observagdes, considerações ou divagaçóes preliminares, os
diferentes assuntos que ia praticar. Não tenho. aliás, nem
poderi: ter a pretenção de. no rigor da expressáo, esclarecer
os debates. Venho lançar-lhes 5 margem, singelamente, por
satisfazer a minha própria conciencia e prestar contas devidas aos concidadãos que me sufragaran o nome e a legenda partidaria, nos comícios de 3 de Maio, venho lanwr
á margem desses debates - dizia
uma como declaração
de voto antecipada, enfeixando justificagões indispensáveis
e reunindo necessárias restrigões .
Homem do sertão. inculto como Ale, como 61e ainda
natural e franco. sou o mais humilde dos Deputados que o
meu Estado elegeu e, por isso mesmo. sfmpre estive certo
de que apenas poderia trazer aos trabalhos da AssemblBia
Nacional Constituinte uma pequena e Uma, insignificante e
rústica desvaliosa e despolfda contribuicíio. O que procurei
foi, unicamente, afeiçoar - &se pobre contingente, de obscuro labor, amoldando-o á ideologia do partido a que pertenço, orientado no rumo dos sentimentos e das aspimçC+s
de minha gente.
Bem0 de grandes entre os mais notáveis estadistas do
TmpfPio - homens em cuja estirpe se filiaram aqueIe
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Cairfi, aquele Abrantes, aquele Montezuma, aquele Zacarias;
:.welc Nabuco de Araújo que, não Ihe sendo próspsras as
cundiçóes financeiras, recusava as pastas minist6riais;
aquele Paranhos que morreu dizendo: "não perturbem a
marcha do elemento servil"; aquele Dantas que lançou, em
1854, os fundamentos em qrie se alicerçaria a abolição em
4888; aquele Saraiva que se imortalizou não tanto com a
lei quanto com a eleição de 1881; aquele Cotegipe que leu
claro no futuro, com a visão dos predestinados, e, entre as
galas e as flores de 13 de maio, prenunciou á princesa triunfante: "vossa alteza ganhou a partida, mas perdeu 0 trono"
berço, lembrava eu, de grandes entre os mais notaveis
estadistas do ImpCrio e ninho do maior arquiteto da República - Rui Barbosa - n5o haveria de faltar a Baía, com
todo o seu vigor interessado e honesto, aos deveres para
com o país, neste grave mor?-i.?ntode reconstrução nacional,
sem atraiçoar as responsabilidades e as glórias inteiras de
um passado que C a própria história das sangrentas lides
heróicas, das incruentas pelejas civieas e dos longos esforços
construtores pela formação, pela independência e pela grandeza do Brasil.
Minha terra, em 1930, nao foi revolucionária, bem o sei.
jr levantou, no seio -da
Sei tambdm que esta s6 afirmativa C
Constituinte, vivos protestos e ruidosas agitações. Revoluc~onária ou não, a "heroina herciílea" de José Bonifácio veiu
colaborar, conciente, leal, sincera, patriõtica e decidida, na
renovação do regime, visando tarnbCm uma grande obra de
regeneracão politica, mas visando outro tanto, e princlpalmente. uina grande obra de fraternidadè brasileira.
Se espírito revolucionário é, todavia, o que superiopmente definiu o ilustre deputado Sr. General Barcelos
"amor ao bem pdblico, o ziilo nobre. e carin'hoso na realização dos sonhos daqueles que tombaram por um Brasil melhor, o saber esquecer para bem congregar as capacidades e
os valores no sentido da restauração econdmica, moral e Polftica da nossa terra*, "sentimento renovadorn, "fbrga criadora", "f4 nos grandes e gloriosos destinosn da pátria; se o
espirito revoIucionário, como afirmou S: Ex., " vive e floresce na alma de todos os bons brasileiros, assim como se
estiola e fenece na seara agreste onde repontam o ódio e a
paixáo", - se espfrito rzvolucion&rio é isso que ao Sr. Raul
Fernandes, orador fidalgo, de serena e majestosa fluência,
pareceu "a palavra de maior utilidade que j A se pronunciou do
alto desta tribuna", se tal é o que se chama "espfrito revolucionário", então, senhores, com ele viemos os da bancada
social democrática da Baia e foi com ele que a Baia nos
.mandou aqui.
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Exoeção de duas ou três, não passaram de simpies
emendas de redagão as que tive a honra de ofereoer ao Projeto substitutivo apresentado pela douta comissão denominada conçtitucionai, comissão que adotou, com indiscutivel
acerto, o trabalho por todos os tftulos notável dos eminentes Srs. CarIos Maximiiiano, Leví Carneiro e Raul F e m d e %
c d a cultura, cujo patriotismo e cuja o~erosidadelogr-9
ai, m a uma vez, bril~hantfsslmaeviddncla.
Fi-lo despretensiosamente, com o intuito, que deve ser
meu e de todos os Srs. Deputados, de concorrer para que a
nova coiistituiçãc? apareca como trabalho irrepreensivel e
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perfeit?, ~~Coin:~do,. livre e limpo de incorreções de formas
naturaIS e InevItavels nas produções vasadas ao primeiro jato
do pensamento.
Sou dos que menos entendem, dos q~e menos estudam e
dos. que IDe?oS sabem. os segredos da boa linguagem. A do
prOJeto, por-em - sublmhou a autoridade do SI'. H6mero Pi~es, ao subs~rever, po.steriormente, .numerosas emendas semeAhantes sobressáI num grande relevo de negligência,
desl~i:x:~ e.~ress~"•.. Tã~ gl'ande que lhe pude - eu também, .
na mSIgmfIcanCla de mmha valia - apontar algumas das
arestas mais cortantes.
Entregando á Mêsa tais emendas eu não esquecêra entret.anto,_ as palavra~. do primeiro daqueles grandes cónstituclOnallsta s, pr?ferlOas. 24 horas antes, quando lhe coube
defender .o aludIdo proJeto das críticas que inicialmente o
seLearam.
Discreteou, então, S. Ex.;
"Somos, pela raça, pela índole, pela educação e pelas
preferências de leitura, fanáticos de verbalismo. A última
coisa que se faz, numa lei, é a redação. É o trabalho do relatO{' geral, que aprimora, no derradeiro momento, a obra
COOlUln.
Poís, sóbre isso, desencadeou, implacável, toda a onda
da Cl'ítica.
O fato não é sem precedentes. Quanto se cogitou de
dotar o pais de Um Código Civil, o Ministro da Justiça,
homem prático e conhecedor do meio em que laborava, apoderou-se do projeto c foi confiá-lo a um gramático de nomeada. Inútil o esforco; porquê, mal a obra formidável de
Clovis Bevilaqua veio â luz, desandaram todos os gramatic6grafos e ieUS aliados, unicamente sObre a fOl'ma do trabalho e;xtraordinário do grande mestre.
Forcado pelo meu anseio de comentar o livl'o IV do
Código Civil, li atentamente os Anais do Congresso na parte
relativa ao meu objetivo. A minha tristeza foi profunda. É
raro o comentário elucidativo do sentido, do âmago dos preceitos, da finalidade das regra.s. Versam as observações
sôbre a linguagem, quasi s6 á linguagem s~ referem; é o
maldito verbalismo, que se faz sentir, página por Página.
Quanto ao projeto elaborado no ltamaratí, á última hora
um vento de demolição reduziu tudo a frangalhos; e acha. ram, então, que, entl'egando a9uele monte de cacos a um
gramát,ico célebre, êle aparecerIa á face do mundo deslumbrando os coevos, honrando a brasilidade.
Agora, de todos os lados, o que se discute, é a redação
do artigo 4°, a linguagem do artigo 5°, o nome <tue se deu
a êste instituto, a denominacão que se preferiu para aquele
e mais nada, quasi nada mais".
Quero, preliminarmente, acentuar que
excelente parlamentar gaúcho assim falou em sessão de 16 de março e a
17 apresentei as minhas obscuras emendas.
Só poderá logra,1', ,portanto, resposta negativa o m~u
ilustre conterraneo, o brilhante jornalista Heitor Monlz,
quando interroga, pelo "Correio da Manhã", no seu belo artigo de 3 de abril: "Teria sido, porém, para responder ao
Sr. Deputado Arnold Silva, que o seu digno colega, Sr.
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Carlos Maximiliano, ocupou durante tanto tempo a tribuna
da Constituinte?". Não foi, evidentemente.
Devo, depois disso, ohsc~rvar que náo era ministro da
justira, uias presidente do coiilissáo especial do código civil,
na Camara dos Deputados, o venerando SI-. Seabra, ao submeter o respectivo projeto, depois de adotado pela mesma
comissão e estampado no Dfario do Congresso, A apreciacão do b ~ a n d ee saudoso professor Carneiro. Poderia algum
julgador menos avisado levar a débito das incursões ousadas
do exeçutivo pela esfera de ação dos demais poderes, ou á
conta das abdicações lamentahilissimas do legislativo, na
velha repiíblica, isso que informou, equivocado, o excelso
jurista e teria sido, se verdadeiro, uma intromissão extranhável, humilhanle e vexat6ria. nos trabalhos parlamentares, com a qual se náo compadeceriam, certamente, dentro
dos costumes e das praxes da época, a idoneidade, a respeitabilidade e u suscetibilidade dos legisladores da antiga Camara.
Ousei discordar, já se vê, com a apresentação das aludidas emendas, de quanto referiu e ensinou, nesse ponto, o
respeitável presidente da comissão dos 26, porqu6 me senti
amparado no depoimento valioso e estribado no parecer incontrastável de Rui Barbosa.
"Verbalismo" .. . "FanBticos de verbalismo" . .. "Maldito vesbalismo". . . Eu o qualificarei, ao contrário, de bemdito, senhores, porquk lhe devemos, pelo menos, as lições
magistrais desse monumento de sabedoria que B e, enqubnto
existir n lingua portuguesa, será a Rt?pZica.
Disse Rui, tratando exatamente da redaczo do projeto
do Código Civil:
"O tebr verbal de um código h& de ser irrepreensivel.
Qualquer falha. da sua estrutura idiomiilica assume propo~ç8es de deformidade. Psses trabalhos, em cada um dos qual.:
se deve imprimir o s81o de uma época e a fndole de um povo.
3-50 feitos para longas estabilidade^. Mas a lirnpidez da linguaguep 6 o verniz, que preserva de corromperem-se as
criações do pena. Um código n50 tolbra jaças, desigualdades,
achoquilhos, rn6culas no dizer.. "
E mais:
"A pendhncia, neste terreno escabroso e esmarrido, era
inevithvel . Não a determinaria sómente a minha maneira
de ver as relagões intimas entre a ciencia e a arte,
entre a essência e a forma n a s obras do espírito e da
palavra, em caio numero não se poderão deixar de incluir
as grandes codificações, antigas ou modernas. A essa necessidade fatalmente me teria de levar o imperioso exemplo
dado, já pela Camara, .já pela sua comissão especial. A primeira votára e consignara nos seus Anais emendas, cujo
objeta era corrigir acidentes gramaticais, por a ~ i mdizer
indiferentes. A segunda, adotara e registara, nas suas atas
impressas, retifica~ões, cuja extrema severidade, baixando
á própria ortografia, mandava derriscar ate letras, e-usadas talvez, m a inofensivas, nos vocabulos do texto revxsto e
aprovado. "
E interrogou :
"Como 6 que só depois de votado o Código Civil defbitkamente se havia de coglm em radi81-10?"

.

E explicou, para aqueles tempos e para os de hoje, tocando o ponto nevralgico da questão:
"Nem compreendo que outra maneira exista de fixar o
pensamento vasando num texto a não ser a de lhe darmos a
Lransparencia, a nitidez, a precisão de uma forma correta e
intemerata. Sem isso. nas fases que o projeto vencer, cada
uma das transforma~õcspor que for passando carrenr.5 comsigo novas manchas do lingiiagem. novos defeitos de enunciado e, com eles, novos problemas de hermeneutica legislativa, novos germens de perplexidade, incongruência e escurezan.
E concluiu, prescreveu, sentenciou :
.. .As controversias de redação. adiadas para o itltimo lance, por ambr do método e da brevidade, acabariam.
em última análise, renovando a questão de essbncia jd vencída, atenta a dependkncia natural entre a significaç50 dos
preceitos legislativos e a expressão que os molda. Não h5.
portanto. para a gestação normal dos trabalhos parlarnenLares desta natureza, outro caminho.. . Passe o projecto. e n ~
cada um dos seus estados sucessivos, pela redaçúo c0rre.vporulrnte. e, quando tocar o extremo do periodo fiim2. terú
que receber apenas u correção literdrz'a no que Esse lhe hotiver inovado".
Rui, portanto, liquidou o assunto. Dos seus ensinnmeii-

10s n5o dcstbn o 3r. José Dunrte nas valiosas "Reflexões"
recentemente publicadas pelo Jornal do ComErcio, das qnais
recorto. com a devida venia, os seguintes trechos:
"Permito-me declarar que náo vai desajeitada no morncnto a preocupaçáo da linguagem da nova Carta Polllica.
nem descabido 6 examinarem-se-lhe desde logo a nomenclatura, O batismo dos institutos. a construç50 do pcriodo, a
exatidão dos vocabiilos, a pureza do estflo. PorqirB os crfticos visem a esigir para a Constitiiição preceitos vnsados
em bom verniiculo, que niio estropiem o regtilado estilo, e
se respeitem da lingua nossa n perfei~aoe contextura, não
lhes cabe censura.
A discussiío se náo circunsc.rev6 B parte proyiriamente
juridica e merece ser ampliada a todos os asp6tos qnc! dcem
4 obra plancajada solidez e relevo. da basr 8 :trquitr~ve. do*
siintuosos plintos iis flexas atrevidas, pois que. nfio será n
estatuto a simples obra de aparhncia, e menos poder8 ter a
feição bizarra de "eça real
por fóra brazões e telas e luzes, por dentro ripas.. ."
É, com efeito, a redação da lei, a sua parte final. Nesta
cuidadosa demão se lhe dar5 fórma definitiva aos textos.
cuidando-se da linguagem, como se trataria de tecer rendas
de Peniche. ilf,as, isto não obsta a que desde logo, no correr
dos debates, a critica procure destacar os senões, salientar
as inadverthncias, Axar as impropriedades, malsinar os víeios. O relator final, aquele a quem incumbe a redacáo definitiva, poderá ser um entendido. mas náo terá arbftrio.
Se vingar no projeto aprovado, ou na emenda apresentada.
orna dennminaçáo ou cma expressão inadequada, de certo
lhe não caber6 a faculdade d e alter5-Ia ou refugá-Ia.
At6 mesmo, para que se faca, com acerto, a pontuwão
6 impresolndivel que tenha ficado suficientemente esclarecido o pensamento do legislador, numa linguagem clara
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:oncisa, visto como uma virgula mal posta altera ou deturpa
r, sentido do texto. .
Existem, na Assembléia, como na comissão dos 26,
sabedores d,as boas letras.. ., que se inscrevem na escola dos
íticos, mas vale advertir que na elaboração de uma lei, em
que se refletem as opiniões dos muitos, as emendas de vários, a colaboragão, em suma, Dem é que cuide, com senso
de oportunidade, da linguagem do novo Estatuto Político. .

.
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Sdbre desal~ropriaçáo por utiildade e por necessidade
i~ública,ouvi e li, com atenções aturada.; a e n5o Iniciado,
que nem sempre conseguem siiprir a deficiente percepção
dos profanos, ouvi e li. quanto alegou, mais de uma vez,
o eminente jurista e insigne Deputado pelo Rio Grande do
Sul.
A S. Ex. só me posso referír com as meIIiores e mais
sinceras homenagens. Prestam-lhe merecida reverência os
entendidos, os competentes, os doutos e os mestres e não apenas os outros, os de minha igualha, neste Pais, em que, n a
expressão irdnica de S. Ex., "todo mundo sabe direito todo
mundo discute direito, todo mundo fala sdbre direito".
Permita-se-me, contudo, transcrever nesFe discurso
oportunas considerações publicadas em torno da querela pela
imprensa desta capital. Vem justamente ao encontro. delas
a opiniáo aqiií defendida pelo ineii precla~ocompanheiro de
bancada Professor M,arques dos Reis e pelo acatado representante de Suo Paulo, Professor Cardoso de Mel0 Neto.
Ei-Ias :
"O nosso direito constituído 15 uni dos mais perfeitos
em matéria de desapropriar,iio.
Distingue, e com muita razáo. na definiqiio substantiva
c nos respectivos processos. oo casos de necessidade e os
de utilidade pública.
Os c.asos de rstilida.de sáo os em que u desaproprin(lii0 se
.iustifica pela realizaç50 de detcrminndas obras públicns tnsativamente enumcraduq nu lei: ri1;is. esti*adas ric ferro. conais, etc. (Cód. Civ.. ~ w t . 590. zj zo.)
Nesses casos a lei ordiii:'1ria :tdinite. como Ili'ova suficiente da existCncia 4 1 0 caso da ulilid:i~lo 11~garIc1pc!lo cxocutivo, a api'escnfagGo. litsr:infr\ n p o d ~ rjuriici:irio, rln r~lano
da obra pro.jctadn c da planta das p?oprierlades incluídas
no mesmo (rlr?crcto n . 3.084. pai-te V. art. 103. lei de 1845,
arts. 9-i1 .) Niio sc realizando a obra. o imóvel desapropri,ado deve. porem. ser devolvido ao proprietiirio.
Os casos de necessidade pública são os em que é preciso tomar a propriedade privada para fins oiitros do que
as obras públicas taxativamente enumeradas no pará,%fo
do Código Civil acima citado. asses casos de necessidade são
a defesa do território iiacional, a segrirança pública, os socorros públicos, nos casos de calamidade c a salubridade pública. (:Código Civil. art. 590, § 1.0) .
Nesses casos em- que, na maior parte das vezes, náo hd
obra ptíblica. a realizar, o processo judiciário. para a ?%ri- .
ficaçáo da existência de um caso legal d e , desapropriação,
tem necessariamente de ser outro do que rias desapropriacões por utilidade, urna vez que não há plano de obras públicas que se possa exibir em juizo. Nesses casos o Iegislador p&trio, paro evitar nrbitran'edad.es, entregou, ao poder
judiciúrio a v&ficnçáo & 'existência do caso de desawo-

~ ? ~ U Ç Ealegado
O
pelo executivo como justificativo da desapropriação. (Decreto n. 3.084, p a r b V, art. 96, lei de 1820,
parAg. 3 O . )
-4 confusão em que o projecto da Constituição incidiu,
referindo-se somente á utilidude pública, é, pois, evidente.

@te projet.0 importa num retrocesso, e na revogação imp!fcita da metade do nosso direito, substantivo e adjetivo, s6bre a mat6ria.
O que acabamos de dizer foi há poucos anos exposto,
num dos seils arrazoados, pelo maior doa nossos constitueionalistas : Rui Barbosa.
Esta matér5a foi também desenvohida em pareceres de
Lacerda de Almeida, C16viç Beviiaqua, Eduardo Espfnola e
Alfredo Bernardes, pareceres também encampados por Carvalho Mourão e Bento de Faria. Ora, ninguem tem o direito de tratar èsses eminentes juristas de "tupinambás de
casaca".
Nesta matéria o nosso direito é, realmente, u m dcs mais
perfeitos. Basta não revogá-lo com fundamento em autbreç
mediocres ou em direitos estrangeiros "inaplicáveis no nosso meio, em que o executivo costuma exorbitar".
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Duas das minhas emendas visam os maiores problemas
do nordeste, que podem ser considcrados, ir~contestavelnierte, grandes problemas nacionaes e já h6 trinta anos inspiravam a ~ S g i n amais fulgurante, mais bela e mais forte da
literatura brasileira: "Os Sertões".
Com n primeira o que. principalmente, se pretende t5 dar
mais vig6r ao dispositivo CIO S 20 do art: 190 dq substitutivo,
asscgiirando a continuidade do plano sistemiitico de d:fesa
pormnncntc, em boa hora instituido. contra os efcitos dn seca. Rstabelecc-se com a outra o auxilio obrigatório da TJni.50
nos Estados qiic co cmpcnharem, decididameate, 11s repressiío r10 bnnditfsmn.
J;\ cu o nJ3rrnc.i e nno mc cansarei de repetir:
Si fi vcrdadc que, bem ou mal, o projeto sc .procuroy
oriciitar, como se orientfira o anteprojeto, "no s e n t ~ d oda hx n ~ á odo liornam no campo a bem do desenvolvimento econdn~icodo paisn e atcndeii 5 colonização, ao aproveitamento
das terras, i\ defesa conlrn a ~ S c a 5, imigração e aos servi~os
do vigilancio vegetal c animal, não 6 menos certo que descurou, clamorosarncnte, daquilo que vem .faltando cm primeiro lugar, ao homem do nordeste: garantias para a vida
a propriedade e o trabalho.
O caso não comporta soluçiio estadua!.já o demonstrou a longa, sangrenta e dolorosa experiencia de não sei
quantas expediqões policiais malogradas. Facultar, tanto 6
União quanto aos Estados como faz o substitutivo, "celebrar ac0rdos, sem caráter politico, para os fins do art. 'i0,
S i0 e especialmente para uniformização d e leis, r e g a s ou
prAticas, arrecadação de impostos, permuta d e informações,
cria~ão,desenvolvimento ou exploração de serviços, no interesse geral, inclusive repressão da criminalidade sertaneja
organizaria" é coisa diversa da que sugeriu, em tempo oportuno, a bancada baiana e desta tribuna lembraram, entre
outros. os Deputados Negreiros Falcão e Francisco Rocha.
E 6 náo enfrentar o'anystioso problema em que se debatem os sertanejos.
VOLUME
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Fére a vista, antes de tudo, a infeliz expressão "crimi.
nalidade sertaneja organizada", que tantos clamores levantou dentro e fora da Constituinte.
Que se facultem á União e aos Estados todos os acôrd03
para os diferentes fins enunciados no dispositivo transcrito,
inclusive a "repressão da criminalidade". Nada mais razoaveI. Da criminalidade pura e simplesmente. Da criminalidade em geral. Da criminalidade que pode aflorar nos campos e repontar nas ruas, desertar -os vilarejos e estarrecer as
capitais, assombrar o litoral como dominar o interior.
Dê-se, entretanto, remédio - não mediante êsses acôrdos falíveis, facultativos, problemáticos, mas por meio de
auxilio certo, obrigatório, eficiente, aos governos estaduais
que se empenharem decididamente na dispendiosa, difícil e
dura repressão do "cangaço", que não é, como se afigura a
observadores apressados um simples caso policial. Atente-se
na situação das unidades federadas, em cujo solo há muitos
anos se imprime, a despeito dos mais desesperados esforços
regionais um rastro de sangue, pavôr e desolação, ocasionando gravíssimas perdas a economia nacional.
"Nem por serem regionais - afirmou com muita razão,
o brilhante espírito do antigo parlamentar Sr. José Augusto
- nem por serem regionais determinados problemas deixam
de ser atendidos pelas constituições previdentes e sábias, de
vez que assumam 'caráter e importancia fundamentais para
a vida do país". E depois: "No Brasil mais do que qualquer
outra questüo econômica. a do nordeste réclama intervenção
direta e coordenada do poder público naci-onal". E ainda:
"As consliluições não são feitas para outra coisa senão para
tracar a política de cada povo, que deve resultar - e aquí
repele palavras de Alberto Tôrres - deve resultar dos dados
concrétos da terra e da sociedade verificados pela experi~ncia.

Porquê pensasse dêsse modo foi exatament.e que Alberto TOrres. no 'Seu livro precioso, A Organização Nacional
assim se referiu á Constituição de 1891:
"Como obra de estética e de ideal político, é talvez o
mais notável documento da cultura jurídica contemporanea:
não sei que haja outra onde as definições e as classificações,
o rigor e cuidado no distribuir e no desenvolver regras e
funções, tenham atingido a tanta perfeição; nenhuma levou
tão longé o empenho de proclamar as mais avançadas conquistas da liberdade humana e da democracia.
Desde que se sái, entretanto, do terreno puramente
abstrato e da contemplação da forma, come(:am a surgir as
lacunas, as imperfeições e incoerência-s do sistema. Não tendo por fim regular fatos da vida pública do povo e do país,
atender ás suas necessidades positivas, faltou ao legislador
o critério prático, próprio de um trabalho legislativo assentado sôbre o terreno da observação e da experiência, único
que pode dar ús leis uma feição inteligivel, porque reflete as
formas da vida real".
Uma outra emenda por mim apresentada é a que veda
se atribua o produto das multas, no todo ou em parte, a
quem verificar a infração que lhes der causa, ou a quem as
impuzer, confirmar ou arreca~ar.
Proposta minha. vitoriosa no J:cio da. bancada baiana,
incluiu-se essa proibicão, com outra.. modida~ igualmente
aconselháveis, em longa emenda de cuja redação se incum-

biu o meu nobre e culto companheiro de representação
Sr. Clemente Mariani. O substitutivo acolheu a sugestão.
São vasou o dispositivo, no entanto, em boa e clara linguagem. Renovei a emenda, porisso, fazendo-se rhpida justificação escrita no sentido de acentuar que, emendando o
anteprojeto do Govêrno Provisbrio, a bancada baiana e tambem a paulista, aquela num longo trabalho, só em parte
aproveitado, lembraram "que se vedasse a concessão de percentagem a funciongrios sòbre a arrecadação d e multas
fiscais."
A segunda dessas bancadas explicou a medida como
"um princípio de moralidade administrativa que precisa
ficar expresso na Constituição*. E a primeira pòs em evidencia a triste situasão do contribuinte, "vitima indefesa
em face dos fiscais, sob a confusão dos regulamentos de
impostos, todos os dias alterados num ponto, interpretados
da maneira mais diversa por atos, avisos, circulares e portarias".
Corresponderam as duas emendas - a baiana e a paulista - a uma das sugestões da ilustre c o m i s s ã ~de estudos constitucionais organizada pelo Instituto d e Engenharia e outras altas corporações de São Paulo. E visaram extinguir um mal que -se agrava e acentúa em toda a estensão
do territorio brasileiro. oprimindo o comércio e a industria
e provocando, ate, repetidas vezes, a desordem e o crime.
Kão parece razoável que se estimule o agente fiscal a
deixar de instruir e guiar o contribuinte, levando esse agente,
pelo interêsse pessoal. a preferir um regime de contravenções constantes á normalidade do tributo regularmente satisfeito.
~2 de justita quc a multa puna o contraventor conciente. Kcio é justo. porém, que o agcnte fiscal sc locupleto
com a multa.
Por todas as razões expostas foi qric a douta Comissão
dos 36 claborou o 1, 20 do art. 45 do Substitutivo: "o produto das nxillas não poderií ser atribuído aos funcionários
que as impuzcreni ou confirmarem".
Sucede, entretanto, que não 6 beneficiado pela r n u I t ~ ,
no atual sistema, quem a in~põcou coiifirma. Ecncficiario
da multa E o fiincionrlrio que verifica c reduz a tDrmo a infraçãn. Bssc fiiiicionftrio, entr~tanto,se julgarti a salvo do
dispc'sitivo. Dai a nova redaçiio, que fecha todas as portas
ii ganancin da fiscalizac50 pouco escrupulosa.
Outras cmcndas. no mesmo estal50, apnrcccram ulteriormente.

-

Ainda uma emenda, que subscrevi, modifi'ca a redação
do art. 183 do projeto, que dispõe, textualmente:
"Art. 183. A AssembIBia Nacional, na emergência de
agressão estrangeira, ou insurreição armada, poderá declar a r em estado de sitio qualquer parte do território nacional,
observando o seguinte:
1 - O estado de sitio não será decretado por mais de
noventa dias. podendo ser prorrogado, no máximo, por igual
prazo, de cada vez.
2 - Na vigência do estado d e sitio, admitem-se as seguintes medidas de excecão:
a) destQrro para outros pontos do territdrip nacional,
ou determina~8ode permanencia em certa localidade;

b) detenção em edificio ou local não destinado aos
reus de crimes comuns;
c) censura da correspondencia de qualquer natureza, e de publicação em geral;
d ) - suspensão d a liberdade de reunião e de tribuna;
e) - busca e apreensão em domicílio.
§ 1"
A obrigação de permanencia não será imposta
em lugares desertos ou insalubres do território nacional nem
para aí ninguém será desterrado ou para lugar distante mais
de mil quilómetros daquèle em que a prisão se efetuar.
3 20 - Ninguém será, em virtude do estado de sítio,
conservado em custódia, senão p o r necessidade de defesa
nacional, em caso de agressão estrangeira, ou por autoria
ou cumplicidade em insurreição, ou fundados moti\-os de
v i r a participar nela.
5 3" - E m todos os casos, as pessoas atingidas pelas
medidas restritivas da liberdade d e locomoção, tSm de ser,
dentro de cinco dias, apresentadas pelas autoridades que
decretaram as medidas, com a declaração sumária dos motivos, que as determinaram, ao juiz comissionado para èsse
fim, e por êle ouvidas, tomando-se-lhes, por escrito, as declarações.
B 4 O - 9 s medidas restritivas da liberdade de locomoção não atingem os membros da AssemblBia Nacional, CGrte Suprema, Supremo Tribunal Militar., Tribunal Superior
Eleitoral, Tribuna; de Contas, e. nos territórios das respctivas circunscricóes, os Governadores de Estados, membros
das AssemblBias Legislativas e dos Tribunais de Circuito
e de Relação.
â 5" - Náo será obstada a circulacão de livros, jornais,
ou de quaisquer publicacóes, desde que seus a u t ~ r e s ,dirctores ou editores se submetam á censura. No caso de inobservancia da censura ou por interesse de ordem piiblica,
caberá a medida autorizada pelo artigo 142 n. 23.
§ 6"
Não será censurada á' publicay.ão dos atos oficiais de qualquer dos poderes federais, salvo os referentes a
medidas de naturesa militar.
§ 70 - Náo se achando reunida a Assembléia Nacional, poderá o estado de sitio ser decretado pelo Presidente
da República, observadas as prescriçóe~deste ariigo, e com
previa aquiescfincia áa Delegncáo Legislativa Permanente.
Neste caso. a Assembléia Sacional -se reunirá trinta dias
depois, independente de convocacáo.
S S0 - N a sessRo de instalacão da Assembléia Nacional, o Presidente da Repiiblira relatará, em mensagem especial, os motivos determinantes do estado de sítio. e justificará as medidas que tenha adotaclo, apresentando as declarações esigidas pelo $ 30, e mais documentos necessários. As Camaras passarao em seguida, a deliberar sòbre
o decreto expedido, re~ogando-o. ou não, podendo tanib6m
apreciar, desde logo, as providèncias trazidas ao seu conhecimento e autorizar a prorrogação do estado de sítio nos
tèrmos do n. 1 dêste artigo.. ."
Diz, como se vê, o artigo 188 que á ..4ssembléia 'r'acional.
na iminência de agressão estrangeira, ou insurreção armada, poderá declarar em estado d e sítio qualquer parte do
território nacional pelo prazo másimo de 90 dias, prorrogável em perfodos igubis, ou menores, de cada vez.

-
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Não se achando, porém, reunida a Assembl6ia - estabelece o $ 7O - poderá o estado de sítio ser decretado pelo
Presidente da República, observadas as mesmas prescrições e com prévia aquiescência da Delega~ãoLegislativa permanente. Nèste caso, entretanto, a dita Assemblkia se considerará automaticamente convocada e, reunida trinta dias
depois - preceit6a o .j 80 - tomará conhecimento da mensagem, deelarac.ões e documentos que lhe terá enviado o
Presidente, passando a deliberar sdbre o decreto, por êle espedido, podendo desde logo apreciar as providências trazidas ao seu conhecimento e, se necessário, autorisar a prorrogaçáo do sitio nos termos do n. i , isto é, sempre por 90
dias, no máximo, de cada vez.
A que vem o § 9O ?
Rezava èle numa das primitivas publicações do substitutivo :
"Proceder-se-á na conformidade dos parsgrafos precedentes na prorrogação do eçlado de sitio".
Na prorrogação. .. Era sup6rflu0, melhor se diria :
pleonástico .
Fez-se, entãn, a errata:
"Proceder-se-á na conformidade dos paragrafos precedentes para a prorrogação do estado de sitio."
Na conformidade dos parágrafos precedentes
De
quais ?
Os seis primeiros apenas estabelecem normas para evitar
violências, abusos e violaçóes injustificáveis á liberdade individual no decurso das medidas de exceção.
Do 7 O e do S O ?
Provavelmente.
Mas a lei e, principalmente, a lei magna, deve ser, tanto
quanto possível, transparente, cristalina, inconfundivel a
todas as vistas, as dos mais argutos e as dos mais simples.
O 5 90 visa, em verdade, a s6 hipõtese de n8o estar funcionando a AssemblBia e persistirem os motivos do estado de
sitio alem do prazo por que se o tenha declarado. Prorrogá-lo-á, nesse caso, o Presidente da RepiLblica, mas
pretende o mesmo parágrafo determinar
obtendo também
pr6via aquiecencia da Delegacão Legislativa e reunjndo-se
ainda. automaticamente, a AssemblBia 30 dias depois da
prorrogação.
Porqu6 h6 outra hipótese, previsfh no final do 1 80: a
de ser o presidente autorizado a prorrogar, se'necess6ri0, o
estado de sítio. É claro que, 'para a prorrogaçãon, não se
procederá, então, "na conformidade dos parágrafosn 7 O e 80.
Não terá mais necessidade o Presidente de ouvir a Delegacão
Legislativa. Nem se irá reunir a Assembléia para apreciar
um fato que autorizou e de cujos fundamentos já conheceu.
A emenda que apresentei 15 esta, duas vezes, aliás, reproduzida com incorreções no Diário da Assembléfa, o que
me obriga a repeti-la, agora, como indispens6vel retificação :
"Ao art. 188:
S 7.O Onde se diz - decretado pelo Presidente, diga-se:
decretado ozt p~orrogado pelo PresZdente. E onde se diz:
Neste caso, diga-se: Em qualquer dos d o u casos.
5 9.0 Suprima-se".
O arl. 188. ao que me parece ao entendimento de iletrado. ficar&, entiio, claro, limpo e escorreito.

...

..
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- 550 HB iminência de agressão estrangeira ou insurreição
armada ?
A Assemblriia declara em estado de sitio a parte do território nacional onde necess~iriasse fazem medidas de segurança. Persiste, esgotado o prazo, qualquer das duas
ameaças ?
A Assembléia prorroga-o, uma, duas, três e mais vezes.
Caso se tenha ela de encerrar, autorizara, se quiser, o Presidente a fazer a prorrogação.
Não está, porém, a Assembléia reunida e aparecem ou,
sem que haja autorizado a prorrogaç50, perduram os motivos
determinantes do estado de sitio.. . Declara-o, ou o prorroga.
o Presidente da República, depois de obtida a aquiesc8ncia
da Delegação Legislativa, reunindo-se a Assembl6ia, 30 dias
depois, independentemente de convocaçáo, em qualquer das
duas eventualidades, para tomar conhecimento do respectivo
decreto e da mensagem que o justificará.
É a boa e clara inteligência do artigo. que limita, como
se vê,.sabiamerite, a exemplo de outras constituições, o arbftrio do Executivo na suspensão das garantias constitucionais.

-

O projeto algumas vezes acertou, e não sempre, quando

se procurou afastar do anteprojeto e da Constituição de 1891.
Nem a todos agradou a modificagão introiiuzida na f6rmula do compromisso que presta o Presidente da RepBblica.
Há quem prefira o modêlo antigo: "Prometo manter e cumprir com perfeita lealdade a Constitui~.áoFederal, promover
o bem geral da República, observar as suas leis, sustentar-lhe
a uniáo, a integridade e a independencia."
É a linguagem da Constituiçáo de 24 de fevereiro, indiscutivelmente mais cheia, mais nobre e mais solene. Respcitou-a o anteprojeto. Mutilou-a, todavia, o substitutivo.
O novo compromisso, pelo menos de começo, como que
bambeia, inexpressivo e frouxo.
Suprimiu-se, ali, o verbo manter, que tinha, claramente
e legitimamente, a acepção de sustenttzr, assegurar, guardar
e defender.
Eliminou-se o adjetivo perfeita, empregado naquela
iuncão, que lhe é táo comum. de "dar mais vigor i4 frasen,
"acentuá-la maisn como dizem os lexicógrafos.
Qufs o subst!tutivo evitar a perfeita lealdade? Mas,
abaixo de perfeita lealdade se poderia, talvez, colocar defeituosa probidade, que Rui brilhantemente defendeu contra
Carneiro.
Longe dos meus cscassos livros, estou impossibilitado de
recorrer aos clBssicos, aos juristas, aos escritores de boa vernaculidade que ouso, ás vezes, conversar.
Um dicionarista, desses que j6 s e fizeram alcançadiços, desses qiie se encontram 5 mão de semear, aponta
certo exemplo de Herculano: "D. Fernando aceitara o conselho que se não era o mais leal era ao menos o mais seguro. "
Os conselhos, pois, como os homens, podem ser mais ou
menos leais.
Ha maior ou menor lealdade. L e a W & absoluta, grande lealdade, lealdade imensa, indefectíveL Ls~Z&uie, lealdade
frrepreensivel, perfeita Lealdade, são expressões certas 9
correntias, que encontram exemplo em muito escritor autorizado.

O anteprojeto do Govèrno Provisório acolheu uma sbrie
de providências de alto sentido social e humano, que não
deveriam s e r esquecidas nesta hora avançada de renovação universal. Adiantou-se. entretanto. alaumas vezes. com
o desembaraço de um extremismo inespl~ccável, ao arrepio
da conciência e em completo desacardo com a tradiçáo, os
costumes e as condiçócs do país.
Foi a t é á expropriação dos latifúndios. E chegou
Aquilo do a r t . 116: "aquele que, por cinco anos ininterruptos, sem oposição nem reconhecimento de dominio alheio,
possue um trecho de terra e a tornou produtiva pelo trabal h o adquire por isto mesmo U. plena propriedade do solo
podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença".
A bancada baiana sugeriu que o prazo fosse dilatado
para 10 anos e que se dissesse, ao invés de ?6m trecho, um
pequeno trecho de terra.
O substitutivo pretendeu e-videntementc atender ci 01tima parte, limitando a 50 hectares de superfície o que o
anteprojeto chamara trecho e a emenda pequeno trecho de
terra. Manteve-se, entretanto, o prazo de 5 anos. Fez-se
peor ainda: Onde se dizia aquele que possue lrm. trecho de
terra e a tornou produtiva pelo trabalho, diz-se aquele que
ocupar 2tm trecho de terra, ou o mantiver cultivado.
Eis por que merecem consideradas, a meu ver, as
emendas que repetiram, em outras palavras, a sugestáo
baiana, principalmente a que reduziu a 10 o limite que o
substitutivo arbitrara em 50 hectares.
Foi esta a judiciosa justificaç50 apresentada pelo autor
de uma dessas emendas, o Sr. Adolfo Konder, talentos0 representante de Santa Catarina:
"asse dispositivo nem deveria ser encartado n a Consti tuiçfio.
Trata-se de materia a ser regulada por lei ordinaria.
Os seus autores devem ter-se inspirado na moderna legislação europóia, esquecidos que as condições do Brasil si-rb
bem diversas das que vigoram no velho continente.
Ali a terra 6 escassa e sobram os braços.
Entre n6s - há terras devolutas tt farta e de fbci1
aquisivio e escasseiam os braços para aproveita-las.
Contra o monopólio do solo, exercido pelos senhores
feudais, levantava-se, na Europa, o protesto eloquente do
servo da glcba explorado. O parcelamento da terra impunha-se. ~ o i s como
.
uma necessidade e um ato de justica distribui tiva. .
Dai as leis agrárias e as providBncias legais, tendentes
a pdr cdbro a essa situação incdmoda e injusta.
No Brasil reina a anarquia da propriedade, iniciada
pelos intrusos e explorada pelos "grileirosn sem escrúpulo.
Compreendo que se ampare e se proteja G ocupante de
boa fd e que demonstre a intencão honesta de se fixar ao
solo. m a s nunca a u e se facilite o com6rcio ilícito da terra.
pela simples aprÕpriação da coisa alheia.
Pela redação impugnada do dispositivo em aprêço, não
se estabelece diferença entre o intruso-negocista que se decIara dono da propriedade alheia,. para vendè-Ia a terceiro,
e o que dela se aposscu, com animo d e trabalha-la.
S6 &te merece a proteção legal.
Dai a razão da emenda, exigindo, aIém da simples
ocupação, o aproveitamento real da 'terra ocupada.
Demais a prscriçâo quinquenária 6 violenta. Permite
surpresas alarmantes.

Proponho se amplie o prazo d e ocupação a dez anos e
s e reduza o trecho de terra.
E isso, como providência de conciliação, única no momento possivel.
Porquê o mais aconselhável seria suprimir de vez o dispositivo emendado, abandonando ao legislador ordinário a
tarefa de solucionar o assunto com vagar e sem ferir direitos respeitáveis para não agravar ainda mais a anarquia terri torial existente no Brasil.
Sala das Sessões, 23 de Março de 1934. - Adolpho

Konder."

'

Lembram-se todos de como se exprimiu, a respeito, o
Deputado José Ulpiano, valoroso representante de S. Paulo.
O Sr. Jos6 D ~ a r t e ,cujo excelente estudo, no 'Jornal do
Comércio", já eu citei em outra passagem dêste discurso,
acrescentou :
"O s r t . 153 não tem nenhuma finalidade pratica, nem
carárter socializador. É, ao envés, um instrumento para
acordar liostilidades e redobrar o regime autoritário do plutocrata. É o geriile da política de discórdia e desconfianças.
E u me explico. Quem viveu no interior sabe que há, entre
os grandes proprietários rurais, uma natural e jus4a tolerancia, uma ilimitada confiança. que permite o colono,. o
trabalhador jornaleiro, localizar-se num canto de terra, fazer uma casinha, fundar uma pequena lavoura, ter, ate, alguns animais. Ja agora, não será possível esta orientação.
O fazendeiro verá em cada colono, em cada operário, em
cada vizinho, um possivel usurpador. Recrescerá o seu rigor; aumentarão a sua vigilancia e as exigencias a que so
subordina o trabalho rural. Desaparece a boa fé, essa facilidade com que alguns proprietários tratam os seus trabalhadores, assumirá outro caráter. A medida, pois, A maleficio, em vez de beneffcio."
Besta ordem de id6ias partiu da bancada baiana, a que
pertenço, aqueloutra emenda, consagrando. aliás u m postulado inscrito no programa do meu partido:
"A legislação agrária estabelecerá, como primeira providencia no sentido de favorecer e disseminar a pequena
propriedade, a concessão gratuita, pela União e pelos Estados, de pequenos lotes de terras devolutas, a tftulo provisbrio, sendo que a prova da cultura efetiva direF,.por
cinco anos, dará aos ocupantes direito ao tltulo definitivo
com a garantia de impenhorabilidade enquanto mantida a
cultura "
Atendia-se 6 necessidade de incrementar e desenvolver a
pequena propriedade. Mas considerava-se tamb6m que o pais
dispóe ainda de verdadeira imensidão de terras devolutas e
deve lançar máo delas, portanto, antes de arcar com expropriações onerosas aos cofres públicos e ruinosas á economia nacional, que não pode nem deve ser salteada por
bruscas transformações profundas.. .
Tudo aconselhava prudência no primeiro avanço pelos
caminhos novos do anteprojeto. E a divisão provisória, gratuita e metódica, das terras devolutas pertencentes A União
e aos Estados, para que s6 viesse a adquirir a definitiva
propriedade dessas terras quem se demonstrasse capaz de
as cultivar e de as manter cultivadas dentro num determinado número de anos, tal como preconiza o programa do
Partido Social Democriitico da Bafa, havia de ser "a pri-

.

meira das providências" no sentido de "favorecer e disseminar a peqcena propriedaden.
Devo dizer claro, de um modo geral, que o substitutivo
supera o anteprojeto, quando por a1 não seja, ao menos
.como esforço de ccndensação da média geral das opiniões
dominantes no país. E é, sob &se ponto de vista, um trabalho altamente valioso, conciente e sereno.
Afirmei eu n a sessão em que a Assembléia Nacional
Constituinte prestou homenagem á memória de Rui:
"Já não podemos simplesmente retocar a Constituição
de 1891, que necessita de novo sentido social e humano, carece de plasticidade para enfrentar um periodo universal
de transição e de luta e requer, principalmente, sinceridade, lealdade, fidelidade á vida, aos costumes e aos problemas brasileiros. Ou se imprimem nessa Constituição algumas alterações profundas, para assegurar uma democracia
verdadeira, em linhas simples e exatas, ou se levanta obra
de artifício, obra precária, obra inconsistente. incapaz de resistir ás rajadas do primeiro temporal. Não há insistirmos
em levantar sarrafos e estender panos para um regime de
fachada, de rótulo e de comédia, igual ao que já tivemos e
Rui, o próprio Rui profligou, vendo nêle um retrocesso, como
disse no discurso de posse da presidência do Instituto dos
Advogados Brasileiros. .."
Ora, a verdade é uma só. E ninguem, com ela, ousará
negar que o substitutivo imprima transformações radicais
em certos pontos do estatuto d e 24 de fevereiro. Nem ocsará contestar que o mesmo substitutivo se oriente para
novas direções sociais, mais largas, mais generosas e humanas.
Lamento que ele não tenha adotado a designação do
Presidente da República pela Assembléia Nacional, como sugeriu, na primeira face dos nossos trabalhos, a bancada
baiana do Partido Social Democrático e haja preferido a
Asse processo, que reputo o mais simples e o melhor, a complicação de um colCgio especial elei? "mediante sufr$gjo
direto, igual e secreto dos eleitores. Peor que a elelçao
pelo sufrtigio universal direto como tantos ainda querem.
O Sr. Ascanio Tubino, em excelente oração aquf pronunciada, reproduziu as cinco vantagens que PFudente de
Morais enumerou na eleirãc do primeirci magistrado da República pelos membros do Congresso eu da assembléia^
Nacional.
E repetiu, sdbre o assunto, impressionantes conceitos do
Sr. Assis Brasil, expendidos no seu livro "Democracia Representativa" e no discurso proferido nesta Casa.
Encontro nesse discurso do Sr. Assis Brasil ainda outros trechos dignos de meditação- Disse S. Ex. :
"Como, porem, os extremos s e tocam - e o que parece
extremo calor não raro é extremo frio e vice-versa - que
acontecia, entre nós, quando dizíamos ao povo brasileiro:
"elege livremente teu Presideate?" Acontecia sempre que,
não o povo brasileiro, mas trinta ou quarenta cidadãos, cujos
nomes talvez se pudessem apontar com o dedo, no próprio
recinto estreito do Rio de Janeiro. se reuniam. em conciliabulos e decidiam: "O candidato 6 Fulano." E, muitas vezes.
as participações a respeito eram feitas até por telegrama.

Dèsse modo, o povo era chamado, apenas, para sacramentar
a escolha, dizendo : sim ou náo.
Ora, eu que em nenhuma dessas ocasiões estive de acòrdo com o único candidato, porquê, afinal, não havia duas
operações, visto como nem esistiam partidos, nem eleições,
ficava anulado, como cidadão brasileiro.
Outra consideração : sobretudo nas democracias cruas,
como é ainda a nossa, torna-se necessário cuidado em evitür constantes consultas ao corpo eleitora:, principalmente em assuntos estranhos ás suas funções.
Realizar as eleições presidenciais
a única coisa de
real que ainda havia no Brasil - pelo sufrAgio universal
direto equivaleria a restabelecer a írritaçáo nacional. Ninguém estnvz contente com o candidato; ninguém sabia bem
o que fazia; todos, senáo abertamente, senão concientemznte, ao menos no fundo de sua conciência, se sentiam humilhados por ter, numa dessas grandes iunçóes aparentes da
cidnrlania, de .dizer: "sim" ou "náo", em matéria em que
o homem deve t e r liberdade para manifestar o que pensa e
niio para responder automaticamente a uma disjuntiva des-

-

Lar.

Essa irritacão deve desaparecer. ..
Em verdade, o modo de fazer com que o povo não escolhesse O seu presidente, era mandar que o elegesse, porquê não
dispõe de aptidões para isso e, portanto, não pode desempenhar-se da missão.
-4 sinceridade, a lealdade, a sabedoria, pois. aconselham
que se suprima essa superfetação, essa hipocrisia que at6
hoje reinou no Brasil, e que é ~reconceitoainda em muitos países."
De pleno acordo também estou com o Sr. Ascanio Tubino ao recomendar a eleição dos governadores dos Estados nelas -4ssembl15ias Lenislativas.
Discordo, comtudÕ, de-S. Ex. quando acha que se deve
prescrever a nomeacáo
dos Prefeitos ou Intendentes Municipais .
Falamos, os da Baia, com a experiencia. E temos o
testemunho e a opinião de Rui Barbosa, na conferkncia d e
Santo Amaro:
"Como em toda parte, essa medida teve aqui, para logo,
a sua consequência natural: a baixa de nível na seleçâo dos
intendentes, na administração da intendência e na rnoralidade, na idoneidade, na legalidade ed todos os servicos municipais. .
Realmente é uma invenção á beira da qual o moto
continuo e a quadratura do círculo estariam de rastos.
Como é que se poderia estabelecer a centraliraçüo e não
quebrar a autonomia se a autonomia 6 a negação total da
centralização e a centralização a negação, pelo menos parcial, da autonomia? Se autonomia exprime descentralização total como é que êles mantêm a autonomia quando substituem a descentralizaçáo pela centralização?. .
Mas tomemos. a coisa como 6 . O a que êles chamam
"centralizaçáo sem québra de autonomia" é a nomeação dos
intendentes pelo poder central do Estado.. ."
-4ssim opinou Rui Barbosa, cyia autoridade me ampar o u no principio, me socorre agora e daqui a pouco ainda
me favorecerá. no fim deste discurso.
-

.

.

Eleitos os Prefeitos pelos Conselhos, como lembrou a
bancada baiana, em emenda ao anteprojeto, estaria completa a harmonia do sisteiüa por que se proriuncíou o Deputado
Tubino .
&IomenLo houve em que todos os elementos ponderáveis do Distrito Federal pensaram na escolha do Prefeito
por sufrágio direto e eu cheguei a apoiar com a minha
assinatura uma emenda pleiteando tal providência,
Não me e r a licito hesitar entre a nomeayáo e a eieição direta do chefe do esecutivo local.
m e , entizetanto, muitos daqueles elementos já se convenceram de que o Prefeito do Distrito deve, pelo menos
na primeira eleisáo, ser escolhido pelo Conselho.
O eleilorado devia ser convocado, apenas - penso para eleger os Conselhos &Iunici:ais, os Legislativos Estaduais e a Assembléia Nacional.
Num país pobre, num país de comunicac,ões difíceis,
num país que ainda não resolveu o problema da alfabet!zaçáo das massas, nem cuidou da reeducaçáo dos adultos,
num país que perde imenso tempo em agitações periodicas de candidaturas quasi sempre levantadas prematuramente, num pais cujas eleiçóes custam caro aos cofres públicos e aos partidos, náo há defender a vantagem de tantas e
táo repetidas reuniões do eleitorado. E para que? Para
sancionar a escolha das "convençóes", dos "diret6riosn e
das chamadas "forças políticasn.
Recordemos o que disse, desta tribuna, com a franqueza
que o caracteriza, o Sr. Ministro Juarez Tsvora:
"Somos nm pais, em que o e!eitor, via de regra, não
dispõe de recursos para se transportar de sua casa á séde
do municipio, onde deve ir depositar a c6dula eleitoral. Se
qualquer de vós pegar do lapis e fizer o cálculo do quanto custa esse transporte de mais de um milhão de eleitores, no interior tio pais, ficará habilitado a justificar a degradayáo dos plcitos custeados outrora pelos cofres pilblicos - triste apanágio de nossa mirrada democracia - resultante menos da deshonestidade caracterizada dos homens,
do que de uma imposiçáo inelutável do próprio sistema
político. que. desconhecendo essa dealidade elementar 46
nossa vida, decretou que todos deviam ter posses bastalitt;
para exercer, de quando em vez, e ás prbprias custas, o direito de representação atrav6s do sufrágio universal direto".

-

A inelegibilidade do Presidente da República para o
mesmo cargo nos dois períodos imediatos ao do seu man-

dato seria providencia moralizadora, salutar e perfeitamente aceitável, nos moldes de uma outra emenda dos
Deputados baianos, desprezada pelo substitutivo.
O anteprojeto, bem inspirado nessa, parte, proibia fosse
eleito Presidente o cidadão que exercesse atividade política, ou qualquer outra, no mesmo Estado em que o fizesse
o Presidente da Repiiblica, ou dêsse Estado fosse filho, ou
ali residisse ou tivesse domicilio legal.
Um dos grandes males do passado consistiu precisamente em que s6 alguns Estados conseguiram d a r Presidentes á República, sendo que da mesma unidade federada
saiu, por tres vezes seguidas, o chefe da Nacáo.

Seria prudente obstar a repetição do vício, fonte de
descontentamento, desilusão e desanimo para os pequenos
Estados. AOanteprojeto e a emenda harmonizavam-se nesse
pensamento.

-

Darei meu voto ás emendas que assegurem os direitos
do funcionalismo público, de modo que o seu estatuto venha abrigar e proteger todos os membros dessa digna classe,
muitos dos quais teem sido, até hoje, rude, injusta e clamorosamente espoliados. Baste citar os coletores federais
e seus escrivãaes, que permaneceram, até agora, em situação
inferior B doa exatores do meu Estado, por exemplo, os
quais já há muitos anos tranquilamente desfrutam os direitos que êle confere aos seus servidores e n geral. Não
se explica, dentro da justiça e da equidade, a razão por
que os coletores e os escrivães de coletorias federais deixaram de ter direito á laposentadoria e demais regalias
concedidas aos outros funcion8rios.

-

Votarei pela manutençiio do Tribunal do Júri e por
que lhe seja confiado o julgamento dos crimes políticos e
de imprensa, tal como estsbelece o substitutil-o.
Quero relembrar aos Srs. Constituintes palavras do
Deputado Pedro Aleixc :
"Bem sei que a instituição do júri vem sendo
largamente combatida, vem .sendo apontada como responsável pela impunidade dos mais feios e bárbaros
crimes. Advogado, habituado a frequentar a tribuna
do júri, pode ser que, por esse motivo, eu tenha chegado á convicção de que a instituição do júri não 6
apenas uma instituição democrática, mas uma instituição ,de que não podemos prescindir, no ambiente
brasileiron.
E palavras do Deputado Carlos Reis:

"Dez anos como primeiro promotor da Capitai
do meu Estado, deram-me o ensejo d e constatar TJe
essa instituição continúa com a mesma solidez".
E palavras do Deputado Barreto Campelo:
"Dou o meu depoimento: em i 2 anos de- promo-

toria, verifiquei que o júri é a única instituição que
o apodrecimento d a República n5o pMe totalmanta
corrompern.

Estou de pleno acordo com todos os nobres colegas
que assim se manifestaram e acrescento: se se suprimisse
c júri, no Brasil, teriamos de sofrer males milito maiores
que os atribuidos, justa e injustamente, á velha instituiçáo.

-

Sentindo me náo sobre tempo, para esplanar os motivos de minha recusa, nego apoio a muitas das emendas que
se despenharam sobre o substitutivo, jorrando e crescendo
como as águas do monte, ap6s as trovoadas, nos sertões.
Entre essas emendas esta. a que o Sr. Cunha Vasconcelos, ciujo pendor lirico tanto há deliciado esta Assembléia e chegou, poucos dias atrás, a apartear, em verso, o

Sr. Arruda Falcão, está - vinha eu dizendo - a que o
Sr. Cunha Vasconcelos defendeu da tribuna, poeticamente,
recitando estrofes de Castro Alves na Ode ao 2 de Julho. e
pretende fazer que a Baía entregue sumariamente á' Pernambuco todos os municípios compreendidos nos limites
da antiga comarca do São Francisco, sem, ao menos, uma
simples consulta ás populações respectivas.
Não vejo tamb8m por onde hbandonar o número de habitantes para estabelecer a proporcionalidade da repressentação dos Estados, na AssemblBia Nacional, s8bre a base m6vel, oscilante e incerta dos eleitores que comphreçam ás
crnas .
Afirma-se que não há, no Brasil, recenseamentos perfeitos . Pergunto : não os procuraremos realizar?
Alega-se que a população, em determinados Estados,
pode ser engrossadá' por estrangeiros. Indago: o recenseamento não os indica, não os distingue, não os separa?
Absurdo será admitir representação proporcional ao
eleitorado num pais onde os analfabetos não votam e são a
grande, a esmagadora' maioria do povo.
Podem os analfabetos interessar-se, como se interessam
muita vez, pela coisa pública e na vastidão dêsses brasís
6 frequente o caso do eleitor sufragar uma candidatura para
satisfazer os pais, os irmãos, a família, na qual, entre seis
ou oito indivíduos, s6 êle é o que sabe ler. Jti se disse,
nesta ,4ssembléia, precisamente, que "no regime do sufragio universal, o eleitor é, por assim dizer, delegado de outros interessados na vid& pública, de maneira que, quando
vota, dá seu voto representando.. . um grupo que, por interm6dio dele, vai escolher determinado candidato". E
nesta Casa já se proclamou, sem contestações, "os que não
são eleitores tambkm têm o direito de ser representados.
também são brasileiros".
Podem os analftibetos desvelar-se - e muita vez sb
desvelam - pela coisa pública. Podem constituir-se - e
muita vez se constituem - apreciáveis elementos de progresso. de moralidade. de trabalho e de grandeza econòmica. Não serão computados, todavia, par:< assegurar ao seu
Estado representação equitátiva, razoAvel e justa, na niedida, na extensão, na razão direta dos interesses desse Estado, tanto mais consideráveis, vultuosos e complesós quanto
inais populoso êle for.
Já não querem sejam computados os analfabetos para
dar representacão ao povo que integram, completam e
compõem. Negam-lhes represent:&tes, isto é, defensores.
Mas ainda querem sejam computados os analfabetos para
as contribuições, os impostos e os tributos. E para o supremo tributo do sangue, quando a Uniáo pedir aos Estados,
não simples contingentes de eleitores, ma's contingentes s8bre contingentes de homens válidos.
Julgo, por fim, que o Poder Judiciário não deve designar "o interventor ou juiz que promova ou fiscalize a esecução" de ordens e decisões da justiça no caso de intervenção federal para as manter.
O Judiciiirio requisita essa intervenção e compete ao
Presidente da República executá-la. É o Presidente, consequentemente, quem deve, se necessario, designar o interventor.
7

Sou pela indissolubilidbde do vinculo conjugal, pelo ensino religioso facultativo nas esoolas públicas, pela assis-

tência religiosa, tamb6m facultativa, Qs classes armadas e,
principalmente, pelo casamento religioso com efeitos civis,
porquê entendo que se deve legislar para a realidade brasileira.
Quasi meio skculo depois de estabelecido o casamento
civil, ainda se contam por milhares, no interior do pais, os
casamentos exclusivamente religiosos. O reconhecimento do
casamento religioso resolverá o importante problema, acautelando os direitos e regularizando a situação de tantas famílias desamparadas.
Aprovarei essas medidas a despeito de quanto alegou,
desta tribuna, há poucos dias, contra quasi todas elas, a palavra destemerosa e flamejante do meu ilustre conterraneo
S r . Zoroastro Gouveia, deputado socialista pelo Estado d e
São Paulo. E a despeito de quanto alegára, tambkm desta
tribuna, anteriormente, o outro grande adversário de tais
providências, homem que ao desassombro das atitudes sinceras, descobertas e leais reune a fascinação de um formoso
talento e a opulência de uma cultura primorosa. Já se vè
que me refiro ao meu eminente companheiro de representação Sr. Edgar Sanches.
Quando S. Es. discorreu, aqui, por uma tarde inteira,
horas a fio, sdbre o nome de Deus, divórcio, questão social
e ensino religioso, encantando e seduzindo todas as inteligências, as dos adeptos e as dos opositores, de principio a
fim o mesmo na serenidade imperturbável, o mesmo na Iinguagem harmoniosa e fácil, o mesmo na rkplica segura,
pronta e vivaz, eu tive, mais uma vez, senhores, a consoladora certeza de que se não exauriram ainda os seios fecundos da Baía. E foi como se pairasse, um instante, sobre
esta casa, a sombra de Rui Barbosa, o Rui magnífico, heróico,
exuberante de pugnacidade e bravura, que escreveu a introdução do O Papa e o ConciLio e falou no Grande Oriente
Unido do Brasil.
A eIoquSncia do orador baiano

evocava o maior dos
oradores da velha província gloriosa. Era uma dissertação
de constitucionalista e atraía, do outro lado da vida, o maior
de todos os constitucionaiistas.. . A voz do presente emudeceu com o crepúsculo que chegava. Mas o recinto ficou
cheio de resonancias misteriosas. Tinha-se a impressão d e
que a voz do passado se desatava, agora, com as sombras
da noite.
E escutei Rui:
"Filho de um sóculo devorado pela curiosidade suprema do infinito, duvidei, neguei, blasfemei, talvez como êle.
Mas esses momentos passaram sempre como rápidas tempestades na minha conciência: quando elas se afugentavam
o liorizonte do misthrio eterno me reaparecia como eu o
vira no coraçao de meus pais. Não me acolhi entre as filosofias, que fazem da ciência a grande negação.
Percorri as filosofias; mas nenhuma me saciou; não encontrei repouso em nenhuma. Pus a ciência acima de todas
as coisas; mas náo afirmei jamais que a ciência não possa
abranger as coisas divinas. Nunca encarei a ciência como a
sistematização do antagonismo com o espfrito. Bsse incognoscivel, que não cabe nos laboratórios, não acreditei jamais que se distancie da ciência por incompatibilidades invencíveis, unicamente porquê essa não sabe os meios de verificá-lo. Vejo a ciência que afirma Deus; vejo a ciência

que precinde de Deus; vejo a ciencia que proscreve Deus;
e, entre o espiritualismo, o agnosticismo, o materialismo,
muitas vezes se me levanta da razão esta pergunta: Onde
está a ciência? A mesma névoa, que a principio se adensára
sobre a s inquietações do crente, acaba por envolver o orm l h o do sábio. A mesma dúvida, aue nos arrastara das tribuiações, da fé ao exclusivismo científico, pode reconduzirnos do radicalismo científico á placidez da fé."
E mais:
"Mudar é a glória dos que ignoravam, e sabem, dos
que eram maus, e querem ser justos, dos que não se conheciam a si mesmos, e já melhor se conhecem ou começam a
conhecer-se.
O que, no mudar, se quer é que se não mude para tras,
nem do bem para o mal, ou do mal a peor. Se me achassem,
hoje, menos tolerunte, menos amigo da justiça, menos dedicado ás leis, menos humano, menos dado ao trabalho, menos
cristáo do que honlcm ai, sim, bem era que me imputassem
a culpa, vergonha ou crime.
Mas em todos êsses pontos é sempre do menos para o
mais, suponho eu, do mal para o bem, ou do bem para o
melhor que tenho mudado, ou feito por mudar, com especialidade nos trinta e três anos que vêm da agonia do outro
regime a isto, que não sei como se chame, do atual.
Onde, porem, creio se perceberá diferença mais sensível é nos sentinientos religiosos. Profunda e ioalteravelmente cristsos foram êles sempre. Mas quem ler o Diário
d e Koticias como quem leia O Papa e o Concilio ou o Discurso da Maçonaria verá quanto vai do homem de 1876 e
1889 ao de 1903, 1919 e 1921.. ."
E avançou:
"Abençoado concurso de circunstancias o que fecha os
nossos trabalhos com o aniversiírio daquele berço em que os
primeiros cristãos virani pela primeira vez o Redentor do
Mundo. Passe embora por esse b e r ~ odescuidada a política
dos àomeils, para ele se volverá sempre toda a história d l
humanidade e, nas horas mais tdrvas do seu destino, 6 dessa
estrela, inexlinguivel na sua cstrema serenidade, que baixa
s6bne n6s uma consolay50 misteriosa. Minha vida est6ril e
mundana se desata muitas vezes dos latos, em que essa influencia divina envolve as almas, que beberam no seio das
crenças de seus pais o sentimento dessa reminiscencia do
primeiro contáto do Deus vivo com a terra escravizada.. .
Mas todos os anos essa efémeride celeste bale 5 porta da
minha fé, que se reanima e floresce á sua visita".
E depois:
"Deus nosso, tu só poderias ser o poéta desse cantico
maravilhoso que a criação inteira.. .
Nega-te a nossa maldade. Nega-te a nossa presunção.
Nega-te a nossa ignorancia. Nega-te o nosso saber. Mas de
cada negação te reerguea, deixanrío vasios os argumontos que
te negavam como o túmulo onde dormiste outrbra um momento para reviver dentre os finados.
Assim, Senhor, quisessem ressurgir em ti os povos que
te não crêem. A esses não prcjoiiramos dar com os aparatos
dos códigos humanos a Ici, a ora-lm, a libeldade. Sua sorte
6 estinguirem-se porquê não tiveram f6, e não sentem a re-

ligião do Ressurgido, que não 6 só o evangélho das almas regeneradas, mas a boa nova das nações fortes."
E ainda, explicando, ensinando, convertendo :
"...É desta maneira que se empossam, nos Estados Unidos, os presidentes da República.
Véda a Con~tituiçáo,de todo, ali, como aqui, aos poderes
federais qualquer aliança entre a Igreja e o Estado: circunvala entre este e aquela a separac;ão mais completa. Mas os
atos mais solenes do governo invocam o nome de Deur.. .
Alí não se divisa nesses fatos o rninimo agravo B laiciciadc
legal das instituições. ..
...Mas "nenhum princípio de Direi to Constitucional se
quebrantan. diz um grande jurisconsulto americano, o juiz
Coo1e~-,"quando se fixam dias de graça e jejum, quando s e
nomeiam capelães para o Exército e a Marinha quando se
sbism as sessões legisldtivas orando, ou lendo a Bíbi~~;,
quando se anima o ensino religioso, favorecendo com a ímunidade tributária as casas consagradas ao culto". ..
...Estudem o desenvolvimento da criminalidade militar entre nós, e hão de verificar, tenho por certo, que a delinquência adquiriu, nessa esfera, expansão notável e crescente desde que se varreu dos quarteis a influència civilizadora do culto.. .
...Aí está porque. o constitucionalismo americano repele essa uniformidade atéia, cuja superstição professa a República no Brasil e que não estava de certo nos intuito$ dos
fundadores. . .
...As Constitiiições náo se adotam para tiranizar, ma;
para escudar a conciènciá dos povos. ..
...O povo brasileiro está, por ora, ausente da nossa.
Ainda náo assentou ali morada. Se conseguirmos que o faça
há cie ser por obra das gerações novas.. . Alas essas mais
nio faráo que acelerar o curso da nossa decadència, descer
apressadamente o íngreme declive, se não se retemperarem
uss fontes perenes do verbo c?ist50. Todo; o; mnritlamentos se encerram naquele que subordina o amar dos homens
ao amdr de Deus.
Ora, o am3r de Deus impoe 6s nacões o dever de niío
corarem ria sua fé e nele se reconstituirem; que outro meio
náo h 5 dc se rehabilitaren~nos costumes e se consolidarem
na liberdade.
Niío 6 a soberania do povo que salva as repúblicas. Niio
s50 as urnas eleitorais que melhoram os governos. Niío O a
liberdade política o que engrandece-as nacõcs.
=i soberania do po\?o constitue apenas uma fbrça, a
grande fdrpa moderna. entre as nacões embebidas na justa
aspiraçúo d e se regerem a si mesmas. Mas essa força popular h5 mistér dirigida por uma alta moralidade social. As
eleições mudam os govGrnos, mas não os reformam. -4s
iiberdade está em revestirem e abroquelarem as liberdades
dispersas o cetro do poder. O verdadeiro destino dessas
i l l ~ r d a d e sestS em reveslirem c dbroquela;elii s s libe~dades
civis. isto é, os direitos de conciCncia da família e da Propriedade. Essas três categorias de direitos ancwarn n b palavra divina, a saber, na divina constituiçáo do homem. Mas,
sb os povos religiosos os tèm definido e praticado, seriamente, ao menos no que respeita á conciència e á família.
S6 entre Gles a mulher não pAra em debil instrumento do
outro zeso.

As formas politicas são vãs sem o homem que as anima. É o vigor individual que faz as nações robustas. Mas o
individuo não pode ter essa fibra, êsse equilibrio, .essa energia, que compõe os fortes, senão pela conciência do seu destino moral, associacla ao respeito dêsse destino nos seus semelhantes. Ora, eu não conheço nada capaz de produzir na
criatura humana em geral, esse estado interior senão o inflúso religioso. Nem o ateismo reflexivo dos filósofos, nem
o inconveniente ateismo dos indiferentes são compativeis com
as qualidades de ação, resistência e disciplina essenciais aos
Povos livres. Os descrentes, em geral, são fracos e pessimistas' resignados cu rebeldes, agitados ou agitadores.
Mas ainda não basta crer: é preciso crer definida e ativamente em Deus. isto é, confessá-lo com firmeza e praticá-lo com perseverança. ..
: ..Deixem-me clamar, assim, ao menos aqui, neste suave abrigo do espírito, a minha convicção, último fruto que
me estende sazonado a árvore da vida: não sei conceber o
homem sem Deus. .."
E não parou ai a grande voz:
"Por mais que se conceda, porém, a essa doutrina imprudente e provùcadora, não hti meio de passar A sua sombra o contrabando colossal do div6rcio. Alterar, como por
ele se altera, a substancia do casamento, a maior das instituições civis, sagrada matriz da familia e, pela familia,
matriz da sociedade, é operar uma revolução organica na
estrutura moral de um povo e, portanto, deitar a barra
muito além das revoluções politicas, fatos superficiais que
apenas modificaram a forma esterior dos governos. Desde
que a Franca restabeleceu, em 1816. a indissolubilidade matrimonial, até que a abjurou de novo em 1884, teve de pasm r por niio menos de cinco Constituições diversas, atravessando a Restauração, a Monarquia de Julho, a República d?
Fevereiro, o Império, a República de Setembro, :em. que,
a-pesar dessas comoções e dessas cat8strofes, o divórcio a
conseguisse invadir.
JB se v6 que 6 mais sério tocar na famflia que no Estado. Neste a politica usurpa os direitos *do.povo. Mas, no
que diz respeito dquela, o legislador, se não perdeu o jufzo,
h6 de consultar os srntimentos da sociedade e governar submisso 5 maioria."
.
E continuou, ainda, o verbo iluminado:
..Por toda parte tem sido o sentimento religioso a
inspiragiio, a substancia, ou o cimento das instituigõ$s livres, onde quer que elas duram, enraizam e florescem.
E prosseguiu :
"O contágio francês há de sitiar-nos para nos envolver no seu torvelinho funesto. Lembrai-vos então de mim,
se eu ainda for lembrado, e resisti. PorquA eu contribui Para
mais do que Asses.. ."
esta Consti.ição
E continuou:
" ...Um& comoção tal, por mais horrenda que haja sido
a guerra, vem a ser cem vezes mais sinistra. Porqu6 não 6
a fraternidade; B a inversão do bdio entre as classes. Não 6
a reconciliagáo dos homens: 4 a sua exterminação mútua.
Não arvora a bandeira do Evangelho; bane a Deus da alma

".

VOLUME

SV

36

'

e das reivindicações do povo. Não dá tréguas á ordem.
Não conheec a liberdade cristã. Dissolveria a sociedade.
Extinguiria a religião. Deshumanaria a humanidade. Everteria, subverteria, inverteria a obra do Criador.. .
A revolução regenerava, saneava, renovava. A dissoluçáo envelhece, desorganiza e mata. A revolução atâcava as
formas do Estado, exterminava os privilégios, consolidava
a liberdade, assentava a soberania do povo; mas sobrepunha a todos os poderes constituídos a Lei, a Justiça, o Direito. A dissolução pela anarquia rejeita a sociedade, rejeita a religião, rejeita a Pátria, rejeita a Histdriri, substituindo tudo pela mera inversão dos fatores da injustiça
social. ..
A reforma social na sua expressão moderada, conciliatória, cristã, completaria, no operário livre, a emancipação
do trabalho, realizada, outrora, em seus tragos primordiais.
no oper8rio servil.
Estou, senhores, com a democracia social. Mas a minha democracia social é a que.. . quer assentar a felicidade d a classe obreira não nas n t i m das outras classes,
mar, n a reparaçáo dos agraQos que há curtido. .."
E, afinal, contrita e solene, indefiniwl e majestosa, clamou assim a maravilhosa palavra:
"-i50 alcanço o ponto de vista de Sirius. Mas no ponto.
de vista da humana razão, ao menos até onde ela coincide
com a minha. Deus é a necessidade das necessidades, Deus
i! n chave inevitável do Universo, Deus é a grande incognita dos grandes problemas insolúveis. Deus é a harmonia
entre as deshnrmonias da crinç'50. Incessantemente passam,
e h50 dc passar no vórtice dos tempos, as idéias, os sistemas, as escolns, as filosofias, os gov&rnos, as raças, as civilieacõss: mas a intuigão d e Deus não cessu. não cessará de
asplcnder. at.ravós do eterno misttsrio. no h n d o invisível
do pnnsamento. como s mais remoto dos âstros nas profundrzas obscuras do éter. A realidade suprema, de onde nos
cai pcrenemente 6sse raio de !uz. 6 inextin~;ilivel. Mas de
i50 longe nos vem ele na imensidade do existir, que. ainda
quando momentaneamente lhe pudessemos supor apagado
o f6co remo!.fssimo, primeiro pereceria a humanidade antes
que dcisasse de ver aceso n a extrema do horizonte esse
ponto luminoso.
Deus, que fiaestes estas montanhas. o globo m e a s
aguenta. esses mundos aue. nos cercam, hsses c6us que nos
envolvem: que esparzis as estrelas do firmamento e as fiores da terra; que r~splandeceis n a santidade dos Sustos, e
trovejais na concibncia dos maus: que semeais na. inocência
das crianças, e colheis na experiencia dos velhos, derramai a
vossa misericórdia sAhre esta casa, sôbre aqueles que a povoam no trabalho, sbhre este enxame de esperanças que aqui
continuamente se renovam.. ."
E, finalmente :
"Bendita seja, Senhor, a mao que tantas graças em mim
tem rlerramado. ..
Da vitnria do bem não duvidei jamais. porquê nunca
me vacilou a crença na vossa j.ustiça.. ,
J5 se divisa o dedo supremo escrevendo nos acontecimentos a vossa infalível sentença. Condenai ou perdoai consoante a vossa bondade e sabedoria..

.

Deixai correr sobre o planeta o sopro da vossa justiça.
Então os mares se escumarão dos piratas. Então os continentes se desinfetarão dos salteadores de Estados. Então os
tronos se limparão de verdúgos. Então da diplomacia se espancarão ar trevas, a cujo abrigo se conspira entre os monarcas e as castas a desgraça das nações. Eritão da polftica
internacional se exterminar5 o espirito de conquista, o espfrito de reação, o espírito de neutralidade.
Do chão embebido no martfrio dos herois, ao ambiente
ozonado pelo hálito do Creador, crescerá, bracejando pelo
orbe inteiro, a árvore da paz, e, á sua sombra, a terra que
assumiu, por excel&ncia. o nome da vossa cruz e tem o cruzeiro no seu firmamento poderá merecer a invocação com
que a batizaram. ..
13 o que, do intimo do meu coração, vos rogam Asses
meus cincoenta anos de fé e esperança, de aspirações e desenganos, de lides e revezes, de culpas e arrependimentos.. .
É o que vos esorarão, umas após outras, as gerações da
nossa descendência, at.6 que vos merecerem, um dia. a benção de Ihes atenderdes. Pai nosso que estais no c6u, rei dos
reis, mestre dos mestres, juiz dos .juizes. santo dos santos,
suma essência de toda a perfeição e divindade."
Eram trechos de varias épocas e diferentes sitiiapões.
porém, harmbnicos, salteados, porem, coerentes, consonantes
e acordes. os que a memória me oferecia naquela noite de
emoção, saudade e consoladora reminiscencia. Eram palavras
de Rui, na conferência do Politeama Baiano em 1893. Palavras
de Rui. nas Cartas de Inglaterra, em 1896. Palavras de Rui.
na A Imprensa, em 1900. Palavras de Rui, no discurso aos
bachareis do ColCgio Anchieta, em 1903. Palavras de Rui,
no discurso da praça de São Cristóvão, em 1918. Palavras
de Rui. na conferencia da Associação Comercial. na conferência no Teatro Lfrico e na conferencia da Feira de Santana. em 1919. Palavras de Rui. no prefacio da Queda do
Tmp4rio. em 1921.
Devo terminar, pedindo perda0 por tantas e tão longas
citaçóes. Pareceu-me necessário, porém, traze-las todas para
os Ananis da Assembléia Xacional Constituinte. porque elas
respondem a um mundo de indagações que nos absorvem o
espírito.
Depois disso. apenas me rwfa aniincinr meu voto será
por que no preamùulo da nova Const.ituic50 figure o nome
de Deus. como um apelo supremo de confianca e 'de f6.
R~trópndos.os que assim queremos ? Nunca dos niincas . X5o rctrogradamos . Siri paramos, sequer. Havemos.
porém, de seguir para o fiitizro sem esquecer e renegar a
crenca que nos herdaram os nossos maiores.
Exatamente porque varrem o mundo as ri.jas ventaneiras destes bravios tempos de ansiedades e violências, insubmissões e desordens. rebeldins e blasf6mias7 experiências e
vacilações. transiçfes e reformas, prorac,ões e lutas, desenganos e desilusões, e os p p o s atordoados se refugiam sob
as ditaduras de homens ou de classes. com as abdicações, a s
renúncias e os sacriffcios em que se imolam friamente a s
zhzmadas conquistas liberais, neressário 6 que ela se reanime e revigore. se renove e fortaleca. se retempere e reafirme num a'ezlhar, nurn ressurgir, num alvorecer de esperanças e promessas. pro.jetando a força perene da sua majes. tade consoladora, pacífica e benfazeja, sôbre o animo, os
desígnios e as ações de todos 116s.

Se, abroquelados no sentimento religioso, pomos, assim,
neste grave momento, a confiança em Deus, 6 precisamente
por 'que Ale nos permita dor ao Pais, dentro das inspirações
cristãs e das aspirações nacionais, instituições verdadeiras
e humanitArias, cujos preceitos assegurem a liberdade, purifiquem a democracia, garantam a justiça e atendam Bs necessidades sociais.
E por que essas instituições cresçam e frondejem, vencendo, sob as bençáos dos homens, os anos de confraternização e de paz, que hão de vir. ( M u i t o bem. M u i t o bem. O orador é cu?nprimentado.)
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Pacheco de Oliveira. (Pausa. )
Não está presente.
Tem a palavra o Sr. Odilon Braga. (Pausa. )
Náo está presente.
Tem a palavra, para explicação pessoal o Sr. Arruda Camara.
O Sr. Brrnda Camara (Para expLicwão pessoal) - S e
nhor Presidente, Srs. Constituintes, apresentei uma emenda ao Bubstitutivo, em defesa das policias militares e, com
prazer, encontrei para minha idéia o apaio imediato de
muitos dos Srs. Deputados, inclusive de um técnico na
matéria, homem ,que, por todos os tftulos, 6 credor do nosso
respeito e veneração - o Sr. .general Cristóvãc Barcelos.
Reza a emenda:

Art . -4s policias militares sáo cunsideradas
f6rças auxiliares do Exército de primeira linhs e gozarão das mesmas vantagens atribufdas ?o l$cercito,
quando a ele incorporadas ou quando a serviço da
União.
Paragrapho. A lei ordinBria federal regulara a
sua organização, instruçáo, garantias, estabilidade e
justiça. "
E seria grave injustiça que, nesta hora de-proclamar 2s
direitos e deveres dos cidadãos, quando todas as classes sao
amparadas, esquecessemos uma numerosa e devotada, com u m
passado de serviços relevantes mais que secular.
Verdade é, e vale acentuar, que as nossas milfcias jámais tiveram uma organização meramente policial. O - seu
campo de ação nunca se limitou á esfera estrita de pollclamento ou manutenção da ordem, missão sem dúvida pobre
e aprecitlvel, mas que representa apenas uma das atividades daquela corporação.
Outr ramo da vigorosa atuação das nossas polfcias tem
sido o combate renhido e ingrato ao banditismo, @ara garantia da vida, da fortuna, da paz e do trabalho das POpulações do interior.
não
Quanta cilada trqiçoeira e g u d i l h a *tem-e*ia
tem espalhado a morte entre esses nossos irmaoe e o luto

em seus lares! Quanto milhares de vidas não tem custado
essa tarefa penosa e arriscada, mas tão necess&ria!
O terceiro ramo de atividade das nossas ~ i l f c i a stem
sido a luta sangrenta das campanhas, onde vemos os seus
batalhões, por vezes engrossados de voluntários, comùatendo gloriosamente, heroicamente, ao lado do nosso ExBrcito,
em defesa da dignidade e integridade da Pátria. (Muito
bem. )

Foi assim na campanha do Paraguai, foi assim em Canudos e em quantas pugnas se têm desenrolado na vida nacional.
Dispenso-me de analisar o merito das nossas policias
nas lutas de 1930 e 1932, porque os fatos são de ontem o
o. servicos inestimgveis preatdtios por êsses abnegados servidores da Pátria, estão na memória de todos.
Desejo ressaltar que os anais da polícia militar brasileira registram, na trágica masorca de Princeza, a mais triste da história republicana da nossa terra, lances e episddios
de bravura, energia e coragem do soldado paraibano compartiveis aos do Esército belga na Grande Guerra e aos dos
companheiros de Leonidas .
Em 1931 a polícia de Pernambuco sustentou uma luta
titanica, com forças duas vezes superiores em número e
aparato bélico, garantindo a ordem constituida e a salvando
o Estado d ~ !um dilúvio de desgraças. E eu, que fui teslemunha ocular do valor e denodo até o sacriffcio, dos meus
heroicos patrfcios, que tombei ferido de morte pelo sicário
do trabuco e das trevas, em defesa tambem da honra e dignidade da família e de patrim6nio moral e matc?ri21 tla
minha terra, valho-me do momento, para, num preito de
justiça e gratidáo, homenagear táo nobres lutadores, especialmente os que sucumbiram. 13. Sr. Presidente, que eu
conheço a grandeza da obra daqueles generosos milicianos,
como sei das fatais consequências que teria o movimento
extremista, se fosse vitorioso.
33 para essa classe benemerita e modesta, ás vezes ate
o esquecimento, leal até o sacriffcio, que eu peço a atençáo e justiça desta Casa.
Procuremos logo definir e regularizar a situaçúo das
nossas policias. Façamos delas fdrças ausiliar-es do Exército de primeira linha, ou reserva, já que o efetivo do
iIOSSO Esbrcito é táo reduzido. Náo é admissivel que vejamos dois exdrcitos de fato no Pais: um, regular federal,
outro irregular estadual. -4s policias sáo dignas de melhor sorte e podem ter mais eficiencia com legislação, justiça, garantias e instrução uniformes, em toda a Naçáo.
Pleiteamos que, quando mobilizadas, a serviço da Uniáo,
as nossas mflicias façam jús 5s mesmas vantagens do Exército, quanto a vencimentos e quanto ã reforma e pensão na
invalidez ou na morte.
O soldado deve tudo á Pátria; amor, fdrças, sangue e
vida. Mas a Pátria tem o dever correspondente de ampará10 na invalidez e garantir o pão, o teto, a subsistência á vin. ves e orfandade, dos que lhe ofereceram a vida. 0s deveres,
como os direitos, são recfprocos.
A União na hora h chamada á sua defesa e salvação a s
polfcias militares. Luta-se, vem a invalidês, vem a morte.
O Estado 15 quem reforma ou ampara com o soldo de polfcia,
as vftimas do sacriffcio pelo bem coletivo da Nação.

- 566 O SR. ZOROASTRO
GOUVEIA
- Veja V.

Ex. como são ingratos os burguêses !
Têm, na policia, o melhor sustent5culo de seus privilégios e, entretanto, no vicio da exploração, lhe negam o amparo mais elementar. Os soldados que aprendam. . .
O SR. ARRUDA CAMARA
Ai duas 'injustiças: uma
para com o Estado, que não sendo o responsável, f'~ c aonerado das reformas; outra para COE, as vitimas, que ficaram
tais a serviço da União e vão ter em prêmio, apenas o soldo
policial, comum, ordinário.
O SR.CARLOS REIS- Permita V. Ex. um aparte. Penso
que as policias dos Estados devem ser cercadas de todas as
garantias; mas para que houvesse equiparação dos oficiais
das polfcias aos do Exercito, seria necessário fundar uma
escola para oficiais em cada Estado.
O SR. ARRUDA CAMARA - Não me refiro 6 equiparação, em tempo de paz. Digo, sim, que as policias no momento da guerra são incorporadas ao Exército, não sendo justo
que os oficiais feridos nos campos de batalha, sacrificados
em defesa do pais, fiquem com o soldo diminuido que lhes
da a polícia, pela sua missão comum.
O SR. CARLOS REIS - Sabe V. Ex. que os oficiais do
ExBrcito têm curso dificílimo na Escola Militar.
O SR. ARRUDA CAMARA - Perfeitamente. Eu não
quereria, nem poderia pleitear a igualdade de condiç*~.
No parágrafo Único da emenda referida se estatue,
co11?0 obrigação, que a lei ordinária federal crie uma legislação uniforme, para organização e instruçáo e assegure as
garantias e a justiça da corporação.
Creio, Sr. Presidente, que destarte teremos dado um
passo de justiça e amparo em favor de uma classe que não
deve apenas conhecer deveres e que não nasceu fadada unicamente a servir de alvo aos tiros assassinos dos trabuqueiros nem de bucha aos canhões no campo de batalha! (Muito

-
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bem).

Quero todavia acentuar que, em pleiteando essas reivindicaçóies, nenhum outro sentimento me anima em relação ao nosso glorioso Exército, a cuja rwerva me sinto altamente honrado de pertencer, senão o de grande simpatia
e elevado aprt?ço. Tenho para mim que todas as fbrças armadas são como irmãos de uma grande e mesma famflia militar. Sr. Presidente, desejo ainda fazer algumas considerações sdbre assento eminentemente nacional. Nascido em um
Estado assolado pelas secas em área do seu território maior
que os Estados de Paraíba e Rio Grande do Norte reunidos,
não posso deixar de me pronunciar sobre o gravfssùno dos
problemas nordestinos.
Faço um ap&Io caloroso a esta nobre ~ssembléia,no
senti10 de votar integralmente o artigo 190. do substitutivo
dos 26, cujo texto é o seguinte:

Art. 190. A defesa contra os efeitos das secas no
Nordesto obedecera a um plano sistemhtico e ser&
permanente, ficando a cargo da União que despendar&, som as obras e serviços de assist&ncia, quantia
nunca inferior a quatro por cento da sua receita total-

3 I.O Dessa percentagem, três serão gastos em
obras normais do plano de defeza. estabelecido e o restante será invertido em uma caixa especial, afim de
serem socorridas, nos têrmos do artigo 7 § 6, as populaçóes atingidas pela calamidade piíblica das sGcas.
4 2.O O Poder Executivo Federal (providenciará
para que, no primeiro semestre de cada ano, seja enviada, ao Poder Legislativo, a rela~âopormenorizada
das obras terminadas ou em andamento, das quantias
despendidas no ano anterior, e das necessárias para
continuidade das obras, discriininando-se o consumido com material e com pessoal, inclusive técnicos.
§ 3P Os Estados e Nunicipios compreendidos na
zona assolada pelas secas, consignarão em seus orçamentos igual quantia de quatro por cento, destinada
a assistência econbmica á região flagelada.
d 4.O Decorridos dez anos, será por lei ordinária
revista a percentagem acima estipulada.
I3 um ato de bastos resultados para a vida econbmica do
~eptentriaoe do pais. É uma obra de humanidade, de justiça
e caridade, para com um povo martir e quasi sempre esquecido e abandonado.
O Kordeste, terra de homem forte, tipo genuinamente
brasileiro, talvez o mais cristalizado em raça, é uma espécie
de fenix, que renasce tenazmente das cinzas, a que o reduz
o forno abrasador das secas.
Gente do Sul, destas terras felizes onde a chuva é franca e os ribeiros cantam mansamente pelos campos, não pod e i ~imaginar o que seja o quadro tragico e desolador da
st-:a e da fome!
Nunca vistes legiões d e mendigos, esfarrapados, tr6pegos, com os pés em chaga viva, da brasa do caminho. Xunca
assististes ao desfilar de procissiies de pobrezinhos, de velhos cambaleantes. mulheres mirradas, crianças de bracinhog
finos, arrastando-se em caminhadas que são vias dolorosaa,
caindo 6s vezes de inanição, torturados de sede e da saudade
da casa abandonada.
Angustioso espet8culol
Os gados dizimados de peste e fome, a miséria a brandir o seu alfange e, por vezes, epidemias estranhas ceifando
vidas em flbr.
Os campos convertidos em queimada imensa, Ieguas e
leguas sem folha verde, s não ser o joazeiro amargo, e sd os
ramos nús se elevam para o alto como braços descarnados
a pedír misericõrdia.
Campinas outroar verdejantes, floridas, são o deserto
inhóspito e poeirento.
Rios secos, aguas grossas e salobras, Cagadas nas pr*
fundas e magras entranhas da terra, de cacimbas que sSr0
c o m seios estanques de gleba.
Ao longe, ao cair da tarde fumo e fogo, onde estala O
mandacarú e o alastrado agreste ou o quadro de macambira,
de que se nutrem os rebanhos vacuns, que v30 pouco e pouco
definhando, caindo sem forças e morrendo no campo sombreado pela nuvem negra e carniceira dos urubús.
Em galhos mortos, outrora umbrosos, onde a melodia
dos passarinhos era um encanto, onde cantava B tarde o sa-

biá ou a juritf selvativa, se ouve apenas o grito rouco e estridente da cigarra. .
Não ha alegria. Foge a vida. Os últimos pobres, partem ao ampar.o da caridade dos poucos que restam á margem
da estrada, ao açoite do flagelo terrivel., pálidos das comidas bravas, do inhame, da batata de umbú ou intoxicados da
mucunã, mirrados de s d , calor e sede, como trapos ,de pessdas humanas, que vão desaparecendo num martiri.0 lento.
O Nordeste na época da seca é triste e á tristeza da gente se junta a tristeza da terra e a melancolia do céo!
Mais triste ainda foi o abandono criminoso - deixaf
que possa expandir-se de mjnhalma este sentimento de justa
revolta - a que o legaram, durante quasi meio seculot governos sem alma e sem coração. Entretanto, com um milhãc
de contas, em p!.ano metodico e complexo de irrígaçáo, açudagem ,e por,os artezianos, rodagens e ferrovias, poderia a
União em prazo de 10 anos, extinguir o flagelo, amparar miilhaes de brasileiros e colher para a Nação frutos abundantes
na ordem econdmica.
Terminando, Sr. Presidente, direi duas palavras apenas sdbre a concessão do direito de voto mulher.
Sou do nfimero dos que defendem o voto feminino, bem
como a isenção da mulher do serviço militar. Estou certo d.9
que em caso de guerra, a mulher brasileira saberá patriotica
e espontaneamente cumprir o seu dever.
O SR.XAVIERDE OLIVEIRA Como teem sabido, ali&.
O SR. ARRUDA CAMARA - A influência da mulher na
vida social ,e política ser6 tão vantajosa e benéfica, quanto
n.o ,lar e no magistério.
O SR. CARLOS REIS - Perfeitanente. Acho at.6 preferível ,a atuação da mulher 8 do h o ~ e m .
O SR. ARRUD.4 CAM-4RA - O anjo custódio do lar e
da escola, se-10-5 também da Phtria. O lar 6 a Pátria em
miniatura.
A mentalidade pura e conservadora da mulher brasileira aliada ás suas peregrínas virtudes e ao espirito de sacrificio e coração generos.0, muito poderá0 fazer para a renovação do pais, desenvolvimento do civismo e regeneração da
Repiíblica
Não ,esqueçamos que, em varias 6po-cas, mulheres no€$veis tiveram missões brilhantes e providenciais na vida piiiblica e política dos povos. Bastam lembradas as figuras imorredouras de Judith e Joana d'Arc.
A primeira, degolou Holofernes, salvou a liberdade do
seu povo e encheu de glórias os anais d'Israel.
A segunda foi a libertadora da França. cultuada por todas as novas gerações daquele grande pais e do mundo inteiro, elevada, como santa, á veneração dos altares.
AS Judiths e as Joanas d'&c não faltaram nem faltarão
& Brasil! (Muito bem; nu2to bem. Pdmas. O mador B vCL
vamente cumprimentada e abraçado.)

.
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O

Sr. fiesidente

- Tem a palavra, para explicação Pes-

soal, o Sr. Alofsio Filho.

O Sr. Aioisio Filho (Para e~pLicaçãopessoal) - Sr. Presidente, talvez se espantem os nobres companheiros com a
minha presença na tribuna.
Não h5 reforma de Regimento a discutir ou votar; não
h6 ato do Govêrno Provisório a desaprovar; não h5 qualquer
questão polftica que agite o recinto - que virá 61e fazer
na tribüna?
Venho, Sr. Presidente, fazer o que todos os colegas
têm feito, dentro e fora do debate propriamente constitucional: prestar contas ao eleitorado que me elevou a esta
culminancia, dizendo alguma coisa do que penso e do que
sinto sobre os temas palpitantes que têm sido versados na
Assembléia, em torno da Constituição.
Pertenco a um partido que aspira realizar na Bafa
u n a política dc idéias. fora das cogitações.. .
O SR. ARRUDAFALCAO - Acima disso, V. Es. pertence
a uma Academia de Direito. Deve elucidar os Constituintes,
O SR. LILOfSIO FILEI0 - Xuito obrigado a V. Ex.
... fora dzs cogitações em torno de nomes on de homens, e, assim. estou n a obrigacão de ventilar algumas das
id8iaç que orientam a. vida dêsse novo partido de minha
terra. a "Liga de -4r.ão Social-Polftica".
Outras pontos que defenderei serão. entretanto, pontos
- de vista pessozis; venho trazer sobre eles a minha contrib u i ç a ~ simpIesmcnte individual.
Dos assuntos que mais têm interessado a bssemblbia,
de certo o dos direitos da mulher b um dos mais ernpolgantes.
Devo mesmo. Sr. Presidente, senão por mera cortesia,
ao menos por profunda e arraigada convicção, começar pelas

mulheres.

O SR. CAFGOS REIS- V. Es. corneqa bem. Admiravelmente bem. .
O SR. .4LOfSTO FILHO
Meu partido considerou um
dos seus postulados b á s í c s : o da campanha em favor da
igualdade juridica dos sexos, sesegurados 5 mulher, no Brasil. o direito de viver, o direito de trabalhar, emfim, a
igualdade ao liornem nos direitos, como nos deveres e nas
competições da vida.
Na chapa que houve oportunidade de se organizar na
Baía, reunindo elementos independentes e elementos oposicionistas, figurou o nome de uma mulher, entre as mais
altas expressões da inteligencia e da cultura de minha terra. a Sra. Edith Mendes de Gama e -4breu, presidente da
Federação pelo Progresso Feminino dali. Dobrada razão
para o meu pronunciamento sbbre a matéria.
Ko Brasil. Sr. Presidente, temos encarado, erradamente,
a questão feminina. Precisamos acabar com o velho e
absurdo preconceito de se conaidcrar finalidade exclusiva da
vida da mulher esta : o casamento. Reparemos que. no nosso
Pafs, a educação da mulher tem sido feita sempre no sentido de prepard-Ia para um bom casamento, quando não possfvel um 6tim0, ou, ao menos, para um casamento razo&vel...
O SR. ,~RRUDA F-u.30
Mns d e btimos casamentos gostam tanto as mulheres como os homens..
(Risos.)
O SR. C m s REIS Mesmo os razoáveis, elas não re. cusam. ..
O SR. ALOZSIO FILHO - ...quer dizer: que assegure
a sua subsist6ncia, o seu amparo na vida. A educação pelos
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pais se processa neste sentido: o de criar uma menina que
saiba alguma coisa de francês e, naturalmente, hoje, de ingles, em vista d a influgncia do cinema sonóro; que saiba pintar, que possa conversar em sociedade.. ..
.
O SR. C k w s REIS
E que saiba também piano..
O SR. ALOfSIO FILHO - ...e, aos 16, aos 17 anos, esta
menina começa a frequentar os salões para, então, digamos
francamente, procurar, nas relações que se estabelecem entre moças e rapazes, aquele que v6 ser, na vida, o seu companheiro, o seu guia, o seu amigo, o seu amparo, enfim.
Salienta muito bem o eminente colega, Sr. Deputado
Carlos Reis, que me esqueci, no enumerar as prendas domesticas, aquela - seguramente a principal - que 8 3
piano.
Essa menina depois, é mulher e, então, encontra uma lei
civil, feita pelo homem, que lhe restringe a capacidade, e
depara, ate, a monstruosidade de uma lei penal, elaborada
ainda pelo homem, que a desiguala no que tange ao dever
da fidelidade, pelo casamento, dever que é tacto do homem
quanto da mulher.
O SR. C m s REIS- Em nosso Código Penai, entretanto,
há uma disposição segundo a qual o marido que tiver concubina teúdá e rnanteúda deve ser processado.
O SR. ALOfSIO FILHO - É &te o ponto que vou frisar.
Durante muitos anos, e até hoje, temos no Brasil u m
dispositivo dessa ordem, que, em vez de encarar o homem e
a mulher como eles entram para a vida em commum, por
força do casamento, com o dever recíproco da fidelidade, considera o crime d e infidelidade conjugal, sob um conceito, para o homem, e sob conceito diferente, para a mulher.
-4ssim, o casamento é, afinal de contas, um contracto.
por força do qual homem e mulher assumem O dever de fidelidade. A lei penal, admittindo, ainda, ê s e anacronismo de
definir crime o adultbrio, chega ao absurdo de opressão e
compressão sobre a mulher, impedindo, por uma pena, que
ela falte ao seu dever d e fidelidade, mas permitindo ao homem faltar a esse dever, por isso que s6 o pune quando a
infração se torne habitual, frequente, de acc6rdo com a expressão a que acaba de se referir o ilustre colega, Deputado
parios Reis.
Urge o Brasil encarar a questão feminina sob prisma
verdadeiro, dentro da realidade da vida. Devemos permitir
ã mulher encontre, na sua educação, nos seus prbprios recursos, os elementos de sua subsistência. Em têrmos mais
precisos: que ela õe baste a si mesma, sem que necessite do
homem, porque éste pode lhe faltar, visto como o casamento
não é para todas as mulheres.
Uma das estatísticas impressionantes no Brasil b esta
da percentagem minima em que casam as mulheres, e, entretanto, estamos, ainda, diante do preconceito de que a mulher 8, exclusivamente, para o lar. Há, atb, quem combata a
mulher na função publica, honesta e dignificante para ela,
como para o homem.
Será que a mulher não possua qualidades e requisitos
para assim competir comnosco, nas labutas, na agitação da
vida. mesmo na política?
Náo quero apelar para o meu nobre companheiro, Deputado Arão Rebelo. Não desejo mostrar que o que S. Ex.
disse da tribuna, e depois em apartes-que teve oportunidade
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de proferir, está em absoluto e chocante desmentido a todas
as lições da história, a qual nos aponta sempre, em todos os
grandes movimentos, em todas as grandes rebeldias, nas haras mais agitadas, mais criticas e mais delicadas dos povos,
sempre a mulher agindo, estimulando e incitando, com um
espirito de sacrifício, con? um devotamente e uma abnegação de que raramente serão os homens possuidores.
O SR. AGAIWENOX
M-~Ü-LLZIÃES
- V. Ex. da licença para
um aparte?
O SR. ~QI;OíSIOFILHO
Kão vá V. Ex. antecipar u
exemplo da mulher pernambucana, na luta contra os holandeses.
O SR. AG.LWEXON
M-%G?LLHÁES Quem primeiro, no Brasil, deendeu as prerrogativa6 da muiher foi Tobias Barreto,
em Recife, em famosa discussáo com um grande médico daquela Bpoca, Malaquias Gonçalves.
O SR. -4LOfSIO FILHO
Tohias Barreto se reportava,
mesmo, ao absurdo dessa desigualdade de tratamento penal.
Estabelecemos para a mulher a rsponsabilidade penal igual
á do homem, isto 8, õem atenção ao sexo; e, entretanto, tivemos, depois, no código repubIicano, caso como o que acabei
de citar, do crime de adulterio.
O SR. ARRUIU FALC-O Ai há. uma razão valiosissima
V. Ex. o sabe: o homem, com o adultério, não acarreta
a presença do intruso na família, o que não acontece cora
a mulher.
O SR. -4LOfSIO FDLHO
O homem, com o adultéri0,
tambbm contribuirã. em certo sentido, para o desprestfgio,
para o descredito da família.
E tanto que muitos casos de infelicidade conjugal podem
ser buscados neosa fonte da infidelidade, como aínda do mau
trato, da incorreção de procedimento do horne-.
O SR. CITRLOSREIS
'É um (:as0 de diçtingSri entre o
direito e a moral; a Ares do direito é, entretanto, m u i b
mais restrita do que a da moral.
O SR. -4LOfSIO FILHO
Devo, alias, firmar, nesse
ponto, a minha oginiiio, que 6.3 de que o adulterio niio deve
existir como crime no Código Penal..
A
-4 op!nião de V. Ex. 4 avanO SR. , ~ ~ U DFALCÃO
~adfssima. s2 ponto de v ~ s t ade celibat4rio. .
O SR. ALOÍSIO FiLHO
Avançamos, no Brasil, para
essa conquista.
O SR. ALFREDOMASCARENUS
Perfeitamente, oamfnhamos para i-o.
O SR. ALOfSIO FILHO
Continuando nas minhas considerações .
O SR. CARLOS Rms - Alias, brilhaates. (Muito bem.)
O SR. ALOTSIO FILHO
... devo referir então o
formoso exemplo das mulheres pernambucanas em nossas
lutas contra os invasores,
Que grande exemplo &se, que o u k o grande exemplo
o das mulheres na campanha da independência na Baial..
Mulher sacrificada á porta do seu mosteiro, reagindo á sanha dos soldados lusos1
O SR. AGAMENON
MAGALHÃES
Af,cite V. Ex. as heroinas pernambucanas
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- 572 O SR. ALOÍSIO FILHO - Mas j A as citei.
O SR. ARRTJDA FALCÃO - Na Bafa, V. Ex. encontrarã o
exemplo de abnegação naquelas freiras que socorriam os pernambucanos prisioneiros de 1817.
O SR. CARLOSREIS - O orador achará êsses exemplos
desde o Rio Grande do Sul até o Acre.
O SR. ALOfSIO FILHO - Todos êsses são elementos
preciosos que me estão trazendo os nobres companheiros,
para mostra de que não podemos negar á mulher espírito de
abnegação e sacriffcio, por fôrr,a do qual ela deva partilhar
os mesmos riscos e gozar das mesmas regalias e vantagens
dos homens.
O SR. CARLOS REIS - As mulheres nordestinas ajudaram os homens, até, a desbravar todo o Amazonas. .
O SR. ALOfSIO FILHO - B esta a tradição das mulheres em todos os episódios de nossa história.
O nobre Deputado, Sr. Cristóvão Barcelos lembrou aqui
a influência da mulher durante a Revolução de 30. O nosso
ilustre companheiro, Deputado Sr. Pacheco e Silva, teve
oczsião de proferir notável conferência em São Paulo, destacando a atuacão das mulheres dos bandeirantes paulistas,
como da mulher paulista na revoluçáo constitucionalista de 32.
O SR. LEONCIOGALR~O
- Há também os episódios da
guerra do Paraguai, com Ana Neri e tantas outras.
O SR. ALOfSIO FILHO - De modo que seria um desfiar de exemplos e casos, sôbre os quais não me poderia demorar, pela angústia mesma de tempo.
Há. porém, um ponto interessante, que desejo acentuar:
Como negar á mulher qualidades para a vida politica, para
a vida pública, se temos o exemplo das mulheres inglesas, que
arrancaram pela fôrça o voto, investindo contra a policia
londrina, chegando ate a depredações, a rebeldias n a rua e
Aquele gesto de desespero de tocar fogo na casa de um
Deputado contrário ao voto feminino?
FALCÃO - Nesta altura, V. Ex. fará jusO SR. ARRUDA
tica á revolução brasileira, que concedeu o voto á mulher.
O SR. ALOfSIO FILHO - Sem dífvida.
As mulheres inglesas há muito tempo trabalhavam
por essa conquista e, em 1953, não a alcançaram ainda, porquê a Camara dos Crmuns desaprovou a concessão do voto
á mulher. A guerra, sntretanto, viria agitar o Velho Mundo
e o que as mulheres européias realizaram durante a conflagração excedeu a toda expectativa. O que os homens e estadistas observaram foi que - recorro ao testemunho da
nosso eminente colega, Sr. Deputado Carlos Maximiliano
as mulheres varriam as ruas, conduziam vefculos, assistiam
nos hospitais de sangue, estavam em t ~ d aa parte onde acaso
faltasse o braço do homem, então na linha de frente; de
modo que a Europa, pelos seus governantes, sentiu a necessidade de dar á mulher esse direito eleitoral, que ela
havia assim conqiiistado. pela grandeza dos exemplos da sua
abnega~ão.do seu sacrificio e das suas qualidades de fbrça
e de energia.
Em 1919 a Inglaterra concedia ás mulheres o direito
de voto.
O SR. ARRUDAFALCÃO - Mas, nesse hino que V. Ex.
vem tecendo, com tanta eloqéncia, ás mulheres, náo omita
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uma referência áquela que com tanta distinção, elegância
moral saber, e critério, vem ocupando, aqui, o primeiro
lugar de Deputada brasileira.
O tiRo ALOíSIO FILHO.- A Revolução - posso chegar
agora a êsse ponto - efetivou, sem dúvida, uma aspiração
nacional, quando permitiu á mulher que ela votasse.
O SR. LEÔNCIO GALRÃO - Na República velha, já muitos juízes davam á mulher o direito de voto.
O SR. CARLOS REIS - O direito de votar e ser votada.
O SR. ALOíSIO FILHO - A Constituição de 91 continha
um dispositivo pelo qual podiam votar os cidadãos maiores
de 21 anos. Sabe o ilustre colega, representante baiano. porquê não desconhece a história constitucional da República
nestes quarenta anos - que muito se discutiu. sObre si a
Constituição havia permitido, ou não, ás mulberes votar. A
opinião de alguns é que não era preciso bouvesse a Jeclaração explícita dêsse direito de voto, porquanto a Constituição falava em cidadãos maiores de 21 anos, e, quando a
mesma Constituição em outro dispositivo definia os "cidadãos" brasileiros, não cogitava de distinguir os sexos.
Em 1922, um Congresso Jurídico, reunido aquí, se manifestou pela constitucionalidade do voto feminino. O Rio
Grande do Norte, depois, concedia o direito de voto á mulber. A verdàde, porém, é que isso não correspondia á realidade, e a mulher ainda não votava.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Porquê se exigia que ganhasse
o suficiente para se manutenir.
O SR. ALOlSIO FILHO - A concessão, afinal, permitiu
que pudessemos ter na Constituinte essa paulista ilustre a
Dra. Carlota de Queiroz, a cujos merecimentos de inteligência e de cultura, e a cujas virtudes o nobre Deputado por
Pernambuco, Sr. Arruda Falcão, acaba de fazer justíssima
referência.
Ora, posta a questão em tais têrmos, não devemos parar
nessa vitória; devemos caminhar sempre, a mais, pela absoluta igualdade jurídica dos sexos, pela capacidade civil, plena da mulber, até um conquista, avancada, talvez, no Brasil,
se considerarmos, ainda, êste ambiente cheio de preconceitos, em que vivemos, - mas que, fora de dúvida, é um dos
nossos maiores anseios - o div6rcio.
O SR. CARLos REIS - Pelo nosso Direito Civil, a mulher
tem direito. até, ao pátrio poder.
.
O SR. ALOíSIO FILHO - Antes de entrar na matéria - a do divórcio - para manifestar a minha opinião
francamente favorável, revelando que no pressuposto de defendermos a moralidade da fam:flia no Brasil, o que estamos
fazendo, com a situação absurda e imoral do desquite, é
criar, no pais, o descrédito e a dissolução da famma; quer.)
fazer referência, a um ponto, que é também de apreciaQão
pessoal minha, e sÔbre o qual tive oportunidade de me ex. ternar em alguns apartes e, até, em emenda que apresentei.
O nosso eminente colega, Sr. Deputado Leví Carneiro,
apareceu nesta Casa de lança em punho, contra o juri;não
tanto contra a instituição em si, mas contra a sua orga.nização. Procurou demonstrar que êsse instituto se esborõa.
O SR. ARRUDA FALcXo-Aparteei o nobre Deputado senhor
Levi Carneiro contra os argumentos que S. Ex. invocava para
combater o juri. É, porém, forçoso reconhecer que a função

do juri entre n6s, tem sido dar impunidade ao que mata.
Nega-se a cominação da pena de morte na legislação do pais,
ao mesmo teinpo que se conserva, por intermkdío do juri,
o direito privado de matar.
O SR. CARLOS
REIS - O juri não aprecia s6 os crimes
de liomicídio.
O SR. ALOISIO FILHO - O nobre colega Sr. Arruda
Falcão, 6 exagerado no seu ponto de vista.
O SR. ACÚRCIO T ~ ~ R RES
O nobre Deputado pernambucano, sabe que o juri absolve, mas também condena. O mal
não 6 da instituição, mas, sim, de quem a realiza.
O SR. Lurz SUCUPIRA- 13 da instituição, visto como o
jurado, não estando preparado para julgar, é facilmente levado pelo sentimentalismo e pela oratdria dos advogados.
O SR. ALOíSIO FILHO - O nobre Deputado Sr. Luiz
Sucupira, há de concordar que os crimes devem ser julgados com o sentimento da época e do ambiente; essa função
social de justiça s6 pode ser exercida, inteligentemente. pelo
jurado, que é juiz de fato.
O SR. LUIZSUCUPIRA Sem conhecer o processo, que
e apenas lido na carreira da sessão.
O SR. ALOÍSIO FILHO
Não procede o argumento de
que o Jurado não conliece o processo. O ilustre colega encontrara no discurso do eminente Deputado Sr. Negrão d e
Lima. resposb para esse argumento : Também nos tribunais
coletivos. nos casos de revista e principalmente nos de embargo. os juízes togados resolvem sem o exame pessoal da
causa. ..
O SR. Lrrrz SUCUPIRA Mas são homens que apreendem facilmente o processo, pela prfitica que tem de jclgar.
O SR. ALOISIO FILHO . através de simples debates que se travam e muitas vczes apenas atravcs do parecer do primeiro relator. Esta O a advertkncia feliz do senhor Deputado Pedro -4lejs0, cm aparte.
O SR. ALFREDOB~ASCARENH,\S
Neste caso o argumento náo é procedente porqul? ao membro do tribunal que
tenha quaisquer dúvida, cabe o direito de pedir viste do6
autos, afim de ilustrar-se e decidir, com segurança; o jurado não tem essa faculdade.
O SR. ALOÍSIO FILHO - V. E x . sabe que a pratica
não é essa. Isso de serem os juizes conhecedores da mat6ria, é argumento que a principio parece procedente. De
fato, trata-se de homens que estão diariamente em contacto
com os textos legais, e podem resolver o caso por decisão
anterior sobre caso mais ou menos semelhante.
Devemos, porém, reconhecer que mesmo em casos tais,
assim semelhantes, hA sempre circunstancjas, minúcias dissemelhantes, como em todos os crimes por mais parecidos
que se afigurem, existem sempre circunstancias que os torIiam diferentes.
O que acho do juri, k que satisfaz a esta função social
da justiça, a que o juiz togado não pode atender, por estar
prêso aos testos hirtos da lei. O jurado, &se aprecia o fato
atraves das suas fontes, das causas que o originaram, das
~ i r c u ~ t a n c i aque
s o envolvem, e procura julgar de ao6rdo
com o sentimento da época, do ambiente, o qual pode não
c.orresponder ao pensamento e-xpresso no texto da lei.
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O SR. CARLOSREIS- Estou de inteiro ac6rdo com
V. Ex.
O SR. ARRUDA FALCÁO - O nobre orador, entretanto,
náo negará que êsse sentimento popular do ambiente pode
exercer influencia deleteria, determinando as absolviçóes
que cada vez mais aão baixando o critério do juri popular.
O SR. ALOÍSIO FILHO - Vou mostrar que há êrro
no supôr que o juri é fator de impunidade. Temos no Rio
de Janeiro a palavra do preclaro juiz Magarinos Tôrres
que assegura, com a estatfstica, que no Distrito Federal, no
ano de 1932, o juri, em 134 processos, proferiu 97 coodenações.
O SR. ACITRCIOTORRES
- E, depois, ainda há outro argumento para responder aos opositores do juri: então, êle
só é mau por quê absolve?
O SR.Lu12 SUCUPIRA Porquê não medita no que vai
julgar.
O SR. A C ~ R C I T
O ~ R R ES Ai está a estatfstioa.
- Quanto A observação
O SR. ALFREDOMASCARENHAS
do Sr. Magarinos TBrres, declaro que quando era promotor
numa comarca da Bafa..
O SR. ALOfSIO FILHO - ... e dos mais brilhan.
tey qile a Bafa tem tido.
O SR. ALFREDOMASC-~ENHAS
- . em uma sessão do
juri, dentre 11 processos náo houve uma Única absolviçúo;
em outra, entre 16 processos remetidos. foram tres crimes
apenas deselassificados para menos e dois casos de absolvigão.
O SR. LUIZSC'CUPIR~ ISSO
depende da organizag80 do
jurí .
O SR. ALOfSIO FILHO
Devo chamar a atencgo dos
meus nobres companheiros para o seguinte fato: A ~ u s t i ~ o
togada tambCm absolve, tarnb6m isenta de responsabilidade.
E este j?go, esta agitaczo de paixões e de intcr&sses, de cuja
influitnc~a acusamos o juri, tambtm se manifesta, muitas
vezes, na justic,a togada, de modo que. errar por errar, tanto
erra o juri como a J U S ~ I C Utogada. porquê um e outro SUL!
forn?ndos da mesma frílgil essbncia liumana.
O SR. Lurz SUCUPIRA JA hoje, ningu6m mais deseja
fazer parte do .juri; dai as multas que coiistantemente aparecem contra os jurados.
O SR. ALFREDO M-~SC.IREXHAS - Se o juri errar, o promotor tem o recurso de apelação.
O SR. ALOfSIO FILHO - Neste ponto, há outra observdção interessante: da decisão do jurí cabe apelação para
o t ~ i b u n a lsuperior. esse tribunal reforma a sentença do
Juri por estar em contradigáo com a prova dos autor.
Mas, Senhores, ohserva Magarinos TBrres - esse tribunal náo assistiu a o debate no juri.
O SR. A C ~ C I T~RRES
O
- ?Tem em todos ps Estados 6
assim. No meu, por exemplo, o Código Judiciário não da
direito á apelação pelo fato de ter sido o julgamento proferido contra a prova evidente dos autos; s6 da em materia
estritamente processtlal, por nulidade insanável do julgamento. embora, conforme diz o nobre deputado, haja Estados em que a apelação tamb6m 6 provida sob o fundamento
de ter sido o veredictum proferido contra a prova evidente
dos autos.
(Trocam-se vlfn'os apartes, )
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O Sr. Presidente
Advirto ao nobre Deputado que está
a findar a hora da sessão.
O SR. ACSTRCIOTORRES- (Pela ordem) Sr. Presidente, .
requeiro a V. Ex. que consulte B Casa sbbre se concede a
prorrogação de 25 minutos, afim de que o Sr. Alofsio Filho
possa concluir as suas considerações.
O SR. PRESIDENTE
- OS Senhores que aprovam o requerimento do Sr. Deputado Acúrcio TBrres, queiram levantar-se, (Pausa.)
Foi aprovado. Continua com a palavra o Sr. AIoisio
Filho.
O SR. ALOÍSIO FILHO - (Continuando)Agradego aos
nobres colegas a gentileza da prorrogação.
O SR. LEONCIOGALRÃO- H á ainda uma consideração t
fazer: em geral, o juri quando julga, já o r6u esta sendo
castigado.
O SR. ALOÍSIO FILHO I3 um argumento interessante.
O SR. ARRLSDA FALCÃO - Num muniofpio do Estado de
Alagbas, quando se discutia a supressão do juri, um chefe
político exclamava : perdemos a . guarda nacional, vamos
perder, agora, o juri. Não sei mais onde os chefes políticos
irão encontrar prestigio .
O SR. A C ~ R C TORRES
IO
Não podemos julgar da mentalidade de todos pela d6sses chefes políticos a que V. Ex.
se refere.
O SR. ZOROASTRO
GOUVÊIA O juiz tem de julgar
segundo o alegado e provado nos autos. Essa prova, entre
n6s, tem inicio no inquerito policial, que, sabemos, 4 feito
debaixo de compressão.
O SR. CARLOS
REIS
O inquerito policial 4 produto
hibrido em nosso direito.
O SR. ALOíSIO F L H O
O ilustre Deputado Zoroast r o Gouveia feriu outro ponto ourios-o: os inqudritos policiais, que são a causa de numerosas absolviçqes. Entretanto,
dessas absolvições oulpamos o juri e n8o a autoridade policial, que não soube fazer o respectivo inqudrito.
O SR. ZOROASTRO
GOUVEIA Em geral, aplicam a vioIdncia de modo tão desastroso, que o advogado pode, vitoriosamente, mostrar e provar a nulidade.
O SR. ALOISIO FiLHO
Quero voltar ao ponto da
reforma a decisão do juri porqu6 foi proferida oontra
rias ás provas dos autos, e Irizar a. observapáo, justa de
Magarinos TOrres . Esta justiça de instancia superior
reforma a decisão do juri porque foi proferido contra
a prova dos autos. Entretanto, esta justiça não ouviu os
debates, não assistiu ás razões de ordem moral, de ordem
soeial (Jluito bem), que foram postas em têrmos perante
os jurados e que teriam arrancado dêles a absolvição.
O SR. LUIZSUCUPIRA
- Não foram tocados no coraçao
pelas palavras bonitas do advogado.
TORRES- Não é questão de tocar o coO SR. AC~BCIO
ração. Vou exemplificar: num crime comum, de legftlma
defesa,, se não existirem, ooncomitantemente, as circunstancias determinadas no art. 34 do Cbdigo Penal, o juiz togado
não pode reconhecer a legítima defesa. Mas, o júri, mesmo
que não estejam provadamente manifestadas essas cirou~Mt3ncias, sa5edor de outros fatos que ao juiz não 6 dado 00nhecer, pode seguramente julgar, com conheoimento perfeito de causa.
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O SR. ALOXSIO FILHO
O Sr. depntaclo Levf Garneiro diz o sguinte:
Ainda h& pouco, na principal cidade de certo
~ s k c i o(onde, como em tantas outras, os criminosos de morte
são, sempre, sistemática e invariavelmente absolvidos pelo
jl%i), ocorreu o episódio significativo. O assasfno de uma
moça da cidade i a a julgamento; o irmão da vitima esperou-o, As portas do pr6prio tribunal, e matou-o. Preso, dea l e ia ser absolvido, Assim, o absolvido
clarou logo:
serei eu.. .
O SR. AC~RCIO
TORRES EU apenas alvitraria
alias,
não apresentei emendas nesse sentido, estou chegando taralvitraria, se possfvel, não como uma
diamente ao debate
ofensa 6 gente do interior do Brasil, mas para trazer o júri
para um ponto d c maior concentração cultural, que o . i ~ j
fosse realizado nas capitais dos Estados.
O SR. ARRUDA FALCÃO - 33 onde o júri se apresenta
mais escandaloso.
O SR. ZOROASTRO
GOWEIA- Faltaria, assim, ao .iart o
que, em parte, pode justificar a sua missão: o conhccimento do drama
O SR. AC~~RCIO
T~RRES A i m a s legislações estaduais permitem hoje que o r6u peça julgamento em comarea difer&nte daquela em que se deu o delito.
O ' SR. CARLOSREIS De fato: quando o i a - a d ~já e 5
teja incompatibilizado no lugar.
O SR. & A ~ ~ N o NMAGALXÃES
EU pediria ao nobre
orador permlssso para dizer que admito o .iiSri com o& seus
defeitos e as suas virtudes.
O SR. ALOISIO FILHO
Como dizia, o epis6dio referido pelo Deputado Levi Carneiro nada prova contra o juri.
Devemos encarar, nesse caso narrado, o motivo que teria levado o juri Bc~uelaabsolvição e conpiderar que Asse moço
assassino do assassino de sua irmã, cuja absolviçfio 010
previa, podia ser s~mplesmente um obceoado pela id6ia
firme doe que o juri ia absolver. E, nesse caso, tanto teria
cometido a vingança por prevenir aquela decisáo do juri,
que Ble esperava, como diante de um julgamento singular.
De modo que, repito, nada prova contra o -juri o episbdio
referido pelo eminente jurista.
Srs. Constituintes, guardo o travo de váriss decepçties
e desilusões do juri, tanto de quando servi como promotor,
como depois, como advogado. Não esqueço, mesmo, que
uma dessas desilusões ocorreu recentemente da bltima vez
em que servi em juri na Baia, em função de acusação. O
r6u foi, então, absolvido, e s6 houve, pela sua condenação um voto. Contudo, manhãsinha, ao sair do f6r0, dois
jurados j5 me haviam declarado que tinham condenado
o r6u.
Estou citando 1 ; fato
~
ocorrido comigo, sara mostrar
minha insuspei(;ão e isenção em defesa do júri.
9 SR. LU= SUCUPIRA Para mostrar a inconczi6noia
dos J W ~ ~ O S .
O SR. ZOROASTRO
GOUVEIA POSSOcitar ao orador a
sentenga do Juiz da capital de um Estado. Um moço de famíii-r importante matou uma pobre corista e o juiz
achava, entre outros mqtivos de absolvição, que se tratam
de um jovem de familia nobre, moço ainda aproveitável,
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e que a vitima era uma desgraçada que s6 poderia trazer
infelicidade para o mundo. C8 e lá más fadas há...
O SR. ALOÍSIO FILHO - No Brasil, naturalmente,
ainda não chegámos Aquela situação que era apontada na
Itália, por exemplo, em que, ao terminar uma sessão da
juri, um jurado se queixava amargamente, dce que a tarifa
não tinha sido, naquela ocasião, boa.
Quero mostrar que n5o omito êsses fâtos, êsses episódios, verdadeiros, porqu6 um deles aconteceu até comigo.
A-pesar dEles, devemos trabalhar por que o juri seja
mantido no Brasil. E, se trouxe para a tribuna o assunto,
foi porquê entre as emendas apresentadas houve uma suprimindo êsse instituto. Não podemos, nunca chegar a isso.
O crime 8, antes de tudo, um fato humano, e esse fato
há de ser julgado de acôrdo com'critérios humanos, dentro
da realidade mesma da vida. E esse julgamento só o jurado
juiz de fato - B que o pode fazer, porque, muitas
vezes, o juiz togado esta constrangido, est8 preso ao texto
da lei.
O SR. LUIZSUCTJPIRAPara que, entáo, a ensena030 da acusação e da defesa? Assim, cada jurado examinava o processo e dava seu voto.
O SR. ALOfSIO FILHO
Ai B que est8 o ponto.
O SR. AOAMENOS
MAGALHÁES
O nobre colega é integralista at6 no juri?.
O SR. ALOfSIO FILHO
Nos debates 6 que aparecein as circunstancias que envolveram o crime, as razões
de ordem moral e de ordem social que náo foram redigidas, que não constam do processo.
O SR. ZOROASTRO
GOWEIA Muitas vezes pela parcialidade do juiz togado.
O SR. ALOfSIO FILHO
Não chegarei a tanto.
O SR. ZOROASTRO
GOWEIA Na minha experienoia de
advogado, tenho tido mais de uma vez ocasião de me aertif ioar disso.
O SR. ALOZSIO FILHO
Sr. Presidente. H& ainda
um ponto em que preciso tocar, porque naturalmente, terei
de dar, em plenario, meu voto, e não desejo que 81s parega
em contradição com o meu ponto d6 vista franoamente
parlamentarista.
Redigi uma emenda no sentido da oqanização do gov&rno parlamentar nos Estados, e nela admito mesmo, que a
eleição dos governadores se faça diretamente. Vejo, entretanto, que, entre as emendas, apareceu uma que não decomo
sejo qualificar de monstruosidade ou mestiçaria
diriam os mestres: aque1.a que, dentro de um regime presidencial, preconiza a eleição indireta.,
O SR. LUIZ SUCUPIRA
V. Ex. tem razão, neste
ponto. .
O SR. ALOfSIO FILHO
Regime parlamentar pressupõe elei~ãoindireta; regime presidencial pressupbe elelcão direta.
O SR. ZOROABTRO.
QOUVEU
Nesse sentido ainda ontem aparteava eu o Deputado Pedro Vergara.
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O SR. LUIZ SUCUPIRA
- E' foi uma das poucas vezes
eni que estive de acòrdo com V. Ex,
O SR. ALOfSIO FILHO - Caminhamos, sem dStvida
para o regime parlamentar; meu desejo seria que 336s o
tivéssemos desde já. Nesse sentido, se a Constituinte aprovasse as emendas apresentaããs e magistralmente justificadas pelo nosso eminente colega, Sr. Agamemnon Magalhães, venceria, naturalmente, a eleição indireta.
quero chamar
Mas a vingar o sistema presidencial
a atenção da Casa para isso, que seria um absurdo - dentro de um regime presidencial teriamos uma eleição de
Presidente sem ser pela forma direta.
O SR. CARLOS REIS- Não é a caracterfstica dêsse ou
daquele regime a eleição direta.
O SR. ALOfSIO FILHO - V. Es. verá o seguinte : a
eleição direta é apontada por muitos tratadistas e publicistas como consequência do regime presidencial.
Poderia, no momento. citar o nome do Sr. Sampaio D6ría, por eiíemplo, que no seu interessantíssimo livro "Princípios Constitucionais", considera da essSncia do regime
presidencial a eleibão direta. E é fácil perceber porque:
no sistema parlamentar, 6 o gabinete que efetivamente governa. Bsse gabinete vem do Parlamento. O Parlamento
vem da eleição direta, da escolha do povo. O Presidente da República, nesse regime, não tem a importancia, não tem a soma de poderes, não tem esses atributos que lho diio at6 o aspecto de uin ditador constitucional, no regime presidencial. E como impedir que o povo
se manifesto Iivrcmonte por elciçião direta, para a escolha
dhsse homem que afinal de contas, enfeixa tantos poderes
na NngBo?
O SR. CARLOS REIS
O povo, qiirindo vota nos seus representnntcs, coqo so dnrá com o Conselho Federal, j6 sabe
que a eles cabe cr atribuiçiio do votar no Presidente da República.
O SR. ALOÍSIO FILHO
Mas quando o povo elege
Bsses representantes, a questão presidencial ainda não está
posta..
O SR. ZOROASTRO
G O ~ IA Muito bem. V. Ex. respondeu vitoriosamente ao aparte.
O SR. ALOÍSIO FILHO - . . ainda não sabe qual o
candidato que serve melhor aos interesses, As aspirações nacionais.
A questão é que, no regime presidencial, o Presidente da
República interessa. No regime parlamentar, o Presidente da
República não interessa ao povo quanto A sua escolha, porquê é o gabinete que realmente governa, e como essa eleição
direta 6 da essência do regime presidencial ou melhor, a
eleição indireta não deve existir dentro de um regime presidencial, é um absurdo o que se quer introduzir na futura
Constituição.
O SR. W S
REIS Nesto ponto, discordo de V. Ex.
O SR. ALOÍSIO FILHO
O que vemos nos tratadistas, apologistas do sistema parlamentar. é o cuidado
de diminuirem a fbrqa do Parlamento, do gabinete, prestigiaado o Presidente, emprestando uma soma maior de pode-
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res a êsse homem, criando, por assim dizer, dentro do regime parlamentar, uma autoridade pessoal forte. Propugnam alguns dêsses tratadistas que a eleição, então, se faça
direta.
Dentro da doutrina parlamentarista, encontramos várias opiniões, no sentido de que a eleição possa ser direta.
O SR. CNILOS REIS
Não é ainda da essenoia do regime
parlamentar. como pensa V. Ex., a eleição indireta.
O SR. ALOÍSIO FILHO
Preste V. Ex. atenção ao que
digo. Tratadistas e publicistas, preocupados com os apontados males do parlamentarismo, têm procurado o reforçamento da autoridade do Presidente da República, e em vista
disso, chegam a aceitar a eleição direta.
Assim, a conclusão é esta: onde o Presidente governa
eleição vinda do povo; onde o gabinete governa - eleieão
indireta.
Não compreendo - e insisto em chamar a atenção dos
Srs. Constituintes para êsse ponto
que se possa admitir o regime presidencial com esse absurdo de eleição indireta, feita, ainda mais, por um processo que absolutame-nfa
não há de atender, se vitorioso, ás aspirações e aos in-,
terêsses nacionais. E vamos até buscar os motivos dessa
justificação, e nZo encontramos razão que satisfaça.
O SR. ZOROASTRO
GOUVEIA 3 fascismo disfarçado.
O SR. CAFGOS REIS
Pergunto se a eleição djreta que
houve até agora correspondeu Bs aspira~õesnacionais.
O SR. CLEMEN? MARIANI
Não houve eleição de
Presrdente, no Bras11. O Congresso sempre é que elegeu.
O SR. CARLOS REIS Tivemos tr8s memor8veis campanhas nesses qubrenta anos de Repiiblica: a campanha clvilista, a da Reação Republicana e a da Aliança Liberal.
E V. Ex. negará que e s s a
O SR. ALOfSIO FILHO
campanhas niio tenham sido bteis ao Pais? O SR. CARLOSREIS
Oteis, por um lado; mas por outro,
trouxeram grande soma de decepções aos seus paladinos.
O SR. ALOíSIO FILHO
$ste A, Sr. Presidente, meu
ponto de vista, dentro das minhas convioções parlamentaristas.
Para que não seja forcado algum dos meus nobres colegas ti demorar mais na Casa, vou me referir ligeiramente
ao altirno tema que desejo versar.
O SR. CARLOSREIS
V. Ex..~ O C O Unuma emenda minha
e de minha bancada; estou, por isso, no dever cívico e moral
de defendê-la.
O SR. ALOfSIO FaEO - V. Ex. está muito bem cumprindo o seu dever cfvico e moral. Não tive e não tenho,
outrossim, a veleidade de querer convencer V. Ex. de que, no
regime presidencial, a eleição deve ser direta.
O outro ponto, a que me refiro, B o divbrcio.
A Constituição que a3 vem será, seguramente, um retrocesso, sobre ser um triste atestado de incultura do nosso
pais, ?e trouxer, entre os seus dispositivos, &te que firma
a indissolubilidade do vinculo matrimonial.
O SR. ZORO~~TRO
OOUPEXA
E a s ' o u t m emendas uitramontbrias.
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O SR. ALOISIO FILHO
De principio, reconheçamos
o seguinte: a Constituiçáo de 1891 não cogitava do assunto, por este ou aquele motivo, que não vem a pelo saber.
Ao menos, mantivessemos essa situação e não cogitássemos de
incluir, no texto constitucional. um princfpio que não pode
vingar por ofender ás tradi~õesde cuI>ura e de civilizacão
do Brasil. E se ele não f6r derrotado ainda neste recinto
como pressinto que não o seja
dentro de poucos anos estara afrontando fortemente o pais, porque todo Ble será um
clamor s6 a favor do divbrcio.
O SR. LEOCIOGALRÁo
Não afrontou ate aqui: não
afrontar8 mais.
O SR. ZOROABTRD
GOUVEIA jÉ: que as ligas deítorais
católicas querem aproveitar a oportunidade.
O SR. ALOfSIO FILHO
Não vou descer a minficias,
nem ás razões da campanha a favor ou contra o divórcio.
O argumento frequente e principal contra o divdrcio t! que
ele desagrega e desmoraliza a familia.
Desejava saber como a farnilia se ressentira mais: se
existinda o divórcio ou se persistindo a solugão insuportável do desquite..
O SR. CARLOS REIS
Ésse argumeato contra o div6rcio
13 na verdade fraco. O argumento que se pode invocar contra o divórcio (! o do individuo adquirir a incorrigibilidade
divorcista, como acontece na Norte America.
O SR. ALOfSIO FILHO
8 uma fantazia. isso. 6 um
fantasma.
A lei não pode ser feita contra a natureza.
O que se verifica é que os advers6rios do div6rcio. spndc
partidários do desquite, reconhecem a dissolubilidade do vinporquê ninguèn diga que continúa incula matrimonial
dissol~velo vinculo do casamento, quando a razão dessa
união já desapareceu com a extinção da confian~areciproca,
uma vez que náo pode haver mais amor, sentimento de afeição entre homem e mulher.
O SR. CARLOSREIS Mas, ai 6 admitido o casamento n3
conceito de um contrato geral, quando V. Ex. srbe que o
casamento é um contrato szci generis, por sua natureza.
O SR. ALOISIO FILEI0
Contrato sui generis por sua
n a t ~ e z a ,em que ambos os contratantes entram com iauais
direitos e deveres.
O SR. CARLOS
REIS- O capital com que a mulher entra
para Asse contrato não pode ser restituido quando desfeito o
mesmo confxáto pelo divórcio.
O SR. AC~RCIO
T&RREÇ OS que querem o divórcio n:,
Brasil, desejam-no na lei civfl.
O SR. ALOÍSIO FiLHO
Para não demorar minhas
considerações, vou reduzir a questão a uma exqr$ssão, digamos assim, matemática, -0 div6rcio pode originar duas
uniões lícitas; quer dizer, o divórcio contribue para a felicidade de quatro pessoas. O desquite concorre para duas
uniões ilicitas. 13 o caso, agora, de perguntar: Que interessa
mais á sociedade - a uniao licita ou a união ilfcita?
O SR.ZOROASTRO
GOUVEIA
- A sociedade interessa o divórcio, mas ao clero interessa a indissolubilidade, para man-
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ter-se pelo sofrimento, que faz as mulheres procurarem o
confessionãrio
O SR. ALOÍSIO FILE0 - Estou admitindo o divórcio
*ara libertar o homem e a mulher do jugo de uma indissolubilidade, que o desquite, afinal, institue. Os adversáriosdo
divórcio, pregoeiros do desquite, reconhecem que, praticamente, o casamento acaba, quando se dá o desquite. Entretanto, chegam a este absurdo de admitir que homem e mulher que não podem mais coexistir, porque faltam as razões
para essa coexist6ncia, devam passar o resto da vida nesta
angastia e neste sofrimento de nao possuirem ti liberdade de
encontrar ainda, noutro casamento, a felicidade que Ibes
faltou no primeiro.
-- O SR. AC~RCIO
T~RRES 0s que se opõem ao divórcio se
apegam tambdm á situação em que ficariam os filhos dos divorciados, A êsses, Darece, poderiamos responder apontando
os filhos dos desquitados.
O SR. ALOfiSIO FILHO
Perfeitamente. A situação dos
filhos dos divorciados não 6 argumento, porquê ai temos,
todo o dia, na prática, a situação delicada dos filhos doa
desquitados.
O SR. AcúRuo T~RRES 0 s católicos se opõem ao divdrcio, porque dizem que o oasamento 6 um sacramento.
Pergunto aos oatólicos: E aqueles que n8o se casarem religiosamente, mas 56 pelo oivilt
O SR. CARLOS REIS Alihs, nao discuta. do ponto de
vista religioso mas exclusivamente juridioo.
O SR. ZOROASTRO
QOWEIA 0 6 oatblicos que 980 usem
do divbrcio.
O Sr. Presidente
Advirto ao nobre orador de que está
finda a prorrogacão que lhe foi comedida.
O SR. ALOÍSIO FILHO
Vou resumir, Sr. Presidente,
Não encaro a questão do ponto de vieta aat6lfoo.
O SR. A&CIO T~RRES NBo no8 batemos pelo div6rcio; apenas não queremos que fique aomo dispositivo wmstitucional consignada a indissolubilidade do vfnculo matrimonial.
O SR. ALOISTO FILHO
Nada tenho a ver que os
adversários do divórcio sejam oatdlicos. Não desgo a encarar o div6roio do ponto de vista dà igreja ou dos adversários da igreja. Quero considerá-lo sob o prisma da moralidade social e mostrar que há profunda incoerencia daqueles que, adversários do div6rci0, são, entretanto,
defensores do desquite, porqut3 Aste 6 o reconhecimento
completo, absoluto, irretratável de que um casamento falhou, de que homem e mulher não encontraram, naquela
união, a felicidade. Como, então, deisar que homem e
mulher vivam assim jungidos a uma união de fantasia;
apenas, porquê não há nenhuma razão mais, que a justifique, nem mesmo a razão dos filhos?
O SR. ZOROASTRO
G o m
O Direito, nesse caso, 18iharia como processo de adaptacão dos homens, porque não
disciplinaria um fato real e emergente da sociedade civil.
O SR. ALOlSIO FILHO
Quando se diz que o divóroio
oontribue para o dsecr6Udo da famflia, 6 o contrtírio Justa-
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mente, que se deve entender. O divórcio concorre para o
prestígio, para a moralidade da familia, porque reconhecer,
pelo desquite, que o casamento se desfez em desunião, 6
proclamar que a união não existe mais; e manter artificialmente essa união, como o faz o desquite, é manifestar que
o direito não dá, a esses dois seres - homem e
mulher, outra oportunidade
em que a felicidade lhes sorria
na vida.
Senhores, não posso continuar nas considerações que
vinha fazendo, em vista do adiantá'do da hora e por já estar
esgotado, segundo me comunica o Sr. Presidente.
O SR. CARLOS
REIS- Lamentamos profundamente, porque estamos ouvindo V. Ex. com imenso prazer.
O SR. ALOÍSIO FILHO - . o tempo que generosamente me fdra concedido.
Não quís senão trazer, o meu modesto contingente
ao debate constitucional, abordando algumas das questões mais interessantes, umas, atrav6s da orientação do programa do meu partido, outras, como as duas iiltimas - do
juri e do divórcio - encaradas de um ponto de vista exclusivamente pessoal. E, concluindo, dirijo aos Srs. Constituintes um apelo para que, se de fato não querem realizar
em a nova lei fundamental do Brasil isso que eu considero
uma conquista dos povos civilizados, que é o div6rci0, ao
menos tenham o cuidado de não escrever na Constituição *e
a esta altura o Brasil vai revelar ao mundo, o principio
anacrdnico e absurdo da indissolubilidade do casamento, o
que, fatalmente, colocara a nossa Pfitrirt entre os pafses de
menor cultura, porquê as nações civilizadas são divorcistas.
(Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é vivamente
cumprimentado. )
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Durante o discurso do Sr. Aloísio Filho, o
Sr. Fernandes Távora, 2 O Secretdrio, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Pacheco de Oliveira, 10 Vice-presidente.
O Sr. Presidente - Esgotado o tempo da prorrqgação.
vou levantar a Sessão, designando para n de amanhil a mesma
ORDEM W DIA

Trabalhos de ComissBo.
Levanta-se a Sessão as 18 horas e 25 minu tos.
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