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1. A idêa de separatismo no terrltorlo de Matto
Grosso (telel:,,'Tammas), 4. ::. O Ante-projecto de
Conslíí.u.i<;;ao e a. capacidade de proverem os Estados
sua organIzação judIciarJa, 5; a autonomia dos Estados e a maglstratur2., 8; a dua::ldade da magistratura. e o regimen tederativo, 15 (dIscurso do Deputado Henrique Bayma). 3. A autonomia. municipal e a org-anlzação dos munlclpios, (discurso do
Deputado Daniel de Carvalho), 17. ,..-. 4. Suspensll.o
e reabertura da Sessl!.o, 47. - ~. Origens hlstorlcas
do Brasil, 48; a orgl1nl:l;/O_o:[., do traliatllú, 5Q; a. representação protlsslonal, 51; organlzacAo do Mlnl2terlo .do Trabalho, 56; systema trlbutarlo, 57; Indemnlzacão do Amazonas pelo Acre. 58; operariado rural,
69; autonomia do Dlstricto Federal, 59; mudanca da
C2pltal Federal para Bello Horizonte. 60 (dtscur30
do Deputado Alberto Surek). 6. Autonomia do
Dlstrlcto Federal, 60; a reforma da ASlllstencla Municipla, 71 (discurso elo Deputado Henrique Dodswortb).

1. A suspensão de. jornal "O Globo" e a censura
aos dlscur30s dos Constituintes (pedido de lníorma<:ilo
do Deputado Henrique Dodsworth ao Sr. Presidente),
76; a censura aos dIscursos commettIda, exclusivamente, â Mesa. da. Ãssembléa (resposta do Sr. Presidente), 77. - 2. Compromisso e posse do Deputado
LaUl'O de Faria Santos (Esplrlto Santo), 78. 3. O
Codlgo Eleitoral e as apurações das eleIcões (demora
de apuracll.o, observaJa pelo Deputado Fernando de
Abreu), 78. - 4. O Partido Socialista de São Paulo.
79; questões sociaes e Communillmo, 80; o Soclal1smo.
8Z; Bo!chevlklsmo, 84 (dIscurso do Deputado Lacerda
Werneclt). 5. A ordem economlca. e social e as
emendaI! da. bancadatlaullsta, 85: direitos soclaes.
86; a. Constituição de Welmar: o capital e o tIlabalho,
91 (discurso do DEWutado Roberto Sl.nonsen).
8. A COnstituinte e os problemas ruraes, 94; colonl~
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zaQão e IndustrJa:ol, 97 (discurso do Deputado Matta
Machado). - 7. O Partido Socialista do Amazonas e
... Constituinte, 98; a usura, 99; populacões ruraes do
Amazonas, 100; trabalhadores bra'<llélroB, 102; povoamento, 104; o Mlnisterl() da Agricultura e OS problemas ruraes, 105; o salario, 106; dlreltos dos indlos,
108; a exploracãu do ouro no extremo Norte, 111;
a lepra, 111 (discurso do Deputado Alvaro Maia.) 8. O trabalho da COI.stl"tuinte, 115; pobreza brll.sl_
lelra, 115; lndlc~R economlcos e soclaes, 116; padrão de
vida, 119; realidades braslIeiras, 123; expansão com_
merclal. 127; educa.ção profissional, 128; as crises da
industria, 131; questões brasileiras, 133 (discurso do
Deputado Roberto Simonsen). 9. A admlnlstracll.o
da Prefeitura do Districto Federal no per lodo do Governo Provlsorlo (discurso d" D6/Putado HenrIque
Dodsworth), 136.
Sexn{;'e.lma terceira SelS.Ao

138

A censura á Imprensa e a sUSpensão do jornal
Globo" (requerimento de Informações do Deputado Acurclo Torres e outros), 140. 2 . .JuslttlcaCll.o de ausencla do Deputado Slmll.o da Cunha Pereira, 140. S. A dlscrimln:u.lll.n rlp" !"~!ld!!::, Hl;
impostos estadoaes e Impostos federaes, 146; rendas
estadoaes e rendas munlcIpaes, 148; creacll.o "e rfqueza, 150-; tutela polltlca aos Estados. 151; Impostos
dlrectos e Impostos indlrectos. 153; re&trlcções á capacidade tributaria. 153 (discurso do Deputado Alde
Sampaio). 4. A censura ã Imprensa e a suspensão do jornal ~O Globo" (requerimento de urgencla
para a discussão e votação lio requerimento do Deputado Acurc10 Torres e outros; approvado), 155; dis_
cussão do requerimento do Deputado Acurclo Torres:
discursos dos Deputados Acurcio Torres, 157, Lemgruber Fl1ho, 159, Kerglnaldo Cavalcanti, 161, MedeirOS Netto, 162, Daniel de Carvalho. 167, Soares Filho,
168, Fernando Mag-alh~es, 169• .José de Sá, 171, Aloysio F'llho, 174, Henrique Dodsworth, 176. Abelardo
MarInho, 179, Campos do Amaral, 180; rejelcl!.o do re_
querimento, 182; declarações de voto, 183. ~. A
:3.evoluçll.o de 1930 e o Governo Provlsorio (dIscurso
do Dep'Itado Clemente Medrado), 183. 6. O ensino
religioso nas escolas (discurso do Deputado AdroaJ.do
Costa), 186.
~.

~O

199
1. Constituintes partldnrlos da Dlctadura e ConstitulnteQ a eUa contrarias (observações do Deputado
Carneiro de Rezende), 200. :lo A censura ã Imprensa e a suspensão d'·O Globo" (de~laração de so-

VJI

íldarledade do Deputado Hugo Napoleão com o reQuerimento Acurclo Torres, 201; carta do dlrector de
uo Globo", Ilda pelo Deputado Henrique Dodsworth),
201. - 3.
tender da Assemblêa e a censura aos dis_
cursos dos Co.lstltulntee (rectlflcaçã.o do Deputado
Fernan(10 Maga1hã.es, 204; explicação do Sr. Preslel"n te; aparte do DeIJutado Raul Btttencourt ao discurso do Deputado Fernando Magalhães, 206). A liberdade de consclencla e de manifeslacã.o de pemll\mento (expltcaçã.o do Deputado Campos do Amaral),
206. - 4. Voto de pesar pelo falleclmento do DI'. Joll.o
Perneta e a transc:-Ipção, no ~Dlarlo da Assemblêa".
de seu trabalho "Constltul<;ão Republicana" (requerimento do Deputado Idallo Sardemberg: approvado
quanto ao voto de pesar), 208. :.. A Revolução
de 1930 e o Governo Provlsorlo (carta do ex-Ministro
das Relações Exteriores ao Deputado Raul Fernandes
e resposta de S. Ex., 209; :'lova carta do Sr. Dr. O<>tavlo Mangabeira: lidas pelo Deputado Aloysio Filho.
216). 5. A liberdade de consciencla. o trabalho e
as organizações patronaes e operarias (discurso do
Deputado Antonio Covello). 225. - 6. A administração
da Prefeitura do Dlstrlcto Federal no perlodo do Go_
verno Prvolsorto e a creac!\,o de cargos novos (d!scurso
do Depu t&.c1v H .. nrique lJodsworth). 238. ...
Medi_
cina e hy~lene soclaes (discurso do Deputado Pachl!co
e Silva), 262.

°
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t. A censura á. Imprensa e o decreto de reajustamento economlco (declaração do Sr. Oswaldo Aranba
de nunc ase haver Interessado para que sobre esse
decreto se exercesse a cenllura: eommunlcada. pelo
Deputado Henrique Dodsworth), 270. 2 .. 0 projecto ele reforma da Ass!stenc!a Municipal (parecer do
Deputado Leitão da Cunha, !ldo por S. Ex. no Con_
selho ConMultlvo), 270. 3. A censura á. Imprensa
e a Ilusp"nsll.o do jornll~ "O Globo" (declaração do
Deputado Joll.o Vltllca fllvoravel ao requerimento
Acurclo Torr<1s), 271. - 4. A IdGa de separatismo no
terrltorlo de Matto Grosso (telegrammas), 272. IS.
Vvto de p",;nr pelo fa!leclml'nto da hlstorlograpbo ~'a
tharlnense DI'. Josê Arthur Bolteux (requerimento
do Deputado Nereu Ramos e outros; approvado). 276.
6. A penl!· de morte e o contlsco (discurso do Deputado Theotonlo Monteiro de Barros), 276. - '1. Votaçi10 da llarte do requerimento do Deputado Idallo
Sardemberg e outros pedindo a publicação no "Dlarl~ da Assembléa", do trabalho "Constituição Rl'tpubllcana~, do DI'.
João Perneta; approvado), 285. 8. A pena de morte e O confisco (continuação:> do é:is_
curso do Deputado Theotonlo MonteIro de Barros).

VItl

Pa,r..
285. - 9. A censura á Imprensa e a suspensão do
jornal "O Globo"; o Partido Republicano Mineiro (Justlt'lcaçil.o de voto tavoravel ao requerlmen to Acurclo
Torres. pelo Deputado Daniel de Carvalh.o). 290. 1.C. A liberdade de consclencla e a detenção de operarios na Ilha dos Porcos e na Colonla dos Dóis Rios
(dl~curso do Deputado Acyr de M<:delros), 300.
Sexage~bnA

Mextn

ScaxAo

1.. A censura á Imprensa e a censura a discursos
dos Constituintes, e leitura de trechos de discurso do
ex-Deputado Antunes Maciel (Ministro da Justiça).
pelo Deputado Henrique Dodsworth. 306; carta do dlrector do "D'arfo da Noite" ao Chete do Governo Provlsorl". lida pelo Deputa!".o ,Acurclo Torres. 310; ap.
pE:llo do Sr. Presidente para que não c"ntinuem a ser
proferidos. "Sobre a Actll.-, dIscursos que com ella
nll.o se relacIonem. 318. - :t. RectLfIca<;ll.o de apartes
p"lo Deputado Campos do Amaral. 313. 3. Prorogação. por vinte dias. do prazo para a apresentação
do parecer da Commlssão Constitucional llobre o Anteprojecto de ConstitulcAo (requerimento do Deputado
Carlos Maxlrnlllano; approvado). 313. A cenuura á
Imprensa e a pUDucaçao de dillcursos dos Constituin.
tes em jornaes (communlca.çl.o do Sr. Prellldente. de
providencIas por S. Ex. requeridas ao Governo e
mandadas pÔr em pratica), 314. 4. Penuria polltlca produzida no Palz pela. submissão do Legislativo
ao Executivo. 314; o Deputado Agamemnon de Mago.·
lhães e outros na propugnacll.o do Parlamentarismo.
315; o Povo e a dlrec<,;llo poUtlca do Brallll. 316; o
Presidencialismo e a Democracia. 317 (discurso do
Deputado Ferreira de Sousa). ti. Voto de pesar
pelo faJIeclmento. em e"l1io, do Dl'. "'Valdf'mar Rlpoll
(requ~rlmento do Deputado Acurclo Torrea e outros;
discursos dos Deputados Ãscanlo Tublno, Acurclo
Torres e Adroaldo Costa; approvado), 329. - 6. A Domocracla e as populações ruraes do Brasil. 322; ll.
ordem economlca organizada conforme a.! necessidades da vida nacional, 326; ao Constltu1cAo de 1891 e um
typO novo de Federa<;;llo brasileira. 326 (discurso do
Deputado Domingos Vellasoo). '1. Os problemas
de ImmlgraçlLo no Brasil. 328; immlgraclLo do Il"ak e a
nece~sldade nacional de selecll1i.o d(j Immlgrar.te. 329;
a Liga das Nacões e a remessa, para o Brasil. de Indlvlduos Indesejavels nall nações eur()pêas. 330; o negro
em Portugal ~ no Brallll. 331; 5. unlt'lcação do Bl'asli,
tuncçAo da econOmia e da rellg1lLo, 333; a vinda de
negros para o Brasil, 334; Chinezes e Hlndo.s. 336; os
J&.ponezes. sua superior organlzacl\.o e sua ada_
ptabllldade á vida brasiltl1ra, 337; o esplrlto nacional
japonez dos japonezes domicilIados no Brasll. 345; a
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emenda bll.hlana sobre a Immlgraçll.o aslatlca, 353
(discurso do Deputado Arthur Nelva). - 8. Pollt1ca
do Paraná (discurso do Deputado Antonio Jorge). 355.
D. R"unlll.o da Commlssão de Pollcla, 360.
37'0

1. O voto de pesar pelo falleclmento do Dl'. Waldemar Rlpo!! (discurso do Deputado Abreu SQdré),
362. 2. Communlcaçll.o do Deputado Antonio Carlos, Presidente da Assembléa, de não poder compa_
recer a algumas sessões, por motivo de mol~stla,
363. 3. A volta do terrltorlo do Acre ao regimen
prefeltural (telegrammas), 363. 4. Voto de pesar
pelo fa.lJeclmentú do General BenjamIn Llberato Bat"roso (requerimento do Dllputado Pontes Vieira e outros,
;;ü;;, oilscursos dos Depuados FIFC'l1elredo Rorl"'~ues, 3ii6,
Abelardo MarInho, 368; approvado). ~. De&~::lo d::.
Revolução de 1930, 371; slgni!1caç1l.o do que seja espirito r"vol uclonar!o, 373; nfoo reallzaçll.o da obra promettlda pela Revoluçll.o de 1930 e o ..tntu quo anterevoluclonarlo, 374; eleiç1l.o do Presidente da ReIlu.
bUca, 375; necessIdade da programma renovador, relativamente á. Constltulçll.o de 1891, 375 (discurso do
D':!:,'!t"do M.,11t> l<'ranco). 6. Erros do plano paUtico e social da Constltuiçll.o de 1891, 377; a adminIstraçã.o municipal. 380; os Conlltitulntes de 1890 e a 1:'ederacll.o, ~82; o sertanejo e o DIreito Publico, 383; dever brasileiro de renuncia á. como saudade do immigrante, daqulllo Que é de além-mar, 386; civil1zs.<:ll.o
brasileira. 389; representaç1l.o dos Estados e representação da Naçll.o, 390; destlnos naturaes da naclO.
nalldade, 392; unlflcaçll.o do Direito, discriminação das
rendas e unidade da magistratura, 393 (dIscurso do
Deputado Barreto Campello). 7. Episodio de um
movimento grévlsta em Nictheroy e e:r:poslc;:1l.0 de eonvlcções ldeologlcaa (discurso do Deputado Aeyr M~
delros), 404.
~lD

1. Rectlflcac;:1l.o de uma emenda pelo Deputado
Arruda Camara, 420. - Nota do Mlnlsterlo da VIll.C;:1l.o
a proposlto da carta do director do ~Dlario da No!te"
ao Chefe do Governo Provlsorlo, sobre a discussilO,
nos jornaes, dos netos do Ministro José Amerlco de
Almeida, lida pelo Deputado Odon Bezerra, 420. - ::.
A descentrallza"ll.o s.dministratlva do Acre e a auto_
nomia dOR seus municiplos (expllcaçll.o do Det>1t~ado
Alberto Dlnlz), 422. - 3. Supposto Incidente entre o
Presidente da Commlssll.o Constitucional e o Deputado
Euvaldo Lodi (desmentido por este, 422; expllca"ão do
Deputado Abelardo Marinho, 423). 4. Mudança da

x

Capital Federal (dIscurso do Deputalto José Honorato), 423. - 5. A fund~ão de unlv(:rsldades e ei>tabelecimentos de enslnQ superior nos Estados (discurso
e emenda do Deputado Matta Macn1Jdo). 436. 6.
A. admlnfstracão da Prefeitura do Distrlcto Federal
no .,,,rio""o <.lo Governo Provlsor!o e a au~onomla do
Districto Federal (discurso do Depu tado J ones Ro~r.a
em resposta ao Deputado Henrique Dodsv, ;;=t 1.) , 437.
- Contradicta do Deputado Henrique Dodsworth, 4:>5.
_ '1. Liberdade de associaç,ão }lara deCesa das condL.
~ões de trabalho, sem tutella do Poder Publico. e direito de gréve fsento de medidas coercitivas, 456;
manifesto do partido prolatario do Estado do Rio, 457
(emenda. leftura e dfsc>;rso pelo Deputado Acyr Madelros). - 8. A nota do Mlnlflt"rlo da VlaClío a pro_
posito da carta do director do -Diario da NoHe n ao
Chefe do Governo Provisorio (commentarlos do De1)\1tado Ruy santiago a subentendida reterenc1á a S. Ex.
e ao coro!lel Avila Lins), 469.
Se:Qlge!'bIUI

nona

Se8lIJlo

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

...... A. éi.dm:n:=t:"~c!o

dI) :M'fl'liAtrr• .ToRé Amerlco de

Almeida e o discurso do Deputado Ruy Santiago (repto do Sr. Ministro. lido pelo Deputado Irenêo Jotrlly).
476. :=. Int1maçli.o ao- supplente de Deputado plau.
hyecse Sezetredo Pacheco para comparpcer á policia
(telegramma do supplente S. Pacheco ao Sr. Pre.
sidente da. Assemblêa e communlcacli.o do Sr. PresIdente ao Interventor do Piauhy). 477. - 3. A não
convocalJão de sesslto da Assembléa do dia 10 ao dIa
15 de Fevereiro (requerimento do Deputado Edwald
Possólo), 477 - 4. O chamado do suppl"nte Seze!redo
Pacheco á pol1c1~ e a actuação da política. do Intarventar Landry Salles no Plauhy (commentarius do DePUtado Hugo Napoleã.o, mostrando deverem gozar oe sup_
plentes as immunidades parlamentares conferidas aos
Deputados), 478. Declaração do Sr. PreSidente de
que, quanto ás immunidades, o Regimento, expressamente, nã.o lhe attrfbue providencia. em se tratando de
supplente. 480. IS. O movlmentv grévlsta de Nictheroy (pedido do Deputado Acy:: Medeiros á Mesa.
sobre se tomou providencias a proposito do cerceamento de sua liberdade naquel1a occasiil.o; re:lposta do)
Sr. Presidente), 480. 6.
O operarIado brasileiro
e as correntes doutrinarias Ana.rchismo, Commu_
nlsmo e Socialismo (dfscurp.o do Depu tado João Vltaca) , 481. - '1. O caso da. gréve de Nictheroy e as
immunidades pa.rlamentares (contestaçã.o pelo Deputado Prado Kelly a que haja softrldo o Deputado
Acyr Madeiro!! 4.ualquer constrangimento em sua 11lJerdade), 486. - 8. O Partido Liberal do Rio Grande

4'15

XI
Paga:.

do Sul e a continuidade do regJmen presIdencIal na
organização G.o Paiz (dIscur~u do Deputado Ascanlo
Tubilw), 487. D. A não convocação de sessão da
Assembléa do dia 10 ao dia 15 de Fevereiro (votar,;ão
do requerImento do Deputado Edwald POBHolo e ou_
tros; apprfJvado), 490. 10. A autonomIa do Dlstrlcto Fedéral e a admlnistracão da Prefeitura n")
periodo do Governo Provlsorlo (discurso do Deputado
Jones Rocha), 496. 11. O exerciclo das funcções
admlnIsüativas pelo Poder Execut!vo através oIto Ministerlos, 519; uma lei percentual dos orçamentos, votada no principio de cada legislatura, por quatro an_
nos, 522; detlclÚl de varlos orçamentos, 525; o decreto
do Reajustamento Economlco, 528; situação financeira do Brasil, 532; suggestões para a substituição do
decreto de reajustamento economico, 536 (discurso
do Deputado Mario Ramos). U. A administração
da Dlrectorla Geral de Engenharia do D. Federal
(carta do Capitão Delso Fonseca, lida pelo Deputado
Âgenor Monte), 538. 13. Â Internação obrlgatot"Ja.
de indlgent'Js e de mendigos em estabelecimentos federaes, estadoaes ou munlcipaes (justificação olc
emenda, pejo Deputado Antonio Pennafort), 543.

1. Voto de pesar pelo fallecimento dos amazonenses Bernardo Azevedo da Silva Ramos e Antonio
GuerreIro Antony (requerImento do Deputado Lutz:
Tlrelll e nutros; approvado), 546. - :: • .A organização
judiciarla e a capacidade dos Estd.dos para legislar >l.,_
bre o processo (discurso do Deputado HenrIque Bayma), 546. 3. O movImento grevista de Nlctheroy
e o Deputado Acyr Medeiros (declaração do Sr. PresIdente de considerar encerr'l.do o assumpto, em vista
das explieações do Deputado Prado Kel1y, dadas em
nome do Interventor do Rio de Janeiro), 555. 4.
A admlnistraç1l.o do Ministro José Amprlco de Almeida
(resposta e commentarlos do D(;putado Ruy Sar,Uago
ao repto de S. Ex.), 555. -:>. O trabalho das missões religiosas, especialmente dOR jesultas, nas fronteiras e em todo o Brasil (dbcurs') do Deputado Alvaro
Mala), 559. 11. A representaç..o profissional, 563;
o SyndicallsmQ e o Corporativismo, 569; a Democracia no Brasll, 576; a representação po!lti~a das classes, 578; o objectlvo do Governo Provisorio dando organiza~ão á>l classes operarias e patronaes, ERI; attltude
de rep,'esentante d .. grupo da.s prcZlssões liberaes na
Assemblêa Constlutintó, 584 (discurso do Deputado PI_
nheiro Lima). 't _ Defesa da administração do Ministro José Amerlco de Almeida (discurso do Deputado Irenllo JotfllY), 587.
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Presidência dos Srs. Antônio Carlos, Presidente; Pacheco de
Oliveira, 1" Vice-Presidente e Cristóvão Barcelos, 2° Vicel'resiliente.

1.
Ás 14 horas, comparecem os Srs. :
Antônio Carlos, Pach::co d~ Oliveira, Cristóvão Barcelos,
Tomaz Lõbo, F~rnandes Távora, Clementino Lisboa, Valdemar
Mota, Álvaro Maia, Cunha Melo, Luiz TireIli, Alfredo da :'tfata.
Mário Chermont, Leandro Pinheiro, Lino Machado, Magalhães
de Almeida. Rodrigues Moreira, Costa FerIlandes, Adolfo 50a"res, Gotlofredo Viana, Luiz Sucupira, José Borba. Leão Sam·paio, Pontes Vieira, Xavier de Oliveira, Kerginaldo Cavalcanti,
Alberto RoseiJi, Velo$o Borges, Irenêo Joffilr, Pereira Lima,
Agamenon Magalhães, Arruda Falcão, Solano da Cunha, Arruda Cama!'a, ..\t"naião Bastos, José Sá, Aiàe Sampaio. ;;;ilIJõe~
Barbosa, Góis Monteiro, Valente de Lima, Izidro Vasconc':los, Guedes Nogueira, Antônio Machado, Rodrigues Déria,
Deodato Maia, J. .J. Seabra, PríSco Paraíso, Medeiros Neto,
Artur Neiva, Edgard Sanches, Alfredo I\Iascarenhas, Leôn.:io
Galrão, Átila Amaral, Homero Pires, Gileno Amado, Negr~iros
Falcão, Aloísio Fil.ho, Arnold Silva, Lauro Passos, Godof,'edo
Menezes, Henrique Dod~worth, Rui Santiago, Amaral Peixoto,
Sampaio Correia, Olegário Mariano. Prado Rell:-, Raul Fernandes, Acúrcio Tôrres, Fernando Magalhães, José Eduarf1{).
Gwyer de Azevedo, Cardoso de I\lelo, Bias Fodes, :Uarlins
Soares, Augusto de Lima, Negrão de Lima, Gabriel Passo~,
Augusto Vl<:gas. Mata Machado, Odilon B!'aga, Vieira Marques, Clemente Medrado, Simão da Cunha, João Beraldo, Cristiano Machado, Policarpo Viotti, Daniel de Carvalho, Levinrlo
· Coelho. Aleixo Paraguassú, Valdomiro Magalhães, Campos
do Amaral, Carneiro de Rezende, Jaques Montandon, Alfintara
Machado, Teotonio Monteiro de Barros, Barros PenteaaJ, l\Iorais Andrade, Almeida Camargo, Mário Whately, Guarací Silceira, Hipólito do Rêgo, José Ulpiano, Lacerda Werneck, Antônio CovelIo, C.ardoso de Melo Neto, Henrique Bayma, .1o,,(~
Honorato, Domingos Velasco, Nero de Macedo, Francisco Vi.lanova, Plínio 1'ourinho, Lacerda Pinto, Antônio Jorge, Idálio
Sardemberg, Nereu Ra.mos, Arão Rebelo, Frederico Wolfen.. butell, Renato Barbosa, Demétrio Xavier, Vítro Russomano.
Ascanio 'l'uhino. Fanfa Ribas, Argemiro Dornelies, droalrlo
da Costa, Alberto Diniz, Cunha Vasconcelos, Ferreira Neto,
Gilbert Gaupira, Vasco de Toledo, Antônio Rodrigues, Valdemar ReikdaI. Martins e Silva, Francisco Moura, Antônio
·Pennarart. Sebastião de Oliveira, João Vitáca, Alberto SUI.'ek,
Edwald Possolo. Guilherme PIaster, Eugênio Monteiro de
·Barros, Edmar .Carvalho, Mário Manhães, Ricardo Machado,
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João Pinheiro, Pedro Rache, Alexandre Siciliano, Euvaldo
Lodi. Mário Ramos, Pacheco e Silva, Rocha Faria. Roberto 81monsen, Pinheiro Lima, Leví Carneiro, Abelardo Mar,inho,
Morais Paiva. (154.)

o Sr. Prlosidente - A lista de presença acusa o comparecimento de 154 Sr;;. Deputados.
Está abr,l'la a f-\I'ssáo.

o Sr. Clementino Lishoa (3° Secretário. servindo de 2°),
procede á leitura da ata da sessão antecedeIlte, a qual é, sem
observações, aprovada.
O Sr. Presidente -

Passa-se á jritura do Expediente.

O Sr. Tomaz Lóho (10 Secretário), procede á leitura do
seguinte
EXPEDIENTE
Telegramas:
De Aquiàauana - Estado de Mato Grosso - Presidente
Assembléia Nacional Constituinte - Rio:
"O Prefeito, o·r; membros do Conselho Consultivo Municipal, as autoridades Estadoais e os habitantes dêste Município vêm trazer ao conheciment.o dessa augusta Assembléia
por intermedio de V. Ex. o seu categórico e uníssono protesto
contra a idéia patrocinada por alguns políticos descontentes
d~ ~~!l~T"~~fia d~ e~! d~ ~~~t0ê7vS3v dá. 5üã. CCf.}Jitai ue 1nouo a
constituir um território federal. Nenhum motivo de ordem
administrativa justificaria essa prejucialissima idéia que só
encont!'a acolhimento no animo das pessoas apaixonadas e divorciadas da atual situacão política do País. O interventor federal DI'. Leonidas de Matos tem cumprido os seus deveres
de Chefe de Estado com escrupulo e honestidade que todos
lhe reconhe~em fazendo uma adminietração verdadeiramente
patriotica e progressista como tem perfeito conhecimento a
bancada matogrossense. Não há portanto motivo para que
pleiteie a conversão da zona sul em território Federal, uma
vez que o Govêrnu está atendendo com solicitude como lhe
cumpre a todas as suas necessidades e se empenha por melhorar sempre que póde e de acôrdo com os recursos de que o
Estado dispõe seus serviços públicos. Os órgãos do Governo Municipal e os habitantes dêste município em tais
condições por intermedio de V. Ex. levam á Assembléia Nacional Constituinte o seu mais veemente protesto á idéia
separatista referidrJ. Saudações atenciosas. - Manoel Alves
de Arruda, Prefeil.o Municipal. - Francisco Fernandee Tamaya Filho, primeiro suplente juiz direito. - Rodolfo Lima
e Silva. - Tenente Emilio Knropanauski, delegado polícia.
-!.Hurnberto Alves Correia, coletor federal. - António Castelo Chaves. coletor estadual. - .4.lcebiades José Leite, segundo tabelião interino. - DurvaL Carlos de Oliveira. - Triandafulo Frio.ndafílides Romaris de Oliveira. - Luiz Mon- '
teiro. - Man1lel J ()Ó.o Nepomuceno .
- De Coxim - Estado de Mato Grosso - Presidente Assembléi& Nacional Constituinte - Rio:
"Chegando hoje nosso conhecimento manifesto separatista lançado Cidade Campo Grande incluindo êste rico município zona mencionada revelia sua população que deseja
ver Mato Grosso unido, próspero, afastado agitação pequeno
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elemento descontente se agita Cidade Campo Grande intuito
exclusivo predominar, empolgar posições políticas vimos protestar perante altos poderes República nosso Estado confiante
Drs. Getúlio Vargas, e L ionidas Matos, ora dirigem país êste
Estado, saberão defender êste rico patrimÓnio que SÓ será
grandioso bem ligado para riquissimo tradicional Cuiabá todo
norte b.erco ilústre filhos. tudo têm feito pela prosperidade
deste rICO pedaço dC? B~asll. Temos h~nr'a comunicar qU:3 a
exemplo outros mUIllcípIOS acabamos criar aqui Liga por Mato
Grosso Unido tem por fim tr'lbalhar e defender autonomia
Estado. Atenciosas saudações. - Jorge Castilho, Prefeito. _
Affonso Campos, Juiz Direito. - E. Franco, Promotor. - Lindolfo OlJiveira, Tabelião. - Viria to Bandeira, Delegado. _
Joaquim Cardeal, Tesoureiro Municipal. - Daniel Cesário,
Coletor Esladual. - Laurentino Figueiredo, Escrivão Coletoria. - Lino Oliveira, Secretario Prefeitura. - Sebastião
Diniz, Porteiro Auditoria. -Garcez Ferreira Leão, dentista.
- Miguel Lopes, oficial de justiça. - Alfredo Serejo, profe,,Sal'. Frederico Lemos, comandante destacamento. - Oficial de justiça Alfredo Sereio. - Hugo Mendes, carcereiro da
cadeia pública. - Anronio Rocha. - Elias Atala, comerciante. - Et'aristo de Albuquerque Filho. - Vicente Ferreira.
- Balbino Jorge de Sant'Anna. - Joaquim Ccsário. - Lourival Aza.mbuja. - Ladisláu Gonçalves, ourives. - Aquilino
Alves. - Manoel Ant6nio Oliveira. - Oscar Filgueiras Coelho. - Pedro Mendes, fazendeiro. - António Mourão, fazendeiro. - Agenor Fontoura, fazendeiro. - Brigido Gonçalves,
- Ovidio Coelho, fiscal minas. - Durval Coelho, farmaceutico. - Oswaldo Coelho. - Sebastião Alves. - Lino Albuquerque. - Mario Ma:rcondes Sant'Anna, fazendeiro. -- Floícn.cio l'ieira. L()pe~, escrivão delegacia. - D~lmirf) Bandeira. - José Mourão, professor. - Esther Oliveira, comerciante. - Iraldo Figueiredo, acougueiro. - Paulino Mariano, guarda fio. - Ant~nor Mariano. - Pedro Alvarenga, professor. - Henrique Oliveira, sub-delegado Piriquy. - Jorge
Dario, sub-delegado Jaurú. - Antonio Cardeal, sub-delegado
Rio Verde. - Porfririo Gonçalves, juiz paz Rio Verde.
Thomaz Barbosa, escrivão Rio Verde. - Leonidio Santos, professor. - Camilo Bomfim, coletor municipal Camapuan. João Sebastião Benevides, empregado no comércio. - Eremita Oliveira Castilho. - Jeronyma Garcia Filha. - J andyara Silva . ..
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o Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente.
Tem'a palavra o Sr. Henrique Bayma.
O Sr. Henrique Bayma - Sr. Pr~sidcnte. circunsc.rito é o
assunto a cujo respeito pretendo apresentar á Assembl~ia Nacional Constituinte algumas considerações, em desempenho
de incumbência recebida dos meus companheiros, a qual bem
desejaria eu houvesse cabido a ombros mais fortes.
Contido dentro de limites estreitos, o assunto l'nCilrTa. entretanto, ponto vital para a 4:Jxistência da Federação, e contém
matéria da mais alta importancia para a garantia dos direitos de todos nós, da nussa tranquilidade como individuüs,
Ou da intar.gihí!idade de nosso círculo de ação como cidadãos.
O anteprojeto de Constituição da República retira aos Estados a capacidade de proverem á sua Drganização judiciária,
deixando-lhes, apenas, o poder de providenciar a re~peito da

-6divisão judiciária e de nomear as pessoas que devem preencher os cargos. Além disso, transfere dos Estados para a
União a faculdade de legislar sôbre o processo.
Não direi, Sr. Presidente, que pretenda examinar, em
nome da bancada de São Paulo - se ôsses preceitos são os
mais convenientes, Oll não, á vida da República e á administração da Ju::;li0a. Não vou estabelecer' c.ma indagação porquê, prezando allamente as opiniões divC'I'genles, em campo
que tem sido tão brilhant.e e exalJst.ivamente lavrado desde a
Constituinte Republicana de 1891, nós, data venia, não temos
nenhuma dúvida de que os preceitos do anteprojeto mutilam
o Estado federativo, reduzem-no á posiC;Ílo de província, colocam-no na situação em que se achavam, ao tempo do Ato
Adicional de 1834. Tais dispositivos não se justificam diante
dos preceitos doutrinários, diante dos prin~fpios teóricos e,
igualmente, devem ser repudiados pelas consequências danosas, e altamente prejudiciais que viriam trazer, determinando
um nível de distribuição de Justiça muito mais baixo do que
aquele que hoje temos.
~ste o assunto que me cabe tratar.
Antes de mais nada, desejo prevenir os males q1.W poderiam decorrer de má interpretação àe palavras. Não se fale
em "dualidade de Justiça" - peço eu licença para mencionai
-- porquê a J usliça é uma só. Quando se diz dualidade de justiça, logo vem ao espírito a idéia de que se IJl'OCura desassociar Ou diminuir os poderes da Nação. Não se trata disso; a
Justiça é uma só, única e nacional. quer· exercida mediante
'órgãos federais, ou distribuida por juízes dos Estados. Tcda
·sua !e:rca ..."cm de pcdc~ indi'\'isívc! d:: :'!::.:;5.o.
.
É a soberania nacional, que é levada a todos os recantos
do território, fôrça simples 6 infraclOnável, como dizia o
.grande João Mendes, abrangendo todo o território do pais,
como uma grande claridade, OU circulando como o sangue em
Lona o corpo da nação.
Com esta preliminar acentúo as inspirações do mais pro'fuudo brasileirismo que nos animam a todos; porquê plel"teando, tanto quanto em nós estiver, pela salvaguarda das fa.cUldaues dos l!;stauos, o que Lemos em vista é vitalizar os
mesmos Estados e conservá-los, engrandecendo-lhes a ca{Jacidade, porquê não pode existir país grande, constituido de
partes anOmicas. (Muito bem). Julgamos indispensável que
aos Estddo5 seja mantida a capacidadp de organização judiciária, de qu~ gozam há mais de 40 ano!;. Não entendemos que
se lhes possa impôr a amputação de que cuida, neste particular o anteprojeto.
O aulepcojeto consagra neste assunLO uma centralização
inadmissível diante dos princípios de direito público, inadmissível diante da realidade brasileira e da experiênCla que
se vem desenvolvendo de 1891 para cá; inadmissível diante
do estudo comparativo que se estabeleça com o que praticam
os outros povos quP. i'e regem, igualmente, pelos prinrípios
federativos.
::;1·. .t-l'esidente, fácil é a minha tarefa em planejar o
exame da matéria; porquê ao método de qualquer estudo a
respeito, impõem-se, necessariamente, as grandes linhas deseIlHUaas em 1891 por Anfilófio Carvalho e José Rigino, nos
discursos memoráveis que produziram, respeetivamente, nas
sessões de 2 e 5 de janeiro daquele ano. Aufilófio e José Rigino foram, como é sabido, os paladinos mais altos da unidade do Direito na Constituinte de 1891: dedicaram-se, em-
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penhadamente, á defesa de tudo que ~ntendesse'coril a manlltenção dêsse princípio. Pois nenhum deles chegou a ser
tão centralista,Clomo é centralista o anteprojeto que, nesta
parte,estou combatendo.
.
O anteprojeto impede os E;;tados àe poderem organizar
suas justiças, e os reduz a simples nomeadores e agentes pagadores dos órgãos da magistratura.
Ao contrário' disso, que faziam, Srs. Constituintes, José
Bigino e Amfilofio, em 1891? Defendiam a unidade do àireito, a unidade do processo, mas não retiravam aos Estados
o poder de organizarem-se juridicamente, poder sem o qual
-os Estados descem da sua dignidade.
O SR. ALCANTARA MACHADO Perdem a autonomia
constitucional.
O SR. HENRIQUE BAYMA - São amputados, mutilados, reduzidos a simples províncias.
A emenda Amfilófio, assinada igualmente por José Rígino e outros nomes brilhantes daquela geração, permitia
aos Estados orga.nizarem a magistratura em primeira inslancia, retirando-lhes todavia a faculdade de organizá-la em
segunda instancia.
Votada essa emenàa e tendo ela caído, Amfilófio voltou
atrás. e ofereceu nova proposta, em palavraa de encantadora
simplicidade:
"Rejeitada a minha primeira emenda", dizia Amfilófio, "vários membros do Congresso, Senadores e
Deputados, tiveram a bondade de dizer-me que, se
~lJ fi7.p.~~p. :l.lgllmas alteracões que deixassem aos Estados a livre organização de seus tribunais de primeira e
segunda instancias, êles dariam seu voto, e a emenda
poderia, dessarte, merecer a aprovação do Congresso. Atendendo a essa circunstancia, eu, que considero a constituição ào Supremo Tribunal, pelos
moldes de minha primeira emenda, a questão capital
nessa matéria de organização judiciária, desde que
vamos voltar ao sistema de unidade da legislação, não
hesitei, não podia hesitar na aceitação do concurso
que me era, assim oferecido."
J

Vêm os Srs. Constituintes que o ponlo fundamental
para Amfilófio como para José Rigino não era, nem poderia ser para tão altos espíritos, despi!' os Estados da faculdade, que lhes é inerente, inalienável, de organizarem a
própria justiça.
Faziam ambos questão, isto sim, de que houvesse um
tribunal destinado a mantp.r a unidade da jurisprudência.
Mas tal requisito, esstlncial e indispensável, poderia então,
como hoje, ser atingido plenamente, sem haver necessidade
de mutilar os Estadof;. Bastava e basta dar ao Supremo Tribunal Federal a competência para conhecer, em grau de
recurso, de todos os casos em que ocorra decisão contra a lei
expressa, tal como muitas vezes se praticou, antes da reforma
Artur Bernardes, e tal 00mo agora propõe o brilhante espírito do Ministro Artur Ribeiro.
Peco licença para lêr umas poucas linhas, nas quais
o notável José Rígino acentuava não querer a centralização
da justiça, como pretende o anteprojeto. Contentava-se em
que existisse no país um tribunal capaz de garantir a unidade de jurisprudência.

-8Dizia êle:
"O princípio que eu defendo não é o da centralização, mas o da unidade do Poder Judiciário. O princípio da unidade da justiça pede que os tribunais superiores dos Esta{}os se subordinem a um tribunal
central que em grau de recurso e nos casos previstos
por lei julguem as questões resolvidas definitivamente pelos tribunais superiores dos Estados e assim
uniformize a jurisprudência,' cassando as sentenca3
ofensivas do direito em vigõr.
O que se contrapõe a êsse princípio não é a descentralização, mas a. independência dos tribunais
superiores. "
"A independência dos tribunais superiores", dizia José
Higino, combatendú a dualidade paralela de organizações
-judiciárias independentes, mas acentuando que a unidade
estaria realizada, uma vez que as decisões dos tribunais locais pudessem ser submetidas a cassação pelo Supremo
Tribunal Federal.
Procurando ser sucinto, em homenagem á benevolência
e á paciência dos Srs. Constituintes, ...
O SR. ARRUDA FALCÃo - Estamos ouvindo V. Ex. com
toda a atenção.
O SR. HENRIQUE BAYMA - Muito agradeço ao ilustre
Deputado.
•.. e já tendo salientado que o anteprojeto pleiteia um
grau de centralização como não o aceitavam ()Sl m!!i~ e:!:t!'emados <1elensores da unidade na primeira Constituinte Re_publicana, pretendo demonstrar agora, rapidamente, que o
que se deseja fazer no Brasil com o anteprojeto não é feito
.em nenhum país do mundo que se reja pelo regime federativo.
Não pretenda discutir o assunto por aspectos teóricos;
desejaria, porém, responder, ligeiramente, ao pragmatismo
exagerado, descambando para um estreito espirismo, a que
se entregou, ao debater a matéria, um dos mais brilhantes
espíritos da atua.l geração brasileira.
Dizia rudemente o Sr. Oliveira Viana, ao tratar dessa
matéria na Comissão Orga.nizadora do anteprojeto oonstitucional.
O SR. A'\RUDA FALcÃo - V. Ex. dá licença para um
aparte?
.
O SR. HENRIQUE BAYMA - Com prazer.
O SR. ARRUDA FAWÃO - Sob o ponto de vista jurídicc
e teórico, é inatacável a autonomia dos Estados, .,.
O SR. HENRIQUE BAYMA - Perfeitamente.
O SR. ARRUDA FALCÃO - ... para manter -sua magistratura. Mas justamente do ponto de vista prático, SOCIal
e político, que o Sr. Oliveira Viana conhdCe como mestre,
em estudos que aprofundou, é que surge a necessi{}ade de
impôr uma ligeira restrição aos Estados que mais se adia.~
taram, que estão em condições de manter perfeitamente a
sua justiça; e i3S0 a beneffcio de uma Ma distdbuição da
justiça, de uma bõa organização dB magistratura nos Estados retardatários, que não se encontrem em situação de
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organizar uma justiça condigna, independente e bem remunerada. Seria aí a aplicação daquele princípio: dar um
peuco de sua liberdade em proveito da liberdade de todos.
Assim, os Estados que não precisassem dess'.!s restrições, cederiam alguma causa em pról da distribuição da justiça em
todo o território nacional, principalmente ne territ6r'io daqueles Estados que precisassem transferir esses serviços á
União, em virtude de incapacidade par'a manW-los, Eis o
mistério da igualrJade: codem os mais fortes a favor dos
mais fracos algumas de suas prerrogativas e liberdades para
que se torne possível a coexistência geral, na Federar;ão e na
Sociedade.
.
O SR. MORAIS Al'!DRADE - V. Ex. iguala abaixando;
devia igualar elevando.
O SR. ARRUDA FALCÃO Quero elevar os que estão
mais abaixo.
O SR. ALCANTARA MACHADO - Basta para isso que a
Constituição estabeleça as garantias da magistratura estadual.
O SR. ARRUDA FALCÃO Estou vindo em apOio dos
mais fracos.
O SR. HENRIQUE BAYMA Permita o meu nobre
colega, companheiro e amigo, Sr. Morais Andrade, que não
concorde inteiramente com os fundamentos da resposta que
deu ao ilustre constituinte que me hourou com o seu aparte, Sr. Arruda Falcão.
Proponno-me responder a essa observação, já prevista
e considerada no traçado das minhas observações; nessa
ocasião, esperarei do eminente advogado de Recife sua colaboraC;ão, para discutir O assunto.
Aproveito, entl"ctanto, desde já, :i oportunidade que
S. Ex. me oferece, pal"a declarar que pretendo apresentar
á Assembléia alguns pontos da experiência que vimos fazendo em S. Paulo, quanto á ()rganizac;ão judiciária; e ao
mencionar, assim, o que se faz em meu Estado, ao tl"azel" os
resultados do que ali se tem verificado, eu o fal"ei com o animo
de comunicar cordialmente nossa experiência e de solicitar
que, em troca, nos ~eja dada a dos ilustres colegas, quanto
aos Estados que representam.
Pedirei, portanto, ao Sr. Arruda Falcão, a honra de discutir comigo esta maLéria daqui a pouco e tratal"emos então
do Sr. Oliveira Viana.
Agora, retomando a ordem de idéias que eu estava dasenvolvendo. re[lito quI' a centralização do anteprojeto não
encontra igual em país algum do mundo, que se preze de regime federativo.
É bem visto, Sr. Presidente, que unidade judiciário só é
possível em países ele muito pequeno território. Em pafses
de maior extensão, é absolutamente impossível centralizarse a justiça, sem que esta pereça na sua aplicação.
Começarei pelos Estados Unidos, tipo e modêlo do regime federativo. Ali cabe aos Estados legislarem sõbre processo e organizarem a sua justiça. Diz-se, e ouço repetir
todos os dias, que assim acontece na grande República Americana, porquê as 13 primeiras colônias trataram de ceder
menos possível das suas liberdades e prerrogativas em benefício da União.

°
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EsLaexplicação nunca satisfez bem a meu espirito, porqui\ 1t8 c não 13 são os Estados que formam a união americana, c os 35 outros comtituiram-se pela elevação de territórios a Estados; tal circunstancia revela que as normas de
deccntralização c de amplo federalismo ali se estabeleceram
não sÓ em virtude das determinantes historicas relativas aos
1:i primeiros Estados, mas ainda porqUi} tais detcrminantes
haviam estaLelecido um tipo de formação nacional, que deveria ser seguido, e no qual se deveria continuar.
Os Estados Unidos nos demoustram quanto é impossível
sem M"r'aves danos, fazer o que nos propõe o anteprojet6.
Mais do qlW em outro qualquC'r país, a República da
NorLr~ Amüiea salienta, hoje, a indi.scuLfvel nceessidade de
serem os órgãos judiciários flexíveis, adaptáveis, corrigíveis
de momento para outro, afim de que possam, sempre, atender
ao vol ume dos serviços da justiça, a que têm de satisfazer.
(;onhecem os Srs. Consti tuintes, com muito mais clarividência do que eu, o que nos Estados Unidos se chama
o "rule-making puwer" concedido aos tribunais. Consideraram os amer'icanos, seguindo prccedentes da Inglaterra, que
o Pod(~r' Legislativo não é suficientemente apto para estabelecer, com a devida ju_steza e oportunidade, as regras de processo necessárias, e trataram, 81's. Constituintes, de nH!' !~ste
poder aos próprios tribunais. para que possam eles modificar, alterar, sempre que indispensável, as regras vigentes,
criando outr.as que melhor atendam á distribuição da Justiça.
São de meiados do ano passado dois lúcidos estudos publicados n05 Estados Unidos por Charles Graves Havne3.
nome bastante conhecido entre n6s, como o autor de" uni
trabalho sobre a doutrina americana da Supremacia do Poder
Judiciário, e por HerlJert Hariey, secretário da ..American
Judicature Society".
:\i se afirma. aí se sustenta que a& Poder Legislativo,
em assuntos atinentes a processo, cabe, como maior benefício,
que possa fazer á nação, restringir quanto possível a sua
esfera de atuação; deverá traoar linhas fundamentais, e o
mai:; farão os tribunais a bem da flexibilidade na aplicação
da justiça, flexibilidade que é a palavra que se apresenta nêsses estudos, muitas vezes em cada página, mostrando bem
quanto os americanos estão longe de poder admitir uma centralização. prejudicial, danosa, como aquela com que o anteprojeto ameaça a organização de nossa justiça. (Muito bem).
Na Alemanha, meus Senhores, cabe aos Estados terem
seus triounais. Apenas existe, como todos sabeis, o tribunal
central - Reichsgericht - co matribuições de côrte de cassação.
A nova República alemã, formada após a guerra, obedecendo l\. necessidade de estabelecer um corpo forte {-ara as
vicissitudes das relações internacionais, a nova Constituição
alemã foi tão ccntralista quanto ponde; levou a centralização ao máximo, obedecendo a necessidades que não existem
no Brasil.
;\. propósito da Constituição alemã de 1876 discutia-se
se a Alemanha era uma confederação ou federação; a discussão que os autorGS hoje estabelecem, em face da Constituição
de 'Veimar, é para dizer se a Alemanha tem um regime
federativo, ou se é um país unitário.
Em 1876, os Est.ados se chamavam Estados Federados;
hoje a Constituição fala em "países" (Lander). Mas na Alem~mha constituída hoje em dia quasi como um Estado uni-
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tário, na Alemanha a centralização da justiça não é aquilo
com que nos ameaça o anteprojeto.
l)a Austria, não falarei, porque de fedcraç1io tom apenas
o nome. Í~ um Estado rigorosamente unitário, confOl'me demOT1::.I,l'<tm os mais modérnos estudiosos dÍl estado t'ederaf.ivo,
como MOllskeli e Duram] em duas obras recentes, bf'rn r-onhecirlns e como i:'ulienta (} eminente Sr. Carlos ~laximiliaIlO, na
.,;q,will;ac; ue IIIULlVU"; que IJl'ceeaeu (J projeto de lei da l'I'OI'gUSllllizaçflQ da justiça.
O SR. ALCANTARA MACHADO - Mouskeli nega á Austria o
CUl'út"I' federativo, exatamente porque os 5CUS Estado~ não
lClrt organização judiciária própria.
O SIl.. HENRIQUE BAYMA - Mouskeli sustenta - "eguindo, aliás, os autores que estudam a matéria e repetindo
o que já fura bem dito entre nós por êsse homem notavel,
por essa fonte permanente de ciência e de bondade que era
o nosso saudoso João Mendes Júnior - que um dos característicos dos Estados 110 regime federativo é o poder da sua
autoorganização política. Estados que não possam estabelecer, conjuntamente com o poder legislativo e o executivo, seu
poder judiciário, est?o relegados á condição mais baixa <..Ie
provincias. Agradeço, portanto, o aparte do meu erninenttl
méstre e companheiro, Sr. Alcantara Machado, que veiu
prender bem o assunto ao seu ponto vital. A Austl'ia, por
ser um Estado unitário, nomeia os seus juízes. Não ti o nosso
caso. E nêste ponto, citando ainda a exposição llfl rnotivos
que precede o projeto de Bento de Faria e Carlos Maximiliano,
(jO reorganização da justioa, menciono que ~Ies dizem, com
Justa veemência, que seria uma irlt'!ia Iihpl'l. ;,.• ;rl,,- !l d~ !'~
L1'(Jgar, em todo o Brasil, a nomeação dos juízes ao poder
central da República.
No entanto, Srs. Constituintes, essa questão não está ainda, como deveria estar, definiitvamente morta e acabada, porque seu JanLasma amua resUI'ge umeaoador, nesta Constituinte, onde vejo surgir a idéia, absolutamente intoler"avei lIO
rllgime federativo brasileiro, em emenda oferecida por uma
<Ias mais nobres e mais respeitáveis bancadas desta Casa.
Continuando, mencionarei, Sr. Presidente, que no Canadá, compete ás províncias organizarem os seus tribunais e
legislar sôbre o processo, sendo ainda vigorantes, nesLe particular, os dispositivos do aJo de 1867. Na Venezuela, mant~m, !ambem, sua organização judiciária, embóra, o que se
entende em um Estado muito menos extenso que o Brasil,
haja passado á União, pela Constituição de 9 de ulho de 1931,
o poder de regular o processo. O México mantêm a sua dualidade de ustiça na const:tuição de 31 de janeiro de 1917,
moclifícatla a 14 de agosto de 1928, ainda que, contrariando as
hôas normas, considere a j;.lstica federal mexicana como a
Just,ica normal e dê apenas á justiça local as faculdades
restantes. A Argentina, sabeis vós todos que foi o modêlo
de onde tirou (} Brasil o regime da dualidade de organização
judiciária, e da dualidade de processo. E, se .quereis vêr como
lá. se definem as prerrDgativas dos Estados, atende i a estas
pouca~ palvaras, de um de seus constitueionalistas, Calderon, eseritas ainda em 1932 :
. J\S Pl'Uvíncias,
diz Calderón, têm capacidade absolüta
para governarem-se, ,segundo as fórmulas estabelecidas por
.si mesmas, dentro das condições fundamentais determinadas
na ConstitUlcâo Federal, cabendo-lhes todo o poder que não
.hajam delegado ao govêrno da nação.

-12 Capacidade absoluta para governarem ·se segundo as
fórmulas estabelecidas por si mesmas, dentro das condições
fundamentais definidas na Cnnstituição Federal ... - atendei pem.
Na Suíça, meus Senhores, com que argumentava Anfil6fio em 1891, mostrando o ráJpido e intenso trabalho de.
espírito unificador, - na Suíça, meus Senhor,as o espírito
de centralização, não vai até o nosso anteprojeto, por'quê
lá existe a jllsli(;a cantonal, pertencente aos cantões, sujeita
a recnrso para o tribunal superior, tal como na Alemanha.
E se quereis ter uma pr'ova completa e recente, de qu(,
a Suiça, apesar de seu pequeno território, não está disposta a excessos de cenh'alização, eu vos citarei a moção
apresentada em 1914 por oito Deputados, pedindo que
se tratasse de estudar a unificação processual, total, se possível, ou parcial. O Chefe do Departamento da Justiça foi
autorizado pelo Conselho Federal a combater essa proposta.
Sobreveio a guerra. Posteriormente, a proposta foi retirada.
Vêdes Lem, portanto, Srs. Constituintes, aquilo que já
sabíeis por vosso estudo: que esta pretendida centralízação,
em um Estado federal de grandes dimensões, como o Brasil,
seria uma novidade que não nos faria honra; s~rÍls um
grande mal; não seria um elemento de unidade nacional,
- ao contrário - porquê sabeis que a unidade nacional,
bem supremo que todos defendemos, faz-se do devotamento
conciente dos cidadãos, e não se robustece com restrições
e imposições mt>nos justificadas.
A unidade nacional tem aue ser n (~()()r~':'!"a,:i!a h~r
wünica das nossas autonomias; a unidade nacional não é
e não poderá ser nunca a disciplinação férrea, partindo do
centro, reduzindo á minoridade Estados que, por seu trabalho, por sua contribuição dedicada ao bem do Brasil, pelo
labor intenso a que sempre se entregaram e continuarão a
entregar-se pelo grande. todo, não merecem spr reduzidog,
de pessoas sui juris, a pessoas menores, como disse nesta
Casa o Professor Cardoso de Melo Neto.
Sinto que estou abusando da paciência dos S1's. Constituintes. (Não apoiados gerais.)
O SR. ARRUDA FALCÃO - Estamos ouvindo V. Ex. com
grande agrado e proveito. (Muito bem.)
O SR. HENRIQUE BAYMA - Estou apenas cumprindo
um dever, na extensão de minhas fôrças.
O SR. MORAIS ANDRADE
Brilhantemente. (Muito
bem.)

O SR. HENRIQUE BAYMA - Procuro evit~L' que, fi.
pretexto de se promover a unidade nMionat se chegue a rtlsultado contrrnio, criando magnas decorrentes de restrições
desaconselháveis.
O SR.. ARRUDA FALCÃO - Não h~yeria motivo.
O SR. HENRIQUE BAYMA - Haveria, e muito justo.
Não responderei a V. Ex. por minhas palavras preferindo
invocar as de Carlos Maximiliano, que declarO~l que nenhum
Estado aceitaria, sem melindres, preceitos como êstes que o
anteprujeto propõe, com tanta infelicidade.
O SR. ALOíSIO FILHO - Se fosse assim, com êsse ri-
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gorismo que V. Ex. está dizendo, náo haveria nos Estados
tantos unitaristas da justiça, como do processe. Devemos
colocar a questão em têrmos menos rigorosos. Vamos estudaI' a prática dos 4.0 anos de regime de jusli(;a estadual
& d(~ justiça fcdp,ral, 6 ver se não seria melhor' para o Brasil
a unidad(~ do processo.
O Silo HENRIQUE BAYMA - O iluslre professor, Sr.
Alofsio Filho pondera, meus senhores, que melhor seria não
considerar eu o ,assunto com o rigor, com I}sle rigorismo. mal!
a prática decorrida no Brasil, nêstes quarenta anos, aconselha, ou não, o esLabelecimento do regime unitário, e observa
que si o unit3rismo da Justiça iosse dessa manlera lão censurável, não teria .>ido apoiado, como o foi, até hoje, por tão
altos espfr-ítos.
O SR.. ALOísIO FILHO - Em todos os Estados, há unitaristas conviclos.
O SH.. HENRIQUE BAYMA - Em homenagem ao eminente professor, Sr. Aloísio Filho, alterarei o plano de exposi<;ão que me havia imposto, para o fim de considerar. desde Jogo com S. Ex., e, também - cu o desejaria - com o
ilustre advogado do Recife, si Ilestes últimos quarenta anos
se manifestaram motivos que aconselhem a unificação da
Justiça, em seus órgãos funcionais. Tem I)rocedência a
observação do nobre colega, quando salienla o número de
altos espírito!; que !e têm manifestado pela unidade da Justiça no Brasil. Em primeiro Jogar, João Monteiro; depois,
no Congresso Jurídico Americano de 1900, muitas opiniões e
o volo v('n(',ptinr ~/ .. ~~r~ ~~ntidc; c, :linda há lHJU(:,U, ua Conferência de Juristas, realizada no Rio de Janeiro, o mesmo
resultado se verifi~ou.
Vou. entretanto, mostrar as razões pelas quais estou
tranquiJamenle convencido de que nada, absolutamente
nada, justificaria, no Brasil, a unidade da magistratura, e
que por outro lado. não tendo nada com que juslificar-se, a
pretendida unidade causaria os peores e mais danosos resullados.
Vou sumariar, rapidamente, as objeçõC's que se fazem
contra a dualidade da justiça, e si alguma me escapar, como
provavelmenle aconte~erá, aí estarão os lúcidos espiritos dos
nobres apraleanles para suprirem as minhas omissões, e me
obrigarem a llma cOllsideração completa do assunto.
Diz-se q1 1e o direito sendo um, uma s6 deve também
ser a magistratura que o aplique. A resposta a essa objeção
já tem sic:o dada muita vez; é que todas as magistraturas,
as estadoais ou a federal, são emanações da soberania popular, l!l, port:mto, a mesma legitimidade e capacidade resicem no juiz eetadoal e no federal para aplicar a lei da União,
não se sabendo porquê motivo possa o magistrado federal
aplícar com mais fidelidade as regras do nosso direit substantivo que o magistl'ado loca!. Si é questão de cultura de espftito, aí eslá o depoimento autorizadíssimo do ministro
Edmundo Lins, onde êsse magistrado modelar testemunha
a alta capacidade dos magisLrados estadoais. No mesmo sentido muitos outros, e entre êles Castro Nunes, Pedro Lessa
e Artur Ribeiro.
O Sn. ALOíSIO FU.HO - Ninguem ciiscute à capacidade
da jüstica esladoal em comparação ~om a da magistratura
federal. Essa justiça estadoal tem dado até ao Supremo
Tribunal, como sabemos, culturas das de maior relevo.

-:H-

o SR. HENRIQUE BAYMA - O Estado de V. Ex. telll
fornecido magistrados brilhantfssimos ao Supremo Tribunal.
O SR. ALOíSIO FILHO - Naturalmente V. Ex. chegará a
um ponto mais prático - o de discutir a vantagem ou a des
vantagem dessa dllal idade.
O SR. HENRJQUE BAYMA - O professor Aloísio Fi··
lho, como se VI'. Tnafli fpst.a o seu apoio ao primeiro pont.o
por mim considerado, Prossegui!'ei nos demais. esperando
vêr o argumf~nto com que o ilustre constituinte pos::Ja ,1emonstrar que não está comigo a razão.
Fala-se _. e é est.e um dos pontos em quP. bate Oliveira
Viana - que a justiça local está sujeita a injunções pol iticaso Mais acessivel será ela á influencia dos poderosos do
que a jestiça federal. O argumento ...
O SR, ARRUDA FALCÃO - li: fundamental.
O SR. HENRIQUE BAYMA - ... é iundamental.
O 8R, BIAS FORTES - É um argumento ponderável de
se poderem nomear cidadãos de Minas para a Baía, para o
Rio Grande, para Pernambuco. Só isto afasta as capacidades da magistratura, V. Ex, refi i La em que quasi todos uS
Minist.ros do Supremo Tribunal têm saído das magistraturas locais, dando um grande brilho áquela Alta Côrte.
O Sft, MORAIS A"DRADE - Como já foi aqui lembrado.
O SR. ARRUDA FALC,\O - O argumento invocado, agora,
no aparte do ilustre colf~ga, Sr. Dias Fortes, constitue, precisamente, uma das justificativas para a unidade da magistratura, porqul~ está sendo privilégio o acesso ao Supremo
Tribunal f'eder'al. lU f'pgiiip.<: in[piT':l" 1?<':'1u,:,"!da<,:. Hi !~~
gistrados digaissinws cujos nomes nunca foram contempiados.
O Sft. MORAIS A:\DHADE - Isto é crítica ao Poder Executivo, e não ao regime.
O SR. HENRIQCE BA Y:l-IA - Pediria licen.;a ao professor Arruda Falcão.,.
O SI\, AF:fiUDA FAI.C..\O . - Sou simples advogado. Não
sou professor.
O SR. HENRIQUE BAY:\IA -- V Ex. é professor pelos
seus méritos,
. .. para responder primeiro ao Sr. Aloísio Filho.
Pretendem alguns que as magistraturas estaduais sejam mais suscetíveis :'t influência da sugestão polít.ica do
que a magistratura federal, :Este argumentu foi utilizado
pelo pontíficie máximo de nosso Direito, pelo grande Rui
Barbusa, na plataforma da campanha civilista. Mas, depoi;.;
de assim se manifestar' Rui Rarbosa, o Supremo Tribunal
estendeu, em sua jurÍ.;prudência, de tal forma, as garantias
da magistratura local, equiparando-as ás da magistratura
federal, que, apenas será suscetível ás influências políticas
o mau juiz, o juiz que não preze bastante sua dignidade;
e o será espontaneamente; não por'que lhe faltem garantias.
O SR. CLEMENTE MARIANI - Havia, nl1.ste particular,
um vício que a jurisprudência do Supremo Tribunal nã0
conseguiu corrigir. Era a m:Jneirl1. de os Govêrnos estaduais amordaçarem a magistratura através dos vencimentos minguados que lhe concedia e do atrazo, ainda, desses
vencimentos,
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o SR. LACEHDA PINTO - Perfeitamente. A unidade não
impediria que as nomeacões de juízps Sé fizessem por indicação dos Governos estaduais.
O Sft. HENRIQUE BAYMA - Menciona o SI'. Clemente
'Mariani os minguados vencimentos das magisfratllras estaduais. Responderei. entretanto, que não se tl'ala neste
ponto, comu aliás taml:>t':m, nêste outro da possívp\ sugestão de interesses !>o!fticos, de males f~specíficos á magistratura. O aparte desloca a quesUio lJa~'a um OUtl'O campo;
·porquê, se alguns Estados não t"m os elpm~ntos econômicos
necessários para r(~mUlH'rar suficienU~mcnte sua magistratura ...
O SR. CLE),1ENTO MAFtlANI Não é questão de elementos econômicos, mas de má. vontade, muita vez, dos Govêr;nos ESÍ-àduais.
O SR. HERIQl3UE BAYMA - Peço iícença para completar meu pensamento; por Dutl'úS meios deverá ser remediado êsse mal, Desta mesma tribuna os professores AIcantara Mar-hado e Cal'dos v de Melo Neto, prov&ram que a
União colhe, das rendas públicas, a parte de leão, isto é,
mais de 50 % das rendas' do país, para divjdí-Ia~ de maneira
inconveni ente.
O SR. !.RRUDA FALc:ÃO - Deveria devolve-la, POI' intermédio da magisLralura. Jo;sle argumento só nos apro\"eíta.
O SR. HENRIQUE BAYMA - ~ão, ilustre colega, porquê não podemos deslocar a questão de organização da justiça dcl uma Nação para esla outra questão, da aplicar;ão que
d~vp. sp~· n:l~~ aJJ flr0d!.lt~ d~ CGb;-~~:;ü. do:; ~ lüiju;:,tu~.
O SR. ARRL'DA FALCÃO - V. Ex. provocou o assunto.
O Sn. MORAIS A~DHADE - Sem contar que os vencimentos de um magistrado, em Sãú Paulo, no Rio Grande do
Sul c em Minas Gerais não podem ser, evidentemente os
mesmos que em outra3 regiões do país, onde o custo da
vida é muito menor.
O SR. BrAS FORTES - Elemento primário é a inlegridade moral do ,juiz. Se nos reportarmos a 1929, vef'Íficaremos que magistrados federais, em alguu;; Estado>:, fal.5!ficaram atas eletorais, mandando-as a esta Casa.
O SR. ARRI;DA FALC.~o - Em geral, a magistratlll"a tem
sido exemplar. Se houve excec.:,õe:>, esta;; não podem deslustrar a magistratura federal dos Estados.
O SR. HENRIQUE BAYMA - A êste rC'speito, meus Senhor'e:;, com bastante razão têm estado ar!! c'l'iores ol'adores, e
entre êles o eminente Leví CU['neiro, mostt'úndo desta tribuna que os erros do PodeI' Judiciário foram, em no,;,;o país.
em muito menor volume e de menor peso que Os ('!'l'OS e
abusos do Executivo e do Legislativo, a principiar', quanto a
êste, pela renúncia tranquila ás suas próprias prerrogati\'us.
O SR. IRENÊO JOPFILY O eminente constitucionalista,
Sr. Leví Cal'neiro, estudou o assunto, sómente sob a feil~ão da
magistratura federal.
O SR. CLEMENTE MAnlANr - A estadual também.
O SR. HENRIQUE BAYMA - Aproveitaria o ensejo paI'a
pedir ao leade1' da Paraíba, partidário da unidade da JMstica,
que tiveses presente a seu espírito os trabalhos do eminente
Levf Carneiro. nos quais declara que extingujr a dualidade
lia magistratura seria ato sub~er.sivo.do reg:ime federativo.
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o SR. IRENJ1:0 JOFFILY - Penso de modo contrário: conservar a dualidade de magistratura é continuar o Brasil sem
justiça. O Brasil não é apenas a orla lítoranea, mas, sim, êste
mundo iodo que se limita com o Peru', Bolívia, etc.
O SR. MORAIS ANDRADE - O Estado que não puder ter
sua justiça, não é digno de ser considerado Estado.
O SR. IRENt1:o JOFFILY - Todos são dignos.
O SR. HENRIQUE BAYMA - Disse o ilustre colega,
Sr. Irenêo Joffily que a dualidade da magif;tratura deixará
o Brasil sem justiça.
O 8R. PHESIDENTE - Lembro ao nobre orador que está
finda a hora do expediente.
O SR. HENRIQUE BAYMA Consulto a V. Ex. se
posso continuar, por mais alguns minutos, em explicação
pessoal.
O SR. PRESIDF;NTE - Darei a palavra a V. Ex., após
falarem outros Deputados, inscritos, anteriormente, para
explicação pessoal.
O SR. HENRIQUE BAYMA - Fico privado, assim, de
responder ao ilustre leader da Paraíba e lamento não poder
continuar apresentando meus argumentos, com os quais pret.endia mostrar que não é admissível que aos Estados seja
retirada a competência de sua Oi.'ganização judiciária. Erll.
meu intuito, entre outras considerações, mostrar que do próprio projeto de organização judiciária, elaborado, há pouco.
por juristas da estatura de Carlos Maximiliano e Bento de
Faria, se colhem argumentos para provar que é impossível
havpr nn 'Rr~.{;jil I~ma !e: de G~·õ::::izü.:;5.v jüc:H.:;jê1ria uuiiorme,
dada a diversidade do território, das distancias e das suas
condições, e que o assunto da organização judiciária deve
contínuar entregue á competencia dos Estados. (Muito bem;
muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado.)
O Sr. Presidente - E5tá finda a hora destinada ao expediente.
Vai-se passar á ordem do dia. (Pausa.)
Comparecem mais os Srs.:
Mário Caiado, Abel Chermont, Veiga Cabral, Joaquim Magalhães, Hugo Napoleão, Pires Gaioso, Freire de An.cIrade, Val(iemar Falcão, Figueiredo Rodrigues, Silva Leal, Martins Veras, Ferreira de Souza... Odon Bezerra, Barreto Campelo, Jeão
Alberf.o. 'Souto Filho, Luiz Cedro, iMário Domingues. Augusto
~avalcanti, Osório Borba, Humberto Moura, Augu$to Leite,
Marque;, dos Reis, Clemente Mal'iani. Mag~Jhã.es Neto, Arlindo
Leoni, Francisco Rocha, PaUlo Filho. Fernando de Abreu,
Carlos Lindenberg, Jones Rocha, Miguel Ccuto, Leitão da
Cunha, Nilo d~ Alvarenga, João Guimarães, César Tinoco,
Alípio CostaIlat, Fábio SOdré, Soares Filho, Buarque Nazareth, Melo Franeo, José Braz, Delfim 'Moreira, José Alkmim,
Raul Sá, João Penido, Belmiro de Medeiros, Lícurgo Leite,
Celso Machado, Rodrigues Alve, Zoroastro Gouveia, Cincinllto
Braga, Carlota Queiroz, Generoso Ponce, João Vilasboas, Alfredo Pacheco, Adolfo Konder, Carlos Gomes, Simões Lopes,
Carlos Maximiliano, Maurício Cardoso, João Simplfcio, Pedro
Vergara, Rau! BitLencourt, Acir Medeiros, Mnton Carvalho.
Augusto COl'sino, Gastão de Brito, Teixeira Leite, Davi Meinicke, Nogueira Penido. (71).

-1.7-

Deixam de comparecer os Srs. :
Moura Carvalho, Carlos Reis, Agenor Monte, Jeová Mola,
Ferreira d~ Sousa, Herectiano Zenaíde, Sampaio Costa, Leahdro Maciel, Manoel Novais ,Pereira Carneiro, Oscar Weinschenclr, Ribeiro Junqueira, Adélio Maciel, Pandiã Calógeras,
Pedro Aleixo. Furtado de Menezes, Bueno Brandão. Plifnio
Correia de Oliveira, José Carlos, Vergueiro César, Abreu Sodré, Morais Leme, Assiz Brasil, Anes Dias, Armando Laydner. Valter James Gosling, Horácio Lafer, Oliveira Passos.
(28).
ORDEM 00 DIA
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o Sr. Presidente - Indepíndendo do plenário a Ordem do
aia, dou a palavra, para explicação pessoal, ao Sr. Daniel
de Car\-a l ho.
O Sr. Dantel de Carvalho (Para explicaçã'J pess{)o.f· Sr. Presidente, jámais me passaria pela cabeça que uma frase
inocente. mp!'amente narrativa, de entrevista concedida a um
matutino desta Capital, tivesse tamanha repercussão no seio
desta Assembléia, a ponto de provocar um longo, meditado e
formoso discurso.
Felicito-me por ter dado o ensejo ao meu talentoso colega e presado amigo, DI'. Gabriel Passos, para que viesse a
esta tribuna mostra. a:: ~:.l::::': :iua.lidades tribunlcias e defender a única emenda que apresentou ao anteprojeto.
O SR. GABRIEL PASSOS - Não é a única: há várias ollf.r:1s.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Pelo menos, estava
na persuassão de que era única, porquê s6 ela fóra submetida
ao exame d&s bancadas de Minas, na reunião para estudo das
emendas dos situacionistas.
O SR. GABRIEL PASSOS - É engano de V. Ex.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - E s6mente a ela
V. Ex. se referiu no discurso aqui proferido.
Tão grande foi a ternura paternal posta em defendê-la,
que facilmente se explica o possível equívoco ...
Nesse discurso, S. Ex. chamou-me nominalmente, e pflr
vezes. ao debate. Prometi responder-lhe e venho agora desobrigar-me dêsse compromisso.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, o fundamento da
oração do nobre colega é suposto ou fictício. Realmente, poderei ler as próprias palavras de S. Ex. por onde se verá
que todo o seu discurso se funda em que eu "fÔra dizer, pelos
jornais, que S. Ex. atentara contra a autonomia municipal,
e que eu era o campeão dessa autonomia".
Ora, sÓ posso atribuir ao ardor e á irreflexão próprias da
.juventude, a ênfase com que S. Ex. proferiI'a essa frase,
porquê há nela várias inexatidões.
O SR. GABRIEL PASSOS - Correspondeu á maneiI'a ligeira
com que V. Ex. apreciou a minha modesta emenda.
O SR. DANIEL DE CARVALHO- - Não fui ao,; jornais,
nem mesmo a nenhum jornal. Concedi uma entrevista que
me havia sido solicitada pelo "O Jornal", antes até da reunião
desta Assembléia e nela, incidentemente, narrando os fatos.
ocorridüs na reunião de toda a nossa' bancada, de perremistas
e situacionistas, referi-me á ·emoenda deS. Ex. Fui fiel na
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narração, até discreto, e, como disse, só posso atribuir aquele
período assomado, ao ardor da mocidade de S, Ex. Aliás, todos estamos sujeítos a ésses pecados da juventude. Ar/no8Co
veteria vestigia [lammae.
O 8R. GABRIEL PASSOS - Não considero pecado dizer
..
aquilo que sinto.
O SR. DANIEL DE C.u'1VALHO - V. Ex., já agora, não
se coloca muito bem, porquê mantém como sua, a sangue frio,
uma frase que já provei ser inexata.
O SR. GADPlEL PASSOS - Se V. Ex. se der ao trabalho
de destacar as frases proferidas nos discursos, chegará á interpretacã() que quizer; mas se apreciar toda a minha exposícão, DO seu conjunto, verificará quI': não houve intuito de
minha parte de m~Iindrar ou diminuír V. Ex., mas apenas
de reivindicar, para mim, uma 8ituacão diferente destoutra
que me parece de<;agradável ~ a de inimigo da autonomia municipal.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - V. Ex, disse. entretanto, que eu fôra aos jornais, o que contesto.
O SR. GABRIEL PASSOS - Modo de dizer.
O SR, DANIEL DE CARVALHO - Digo, POl"61I1, qae uau
fui, nem Uve a intenção de •••
O SR. GABRIEL PASSOS - Li em dois jornais; nt1m de
Minas e outro do Rio.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - ••. colocar-me bem
em ãetl"imento de um colega.
O SR. GABR::EL PASSOS - Estimo bem.
O SR, DANIEL DE CARVALHO - O meu passado, de
mais de vint.A A I'.in/?-':.' !m~~ de w::d::. põ.ThUüa., !J<li:l:sauo que, 1elizmente"é bem conhecido desta Assembléia, não permite que
ninguém me atribua intenções que não tive, nem se coadunam
com o meu temperamento e educação.
O S1\. GABRIEL PASSOS - V. Ex. não pode atribuir também, a quem quer que seja, a intenção que lhe pareça conveni.ente.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Não atribui, nem cabia indagar dos intuitos numa exposição objetiva e escrupul<lsa dos fatos.
No caso não emiti juízo pessoal meu. Narrei os fatos,
que se deram da seguinte forma:
O Sr. Deputado Gabriel Passos compareceu á reunião
conjunta das bancadas situacionistas e perremista. Submeteu a SUa emenda á apreciacão dos presentes. Leu-as desde
logo combateram-na, o Sr. Dr. Carneiro de Rezende, nobre
leader da bancada perremista, e o Sr. Dr. Bias Fortes, da.
banoada situacionisté., além de outros Deputados.
O SR. GABRIEL PASS<>S - Ouvi apenas a opinião dêstes,
dois. Eram pontos de vista em divergência, e, diante disso, não quis submeter a emenda á assinatura dos meus colegas, até porquê, para apresentá-la, não sendo considerado
assunto fundamental do meu Partido, podia fazê-lo individualmente, como o fiz.
O SFt. DANIEL DE CARVALHO - Eis aí como S. Ex.
continüa a exatidão da minha narrativa e como as nOSl;8S
impressões foram as mesmas.
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O SR. GABRIEL PASSOS - Perfeitamente. Mas para manifestar um ponto de vista não preciso cotizar-me com os
companheiros.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - A emenda, entretanto,
foi rejeitada, não por desapreco a V. Ex ...
O SR. GABRIEL PASSOS - Naturalmente. Seria o cúmulo. Já dei o motivo.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - .,. mas pOI'quê fOra
repetida pelos Srs. CarneiI'o de Rezende, Bias Fortes e
outr05.
O SR. GABRIEL PASSOS - Os outros já haviam se retirado, atendendo á chamada, aqui, para outra reunião.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Relatei singelamente os fatos. Podia ter refeI'ido estas minúcias. Fui repórter, sóbrio e descreto.
O SR. GABRIEL PASSOS - Mas não se e::squeceu de dizer
que V. Ex. era defensor da autonomia municipal.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Não disse tal, e fáe~l
será prová-lo, A frase a qUcl V. Ex. se refere é esta:
"A emenda foi repelida ... "
O SR. GABRIEL PASSOS - E chama êsses louros para o
seu Partido.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Evidentemente,
V. Ex. não quer me deixar falar. Interrompe até a leitura
da frase que deu motÍ'.'o ao seu discurso. Não chamei louros
.(.IlU-d o meu Partiâo. lJeClarei que foi repetida pelos presentes, estando aí incluidos os perremistas e os situacionistas.

"
por cercear a autonomia municipal que o
autor menospreza e increpa de tabú liberal ...
O SR. GABRIEL PASSOS - Eu talvez a menospreze menos do que V. Ex.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Havemos de chegar lá.
. .. o que o Partido Republicano Mineiro considera um
dos preceitos essenciais do se pl.'ograma". Não havia juízo
pessoal meu e, quando disse que V. Ex. menosprezava, servi-me, até, das próprias palavras da justificação, na qual
V. Ex. diz:
"Devemos desprezar a exa.gerada autonomia, como um
dos mais lamentáveis preconceitos liberais".
O SR. GABRIEL PASSOS A "exagerada" autonomia,
mas não a autonomia. Todo exagero é lamentável saho
V. Ex. disso, como sabe também que é muito difícil destacar uma frase ...
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Á vista desta exposição simples, facilmente se vê que
litígio não é entre
o eminente Deputado progre.::;sista e o humilde orador: é
entre S. Ex., de um lado, e. do outro, o P. R. M., e grande
p~rte, senão a maioria dos situacionistas.
O SR. GABRIEL PASSOS - Foi justamente isso que
V. Ex. quis dü..er em sua entrevista, e que eu me vi com-
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O SR. DANIEL DE CA!RVALHO - O litígio, portanto,
uão era com igo ...
O SR. GABRIEL PASSOS - E V. Ex. chamou para ~i,
porquê não houve litígio, nem si quer chegou a haver contruvérsi:J .
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Entrei na questão
comf) Pilatos, mas não quero lavar as mãos como Pilatos, e
vou responder, não tanto para retificar OS pontos de vista
roelativos á minha pessoa, mas para desfazer a impressão
desfavorável que possa ter ficado nesta Assembléia, quanto
ao regime da autonomia municipal de Minas, antes da Revolur;ão.
O SR. GBRIEL PASSOS - Quem a atacou?
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Creio que não fui eu,
mas V. Ex ....
O Sn ° GABRIEL PASSOS - Prove V. Ex 1 Vi, apenas, a
possibilidade de melhora nos municípios. A nossa divergência está em que V. Ex. quer ficar parado e eu quero ir
adiante.
O SR. DAl'\'IEL DE CARVALHO - Quero caminhar
para a frente sem sacrifício da autonomia. Permita-me, entretanto, que exponha o caso. Vou citar suas próprias palavras e nessa parte da defesa das administrações municipais
de Minas, antes da Re'loluçãC', estou certo que falo não somente por todo o Partido Republicano Mineiro, mas por
gr!!.!}~~ p~!·te, p~!::. ~:l~dc ~::.iv~iu.,

do Pãi"tictü situ~vjUlli:;ta,

que também não aceita as increpações feitas por V. Ex.
O SR. GABRIEL PASSOS - Que increpacõesl? V. Ex. há
de me permitir dizer que está sendo infiel agora como o foi
em sua entrevista.
O SR. DAN IEL DE CARVALHO - Já mostrei que fui
absolutamente fiel na entrevista, na qual há um simples
período relativo á emenda de V. Ex. e êste ainda há pouco
confirmado pelas declarações de V. Ex.
Antes de entrar' nessa segunda parte, isto é, na resposta
ao libp.lo eontra o regime vigente nos muniCípios mineiros
nté 1930, Sr. Presidente, devo dizer, preliminarmente, que o
nobre Deputado empregou, no seu discurso, um conhecido
estratagema de advogado de juri.
O SR. GABRIEL PASSOS Estratagemas, usa V. Ex.
abundantemente.
O 8ft. DANIEL DE CARVALHO - Em vez de prover
que a sua emenda não atentava contra a autonomia municipal. S . .Ex. procurou atacar as minhas emendas.
O SR. GABRIEL PASSOS - Não apoiado; procurei provar,
sim, que elas até cuincidiam.
O 8R. DANIEL DE CARVALHO _. Leu a minha emenda, que reza:
"Os Estados legislarãOo sÔbre a 0rganizacão °dos seus
municípIOS. respeitando-lhes a autonomia em tudo o que se
referir aos negócios do seu peculiar interesse".
E excla:m(l11, depois,_vitorioso: "Ora, Sehhores, o que é
mais atentatório á autonomia municipal - um dispositivo de
constituição estadual, estabelecendo a organização e os limi-
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a ano?"
É transparente o paralogismo. Omite-se a idéia central
que 6< o respeito á autonomia e delicÍa na organização do
Estado.
Com efeito, em primeiro lugar, minha emenda apenas
reproduz, com ligeira modificaçãú de forma de redação, o
preceito do art. 68 da Constituição de 91.
O Sn. GABRIEL PASSOS - Não é ligeira, é fundamental,
permita V. Ex. que o diga.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - No juízo de V. Ex ...
O SR. GABRIEL PASSOS - É claro.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - ... mas não no dos
constitucionalistas desta Casa.
Onde eu digo "os Estados legislarão", entende S. Ex.
que só poderão legislar por meio de leis ordinárias.
O SR. GABRIEL PASSOS - Só, não. Mas, poderão legislar por meio delas.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Podem, efetivamente,
respeitado o princípio da autonomia.
O Sn. GABRIErJ PASSOS - Onde está a maior garantia:
na Constituição, instrumento rígido, ou na legislação, que
pode ser modificada ao arbitrio do Congresso?
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Certo, na Constituição que é a lei básica e deverá, pela minha emenda garantir
a automonia dos centros locais.
É preciso que se saiba que a emenda de V. Ex. diz:
"Os municípios serão autônomos, com aS limItações estabelelecidas ...
O SR. GABRIEL PASSOS - Não são limitações arbitrarias,
mas ditadas pelos interesses sociais, que hoje primam sôbre
tudo.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - De modo que entre
as duf.l~ há diferenças fundamentais. Não podem. pois, coincidir, como V. Ex. diz.
Na minha emenda ponho na Constituiçho Federal o princípio da antonomia municipal; na de V. Ex. põe-se o princípio das limitações a esta autonomia. Mas V. Ex., em vez
de fixar as raias do novo princípio, deixa a tarefa aos Constituintes de cada Estado.
O Sn. GABRIEL PASSOS - Y Ex. acaba de ler que os
municípios serão autônomos. lS ';"'re êles legislarão os Estados. Eu digo que serão autônomos e sObr", êles legislf\rá li
Constituição. Não há limitação?
O SR. DANIEL DE CAR.VALHO - Pela minha cmp.nda
não há limitações 11em mesmo pelas Constituições estaduais.
O Sito GABRIEL PASSOS - Pela legislação ordinária.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Muito menos pela
legislação ordinária ~ Não admi tú que os Estados ponham limi tações ao princípio da autonomia em ueg6cios de peculiar
interesse do município.
O SIl. GABRIEL PASSOS - Mas o interesse social, é escusado dizer, prima sÓbre tudo.
O SR. DANIEl:.. DE CARVALHO - Deixe-me o nobre
colega raciocinar. !
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o SR. GABRIEL PASSOS - Permiti que V. Ex. me aparteasse a vontade e consenti-Io-ei sempre que ocupar a tribuna.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - V. Ex. sabe que serei
incapaz de interrompê-lo, tentar cortar o seu raciocínio ou
de fazer discurso paralelo. Minha emenda reproduz o artigo
68 da Constit.uiCão de 91. Há nela um circulo intransponível.
A Constituição (J tracáva e continuo a admiti-lo como princípio constitucional da União, que o é em virtudf': da reforma de 1926. :e:ste circulo é o dos "assuntos de peculiar interesse do município".
Aí não podem entrar nem as CQonstituições estaduais, nem
as leis ordináI'ial;.
S. Ex. absolutamente não traça limite algum. Deixa que
as Constituições estaduais penetrem pelo antigo reduto sem
atender aos marcos tradicionais.
O SR. GABRIEL PASSOS - É porque confio nos Constituintes estaduais, que são tirados da mesma massa que nós
outros; e que, estando mais perto dos interesses municipais,
podem, melhor do que nós, observá-los e apreendê-los.
O SR. DJ.NIEL DE CARVALHO - Uma das grandes
vitórias do Direito Público brasileiro consistiu exatamente no
encontro da fórmula para a autonomia municipal, f6rmula
que não estava na Constituição do Império, nem no Ato Adicional, e foi consagrada na Constituição de 91 - a dos "negócios de peculiar interesse". Esta é a barreira intransponível, diante da qual se detem segundo minha empnda ...
O SR. GABRIEL PASSOS - V. Ex. sabe que as questõe3
de "peculiar interegge". niin "c:t~0 b~:h ~Qfi:üiaii:'. vuvi-ia-ia
com grande prazer se dissesse o que são Ol! "neg6cios" de peculiar interesse dos municípios".
O SR. DANIEL DE CARVALHO - É o que tinha de ser
definido pela doutrina e pela jurisprudência. A resposta á
pergunta de V. Ex. se encontra no livro "Problemas Municipais", do Sr. J~eví Carneiro.
O SR. GABRIEL PASSOS - Onde V. Ex. verá as maiores
controvérsias acêrca do assunto. ,
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Mas onde se vê como
os nossos juízes e tribunais enfrentaram as dificuldades da
matéria e como afinal se fixou a jurisprudencia do Supremo
Tribunal.
Assim, a minha emenda não permite que os Estados
estabeleçam os limites da autonomia municipal. Manda respeitar as fronf.eiras intransponlvels desta. A de S'~ Ex. determina que as Constituições estaduais exerçam amplamente
a faculdade ...
O SR. GABRIEL PASSOS - Amplamente ... , limitada. pelo
interesse social.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - ... de entrar nêsse
campo, que lhe é vedado, d03 negócios de seu particular interesse. Num caso, limites antigos e conhecidos. Noutro, uma
expressão nova e absolutamente vaga.
O SR. GABtUEL PASSOS - Tão vaga como "peculiar interesse"'.
Nada há que seja de exclusivo interesse do município.
Hoje, o Estado é muito mais complexo. Existem assuntos
ou negócios que são precipuamente interessantes ao município; não, porém, exclusivamcnle.
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O SR. DANIEL DE CARVALHO - S. Ex., sentindo-se
fraco na sua argumentação, procurou arrimar-se á emenda
da bancada paulista.
O SR. GABRIEL PASSOS - Não é procurar arrimar-me.
Julguei-a emenda perfeitamente racional e lógica.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Pergunte S. Ex. aos
nobres representantes de São Paulo se estão de acôrdo com
a redação dada pelo ilustre Deputado. A discordancia é notória.
O SR. GABRIEL PASSOS - V. Ex. há de permitir o seguinte: no interesse sociaL a que se refere a minha emenda,
tanto cabe a limitação estipulada pela ilustrf> bancada paulista, como.a de V. Ex., relativamente á fiscalização das rendas municipais. Aí é que o interesse social predomina sôbre
o interesse exclusivo do município.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - A emenda da bancada
paulista é esta: (Lê):
"()-'l Estados o!'ganizar-se-ão de forma que fique assegu7OAd.a a automonia dos municípios em tudo quanto respeite ao
seu peculiar interesse".
E a mesma redação de 91.
O SR. CUNHA MELO - A emenda da bancada paulista
restabelece integralmente o dispositivo de 91. V. E::>:., depois
de ter feito a defesa da Con.stitulção de 91, critica (j dispositivo
do anteprojeto e dá uma nova redação ao art. 68 da Constituição de 91.
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do que a única autonomia de que gozam os municípios é a
administrativa. Acabada com esta - que autonomia restará?
O SR. GABRIEL PASSOS - O orador faça o obséquio de ler
mais adiante. Há uma emenda da bancada paulista criando
um aparelho de fiscalização das rendas municipais. Eis um
dos instrumentos autorizados pelo interesse social qU~ deve
primar sôbre o exclusivismo municipal.
O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - Á primeira vista, parec~
atentatória ao municipio, e não é.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - O nobre leade1' do
Partido Republicano Mineiro, no aparte que deu á oração de
V. Ex., colocou o dedo em cima da ferida.
O SR. CARNEIRO DE REZENDE - Gosto de ser explícito nos
apartes que dou.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Disse S. Ex.: O peria-o Reria exatamente deixar para figurar nas Constituições
estaduais as limitações aos princípios da autoilomia. As limitações devem constar da própria Constitui<;ão Federal e
não ficar aa arbítrio dos legisladores estaduais."
O SR. GABRiEL PASSOS - J!:sse arbítrio é igual ao nosso,
que fazemos parte àe um poder constituinte; os que se acham
mais próximos. do interesse poderão provê-lo melhor do
que nós.
O SR. ElAS FORTES - Estão mais próximos do interesse
político. V. E."'l:. relembre que, p~la Constituiçãc de 91, no
Estado que representamos aqui, se transferiu ao Congresso a
função de reconhecimento de paderes de vereadores, o que
significava ferir a autonomia do município.
O SR. GABRIEL PASSOS - VV. EEx., que eram políticos
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naquela ocasião, poderão discorrer perfeitamente sÔbre o assunto.
O SR. BIAS FORTES - Eramos políticos, mas afirmo a
V. Ex. que votei contra a medida, habitu3,do como estou a
tomar atitudes.
O SR. DANIEL DE f:ARVALHO - O nobre Deputado,
Sr. Dias Fortes, quc me honra com seus aparte,;;, poderia
completar as suas palavras. rlizendo que, posteriormente,
houve mudanca. Reconheceu-se o êrro, e o Congresso Mineiro mudou de orientacão.
O SR. BIAS FOClTES - O Supremo Tribunal, tomando conhecimento de resolucão do Congresso de Minas, declarou-a
inconstitucional.
O SR. GABRIEL PASSOS - É o perigo da legislacão ordinária.
O SR. BIAS FORTES - O perigo está em não definir a
União expressamente o que seja autonomia dos municípios.
O perigo está em deixá-Ia ao arbitrio dos chefes de Estado,
que estão mais interessados na corruPcão.
O SR. GABRIEL PASSOS - V. Ex. tem toda a razão. De
fato, os Congressos "Legislativos Estaduais" podem acarretar
êsse risco.
O SR. BIAS FOfiTES - É preciso definir o que seja autonomia.
O SR. GAnRIE!. PASSOS - Foi de propósito que a minha
emenda procurou garantir a autonomia municipal nas "Constituicões" estaduais.
(Trocam-se vários aparf es. )

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Mas, Sr. Presidente,
há uma diferenca fundamental, como ja mostrei, êntre as
duas emendas: numa, é o princípio da autonomia em que se
traca. circulo inacessível aos poderes d:l União e dÇ>s Estados,
noutra, adóta-se o princípio oposto o das limitacões, praticamente irrestritas, por que se pode reduzir o município a
q1:1asi nada com o elásterio da expressão, "ditadas pelo interesse social."
O SR. GABRIEL PASSOS - V. Ex. mostra-se absolu lamente descrente das Assembléias Constitucionais Estaduais ...
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Tenho inteira confiança no' patrio'tis·rr.o delas.
O SR. GABRIEL PASSOS - Não parece.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - A verdade é que não
poderâo congregar tantos juristas experimentados quar.tos se
acham nesta Assembléia. A experiência demonstrou a necessidade de por na Carta Federal as únicas reservas possíveis
ao princípio da autonomia.
O SR. GABRIEL PASSOS - V. Ex. tem a experiência das
Assembl(~ias Ordinárias e não elas Constituintes.
O SR. CA:\IPOS no AMARA L - Para evitar a experiência
do tempo em que VV. EEx., 1'overnavam, fizemos a revolução de 1930 e estamos dispostos a fazer tantas quantas forem
nec~ssárias par~ tornar respeitada a vontade do povo. Agora
já há revolucionários na União e nos Estados, para obstarem
êsses gralldes abusos que se praticavam desde aquele tempo.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Permita-me o nobre
Deputado dizer-lhe que S. Ex. não tem o monopólio dós
trabalhos da revolucão.
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o SR. CAMPOS DO AMARAL - Absolutamente,
monopólio do sacrifício e da renúncia.

temos o

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Nem êsse tão pouco.
Mas aí está, o chefe da revoluoão em Minas, que foi chefe
de V. Ex., o Sr. Cristiano Machado, que era Secretário do
Interior. A !ile, portanto, compete responder.
O Sn. CrUSTIANO MACHADO - A verdade ~ que o Partid<l
Republicano Mineiro, foi o grande coordenador da Revolução em nosso Estado, cujo povo a canduziu á vitória. O nobre
aparteante. como toda a Força Pública de Minas, em cumprimento cio dever e com a maior nravura e disciplina. .. ,
(Tr()cam-se apartes.)
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Mas, voltando ao
tema constitucional e ao exame das emendas paulistas, direi
que o nobre leader da bancada paulista, Sr. Alcantara Machado. cujo nome pronuncio com a maior reverência, teve
ocasião de declarar que não via diferença de nota entre a
emenda da bancada da Chapa Única e a por mim formulada.
Via até vantagem na redação por mim dada e contou-me o
fato que ocorreu no Estado de S. Paulo, na cidade de Santos,
em que um espírito, aliás dos mais eminentes, o consagrado
poeta e egrégio jurista Sr. Vicente de Carvalho, entendeu
de dar uma Constituioão á cidade de Santos, julgando que o
Legislativo não poderia legislar para as Camaras Municipais,
ao passo que a expressão por mim usada corta qualquer dúvida e deixa bem claro que os Estados poderão legislar sôbre
a organização dos municípios na Constituição e também nas
Leis. Organicas.
O nobre Deputado Dr. Gabriel Passos, fez, todavia,
muito cabedal da semelhança da sua emenda com as minhas
e as da bancada paulista.
O SR. GABRIEL PASSOS - Não fiz tal; não tenho essa
vaidade.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - A dêle, porém, resa:
"Os Municípios serão autônomos, com as limitações estabelecidas nas Constituições Estaduais e ditadas pelo interesse
social." A palavra "autonomia" aí está, diz S. Ex.. Mas é
exatamente isso: ele deixa a palavra, mas retira o espírito.
O SR. GABRIEL PASSOS - Perdão, permita-se interrompê-lo; a ~utonomia, então tem de ser ilimitada?
O SR. DANIEL DE CARVALHO - O espírito da emenda
de V. Ex. está na justificação e no discurso aquí pronunciado.
O SR. CRISTIANO MACHADO - .t'eço licença a V. Ex.
para dizer que, parece, o nobre Deputado Sr. Gabriel Passos
defendeu as limitações da autonomia nmnicipal. permitindo
a nomeação dos Prefeitos pelos Presiaentes do Estado.
O SR. G.·'BRIEL PASSOS - Não é exat....
O Sn. CrtlSTIANO MACHADO - Pareceu-.ne.
O Sn. GABRIEL PASSOS - Eu não disse tal. As limitações á autonomIa ...
O SH. DANIEL DE CARVALHO - É ao Sr. Deputado
Cristiano Machado que V. Ex. deve responder.
O SR. GABRIEL l>AssoFl - Serve também para V. Ex.,
que ainda não se convenceu convenientemente. As limitações á autonomia podem seI' aquelas que os constituintes dos
Estados julgnem necessárias. Se acharem que os prefeitos
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devam ser eleitos, que sejam eleitoR; se julgarem que as a88embléias municipais devam ser eleitas, que sejam eleitas.
Apenas aqu~les negócios que forem julgados de capital interesse social se podem restringir, como, por exemplo, talvez
a Constituinte Estadual de Minas llceite, como limita<.;ão á
autonomia, o aparelho qu V. Ex., porpõe para controle das
contas dos municípios.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - V. Ex. não leu ou
não entendeu minha emenda.
Não propús o aparelho de controle pelo Executivo
F.stadual. O Presid3nte da eamara continua a prestar contas
a seus pares.
Se mais de um têrço dos vereadores não aprovarem as
contas, elas serão submetidas ao referendum dos municípios.
Onde, aí, o atentado á autonimia? Pelo contrário, aí
temos a melhor pro"a, a melhor demonstração da autonomia
municipal.
O SR. GABRIEL PASSOS - V. Ex., concorda em que haja
aparelho de fiscalização, por parte do Estado, do municipio?
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Proponho sistema
próprios para fiscalização de contas dos municípios pelos
diretamente interessados.
O SR. BELMIRO DE MEDEIROS - No fim, a emenda de
V. Ex., é idêntica á do nobre Deputado, porquê qualquer
apare!ho de fiscalização importa em cerceamento completo
da autonomia.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - V. Ex. não me ouviu ou não me entendeu. Uma coisa é prestação de contas ao
próprio município e outra é prestação de contas ao Executivo estadual.
O SR. BELMIRO DE MEDEIROS - Por intermédio dêste
aparelho, o Estado acaba sufocando o município.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Mas eu não propús
nenhum aparelho estadual de controle ou fiscalização.
O SR. BELMIRQ DE MEDEIROS - Basta o Secretário controlar ...
O SR BI (s FORTES - As cí)ntas não serão submetidas
a um Secretário, mas a um Tribunal. Acho que as contas
dos municípios devem ser controladas, porquê o primeiro
dever é a fiscali'tação dos dinheiros públicos. Quanto á eleição de prefeitos e de -conselhos munbipais, deve ser da completa autonomia dos municípios. A discriminação de rendas
deve ficar consignada na Constituição Federal
O SR. DANIEL DE CARVALHO - 'Como ia dizendo o
espírito da emenda do Sr. Gabriel Passes está. na justificação e no discurso por S. Ex., proferido.
O SR. GABRIEL PASSOS - Está em outras coisas, que poderia ter acrescentado, e que poupei para não cansar a Assembléia.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Nessa justificaCão,
disse:
"Essa autonomia, porém, não pode continuar a
ser conceituada como velho tabú liberaL .. "
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SR. GABRIEL PASSOS - Não deve mesmo.
O SR. DANIEL DE CARVALHO (lendo). - "O que se
pode e deve conrluir é que para a constituição do município
temos que desprezar a antiga superstição pela SUa autonomia
exagerada, preconceito liberal dos mais lamentá.veis e que,
conforme já SP. assinalou, l°eduziu paradoxalmente muitos
municípios á condição de p-enosa escravidão_"
N.:> discurso, V. Ex., percebendo o terreno escoI',~ga-
dio em que Se colocára ...
O SR. GABRIEL PASSOS - Não percebi tal. V. Ex _, permita um aparte construtor. É o seguinte: suponhamos para
argumentar, que eu seja contra a autonomia municinal e
que V. Ex., seja absolutamente a favor. É um ponto de-vista
defensável; sei que não é exato, mas admitamos para argumentar. V. Ex naturalmente, estudioso como é, terá notado
uma forte tendência para restringir a autonomia dos Estados. Se por um lado, fortalece os municípios dos Estados. Se ror um lado, fortalece os municípios e, por outro, 8
União, com prejuízo dos Estados, êstes se reduzirão a um
mero esquema e a unidade do Brasil perigarã com es~a solução.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Mas V. Ex:. há de
veI-ificar, no correr do meu discurso, que desejo os municípios autônomos nos negócios do seu peculiar interesse, como
unidades administrativas, como um dos elementos organicos
da vida dos Estados federados, e êstes com autonomia b?stantes, administrativa e política. confol'm~ ~r: !!nh?~ t!'~:;~d::::
na ConstItU!ção.
O SR. GABRIEL PASSOS - V. Ex. mesmo conhece algumas emendas perigosas nesse sentido.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Não há dúvida que
existem, e com elas não concordo. Dizia eu que V. Ex _, ne
seu discurso, percebendo o terreno escorregadio da exegese
da sua emenda, procurou virar as costas ao alvo, mas remando para êle.
O SR. GABRIEL PASSOS - Não entendo V. Ex. Vamos
vêr onde o nobre orador me aponta êsse sinal de covardia,
diante de uma atitude.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Embora diga que é
favorável á autonomia, as medidas que propõe ...
O SR. GABRIEL PASSOS - Não são favoráveis á autonomia sem "peias", descabida, "ilimitada".
O SR. DANIEL DE CARVALHO - ... visam limitações
~ essa própria autonomia.
O 8ft. GABRIEL PASSOS - As limit3.(jões são imprescindíveis em benefício do Estado, e, principalmente, dos próprios municípios.
O SR. DANTEL DE CARVALHO - V. Ex. louva a autonomia, mas não quer a autonomia.
O SR.. GABRIEL PASSOS - Não quero autonomia sem
peias, evidentemente.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Entendo que as únicas limitações á autonomia dos municípios sejam as tracad~s
na Constituição Federal. V. Ex. quer deixá-Ias ao arbítrIO
das Assembléias estaduais.
O SR. GABRrEL PASSOS - Porquê não tenho o espírito de
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simetria. V. Ex. quer que todos os municípios do Brasil se pareçam, tenham as mesmas necessidades, se organizem da mesma fórma.
Uma vez que a AsO SR. CARlSEIRO DE REZENDE sembléia Constitu.inte não queira definir o que seja a autonomia econ(lmi.ca e administrativa, e relégue () assunto ac's
legisladores constituintes dos Estados, haverá um grande perigo para a autonomia dgs municípios.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Eis a liCão de um
homem eXJperimentado.
O SIt. GABRIEL PASSOS - LiCão, não; por muito reôpei'.atável que seja, é um ponto de vista.
O SR. DANIEL DE GAJRVALHO - Lição de experiência.
O SR. CARNEIRO DE REZENDE - E acresce uma cicunstaucia: a lei organica dos municípios entrava e deve entra!',
competência exclusiva dos Estados.
O SR. D.-\l.:.~'IEL DE CARVALHO - Na entrevista, não disse
eu, absolutamente, que o nobrê colega era o campeão contra a
autonomia ...
O Sft. GABRIEL PASSOS - 'Deixou perceber, o que não me
satisfaz.
O SR. DAWIiEL DE CAiRVALHO - ... e que eu o era a
favor. O dis.curso de V. Ex., por-ém, não póde ser interpretado
senão como uma candidatura ao cinturão de ouro dêsse campeonato. Não é comigo, entretanto, que V. Ex. há de se bater.
Pelos debates aqui travados durante o discurso de V. Ex. e
pejos que ora wrifica!nos, noto que é do Jado dos situMiomst.as mmelros que o Hustre Deputado vai encontrar os campeões da autonomia municipal. Há, desde Jogo, um candidato
evidente, que é o meu nobre amigo, Senhor Bias Fortes.
O SR. GABRIEL PASSOS - Respeito o ponLú de vis~ do
nobre colega, Sr. Bias Fórtes, como de qualquer outro, mas
não sou obrigado a ter opjnião aferida pela dos demais.
O SR. DA~,IEL DE iCARVALHO - Muitos outros comungam Lambem no mesmo princípio de autonomia municipal.
tal como estava formulada na Constituição de M.
O SR. GABRIEL PASSOS - Se eu f.icasse isoiado, não me
impressionaria; aiPenas,lamentaria.
O SR. DANIEL DE CARVàLHO - Os autonomistas são
muitos, entre êles poderia citar os Srs. Augusto Viegas, Vieira
IIfarques, Belmiro Medeiros, Simão da Cunha, Augusto de
},ima ...
O SR. JosÉ ALKMIM - É do programa de nosso Partido.
O SR. GABRIz,,"L PASSOS - Sã() opiniões que eu rp,speito
mu.ito. mas quP. não invalidam meu ponto de vista, porquê
também sou pela autonomia municipal.
O SR. DANlEL DE CARVu\LHO - Para S. Ex. o regim'3
ideal seria o regime aLual das Prefeituras de Minas.
O SR. GABRIEL PASSOS - Não alPoiado.
O SR. DANi]}<i.L DE CARVALHO ~ S. Ex. o afirmou. É o
que diz no seguinte trecho:
"O regime atual .é de exceção e como verifiquei que tem
dado ótimos resultados ... "
O SR. GABRIEL PASSOS - Não p6de ser o ideal. V. Ex;
para em ótimos, porem, eu ten ho um idea·l acíma dêsse óti-
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mo. Os 6timos resultados consistiram, justamente, em most.rar deficências I; falhai'.> m. organizacão municipal; o atual
regime é transit6riú, não pódc permanecer, mas dê!e se devem
tirar os exemplos, a experJ(\ncia c O estudo, para fazer algo
de melhor.
O SR. DANrEL DE CARVALHO - Mas V. Ex. acha muito
melhor o reg.ime atual do que (l anterior.
(J SR. GABIllEL PASSOS Veriüquei que este regime tem
dado grandes resultados c, justamente, com o revelar grandes
falhas, como, por e;::emplo, o fato que citei de as Camaras
Municipais não prestarem suas contas ao Govêrno do Estado.
€; algllmaS nem terem siquer- escritas. V. Ex. foi
secr-etário
da Ag-ri·cultura do Estado~ De sua Secretaria dependiam as
Prefelturas de esl.ancias hídr-o-minerais. Qual a lei que obrigava os Prefeittos a lhe prestar contas?
O SR. DANIEL DE CARVALHO - É o regulamento da"
Prefeituras de arürdo com a lei n. 5 de 1903. E todos as pr-estavamo :"ião conhe~o Prefeito de estancia de aguas que não prestasse contas.
O SR. GABRIEL PASSOS - :\'unca. A não ser aqueles Prefl'itos que espontaneamente o quiseram fazer, para mostrar
que tinham saído honradamente limpos do Govêrno.
O SR. DA:'l'TEL DE CARVALHO - Invoco o testemunho
dos Senhores Deputados Polícappo Vio1ti e Raul Sá. entre
outros.
O SR. POLICARPO VIOTI - As minhas contas, prestadas
como pr-efeito, foram apr-ovadas .por decreto, que consta da
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meus colegas.
O SR. GABIll~;L PASSOS - No órgã'o oficial do Estado. V.
l'x. '1'\ no regime atual, inúmeras prestações de contas.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - A exposição feita por
V. Ex. e os seus apartes par-ecem um convite para que examine e confronte o sistema atual com o anterior ...
O SR. GABRIEL PASSOS - Não me arreceio de exame algum.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Não entrarei, ,porém,
n~ssp debate, PMqu~ confirmo declarações feitas aqui, de'3La
tribuna, de que nãu queremos trazer para a Assembléia casos
municipais, questiúnculas de partido (muito bem), e só de
lembrar tais casos sinto verdadeiro horror "animus memini~~e borret". O aparte que V. Ex. proferiu, há pouco sôore
ímblicações de cont.as no orgão oficial e que reproduz pala\TaS pronunciad&s no seu discurso ...
O SR. GABRIEL PASSOS - Par-a provar qne não fujo.
O SR. DA.l'HEL DE CARVtA.LHO - ... me faz lembrar o
aparte qlle tamMm dei a V. Ex., quando me referi á sua fnlta
de eXIjcriência política.
O SR. GABRIEL PASSOS - No ponto de vista de V. Ex.. O
que V. Ex. tem em extensão, posso eu ter em intensidade.
Isso, aliás, não tem importancia, nem interessa ao debate.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Vou mostrar que interessa muito e que o exame das coisas com maior serenidade e
com o "ubsíàio do elemento histórico, a u.preeiação dos r.ccntecimentos no tempo e lugar devidos, nos levam ao conhecimento
de fatl)s, que dantes ignorávamos, e servem para esclarecer
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melhor os assuntos referentes ao Govêmo dos Municípios de
Minas.
O SR. GABRIEL PASSOS - V. Ex. negaria, então, autoridade a toda A:,sembléia, que, em sua maioria, é constituída
do homens moços.
O 8R. DANIEL DE CARVALHO - V. Ex. disse qne a..
Camaras Municipais antigamente não pre,qtavam contas ao
Govêrno. Evidentl~rnente. assim aconteciH, [Jorquê não eram
obrigadas a ta!. SI: mandassl'm aS suas eontas, o Govêrno as
d('volveria, pürqUll não tInha autoridade, nem competência,
para delas conhecer.
U SR. GABrUEL PASSOS - Pois é isso mesmo.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Não pff~stavam contas
ao Gov(~rno, porquê não havia lei que as obrigasse.
O SIl. GABRIEL PASSOS - &sa prestacão de contas era
inconstitlicional, era contra a Constituição, tabú a que me
referi.
O SR. DANIEL DE CARVALHO
!'ião era 00ntra a
Constituição a existência de um sistema fiscalizador das finanças municipais. Entrarei adiante no capítulo da prestação de contas. Supõe V. Ex. que houvesse obrigação de
prestarem os Municípios contas ...
O SR. GABRIEL PASSOS - Não suponho. Não ignoro isso
que é elementar e provava uma deficiência.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Provarei que não havia tal deficiência. V. Ex. disse também que os Estados não
podiam intervir na vida dos Municípios, ao passo que a
União poderia intervir nos Estados.
\) SK. G~KI~L .PASSOS - NO meu dIscurso, não.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Está na justificação
da emenda. Pois bem. A Constituição do Estado de Minas
Gerais permite essa intervenção, assim como também a permite a de outros Estados.
O SR. GABRIEL PASSOS - V. Ex. sabe, apesar do aparte
do nobre colega, Sr. Bias Fortes que muitos Estados do Brasil tinham os prefeitos nomeados ...
O SR. DANIEL DE CARVALHO - A prova do que eu disse
é o art. 75, número 6 da Constituição do Estado que permite
a intervencão.
V. Ex. diz, também, que o Estado estava inibido de
prestar auxilio, mesmo gratuito, e eu respondi Que as Camaras solicitavam, pediam, imploravam êsse auxílio, atendendo o Estado senJpre que possível. Mandava seus engenheiros e, até mesmo, seus técnicos em escl'ituração, para
auxiliar as Camaras Municipais. Esta era a realidade.
O SR. JOÃO BEftALDO - Prestava êsse auxilio a meia dúzia (ie Municípios privilegiados.
O SR. DA1"IEI.. DE CARVALHO - O Estado, pois, não
estava inibido de assim agir.
O SR. JoÃo BERALDO - Não estava inibido, quando se
tratava de afilhados.
O SR. GABRIEL PAStiOS - O orador deve colocar a discussão nos seus devidos têrmos. Suponhamos que V. Ex.
fosse govêrno no Estado e tentasse promover 3. fiscalização
da execução de um contrato de luz, por exemplo, num município, onde V. Ex. sabia, como secretário, que estavam
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sendo dissipadas, inutilmente, as rendas, que o técnico não
'era competente, que havia desperdício de dmheiros públicos.
Não veria V. Ex. levantar-se logo, contra qualquer medida
de intervenção, a "autonomia" municipal?
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Essa hipótese não seria possível. Vejo que V. Ex. desconhece a lei Bueno Brandão e seu regulamento.
O SR. GARlllEL P,\HSOS - A lei se refere á fiscalização
de p,mpr'éstimos feitos pelo Estado aos Municípios. Nos casos
de emprr\stirnos padieularl~s, essa fiscalização não existia.
O 8R. DANIJ1:L DE CARVALHO
A fiscalização se
fazia. V. Ex. t.al vez seja o único, da bancada. que desconheça a execução da lei BUI~no Brandão e seu mecanismo
admirávpl. Apelo para o sell colega, Sr. João Beraldo, para
que diga se havia ou não a fiscalização de obras e melhoramentos por meio de técnicos abalizados.
O SR. GABRrEL PASSOS - Para obras executadas com
empréstimos feitos pelo Estado.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - E quais as que não
o foram?
O SR. GABRIEL PASSOS - V. Ex. sabe que não é s6 o
Estado que pode cmprf,star dinheiro ao Município. Ha também os empréstimos in ternos, feitos por particulares. Faça.
pois, o favór de colocar as coisas nos seus devidos têrmos.
O SR. DANIEL DF. CARVALHO - V. Ex. declara, '~m
outro ponto de seu discurso, que não havia aparelho para
assistência técnica ao Ml.!nicípio.
O SR. GABRrEL PASSOS - Há um simples arremedo.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Vou mostrar que havia e há êsse aIJarelho.
O SR. GABRIEL PASSOS - V. Ex., com certeza, vai mostrar assim: "Secção tal ... ,. Isto não é aparelho de assIstência. Só agora se cogita disso.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Quem podia responder a V. Ex., era o SI". Deputado Augusto de Lima que, fazendo aqui o necrológio de Bueno Brandão, teve ensejo de se
referir á lei que tem merecidamente o nome daquele saudoso estadist.a, e aos benefícios por ela prestados aos Municípios mineiros.
O SR. GABRIEL P.. . ssos - Os beneficios são conhecidos
de todos. Agora., não admito que V. Ex. aplique a lei Bueno Brandão aos casos que a mesma não comporta. Ponhamos os pingos nos i i ...
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Voltemos á questão
das contas.
V. Ex. acha qúe não havia prestação de contas. Já tive
ocasião de mostrar que ela existia, no arL. 77 da Constituição, que diz, textualmente:
"O julgamento das contas das Camaras Municipai3
e dos conselhos distritais será feito por uma assembléia, que a lei ordinária regulará, da qual farão parte os vereadores, membros dos conselhos distritais e
igual número de cidadãos residentes no Município e
que pagarpm maior soma de impostos municipais, convoúados pelo Presidente da Camara."
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o SR.. GABR,IEL PASSOS - Quando isso se executou? Ao
tempo em que V. Ex. era Secretário, tal artigo era aplicado?
O SR. DANIEL DE CARVALHO -- A lei n. 2 regulou
a execução dêsse preceito constitucional, e todos se lembram
da vi~ê[lcia dessa l{Ji,
Apelo, aliás, para o nobre leader da bancada situacioOlsta, Sr, DI'. Valdúmiro Magalhães, e l';ll'[l os dern",is colegas,
os quais podem testemunhar que [~;';";h asspmbléias funcionaram até a reforma constitucional d,· 1903 ...
O SR. GABRIEL PASSOS - Leis múravilhosas, sempre ti~
vemos, apenas nos faltaram aparelhos para pô-las em execução.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - '" reforma que determinou fossem as contas do presidente da Camara prestadas á própria Camara e que uma lei ordinária regulasse a.
prest,lI.;ão de contas das Camaras. Foi, depois, criado o Tribunal de Contas, pela lei n. 509, de 22 de setembro de 1909.
O Tribunal de Contas não foi posto em exe~ução porquê
acarretava avultada desJjesa e não havia necessidade, premente, dês&e aparelho, uma vez que a regra, em Minas, eram
as administrações probas e escrupulosas e bast:.1va que o presidente prestasse conta ás Camaras.
O SR." GABRIEL PASSOS - Mas () Tribunal de Contas não
é propriamente uma earceragem; é um aparelho fiscalizador,
que niio envolve, abtiolutamente, slIsfJ(·it.a contra administrador algum.
O Sa. CAMP:.JS DO AMA1lAL - Essas administrações muito
prvln.:õ, :0" i f () h 0I1(~stas, fizeram o atr"aso de Minas até agora.
Os municípios viviam entregues ri. sua lJl"6prl~ ~Q!'t'.:'. COp.m
poder progredir.
() SR. DANIEL DE CARVALHO - Na opinião de V. Ex.
Não acredito que nossos colegas d(' representação endossem
êste conc(~ito.
O Sa. CAMPOS DO AMARAL - V. Ex. não poderá refutar
a minha opinião de oficial que cruzou o Estado de Mnas em
todas as direções. Os orçamentos eram gastos tranquilamenttpelas situações ml'nicipais.
O SR. DANIEL DE CARVALH O - O aparte de V. Ex.
l.lostra a necessidade que eu tinha de vir a esta tribuna porquê essa opinião não pode pcrman,·cer. V. Ex. argumenta
com casos excep0ionais, quando a n'gra geral, felizmente, era
a probidacte, era o escrúpulo do emprêgo dos dinheiros públicos.
O Sl't. CAMPOS DO AMARAL - Efetivamente, o~ agentes do
Executivo eram rigorosamente honestos, mas deixavam qu~
se organizassem, em tôrno de sua administracão, coortes inescrupulosas que defraudavam o erário público. Essa é a desgraça que ainda exi:;;te na República Nova.
O SR. DANIEL DE CARVI.LHO - Voltando á prestação de contas, recordarei que a lei n. 2, feita por Silviano
Brandào, AdalberLo Ferraz, Xavier da Veiga e Daví c;ampista, obrigava o agente Executivo ou presidente da Camara a submeter suas contas ao Legislativo municipal, até o
dia 15 de j,tneiro do ano imediato á gestão. Havia a multa
de 50$000 por dia de móra e o prazo de toJerancia não podia
exceder sob pena de responsabilidade, de oito dias.
Havia, de regra, a prestação real de contas. As Camaras não eram sempre unânimes e dispunham de homena
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dignos e escrupulosos, que verificavam as úespesas dos agen~
tes executivos. Se havia casos de excecão a esta. regra, não
podemos argumentar com exceções, sinão com a regra.
V. Ex. insiste em que o Estado estava inibido de da!'
assistência t<1cnica aos municípios. Ora, 05 municfpios nunca
recusaram essa assistência e o Estado prormrava dá-la dentro dos elementos e recursos que possui a .
Posso citar, por exemplo, o caso do nosso colega Df'. Furlado de Menezes, que várias vezes safu da Sflcretaria da AgL'Ícultura - f~ ~ um dos t.écnicos mais abalizados Que Minas
possue - para atender áOS pedi<.:os das Camaras Municipais,
afim de proceder a exame de águas e a outros serviços dé
interêsse dos municípios. Havia a constante preocupacã0 d€'.
estabelecer a cooperação entre o Estado e o Município. ~ste
ponto constituiu uma (jas teses dos congressos municipais
realizados em Minas. Procuravam-se soluções práticas. Ora
o Estado dava engenheiro, pagando o Município a diária.
dêsse profissional, ora se cogitava de juntaI' um grupo de
~unicípjos, para cu~tear o técnico enviado pelo Estado.
O Sr. Deputado Gabriel Passos me pergunta: "O nobre
colega, Sr. Gahriel de Carvalho, tenha a bondade de indicar
qual o Município mineiro que cuidou de sp-us problemas Ul'
banísticos, entregando-os a verdadeiros técnicos." V. Ex.
pede um município e eu citarei mais de uma centena.
O SR. CA:.fPOS DO A.\fAR.\L - V. Ex. fará o favor de indicar mU!licípio~ que não fossem terra de pr€\sidente d~ Esfado ou de algum secretário.
O SR. D:\.:"IEL DE CARVALHO - ~fais de uma centena.
O SR. CA:'olPOS DO AMARAL - Estimarei. Vou aprender
uma cui:sa 4ue li.âv 5éi.
O SR. GABR[EL PASSOS -

V. Ex., dando-me um aparte,
disse que essa questão rJe urbanismo era uma" tetéia ~. Quer
dizer que a "tetéia" é velha em Minas.
O SR. DANlEL DE CARVALHO - ChegaI'ei a êsse ponto
de urbanismo e de "tetéias".
Por enquanto, quero dizer o seguinte: foi criada uma
repartição nO Estado de Minas - a Comissão de Meihoramentos Municipais ...
O SR. GABRIEL PAHSQS Como o Tribunal de Contas,
de exisiência fictícia.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Perdão. A Comissão
de Melhoramentos Municipais é uma das glo-riosas realidades da adminístracão mineira.
O SR. G..... BRIEL PASSOS - O que há em Minas são técnicos magníficos. Não houvt:, entretanto, ainda verdadeira
organização racional do trabalho, nesse sentido.
O SR. D.\NJEL DE CARVALHO - A oI'ganização racional do tI'abalho foi feita nessa Comissão de Melhoramentos Municipais considerada. pelos mestres na especial idade
como a vrimeíra base adnJinistrativa destinada a sistematizar no Brasil trabalhos de tanta imporf.ancia.
O SR. GABRIEL PASSOS - Belos regulamentos 3m papel
não resolvem o problema...
.
O SR. DANrEL DE CARVALHO - Sel'á possível que
V. Ex. desconheça ...
O Sn. G-\BR!EL P.-\ssos - Não desconheço. EscandaliVOLt7.ME VII
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zei-me com a leitura de dezenas e dezenas de relalÓl'ios de:
prefeitos, sôbre a situação dos: municípios mineiros.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - As obras rpalizadas
pela Comissão de Melhoramentos Municipais maniff'stam-se
concretamente da seguinle forma, segundo o;:; dados antigos
de que disponho, relativos a :1927:
Municípios com água e i~sgotos, 62; localidades com
abast~iml'lIto dágua, 417; idem' com luz elétrica, 427.
Creio que, depois da enumeração destes dado;;, não há
contestação possível. E apeló l para o Sr. João Beraldo, que
tanto auxiliou o Sr. Gabriel Passos no seu discurso - diga
se, no sul de Minas, que tão 'dignamente I'epresen~a nesta
Casa, se realizaram ou não melhoramentos com a assistência técnica dessa Comissão? i • I
Invoco oi depoimento do ,ilustre colega Sr. Levindo Coelho. Acaso ignora S. Ex. que; em mui tos municípios da
Mata, se fizeram melhoramentos, serviços de abastecimento
dágua, rêde de esgõto e instal1\ÇQes da fôrça e luz?
O SR. L~INDO COELHO -H '!':udo de acôrdo com a Comissão pe Melh~ramentos do Estado.
O SR. ~IEL DE CARVÀLHO - ESses serviços - e
V. Ex., que tem autoridade; :porquê foi Secretário da Saú-.
de Pública de Minas, poderál ~testá-Io - não são dignos de
,
todo apreço~
O Sn. LEVINDO COELHO ...:....Pelo menos, e1'a aseim reconhecido pOI' todos.
: •i
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Sim, era e é reconhecido por todos. Tenho neste sentido, o depoimento de
Satumino de Brito, uma das maiores auLoridades na matéria.
i '!
O SR. GABRIEL PASSOS -'-l.:V. Ex. esLá criando moinhos
de vento. Quando eu discursa~a. aparteava-me, dizendo quc
nos municípios de Minas se tez isto e mais aq~no. Resp()I1di eu: "estou de acOrdo; ,acho apenas que se pódc fazcI'
mais, que não se deve parar: no que está". Nunca neguei
o esfôrço, o trabalho, a vontade de progredir de nossos
municípios e de seus dirigente~. Entendo, entrelanto, que
é preciso melhorar as condições de trabalho e organização,
de modo qu~ o progresso não· fique parado, antes se aceutue e se fortaloça em linhas'1:definitivas.
;,
O SR. DAlNIEL DE CARVALHO A vprdad.~ é Que
V. Ex. acabou de dizer que' ai Comissão de Mclhor.\mentos
Municipais s6 existia no papel::
Perfeitamenle.
O SR. GABRIEL PASSOS ,J,I
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Mostrarei, entretanto, os trabalho! dessa COp:iissão, trazendo o livro do DI'.
Baêta Neves, sObre os serviços i qu~ se realizaram e estão
sendo executados em Minas I ~rais.
O SR. iGABRIEL PASS(\~ 1-:-:- Na terra do DI'. Levindo
Ií I
Coelho? . .
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Em numerosos Municípios.
i i: !•. .'
O SR. ACÚRCIO TÔRRES 1.!..J Minas tem ou não progredido
com a autopomia municiPll;l!?:.
O SR, DANIEL DE CAliVALHO - Muito.
I

I
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o SR. GABRIEL PASSOS - E pode progredir ainda mais.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - O nobre Deputado
Sr.' Gabriel Passos faz muita questão do urbanismo.
O SR. GABRIEL PASSOS - É coisa acidental.
O SR. BIAS FORTES - Coisa mais interessante será o'
exame da Rituação dos municípios mineir'os, na República
Velha, atran\:-; dos atentados dirigidos ás respectivas autonomias.
O SR. GABRIEL PASSOS - Isso também eu acharia interesante que o orador fizesse, porquê tem mais e:lCperiência
política do que eu.
O SR. BIAS FOF.TES - É o que S. Ex. está fazendo; mag
o que cumpria era mostrar que, em face da autonomia consagrada pela Constituicão de 91 e dos restritos têrmos do
"'Peculiar interesse" do município, apesar de se considerar
autônomo o município que se constitue por si, isto é, o
município que tem poder executivo e poder legislativo eleitos por si, apesar de existir disposição a respeito, dada a
citação vaga da expressão "peculiar inwresse", vários atentados sofreram os municípios de Minas Gerais. Se em relação a "peculiar interesse" foram praticados atentados á
autonomia dos Municípios, quanto "a interesses sociais"
mais vaga será a expressão e maiores serão os atentados.
O SR. DANIEL DE CARVALHO Perfeitamente. É
irrespondível o argumento de V. Ex.
O SR. GABRIEL PASSOS - É irrespondível, mas V. Ex.
_ "" 0"..,....,1,,..,.,
,-''''''.......

I'fO'''A

...._*"--

Aoo~c

."tn.

- . ., .

."r1,..o

O SR. DANIEL DE CARVALHO - São exceções. Não
argumento com exceções.
(Trocam-se veementes apartes
entre os Srs. José ~, Acúrcio TCJrre.ç , Clemente Medrado e
outros Sra. Deputados. O Sr. Pre.>ídente, fazendo soar repetidamente os tímpanos, reclama atenção. Estabelecendo-se
tumulto, S. Rr.. suspende. a sessão por cinco minutos.)

o Sr. Presidente
Está reaberta a sessão. Peço aos
Srs. DepDtados que não interrompam o orador, afim de que
o debate não assuma :l forma tumultuária por que se estava
conduzindo.
Continúa com a palavra o Sr. Deputado Daniel de Carvalho.
O :-'H. DANIEL DE CARVALHO (Para explicação
pessoal) - Sr. Presidente, o incidente teve a vantagem de
trazer para junto da tribuna alguns técnicos de valor, os
q:lais poderão apreciar o as~unto que agora vou abordar o urbanismo. Lá, ao longe, vejo o Sr. DI'. Pedro Rache, um
dos eminentes professores da Escola de Engenharia de Belo
Horizonte, conhecedor, portanto, da matéria que vou versar. Espero que S. Ex. me honre com suas lições, quando
cometer algum êrro. Vejo outros engenheiros notáveis, que
.poderão também me ajudar na tarefa.
C urbanismo aparece como uma n.::cessidade organica
nas grandes aglomerações humanas. A princÍ'pio rudimentar, nas pequenas cidades, ~urgem .(Is seus problemas com
o desenvolvimento destas, sem exigir, entretanto, assist~n
cia permanente de técnicos especialistas, nem um serviço
público com êsse caráter. Quando a população tais núcleos
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excede certos limílps (. Que a consideração de tais problemas adquire import.2.ncia preponderante pelo imp~io
das circunstancias.
Esta consideração ~ as imposições do progresso Justificam os gastos que aca:rreLam os complexos problemas
de urb,mismo, cuja solu(:ão, entretanto, deve produzir utilidades facilmf'nte const.atáveis, na medida das despesas
realizadas, sempre dp urlirdo com as possibilidades econômicas da ridade.
Manter o Estado 11m aparelhamento caro para resolver problema de urbanismo Que não embrionários em cidades de pequena população e sem recursos, é colocar-se
muito além da realidade.
Dizia eu que o nobre colega, Sr. Gabriel Passos, faz
grande questão do urbanismo em Minas, dos problemas de
zoneamento, arruamento ...
O SR. GABRIEL PASSOS - Não é tal. Fiz-lhe referência
episódica, como sendo um dos problemas mineiros.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Faca o no:'re Depu. tado o obséquio de ler as expre!'sões de seu discurso:
"Êstes problemas, Senbores, são de natureza tão
grave e empolgante que não serão as minguadas rendas municipais QUi> poderão prover a um corpo ilustrado de técnicos."
O SR. GABRIEL PASSOS - Para resolvê-los.
O ~~. nA :\;TF.T. nF. r.ARVALHO Deseio. oorém. saber, afinal, o Que é esta história de urbanismo em Minas
Geraii;.
O SR. GABRIEL PASSOS - É a "tetéa~ ...
O SR. DANIEL DE CARVALHO - O nobre Deputaõo
diz que tem bastante leitura.
O SR. GABRlEL PASSOS Não disse tal.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Confesso que tenho
pOUM.
O SR. GABRIEL PASSOS - Disse que procuro suprir a minha enorme, fundamental, ahsoluta insuficiência, com algum
estudo, e nem assim m(~ emparelho com V. Ex.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Devo declarar que
tenho nocões n"uito parcas sobre o assunto, e vou indicar,
desde logo, as fontes onde as hauri ...
O SR. GABRIEL PASSOS - V. Ex. invoca técnicos, e na
Casa existem inúmeros
O SR. DANIEL DE CARVALHO - ... "Le Corbusier,
Nelson, Lewis, Raimundo Unwig, Rei e, sobretudo, os nacionais ...
O SR. GABRIEL PASSOS - Entre os nacionais se encontra
ânhaia de Melo, de grande autoridade.
O 8R. DANIEL DE CARVALHO - '" Sim, Anhaia de'
Melo, Victor .Fre~re, Armando Godoi, e, principalmente, Saturnino Brito e Baêta Neves. Mas o que aprendi nos citados
autores é que estes problemas são klrincip~lmente para cidades superpovoadas, supercongestionadas, cidades tentaculares, supermpcanizadas,
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o SR. GABRIEL PASSOS - Nestas, ::;em dúvida, o problema.
é mais complex:J.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Onde temos, em Mi..
nas, esta" cidades, a não ser, talvez, em Belo Horizonte?
O Sa. GABRIEL PASSOS - pf·rdão. V. Ex. não podia ter
aprendido, com esses autores que o uI'banismo só vale par'l).
&.8 cidade,; tentaculares. Os problemas de urbanismo existpITl
até no m(ldpsto arraial. Urbanismo não é sÓ embelezamente,
não é só fachada; são 05 problemas eomplexos do municí[Jio:
esgOto, agua, luz, etc.
O SR. D:\~IEL DE CARVALHO - O que aprendi ;I que
a lei cODsidel'ada modelo, sobre a questão do zoneamento, é a
lei de Tcnessee, citada por Anhaia Melo, a qual exige para
sua aplicação eidades de mais de 160.000 habitantes.
O SR. (-i..ümIEL PASSOS - Na República norte-americana,
êsse probl(~ma val'Ía de Estado para Estado.
O SR. !HNIEL DE CARVALHO - O que aprendi, ainda
é que mesmo a questão do plano da cidade, segundo o Townplanning act. inglês, é s6 obrigatório para cidades de mais de
20.000 habitantes. A lei francêsa Cornudet, que abrange cidades de 10.000 habi!.antes, não tem sido aplicada.
Há nos problemas urbaníst iros a parte essencial e a
parte decorativa. A parte essencial é a de saneamento, abastecimento e despejos. E dêstes as administrações do Estado
e dos municipios, em Minas, têm cuidado, tratando do abast.ecimento dagua, da instalação de esgotos, de força e luz e
outros serviços indispensáveis.
Quanrto iam tratar de rêde de esgotús, do abastecimento
d~e~:;, ~;~:
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volvimento futuro. Nós, em Minas, podemos, pois, dizer que
fizemos urbanismo no bom sentido do termo, antes mesmo da
vinda do Professor Sr. Alfred Agache. Quando criou o termo - urbanismo - em 1912, já estava edificada Belo Horizonte, modelo das cidadBs brasileiras. Architeetos estrangeiros que têm ido lá não se cansam de louvar o seu plano
admirável para a época.
O ::lIL GABRIEL PASSOS - Os arquitetos que têm ido lá,
encontram PITO" a pesar de realizadas as obras por engenheiros notáveis. Encontram lfi. erros horrorosos, porquê a cidade
não foi feita por urbanistas.
O SIl, DANIEL DE CARVALHO - Então que nome dar
aos SI'';. I lI'. Aal'âo Reis e seus auxil iares? Foram os construtores da lIo,;sa formosa capital e merecem a gratidão dos mineiros.
Os problelllas de urbanismo segundo o programa de celebre COIlCtlP;o 1~!Lra técnicos urbanistas em Minas são Os de
coIljtE"itão de lrafeao. fornecinlento de calor e frio ...
Sei que V. Ex. admira a pei'feição e a beleza das téses
dêsse concurso para admissão de técnÍt;os urbanistas na administração do,; neg6ci.os municipais ...
O 'i'IC GABRIEL PASSOS - Por que V. Ex. o sabe?
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Porquê exatamente
V. Ex. se refere ao trabalho que se está fazendo e diz que
agora sim, é que existe organizacão racional do trabalho.
O t;R. GABRIEL PASSOS - A nossa controversia está justamente neste ponto. Digo uma cousa e V. E:'.::. se permite
a liberdade de me atribuir outra, isso desde o princípio, Nem
sei o que V. Ex. vai lêr.

-

38-

O SR. DANIEL DE ~ARVALHO - V. Ex. acha pérfeita
ou imperfeita essa orgcT.ização da divisão dos' negociús municipais, planeada na Secretaria do Interior de Minas?
O SR. GABRIEL PASSOS - Não tenho autoridade para julgar. Louvo-me na de V. Ex.
O SR. JoÃo BERALDo - A iniciativa desses serviços foi
recebida com muitos elogios.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Mas também (~om muitas críticas.
O SR. Jo,\o BgHALDO - Sim, também houve cl"Íticas.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - E C!'íticas àe técnicos.
Apelo para o juízo do Dr. Pedro Rache e de outros profissionais.
O SR. JoÃo BERALDO - Nisso não há instancias.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Não é questão de instancia: é questão de competência técnica.
O SR. JoÃo BERAI.OO - O Sr. Pedro Rache não é urbanista técnico.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Mas é engenheiro de
grande capacidade, e acabei de mostrar que os problemas fundamentais de urbanismo não passam além dos de engenharia
sanitária.
O SR. JoÃo BERALDO - São de urbanistas e não de engenheiros.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - .,. Os outros, os próprios das grandes cidades não têm oportunidade ainda no
Estado de Minas. A parte do urbanismo que diz respeito á
salubridade e aos planos ria r.irl:ulp. ~S2!!. tClr. õidü cü~cte.uii.
como tive ocasIao de salientar. O que, porém, não é possível
em Minas é estabelecer, sem atender á Constituição e ás leis,
cOrtes de julganlento para casos de infracção de regras sôbre
congestionamento do trafégo ...
O SR. GABRIEL PASSOS - Isso é lei?
O SR. DANIEL DE CARVALHO - É um dos pontos do
programa para os urbanistas de Minas.
O SR. GABRIEL PASSOS - De programa ..• sujeito, portanto, a críticas e a modificações. V. Ex. dJve analizá-Io
bem, dixar as suas críticas e levá-las ao Govêrno Mineiro.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Estamos a meu ver,
em Minas, no momento atual, deixando aqueles problemas
fundamentais e descendo a questões secundárias nessa matéria de melhoramentos municipais.
O Sa. CAMPOS DO AMARAL - Meu município, que até
:1930 não arrecadava 400 contos de suas rendas, e os 200 que
entravam era.m gastos sem nenhuma vantágem nem melhoramento, àepois da Revolução está recebendo il'êde de aguas,
esgotos e rodovias.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Direi a V. Ex. que,
para êsses melhoramentos do município a que V. Ex. se refere, o de Caratinga, o prinr.ipal se fez em período anterior ã
revolução: a aquisição dos t.ubos para canalização dagua.
O SR. CAMPOS DO AMARAL - Exatamente; lá estão os
tubos empilhados e est.ragados. Foram adquiridos em certa
administração, que teve solução de continuidade, porquê
a.quela gente não t.inha programa a executar. Não houve o
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"controle" do Estado c as toneladas de encanamento, importado não sei de onde, f)stão inutilizaclas. Temos de comprar
tudo novo.
O SR. DANIEL DE CARVALHO Não quero entrar
nesses detalhes, já o disse.
O SR. JoÃO BERALDO - Não convém.
(\ SR. DA.NIEL DE CARVALHO - Não convf\m, a mim,
não, mas á política mineira.
O SR. JoÃO BERALDO - Quando disse "não convém", não
declarei a quem.
O SR. CAMPOS DO AMARAL - Sou dos que se batem para
que se não venha lavrar roupa suja aqui. O nobre orador,
porém. com essa insistência, a isso nos obriga.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Insisto em dizer que
os melhoramentos municipais ...
O SR. CAMPOS DO AMARAL V. Ex. está defendendo a todo transe a autonomia municipal. V. Ex. foi Secretário da Agricultura no Govêrno do Sr. Artur Bemardes.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Não tive essa honra.
O SR. CAMPOS DO AMARAL - Mas V. Ex. não é absolutamente solidário com o SI". Artur Bernardes? ];:le não
tentou reformar a Constituição do Estado para nomear os
prefeitos? E V. Ex. não o apoiou?
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Fui solidário com o
Govêrno do Sr. Artur Bernardes como o foram quasi todC)oll
05 qUê fazêü1 pâ.rt~ UU LiulcitÕa .uJjl1~ira..

O SR. BIAS FORTES - Não apoiado. Devo dizer a V. Ex.
que combati, na Camara dos Deputados, a reforma Constitucional que instituia as pr:efeituras.
O SR. Jo.~o BERALDO - Aqui está outro solidário com
p.ssas idéias.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Os nobres Deputados
me oferecem uma oportunidade magnifica para esclarecer
êste ponto.
~êsse lt~mpo eu ainda não tinha posição nem autoridade
política. O Sr. Artur Bernardes, justamente porquê naquela.
época ainda ~ão log~ára suficiente experiência política. daa
cOIsas do Estado, pensou nessa lei restritiva da autonomia.
aos municípios. O pro,i(;') foi apresentado ao Congresso.
Aqui esl1io o Deputado!' las Fortes e outros que o combateram. Eu não fazia parte da Camara Estadual mas procurei
também ao Sr. Artur Bernardes para impugnar a idéia, tendo o prazer de ver que S. Ex., em vez de persistir no desígnio manifestado, cedera á experiência dos mais velhos e aos
argumentos dos mais moços. Assim, o Congresso não a votou.
O SR. JOÃo BERALDO - Não votou por grande maioria.
O projeto caíu.
O 8R. POLICARPO VIOTTI - Porquê o Sr. Artur Bernardes abriu mão da medida, deixando aberta a questão.
O SR. DANIEL DE CA...ll.VALHO - O Sr. Artur Bernardes em pleno fastígio do poder, rIeixou o projeto entregue á
sua sorte e êle caíu. É a verdade. Tão firmemente convencido estava 8. K\:. de que 0- verdadeiro caminho era êste
que hoje (':,tamos trilhando que, quando Presidente da Re-
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pública, na reforma constitucional de 23, pleiteou e obteve
'fosse incluido entre os princípios constitucionais da União o
da autollomin municipal.
O SR. JOÃO Br:RALOO - Evoluiu, portanto.
O HR. DANIEL DE CARVALHO -- Evoluiu quando no
poder. É mais llma f)\'ovado g"rande merecimento do preclaro brasileil'O.
Volto, {Jor{'IlI. oi qll(~st iio do,~ mel horamentos mun icipais.
Diz o Sr. Uabricl Passos:
"O govêrno dI' Minas, 50 fiscalizava ~ aplicação dos empréstimos estaduais pé)ra aqueles casos em que eram feitos.
A fiscalização do'> compromissos do município, fazia-se para
preservar os cofres do Estado e não para vp,rificar-se a exatidão e o rigor com que eram empregados, os empréstimos,
em proveito do município".
Para r;;eponder aS. Ex., basta ver o trabalho Higiene
das Cidades, do Dr. Baeta 1'leves; basta lêr a lei Bueno Brandão; basta ver o regulamento expedido; basta ver as instrucões; basta ver as cadernetas organizadas pelo Sr. Baeta Neves e ~eus dignos auxiliares.
O SR. JOSE' ALKMI:,{ - V. Ex. está fazendo referência
muito justa, porquê foi precisamente no Govêrno Bueno
Brandão que os municípios começaram a ter desenvolvimento.
O SR. GABRIEL PASSOS - É um ponto pacífico.
O SR. DANIEL DE CARVALHO -- V. Ex. diz que só
hayja a fiscalização de enipréstimo. Havia também, inegavelmente, a fiscal izat;ão das obras. Lendo:
":rv. -=':;~âõ iru>truljü~~, ua execução das obras de melhora.mentos que pelo contrato ne empréstimo ficaram a cargo
do Govêrno, serão feitos sob as prescrições gerais das obras
públicas do Estado, depois de aprovados os respectivos planos, com pareCl'r da Comi~são, aceitos pelas municipalidades
interessada~.
Quando o Uuvêrno deixa êsses tI'abalhos a cargo das pr-óprias municipalidades, reserva-se sempre o direito dtl exercer sObre elas uma fiscalizacão pelos seus prepostos." Com
efeito, as il1struçõt's regulam,~nt.ares para os serviços a cargo
da Comissão de Mf'lhoramcntos Municipais, dispõem que incumbe á mesma:
I, fazer os estudos projetos c orçamentos das obras que,
em virtude de contrato com li Estado e nos têrmos da lei número 546, de 27 de "etembro de 191 O, houvess~m /1e ser executadas nos muo icfpios;
lI, revel' as estradas, projetos e orçamentos que não forem feitos diretamente pela Comissão emitindo parecer e
corrigindo os defeitos que se verificarem:
IH, fiscalizar as obras cuja execução, na forma dos respectivos contraI os, ficar a cargo das municipalidades;
IV, fazer e administrar as obras cuja execução couber ao
Estado, observadas nêste caso us preceitos do regulamento da
Secretaria da Agricultura, na parte referente ás obras públicas. "
Vou agora citar uma pIciade de notáveis técnicos que
fiscalizaram essas abras e que poderão depór sôbre a seriedade e o rigor com que foram executados os trabalhos, que
até hoje causam uLlmiração aos profissionais que visitam as
cidades mineiras já bencfic iadas.
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Lembro, em primeiro lugar, o nome do DI'. Baela Neves, que não meI'eCI~U i'er inc!uido na lista bibliográfica publicada ultimarnenll~ para o concurflO de divisão dos municípios, ideada pelo Govêrno revol ucionário de Minas.
O SR. JoÃO BEHALDO -- O Dl'. Baela Neves é considerado o sucessor' do T)r'. Haturnino de Brilo, mas na sua especialidade - engenha['Í:l lt idráulica. Ele não é urbanista.
O SR. DANIEL DE CARVALHQ-Se dirigiu uma Corllissão que fazia o plano das cidades, fazia o estudo do aLastecimento dagua e esgotos, projetando o futuro desenvolvimento das aglomerações urbanas, de acôrdo com as mais recentes conquistas t~r.njcas, entende V. Ex. que êle não era
urbanista? Ser urbanista é questão de nome, de rót.ulo? Aliás,
na época em que êle começou a se especializar, nem existia o
têrmo de urbanista.
O Sll. ..JOÃO BERALOO - O urbanismo é uma questão complexa. O problema da engenharia hidráulica é um dos seus
aspectos.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - O DI'. Baeta Neves
não é especialista em engenharia hidráulica, mas sanitária.
O SR. JOÃo BERALOO - Foi uni lapso de minha parte;
refíro-me á engenharia sanitária.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Parece que, ultimamente. em Minas, êssa palavra - hidráulica - está causando
certa duvida ...
- Assim é que enr.ontro no programa já mencionado referência ao estudo de moléstias de orígem hidráulica ...
() SFL. J üÃ ü
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O SR. DANIEL DE CARVALHO - Quando estudei essas
matérias, nunca ouvi falar em moléstias hidráulicas. Talvez
quizessem dizer de origem hidrica, se me permite o dI'.
Pedro Rache e o DI'. João Fenido entrar em seãra alhéia ...
O SR. GABRIEL PASSOS - E' mais um defeito do papel
que V. Ex. está lendo.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - V. Ex. acha que o
papel tem muitos defeitos?
O SR. GABRIEL PASSOS - Estamos ouvindo V. Ex. que
é um exegeta formidável.
O SR. DANIEL DE CARVALHO -- Quando éra estudante de preparatórios aprendi que hidráulica tratava do equilíbrio e do movimento das aguas.
Mas agóra me lembro que começára a citar a pleiade dos
nossos técnicos. Comecei pelo dI'. Baêta Neves, e logo encontrei felizmente, quem me secundasse.
O SR. GABRIl!:!. PASSOS - Já salientei que em Minas existem grandes nomes, capazes e autorizados. O DI'. Baéta Neves é um dêles. O que se pleiteia é organização - não quero dizer que tudo esteja desorganizado - mas o que se quer
é a melhoria. Il. possibilidade de progressos. de aperfeiçoamento. V. Ex. procura me desviar disso, não sei com que
intuito.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - V. Ex., declarou que
não avia aparelho. Afirmo que existe; que ha •••
C SR. GABRIEL PASSOS - Aparelho de controle.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - . , . a Comissão de
Melhoramentos Municípais. Deia fizeram parte homens co-
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mo Alcindo Vieira, José Brandão, José Moreira, José Flores,
Agnc)o Macedo, Amaro Lanari, Benedito Santos, Serra Negra Antànio Mourthf\, ,José Fr,lipe Santa Cecilia e Sebastião
Virgílio Ferreira.
São beneméritos do Estado de Minas ...
O SR. GABRIEL PASSOS - Folgo em reconhecer isso, porque é uma verdadrL São grandes nomes. Ninguem contesta.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - '" e são capazes de
realizar a verdadeira floutrina õe urbanismo.
Com os estudos rli' Aarão ReIS, Bicalho.. de Saturnino de
Brito, de José Mariano e de outros eminentes brasileiros podemos críar, hojc, uma vp.rdadeira doutrina brasileira de
urbanismo.
Ha, sobretudo, o trabalho de Saturnino de Brito, intitulaoo nas "Notes SllI' le tr2cé sanitaire des villes" públicado
em Paris no ano de 1P16 que marca uma fase nos estudos nacionais sobre o asunto.
:tsses homens l'calizaram o urbanismo em sua essência,
que não é senão o plano lógico das aglomerações, de sua
higiene, dE: sua balela. Se essa é a ciência do urbanismo,
êsses patrícios levaram a efeito, em Minas, ohra de verdadeiro urbanismo.
Mas, Sr. Presidente, parece que o dI'. Gabriel Passos
prefere um regime de coação, para obrigar as Camaras a
umas tantas medidlls que redundem no seu progresso.
O SR. JOSÉ ALKMIM - Não· póde haver na opinião do
nobre Deputado, o intuito de coação.
O SR. GABRIEL PASSOS - O orador só tem argumentado,
em relacão a mim, com "'pareces .....
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Leio o que está em
jõeu discurso: "'Não houve em Minas exemplos de por meio de
coação, se fazer isso."
O SR. GABRIEL PASSOS - V. "Ex. toma uma frase isolada de minha modesta justificação, feita despretenciosamente, e um diseurso feito da tribuna, ao calor dos apartes ...
SR. DANIEL DE CARVALHO - Não estou atribuindo a
V. Ex. nenhum absurdo. Ha quem defenda que é pre~iso
abrigar as Camaras. E' um ponto de vista.
O SR. Jost ALKMIM - Certamente não será o do Sr.
Gabriel Passos.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Mas S. Ex. quer lei
limitando as atribuições das Camaras.
O SR. GABRIEL PASSOS - Quero a posibilidade de aparelhos reguladores, ordenadorB:::i de certos princípio., úteis
ao Município. sem ferir-lhe a autonomia.
Isto já repetí aquí inúmeras vezes. Não tenho feito
outra coisa senão repetir.
O SR. DANIEL DE CAR"ALHO - Folgo em ouvir esta
declaração.
O SR. GABRIEL PASSOS - V. Ex. deve estar cansado de,
ouvil-a.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Não estou cançado,
porquú a emenda de V. Ex. é no sentido de limitação dessa
autonomia, e eu sou partidário da liberdade e da cooperal;ão. O regimen da liberdade é aue vai prevalecendo em todos os países, a começar pelos Estados Unidos. Lá não há
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na Constituição, dispositivo igual ao da nossa Carta de 91,
com o princípio da autonomia municipal. Daí a diversidade dos regimrms adotados nas legislacões estaduais. Temse porém, verificndo que convém para a realização desses melhoramentos, sobretudo dos melhoramentos urbanisticos, é a propaganda, a persuasão,
regimen da publicidade.
Daí o "home rulc sysLem". E um instrumento poderoso c
Iwcpssário, cl)nSoantf~ a rfouf,l'ina dos alerrJães, do selbsl-

°

verwaltung .

O SR. JosÉ AI.KMI:'>1 -- Perfeitamente V. Ex. está se
influenciando por êie.
O SR. GABRIEL PASSOS - Em relação aos Estados Unidos, existe uma divergência fundamental. O município brasileiro não é a mesma coisa que a "municípality" americana;
de fórma que não se póde estar aplicando o princípio em
outro lugar.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - O que em Minas acontecia era que, de modo gradativo, se iam fazendo novas conquistas no sentido de melhoramento da vida municipal, por
intermédio dos Congressos de Municipalidades.
O SR. GABRIEL PASSOS -- Não têm força coativa. São um
instrumento bom, apenas como propaganda.
O SR. JOSE' ALKMIM - E' o instrumento de persuasão,
a que se referiu o orador.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Eu quero a persuasão
e V. Ex. a fúrça coactiva. Está V. Ex. dando razão á exegese que tenho feito do seu pensamento.
Houve, por exemplo, o Congresso de Leopoldina, de Diamantína, GepOIS o <1e ltaJubá, e aIDda o notabilfssimo Congresso de Belo Horizonte.
O SR. JOSE' ALKMIN - E o da terra de V. Ex. - Itabira.
O SR. DANIEL DE CARVU.HO - E aí está presente
o nobre colega, que pode dizer o que foi o Congresso de ltabira, minha amada terra natal, onde tivemos ocasião de vet'
tantos homens dedicados á vida e á prosperidade de seus
municípios ...
O SR. JosÉ AI~K~II'"
E onde V. Ex. teve grande
atuação.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - '" a emitir lívremenl e as opiniõe" da sua experiência e a ouvir as lições de
mestres, de técnicos que lá foram levar easinamnetos áqueles homens que sÓ desejavam o progresso de seu Estado e a
coordenação das várias esferas de atividade do poder público.
O SR. GABRIEL PASSOS - Aprovando o Congresso de Itabira, cmoo outros regionais daquele tempo, tive oportunidade
de ocupar a imprensa mineira e louvar ju~tamente as idéias
novas qUI) ali se ventiiaram.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Devemos seriar os
problemas fundamentais, da c;alubridade, do abastecimento e,
depois, então, os problemas de aformoseamento, ou da dccc-ração. Minas tem seus problemas especiais de urbanil!Dlo.
Como fazer urbanismo em Ouro Preto, por exemplo? Como
alterar aquela relíquia que r a gloria dos nossas antepassados?
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o

SR.

GABRIEL

PASSOS -

Ul'banismo lá, é conservar o

que existe, com inteligência. Lá não se pode fazer zonea-

mento.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Se lá. não se pode
fazer zoneamento, t.ambém em Diamantina, Sabará, Serro,
São João del-Rei, Mariana ...
O SR. JoÃo BEfUWO - Ouro Pretu é uma reJiquia nacional.
O SR. GABRIEL PASSOS - Ar>lica-se naquilo que fãr POSsível. A conservação de museu!; e de monumentos naciocai"
também é problema urbanístico. J~sses problemas são inúmeros e complexos.
O SR. DAJ.'HEL DE CARVALHO - Não veio sinão vantagens nessa marcha lenta, gra-dual e segura, livre de planos
fantasiosos, procurando evitar sobretudo, á preocupação dos
melhoramentos de fachada de proscénio, mas fazendo-se Os
'lUI:: :liio verdadeiramente essenciais, que dizem respeito á
saúde do povo.
O SR. GABRIEL PASSOS - Perfeitamente; isso t.ambém ;'!
urbanismo.
O SR. DANIEL DE CARVALHO Então não é ser
retrógrado ...
O SR. GABRIEL PASSOS - Bel' retrógrado é pensar que
urbanismo seja tetéia. O urbanismo é muito mais complexo.
compreende todos êsses problemas e mais alguns. Em relacão a Ouro Preto, o problema urbanístico é, justamente, a
conservação do que existe.
O SR. DANIEL DE CAR,V ALHO - Se não tivesse jã fatigado a atenção da Casa (néo apoiados) poderia fazer o retrospecto histórico do que foi o Município na Colônia. no império e na República. Poderia, ainda, examinar a parte histórica da exposição da emenda do nobre Deputado, Sr. Gabriel Passos, mas não preciso comentar alguns pontos da
mesma, porquanto há excelente exposição da matéria nos
trabalhos dos nossos constitullionalístas e no livro recentJ
do Sr. Pedro Calmon
"História da Civilização BrasIleira" ...
O SR. GABRIEL PASSOS - Todos os expositores são melhores do que eu próprio ..•
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Melhores do que e:l
por certo ...
O SR. GABRIEL PASSOS - V. Ex. tem também grande
autoridade e a está demonstrando com a sua brilhante exposição.
O ·SR. DANIEL DE CARVALHO - O MuniDipio brasl.
leiro, como nota o eminen.te constitucionalista Sr. Carlos
Maximiliano, teve uma evolução própria, um desenvolvimento que lhe é peculiar, desempenhou uma função importantíssima ao tempo da Colônia ...
O SR. JOSÉ ALKMIN - Que começou GOro a influênCia
holandesa no Brasil.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Antes, muito antes,
mesmo. Há estudos feitos pelo Sr. Taunay, no livro "São
Paulo nos primeiros anos", o Sr. Paulo Prado na "paulística" e outros notliveis trabalhos que mostram as ol'lgenE do
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Município brasileil'o ~ os benefícioi; CjI1P devemos, a esLa célula viva e fundamental da nossa organização social e política, Castro Nunes, na sua obra clásska sóbre fedcra"ão e
municipalismo "O Estado Federal", lhe dedica páginas de
raro vigõr.
Aristides Milton da-lhe a denominacão de "casúlo da democracia" ,
O SR, GABRIEl, PASSOS - "l'\unclpaj' na nossa ol'ganizáCão", conforme eslá na miuna desoretenciosa justificacão.
O SR. DANIEL lJE CARVALHO - V. Ex. entende, enh'etanto, que êle é uma criaCão artificial do Estado. É o
que leio na justificação da sua emenda.
Ao contrário, os rnunic!pios mineiros são filhos da energia indômita dos nossos maiores. que conquistaram a terra.
bruta e, vencendo o índio, as febres, a distancia do mar, a
aspereza do meio ~ toda sorte de dificuldades, crIaram,
sem auxílio da Metrópole, os núcleos de povoações que se
tra,lsformaram em nossas velhas cidades coloniais.
O SR, GABRIEL PASSOS - Apenas. talvez ercadamentc,
entendo que o Município antigo não teve a mesma orígem
do Município brasileíro. O Império romano era Roma no seu
poder expansionista. O Império antigo era o império de cidades que se ampliavam, se desenvolviam, se transformavam
em Estados, ao passo que o nosso Município teve papel mais
obscuro, embora também importante. porquê, quando o Estado brasileiro apareceu - o foi em bloco. independente da
evolução do Município, para constituir a nossa KI'ande Pátria.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Quem fez o Município brasileiro? Diz V. Ex. que foi o Estado ...
O SR. GABRIEL PM1S0S - Ponto que eu tinha versado
ligeiramente, pode ser doutrina· errada. mas que se apoia
em ',arias observações.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - O papel representado
pelo município no Brasil, na defesa contra o estrangeiro...
O SR. GABRIEL PASSOS - Não nelto êsse papel; não quero negar coisa alguma. V. Ex. é aue me atribue todas as
negações ...
O SR. DANIEL DE CARVALHO na defesa contra
O gentio e contra os quilombolas, na organização da vida dO$
núcleos, de pioneiros. que se internavam pelos sertões, alargando as fronteiras do país, e criando no meio das selvas 011
dos penhascos inospitos o esplendor da nossa civilização, é
tão notável que, quando se alobo!"ou a Constituição Brasill~,ira, o Imperador Pedro I submeteu a obra á sua aprovação. E V. Ex. não pode ignorar Que justamente na sua terra
natal, no Município de Ilapecerica. outróra de São Bento
do Tamanduuá, houve objecões. Assim. um dos padrões de
glória de sua terra é haver pedido alteracões na ConstituiCão feita por Pedro I.
Sem dúvida, o Município, não só no Estado de Minas,
mas também no Estado do Rio Grande do Sul. em São Paulo
e em outros Estados, preexistia. com orli:anização própria,
antes do BraSIl constitucional e nele foi verdadeira escola
de democracia. Castro Nunes assinala o surto espontaneo d~
instituição no Estado do Rio (Campos e Paratí).
O SR. GABRIEL PASSOS - Permita-me V. Ex. declara~

-

46-

que ninguém contesta a influência decisiva do Município em
n assa organização.
O SR. UA.NIEL DE CARVALHO - Além <.le representar:
diretamente os interesses do vuvu é u semináI'io onde se
apuram as vocaçõe'i. Raul Sour-es, <.le saudosissíma memória.
ao abrir o Congresso da Municipalidade de Belo Horizonte,
teve ocasião de traçar um quadro do que é o Município brasileiro, o que vale o Município como escola onde se aprendem as alegrias e as decp-pl;ões ria vida pública.
Neste terreno do desenvolvimento histórico do Município brasileiro, magnificamente versado pelo SI'. Castro
Nunes, no seu livro já citado "Estados Federados" eu pode1"ia me alongar; mas não só comeco a ficar fatiKado. como
também receio cancar por demais a atencão da Assembléia.
(Não apoiados.) (Uma pausa.)

O viajante, que percorre as serranias do Estado de Minas, não admira somente a beleza severa da paisagem; admira, também, a obra do homem ali realizada; admira llrincipalmente as suas instituições municipais. Assim como se
dobra genuflexo diante dos templos. que representam a fé
dos nossos maiores, extasia-se de admiracão. diante dos tra·
balhos realizados pelos audazes desbravadores e pelos pioneiros que criaram tantos municípios afastados do litoral e
que podem ser anresentados como modêlos aos demai" municíJ:ios brasileiros.
O P. R. M. cu ltua f' vrnera a obra realizada nelos nossos antepassados.,.
O SR. GABRIEL PASSOS - Aí {. qlW está o "pivot" do dis~ü:'":;V de ~T .. :E~ ... ç q~~ ~~ ~br-:g:!. ::. ~E.d~ !!!~t~pfe !nt~!'rt)Tn
pé-lo Aí está o mal de V. Ex.: é querer atribuir-me, a
mim, modesto membro do Partido Progressista, afirmações
que não fiz, para vangloriar-se de seu partido. Com isso é
que não concordo; contra isso é que eu protesto.
O SR. JOSÉ ALKMIM - Seria uma injustiça. uma violência atribuir aos representántes do Partido Progressista
pensamento que não é o nosso.
O SR. DANIEL DE CA.RVALHO - Não atribui nenhum
pensamento a VV. EExs. Niguém me ouviu falar em Partido Progressista. Estão deduzindo coisas que não estavam
nas minhas palavras nem na minha intençJlo.
O SR. JOSÉ ALKMIM - Nós estamos revidando apreciações.
O SR. GABRIEL PASSO,; - O orado!' está fazendo trabalho que não está na altura da sua inteligência; não supunha
que alguém sej acapaz de ser embalado nessa toada.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Não pretendo embalar ninguem, mas esclarecer- o povo mineiro sõbre a fidelidade que guard9.mos ao nosso programa.
O SR. GABRIEL PASSOS - Apenas estou lavrando minha
testada perante a Assembléia.
O SR. JOSÉ ALKMIM - Permite V. Ex. um aparte?
V. Ex. deve fazer a exposição esclarecendo os pontos de
vista do Parti<lo Republicano Mineiro em relação aos municípios de Minas, sem atribuir intenções á representação do
Partido Republicano Progressista.
O SR. DANIEL DE ,CARVALHO - Não. Não tenho feito
outra coisa désde o início. V. Ex não me ouviu o discurso
dêsde o começo.
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o SR. GABRIEL PASSOS - V. Ex. é que não me tem
ouvido. Desde o começo tenho dito e reafirmado, por meio
de apartes, e em altas vozes, que sou pela autonomia municipal. E isso está na minha emenda.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Perdão. Provei que
não está.
O SR. GABRIEL PABSOS - É !'acciosismo, que lamento
francamente em V. Ex.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Provar um ponto de
vista errêneo jamais será facciosismo. Faco dos jurisconsultos, dos constitucionalistas desta Casa, juízes da contenda ...
O SR. GABRIEL PASSOS - Aceito-os, também.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - ... para que digam
se dentro da emenda de V. Ex. figura o princípio da autonomia municipal, ou o contrário, o das limitações dessa autonomia e, se cerceada a autonomia adminIstrativa, subsiste
ainda a autonomia dos municípios ...
O SR. GABRIEL PASSOS - Se V. Ex. não quer se convencer ..
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Viudo a esta tribuna
senhores, não podia deixar de explanar o ponto de vista do
Partido Republicano Mineiro, a que me ufano realmente de
pertencer, do Partido e que respondeu pela política do Estado durante cerca de quarenta anos.
O SR. GABRIEL PASSOS - Era outro de igual nome.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - É o mesmo Partido
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seu primeiro programma e apenas aditou novas.
O Sn. CAR~EIR.O DE REZE~DE - Os membros do Patido
Progressista, em sau grande maioria, pertenceram ao Partido
Republicano Mineiro. Não podemos, por isso, apurar muito
uma série de responsabilidades.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - ... Os Inconfidentes
tinham na sua bandeira um triangulo com a divisa "Libertas
quae sera tamen". O Partido Republicano Mineiro adotou
o mesmo lábar-o, o mesmo lema e o mesmo triangulo, havendo néle feito inscrever os três dógmas fundamentais da .sua
fé republicana: autonomia dos municípios, federação dos Estados, unidade da Pátria.
:tsse pendão que êle desfraldou no alto das montanhas
mineiras, há cêrca de quarenta anos, Eustenta até hoje, e sustentará dentro e fóra desta Assembléia, com o jubilo patriótico, de quem já vê, atravez da cerração da hora presente,
os primeiros lampejos do divino clarão da liberdade! (Muito
bem; muito bem. Palmas no recinto. O orador é cumprimentado e abraçado).
Durante o discurso do Sr. Daniel de Cal'valho o senhor AntOnio Carlos, Presidente, deixa a cadeira da
presidência. que é ocupada pelo Sr. Pacheco de
Oliveira, 1~ vice-presidente.

4
SUSPENDE-SE A SESSÃO ÁS 16 HORAS E 10 MINUTOS.
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REABRE-SE A SESS.~O

As 16 HORAS E 15 MI-

NUTOS.

~

O SR. PACHECO DE OLIVEIRA, 1° VICE-PRESIDENTE,
REASSUME A PRESlDÉNCIA.

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sc. Alberto Surek.
O Sr. Alberto Surek

o

(Para

explicação

pess()al)

Sr. Presidente, Srs. Constituintes: devo iniciar o meu discurso declarando que compareço á Constituinte llomo Deputado trabalhista, e vou fazer lineamentos em meu nome pessoaI, relativamente á feitura da Carta COD3titucional.
Assim, tocando em vários pontos que se prendem aos
trabalhos para que fomos convocados, historiarei fatos.
Sr. Presidente, a política divide os homens em dois
agrupamentos: um, o dos que julgam que o Estado é onipotente; outro, o dos que acham que o Estado é individualista. Sob essa bandeira é que se tem organizado as Constituições, e, dessarte, quanto ao individualísmo, temos perdido cada vez mais as teol"fas de Spencer e de Kanl. Como
Estado moderno, ai temos [& Russia comunista e a Italía corporativista, que reduzem o Estado ao policiamento da sociedade.
Nessa contingência, temos, na America, os marcos fundamentais da liberdade, da igualdade e da fraternidade; no
Oceano Atlantico, ao norte, ergue-se a Estatua da Liberdade;
ao centro do Brasil, temos o Christo Redentor, que nivéla os
homens c todas as raças; ao sui, iemos na Arg~utiulS. "Ai;
duas mãos unidas", a singelesa da fraternização àumana.
Entretanto, com a liberdade, com a igualdade e a fraternização, a America, que teve no século passado a sua Independência, caminha para o socialismo. Assim, podemos afirmar
que a America s6 sofreu um s~ulo de tiranias.
O Brasil, país grande em superfície, com seus 8.5H.200
quilômetros quadrados, aiuda não se encontra á altura do
seu progresso.
Sr. Presidente, a partir de 1500, vou fazer pequena exposição de certos fatos históricos, afim de poder chegar a
coD..~l.:jr alguma consa a respelto do que :ne traz á trIbuna.
Em princípio, entregue a primeira colonização a Martin
Afonso de Souza, foram fundadas as Capitanias de S. Vicente
e de Piratininga, no Estado de São Paulo, o que custou muito.
Então, o Reino de Portugal resolveu, em 1534, dividir em capitanias o Brasil, tendo acontecido que das 15, apenas 12 lograram ter donatários. Em tal situação, prosseguimos até
1549, quando morreu Francisco Pereira Coutinho. e, aproveitando-se dessa circunstancia, o Govêrno de Portugal resulveu nomear Tomé de Souza governador geral.
Pela altura de 1549, com o novo govêrno, houve maior
desenvolvimento nos negócioll flúblieos. em nossa terrr&, e um
dos primeiros cuidados foi justamente a catequése dos índios, .entregue ao benemérito padre Nobrega, que procurou
catequizar várias tribus que aquí habitavam, entre as quais
podemos contar as numerosas dos Tupís, Guaraúís e Tamoios.
O SR. ALUIZIO FILHO - Não há dúvida de que os jesuitas foram o grande elemento da catequése.
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O SR. ALBERTO SUREK - Muito agradecido a V. Ex.
Em seguida, Sr. Presidente, tiveram lugar gra9.des abusos, JIOI'qU~ os portugueses queriam escravizar os índios e,
dai, J{I'nndes lutas'.
Em 1íi84 começa, porém, nova fase para o Brasil.
F. 11 importação dos negros da Africa. Foi justamente
nmls" uno que uma companhia de comércio e navegação conwcou o l.dlfico dos pretos.
A seguir, temos (lut1'O acontecimento, ainda no século
XVII. Os pretos para cá trazidos fugiam aos maus tratos,
juntl1ndo-sc aos criminosos e soldados foragido:;;. Tivemos
nnUl0, a Guerra dos Palmares.
Em meados do século XVIII, apareceu o grande estadista
purtuguês, Marquês de Pombal, que trouxe, evidentemente,
para o Brasil, grandes benefícios e nova orientação. Assim,
toi organizada a navegação, em i751, pelo Tratado do Rio
de Janeiro. O Marquês de Pombal nomeou brasileiros para
postos elevados, obrigou os portugueses a casarem-se com
liS índias, proibiu que as donzelas brasileiras fossem embarcadas para Portugal, Itália e Espanha.
No século XVIII, ainda, surgiu a idéia, que cada vez se
tornou mai!> empolgante, da República, em virtude da independõncia da América, idéia que teve grandes adéptos, entre
os Quais Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que
bom caro pagou o seu entusiásmo.
A nov.a fase, na Europa, da guerra napoleónica, trouxe
PUI'U o Brasil novos resultados. Assustado com o fantasIPa
do" ';!xMcitos franceses, o regente D. João, mais tarde lJ. João
VI, veltl para o ,nosso lIaís, iniciando aquí nova era de grap.-

. ..
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Em 28 de janeiro de 1808, D. João abriu os portos do
Bra"II, trazendo para a nossa terra a fina flOr da fidalguia
Ilo/'tuguesa, com o que melhorou muito o nível intelectual
ela nO/l811 pátria.
]~m 1815 D. João VI elevou o Brasil a reino, dando mais
um impulso para o desenvolvimento e a prosperidade da anLiga colônia.
Muis tarde, manifestaram-se em Pernambuco divergên...
ellL8 entre portugueses e brasileiros, dando em resultado a.
rcwolução republicana de i8i7, que foi sufocada. Infelizmonte, os vencedores não respeitaram siquer a João Ribeiro,
nrrancando-o do túmulo, arrastando-o pelas ruas, para o esquurte.lur depois.
Antes de partir para a Europa, D. João VI conferiu poderes ospeciais a D. Pedro I. A 7 de setembro tivemos li. indcpcnd~ncia.

Convocada a primeira Constituinte, por D. Pedro I, não
teve ela a felicidade do atingir os seus fins, porquê foi dissolvida, sendo, em seguida, nomeada uma comissão para redigir a Constituição de 25 de marco de i824.
Com 179 artigos esteve em vigor até a proclamacão da
Repl~blica .
No Segundo Império houve o grande acontecimento da
Lei 13 de maio. A proclamação da República verificou-se
em i889, e a segunda Constituinte em 189i.
k dêsse ponto, em linhas gerais, que quero tratar no meu
discurso.
Desejo referir-me, especialmente, a leis de trabalhO.
Nota-se que, na Constituicão de 91, nada foi escrito sôbre o
trabalho, embora naquela época, Constituicões de outros
VOLU,ME VII
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países já dêle cogitassem. Tratou-se, apenas, do exercício da
profissão intelectual e industrial, com a regra geral da liberdade de trabalho.
Prosseguinao, tivemos a Constituição reformada, em
1924, que entrou em vigor em 1926. Ne!'lta, j á se observa um
melhoramento, já existe refer'ência ao trabalho; não resolveu, entretanto, a situação.
Como o nosso país assumiu compromisso, em tratados internacionais, sôbre
trabalho, quero ler êsses princípios,
para que possam ser introduzidos na Constituição de 1933.
No artigo 472 do Tratado de Versalhes ficou inserto O
seguinte:

°

"i - O trabalho não deve ser considerado como
simples mercadoria ou artigo de comércio, mas como
colaboração livre e eficaz na produção das riquezas;
2 - O direito de associacão, desde que os seus
fins ou objetivos não sejam contrários ás leis, deve
ser assegurado tanto para os empregados como para
empregadores;
3 - O pagamento aos trabalhadores de um salário que lhes assegure um nível de vida sem matares
preocupações e de aCÔrdo com o tempo e a condição
ae seu país;
4 - A adocão da jornada de 8 horas ou a semana
de 48 horas
5 - A instituição de um descanso semanal de 26horas, no mínimo, e que deverá ser, sempre que possivei, no U01Ujll~V;
6 - A supressão do trabalho dos menores e a
obrigação de apjicar ao trabalho dos jovens dos dois
sexos as limitações necee&árias para premitir-lhes
continuar a sua educação e assegurar o seu desenvorvimento físico;
7 - O princípio de salário igual, sem distinção
de sexo, para o trabalho de igual valor;
8 - As regras que, em cada país, se adotem em
relação ás condições do trabalho, deverão assegurar
um tratamento econômico equitativo a todos os trabalhadores que legalmente residam no mesmo país;
9 - Cada Estado deverá organizar um serviço de
inspecão, dêle participando as mulheres, afim de assegurar a aplicação das leis e regulamentos de proteção aos trabalhadores."

Em linhas gerais e nos ponto:::; principais, o Brasil assumiu os compromissos seguintes: a regulamentação das horas
de trabalho; a luta contra a falta de trabalho; garantia de
salário conveniente; proteção dos trabalhadores contra moléstias ou acidentes do trabalho; proteção ás crianças, aos
adolescentes e ás mulbE'l'es; pensões á velhice e invalidês;
defesa de trabalhadores no estrangeiro; sindicalização; organização do ensino profissional e técnico, além de outras medidas úteis aos trabalhadores.
Signatário de várias emendas de int~resse dos proletários, bato-me pelo segcro social, medida de alto alcance, que
não devemos abandonar, porquanto, se garantirmos a vida e
os interesses dos proletários, só podereruos com isso demonstrar aos outros povos O grau de desenvolvimento em que nos
encontramos.
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Também defendo a lei de salários mínimos. Ainda sou
pela participação dos lucros, a igualdade do capital e do
trabalho.
Preli':l1inarment~, devo declarll;r que o anteprojeto, na
parte SOCIal-econômICa, é bastante mteressante e muito nos
po~e elevar, equiparando-nos a países mais adiantados, que
legIslam sôbre o trabalho, como o México, a Argentina, a
Franca, o Uruguai e outros. Podemos citar ainda a Austrália, o Canadá e a Inglaterra, nos quais se cuida, com bastante
carinho, da legislação do trabalho, porquanto têm grande
cOl1sideração pelos proletári()s. E a nossa legislação constante do anteprojeto constitucional, se aprovada, proporcionará
grandes benefícios. Além do mais, a matéria já está consubstanciada no art. 472 do Tratado de Versalhes, pelo ql1al
o Brasil assumiu esses compromissos com as nações amigas.
Acho que, em referência á participação de: lucros, vem
resolver a grave luta entre o trabalho e o capital, porquanto,
com a socialização, julgo que se poderá resolver o assunto,
que é da maior importancia, conseguindo-se um meio de conciliar o trabalho e o capital, nessa participação de lucros, ou
pela !imitação de lucros das emprêsas, sendo o excesso dividido por todos os que trabalham, ou, então, pela igualdade
entre o capital e o trabalho. Seria, assim, solucionado o grave
problema criado pela luta entre patrões e empregados.
Com referência á justiça eleitoral, alcançámos grandes
progressos. A situação do passado, comparada á do presente,
é bem diferente. Não está. poré'm, a questão ainda sanada,
pois não acredito que, mesmo com a nova lei, fique dirimida
a questão que se prende ás eleições brasileiras .• ·Julgo, pois,
qne teremos ainda muito a fazer, afim de conseguirmos
aquillo que almejamos.
Acho que a representação profissional vem melhorar a
organização dos negócios públicos, porquê será ium meio de
equilíbrio á camara política. Penso que, admitido ou adl'tado
êsse novo regime, a nação ficará bastante beneficiada. Mas,
como devemos resolver a questão, se eu me batO por um regime no qual o Parlamento seja resumido numa só Assembléia? A situação da Federação ficará delicada~ E por isso
resolvemos da seguinte maneira: será criado um Conselho
Federal, que, nesse caso, representará os Estados, constituindo assim um meio de superintender os interesses econOmicos
e financiros da União e dos Estados.
i
Sôbre a representação de classes, vou fazer algumas
considerações, para demonstrar que, tal como foi instroduzida em nosso país, em nenhum outro ela foi adotada.
Quero também mostrar a diferença que existe entre conselhos técnicos e a representação profissional. I
Conselhos técnicos a nós não interessam, pelo· modo por
que têm sido adotados em vários países da Europa. Na Alemanha, a representação de classes apenas foi i idealizada e
inscrita na Constituição aprovada em 1919, no art. 165.
Vejamos o que diz êsse artigo:
"Os operá!'ios e empregados são chalnados a co·':
laborar com os patrões em· igualdade de direitos para
a regulamentação das condições de safários e de trabalho, bem COffiO o conjunto de deSenvolvimento econÔmico das fôrças produtivas. As organizações bilaterais e os acôrdos são reconhecidos. O~ loperári08 e
empregados recebem, para cuidar dos seus interesses
I
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sociais e econômicos, representações legais nos conselhos dos operários do distrito de operários nas empresas, como também nos conselhos de operários do
distrito em raJa região econômica e no conselho operário do Reich. Para a realização de todos os fins
ecollômicos e para (;olaborar na execução das leís de
social ização, os c onsel !los operários do distrito e o
conselho onerár'io do Heich se reunem aos representantes do.~ -patrões e de outras classes populares interessadas, para furmarem conselhos econÔmicos do
Reich. Os conselhos econômicos do distrito e o do
Reich devem ser constituídos de tal maneira que todos
os grupos profissionais importantes fiquem representados sem COrTcspondência á sua importancia econômico-social.
Projetos de lei de política social e econômica de
importancia radical, devem ser apresentados ao go~
vêrno. antes de dar-lhes andamento, e o Conselho Económieo do Reich tem o direito dele mesmo propor
tais projetos de lei, Se o Govêrno não concordar,
mesmo assim deve dar entrada á proposta no Reichtag,
éxpondo o seu ponto de vista. O Conselho Econômico
do Reich lJode fazer defender a sua proposta perante
o Reichtag por um de seus membros.
Aos conselhos operários e econômicos podem ser
confiados poJeres de fiscalização e administração, nas
esferas de suas atribuições. A organizaÇão e as atribuições dos conselhos de 0perários e econômicos, bem
í-Üü.;:; ~:; su:::.~ !,~'f<('iipf; iunto a outras entidades sociais
de administração- au tÓnoma, pertencem exciusivamente ao Reich."
Como vêm os Senhores, a Constituição alemã previu
perfeitamente a questão em linhas gerais, em lei substantiva,
não indicando a mooalidade por que devia ser constituída
a representação de classe.
Nessas condições, ela não falhou, porquê, de fato, llUI1C&.
entrou em execução; apenas foi idealizada.
Houve, então, um projeto de organização de um Conselho Superior Econômico que se comporia de 326 membros,
distribuídos da seguinte maneira:
68
68
44
36
34
30
30

agricultura;
indústri.as;
comércio;
artft"ices;
transportes:
consumidores;
liberais;

16

fun~ionários.

Nada conseguiram, porém, realizar. Tudo ficou em pro~
Jeto, justamente porquê a carta fundamental não estabeleceu
como deveria funcionar êsse órgão.
No Japão, na Tcheco-Slovaquia, Yugo-Sslavia, Rumania,
Portugal, Espanba, Grécia, nada têm em seus estatutos que
se compare com o sistema e os motivos que nos levam a
inscrever a Representação Profissional na nossa Máglla
Carta.
Aí existem conselhos técnicos que apenas têm voto con-
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sultivo e nós pretendemos introduzir em nossa Constituição
não só o voto consultivo como a igualdade deliberativa.
O que pretendemos, em linhas gerais, na representação
de classes, é o voto deliberativo, porquê o voto consultivo
de nada vale, nada representa.
Fomos mandados para aquí pela préssão do Congresso
Revolucionário - porquê, de fáto, si analisarmos os acontecimentos, verificaremos que êsse congresso, reunido em
fevereiro de 1931, resolveu adotar e defender a representação de classes.
Nesse sentido houve campanhas no norte, no sul e no
centro do país, e o Govêrno resolveu criar a medida, decretando a representação profissional, que dispõe de quarenta
cadeiras na Assembléia Constituinte.
Essa pressão continúa em todos os pontos do Brasil.
Ainda ha poucos dias, em Juiz de Fóra, reuniram-se,
em assembléia geral, as diretorias de varios sindicatos, constituidos de dezoito associarões profissioais, e que contaIT.
nada menos de 30 mil proleLarios. Resolveram: primeiro-prestigiar, por todos os meios, a ação do representante trabalhista no seio da Assembléia Constituinte; segundo bater-se por que seja assegurada a representação política
das classes sociais e profissionais.
Agora, pedirei licença para ler trecho do discurso proferido pelo Sr. FiorelIo Nadalin, atual presidente da União
dos Varejista de Belo Horizonte, e em que justifica os motivos por que anseiam pela representação o comércio, a
agrj~l1lt.ura. o proletariado e o funcionalismo público_
Ei-lo:
...... PARTICIPAÇÃO DAS CLASSES CONSERVADORAS NOS NEGÓCIOS PÚBLICOS

Essa questão, de transcendente importancia para
todos n6s, foi já aquí agitada sobejamente por essa
inteligência brilhante, que é a do Dl'. Benjamin de
Lima, quando da homenagem desta Casa ao presidente Ameríco ScoU!.
Nada mais tenho a adiantar, sinão que ela constitue um problema de solução imediata, inadiavel, e que
nos levará a ter, na alta representação do país, quem
conosco haja convivido, pulsado as nossas necessidades e participado das nos:õas aflições. .
Não vacilemos diante de tão momentosa questão.
Os exemplos e as experiências de quasi meio seculo de regime republicano e ainda a criminosa indiferenoa dos responsáveis pela administração pública
compelem-nos a uma vigorosa ofensiva contra a vIsão estreita dos que obstinadamente nos têm impedido de ocupar, no concerto da vida nacional, o lugar
que nos toca, como legítimas expressões que somos
da grandeza economica do Brasií.
Porquê, Senhores, em verdade, não temos, mau
grado tanto barulho e encenações tantas da Repu-·
blica Nova, alguém que nós já haja lembrado onde
agora se joga a sorte de cincoenla milhões de homens!
Impõe-nos assim que êsse alguém saia de entre
vós, de vós que tendes o esptrftv caldeado no sofL'Ímento e burilado nas lições da experiência.

-54Nada imploramos daqueles que ainda ontem, em
gestos de meudicancia, nos estendiam as mãos á cata
de votos.
Somos uma grande força, capazes de i1ericlitar ou
mesmo aniquilar os destinos dos mais apadrinhados
do bafejo oficial.
Somos, só em Belo Horizonte, tres mil varejistasf
Unidos Lodos. sob o teto desta Casa, dicidir~mos
por nós mesmos dos nossos destinos e da reivindicavão dos nossos direitos.
Venham, pois, até n6s os homens de fé, os qUé
confiam em si, e ainda aqueles cujo brio e cuja altivez se rebelam contra a imprevidência dos que desgovernam e desorientam".
Para comprovar, ainda mais, os defeitos d{) Código
Eleitoral, vou eitar um fato há pouco oco1'1'ido na Prefei1
tura de Juiz de Fora. Os processos podem diferir, mas a
questão está quasi no mesmo pé.
Quero me referir ao Rolary Club de Juiz de Fora, em
que as conhecidas figuras do banquei!'o Dl'. José Procópio
Teixeira e do comerciante José Rafael Antunes tratam de
aconwcimenw que. na atualidade, envolve questão séria, causadora de grande desassossego, sobretudo. para aqueles atingidos pela medida.
Aludo, S1'5. Constituintes, á dispensa em massa de 287
funcionários públicos da Prefeitura de Juiz de Fóra, fato de
que tenho conhecimento at.ravés a "Gazeta Comercial" dessa
c:d:::.cc. F~!!~m-!!!~t r'l)'rpm; !,nrm~nor~s.
Diz, aqui, o Sr. Dl'. Teixeira ,Filho:
..... levantou-se para apoiar o que dissera aquele
ratariano c acresoentar um apêlo seu no sentido de a
Prefeitura reoonsiderar seu aw, "in totum", ou readmitr pelo menos os empregados mais antigos, pois
sabe-se que entre os exonerados hã funcionários de
mais de 18 anos de serviço."
Conheço alguns dêsses funcionários, que foram admitidos antes das eleicões.
O SR. CARN EIRO DE REZENDE - V. Ex. é de Juiz de Fora?
O SR. ALBERTO SUREK - Sim. Batalho, aH, há 20
anos.
O SR. CARNEIRO DE REZENDE - Assim sendo, a informaCão de V. Ex. merece ma is credibilidade.
O SR. ALBERTO SUREK - Quer dizer que, se amanhã houver nova eleição, êsses homens serão readmitidos.
Não desejo criticar o acerto ou desacerto do ato do PrefJito. Possivelmente, êsse ato decorreu da situação financeira
da Municipal idade.
O SR. CARNEIRO DE REZENDE - A que atribue V. Ex. a
dispensa em massa de tantos funcionários? A motivos políticos? A motivos eleitorais? .-\ falta de 3xacão no cumprimento dos deveres'?
O SR. ALBERTO SUREK - Como disse, não possuo detalbes a respeito. De qualquer forma, quero fazer um apêlo
ao Dl'. Benedito Valadares, interventor em Minas Gerais,
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para que estude a situação dessa gente assim dispensada e,
ao menos, aqueles que já estavam em serviço em 1930 sejam reintegrados.
O SR.. J·osÉ ALRMIM - Como faz V. Ex. tal afirmativa, se não sabe se são empregados admitidos recentemente?
Estabelecer o limite de 1930 para fazê-los voltar ao serviço
parece-me coisa inteiramente sem fundamento.
O SR. ALBERTO SUREK - Tenho a il'.fol.'mar a V. Ex.
que entre os dispensados se encontram cidadãos com mais
d~ 18 anos de serviço.
O fato. Sr. Presidente, vem forçosamente agravar a situação de todo o proletariado de Juiz de Fora. Há pouco
tempo, ainda, na mesma cidade, houve a falência de uma
das tradicionais fábricas do Estado, a Companhia Industrial
Mineira. Dessa falência resuttou a paralisação do trabalho, com a consequente dispensa de mil e tantos homens.
Eis por que se agrava a situação do proletariado, em geral,
pois os agora demitidos procurarão emprégos no comércio
e na indústria.
O SR. ACÚRCIo TÔRR.ES - V. Ex. falou aí em dispensa
de funcionários?
O SR. ALBERTO SUREK - Falei nos 287 que foram
dispensados da Prefeitura de Juiz de Fora.
O SR. ACÚRCIO TORRES - Por que?
O SR. RAUL SÁ. - O orador já declarou que ignora as
razões P. que acha, até, que o ato teve lugar por motivos financeiros.
G SR.. ./l..LBER'J'O ~Ur..EK - Assim penso, embora não
entre na análise do ato do Prefeito. LimIto-me, a!'t'uíi.5, ..
dirigir daquí um apêlo ao Sr. Interventor no Estado•..
O SR. RAUL SÁ. - Não entra nas razões do ato.
O SR. ALBERTO SUREK - ,.•. para que S. Ex. procure obter a revogação do ato que atingiu, além do apontado
pelo Sr. Sousa Antunes, funccionarios de f8 anos de serviçCt.
o que representa lam~ntável injustiça.
O Sa. ACÚRCICTôRRES - V. Ex. não afirma que êsses
homens foram admitidos pouco antes das '8Ieições e de'mitidos logo depois?
O SR. ALBERTO SUREK - O que afirmei ...
O SR. ACÚRCIO TÔRRES - Meu aparte só é dado, porquê
V. Ex. deixou no meu espírito a seguinte dúvida: a de que
se tratava de "trabalhadores eleitorais", isto é, admitidos
para votar e demitidos logo depois das eleições.
O SR. RAUL SÁ. - No Estado de Minas, não há "trabalhadores eleitorais". Há, sim, trabalhadores honrados.
O SR. ALBERTO SUREK - O nobre representante do
Estado do Rio interpreta dessa maneira.
O SR. ACÚRCIO. TôaaEs - Não quero interpretar mal,
pelo amÔr de Deusl
O SR. ALBERTO SUREK - Sr. Presidel.1te, continuando,
acentuarei que os comerciantes, os empregados, os proletários, os funcionários públicos representam, inquestionavelmente, uma força poderosa da Nação. (Apoiados). Representamos a Nação e.aquí, como delegados dos sindicatos a que
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pertencemos, t.emos em vista defender os superiores interesses
do país, colaborando para a feitura da nossa Carta Consti~·
tucional.
Pleiteamos, com justa razão, certo número de cadeiras,
que representariam um terço da Assembléia. Com isso corrigiríamos um êrro do passado- o agachamento do Congresso
- de vez que se veríficaria um perfeito equilíbrio dentro do
Legislativo. A adoção do sistema uni-camcral seria de grande vantagem, de grande alcance para os interesses do Brasil.
Presidencialismo - Parlamentarismo - Como deve ser
",leito o Presidente da República - Ministérios.
Acho que o presidencialismo tem sido nefasto, como o
foi na República Velha. Devemos, pois, criar um meio de
solucionar o problema brasileiro.
A medida já adotada no Regimento desta Casa, fi que
dá aos ministros o direito de aquí sustentarem pontos de
vista, bem como o de se defenderem de acusações recebidas,
justifica plenamente minhas ponderações. Essa inovação mel'ece nossos apláusos.
O Ministério do Trabálho, a meu vêr, deve ser desdobra1'10 em dois: o do Trabãlbo, de um lado, e o da Indúst.ria,
e Comércio, de outro. Nossa expansão comercial, no exterior,
é deficiênte. Vamos, justamente, resolver nossa situação pelo
desenvolvimento do comércio. Sou, pois, pelo desdobramento
deste e de outros ministérios.
Como declarei, os ministros devem comparecer perante a
Assembléia Nacional, para se defenderem de acusações que
lhes forem feitas. Haverá, também, o voto de confianca ou
de desconfiança, que atingirá, apenas, o ministro visado,
o qual, naturalmente, cairá, se nfío puder defender-se. E' O
\''1'11'''.1 !!"!I)~n tiA pp.n,,~!,.

Quanto ao Presidente da República, acho que deve ser
eleito pela Assembléia Nacional ou por um eleitorado especial, .3e entenderem que a Assembléia é composta de
numero muito reduzido· de eleitores. O primeiro Presldenf,t,
será, por certo, eleito pela próprja Assembléia. O eleitorado
especial a que me refiro será constituído pelos prefeit.os
de todo o país, os quais, reunidos para êl'lse fim, escolherão
o Presidente da República.
A meu vêr, o sufrágio direto não dá resultado. Sou, pois,
favorável áquela medida.
O HR. A:-ITÔNIO RODRIGUES DE SOUSA - V. Ex. permite
um aparte?
O SR. ALBERTO SUREK - Pois, não.
O SR. ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA - Dentro de qual
dos regimes - o presidencialismo ou o parlamentarismo V. Ex. pleitêa a medida? Perdôe, mas me parece um pouco
confusa a opinião de V .• Ex.
O SR. ALBERTO SUREK - 'rendo para o parlamenl.arismo, porque acho que o presidencialismo não deu resultado
satisfatório.
O SR. ABELARDO MARINHO -- O orador cOi1denou o presidencialismo como era praticado na República passada. Assim,
compreendp.-se que Me tenda para o parlamentatismo.
O SR. ALBERTO SUREK - Acho que devemos procura;:um meio de equilibrio entre os poderes Executivo, Legislativo
e Judici~rio. O parlamentarismo daria, natt'I'almente, êsse
meio têrmo. Por ai se vê que hei de me inclinar mais para o
lado do parlamentarismo' do que para o do presidencialismo.
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"6) Manutenção de plena independência recíproca entre o poder espiritual e o poder político - ensino religioso - divórcio - liberdade de pensamento. Art. 72."
Não vou, propriamente, discutir êsse assunto. Educado num seminário, onde recebi, durante seis anos, instrução
.oficial, e pertencendo a uma família católica por tradição,
-segui, naturalmente, a mesma religião.
A~ito, entretanto, certos principios. Acho que o ensino religioso não tem grande mal. Se o considerarmos,
porém. assim, também penso Que, uma vez afastado o ~n
"ino religioso, ou não incluido na futura Constituição, os
resultados serão os mesmos, conforme a experiência de 40
anos nos indicou, isto é, o ensino religioso será mini8tr~do
nos templos.
.
Quanto ao àivórcio, devo dizer que, achando-se o EstadQ ,aparado da Igreja, O casamento é um simples contrato e, assim, pode haver o distrato. Se, entre~anto, surgirem
dificuldades relativamente ao assunto, na Constituição, devemos deixá-lo para o Código Civil, onde será convenientemente regulamentado. O certo é que apenas quatro países
no mundo não admitem o divorcio, a saber: a Itália, a Argentina, o Paraguai e o Brasil. Os demais o adotaram.
Com relação á liberdade de pensamento, também afeta
ao Art. 72, devo declarar que a defendo intransigentemente.
"7)

Modificar o atual sistema tributário, racio-
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inter-municipais, interestaduais e os chamados de
barreira, tendo-se como ponto de vista os impostos
progressivos e sôbre a renda. As rendas devarão ser
partilhadas do seguinte modo: 50 % para municípios, 20 % para os Estados, 30 % para a União."
Devo fazer algumas considerações em torno dos impos-

tos. Houve, entre nós, uma grande esperança do imposto

de renda. Foi taxado o salário, medida contra qual inteiramente me insurjo, por entender que o salário não constitue renda.
O imposto de renoa é sonegado no Brasil em grande
porcentagem. Mais de 50 % não é pago lealmente. Há umas
tantas [j) 3didas que deveriam ser tomadas a pr6posito da
fiscalizo "ão e nOVO!l enl.ráves para que êsse imposto desse
resultados, pois deve SOl' progressivo. t de grande alcance,
e em futuro próximo sorá a base dos nossos impostos.
EnLrego-o á maior parto das munIcipalidades, porquê
entendo qUfl é dos munlcfpios, de baixo para cima, que deve
vir a fôrça do munfcipio para o E8tado e do Estado para a
União. Sugiro assim o inverso, pois até aquf as !l1ur.ícipalidades i>ô têm 1 i 0/0; os Estados, 35 %, e a União o restantp,
isto é, 54 0/0.
A nacionalização da cabotagem e praticagem obrigatória das barras, portos, lagoas e rios navegáveis, dotaÍldo .0
país de uma frota mercante> na altura das nossas neceSSl<lades foi brilhantemente defendida desta tribuna pelos oradores que m.e antecederam. Não procuro fazer declarações,
mas sou inieiramentt' favorável a ela, poIs acho que devemos adotar a nacionalização da cabotagem e a obrigatorie.dade da praticagem, porquê não posso compreender que
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deixemos aos estrangeiros os segredos de nossas barras,
portos, ríos e canais. É questão d~ patriotismo, de de~esa.
Assim se procede em todas as naçoes que querem ser mtegrais, com a defesa sempre posta a têrmos, afim de que não
haja embaraço qualquer e possam defender-se em momentos precisos.
Outro ponto é o seguinle:
Considerar federal e permanente o serviço contra as
sec~g, com auxfIio da União, estabelecendo verbas fixas nos
orr.amenlos anuais.
. Acho que o Norte não deve ser abandonado, como o foi
em outras épocas. Deve ser coisa considerada, como critério firme, deixando-se, nos orçamentos, verba especial para
o combate ás secas do Norte (Muito bem), porquê não posso compreender que nós, os brasileiros do sul, deixemos
abandonados os irmãos do Norte. (ApoiruJ.o8.)
O SR. ALOfslO FILHO - ~sse problema da seca é COIpplexo, não pode ser discutido assim por alto.
O SR. VASCO DE TOLEDo--Deve ser tratado com todo o carinho. A nação brasileira precisa convir, e não esquecer.. que
no Norte do Brasil eslá talvez a maior reserva de civismo
que possue uma grande raça, para a qual precisa olhar com
atenção. (Muito bem.)
O SI\. ALOfslo FILHO - Não estou contestando. Digo
que a matéria não pode ser tratada por alto. O orador está.
apenas aflorando o assunto.
O SR. ALBERTO SUREK - Quero dizer que apoio a
"'m~~d~ ep!,p<lpntarla ao anteprojeto de Constituição, de vez
que consulta os interesses de mÍÍhôe.s U~ t'êiSHci::-C2, ao~
quaes não devemos ficar indiferentes. (Apoiadol.)
O SI\. VASCO OE l'oLBDo-Milhóes de brasileiros que estão
prontos, a cada momento, a prestar o concurso que deles
a Nação reclame. (Muito bem.)
O SR. ALBERTO SVREK - Outra questão ainda é a
indenização ao Amazonas, por parte da União, dos prejuízQs
por aquelo sofridos em consequência da incorporação do
Acre ao Patrimônio Nacional.
Acho flue o Amazonas, no momento atual, com a receita diminuida, com uma dívida enorme, não pode solver sua
situação, nem dar coisa alguma a seu povo. Nestas condições,
a União, cc;tcndendo a mão áquela unidade federativa, só
poderá lrazer grandes resultados aos 500 Ou 600 mil brasileiros qu<, l.á vivem, e no futuro, êsse grande Estado, de
i .286.000 kllômelros quadrados, será o celeiro do Brasil.
O SR. CUNHA MELO - Agradeço a V. Ex., pelo Amazonas, as referências justas e oportunas ao meu Estado.
O SR. ALBERTO SUREK - No que respeita á unificacão ~o ensino, ensino primário, obrigatóriedade profissional,
técOlca e secundária do ensino superior para filhos de proletários, é parte que se prende, diretamente, aos nossos companheiros que, infelizmente, não puderam conseguir instrução mais elevada.
O SI\. FRANCISCO MOURA - V. Ex. poderia mesmo dizer: na maior parte das \-azes.
O SR. VASCO DE TOLEOO - Vou além: Q ensino deve ser
gratuito, qualquer que seja o grau. O país incapaz para
educar seus filhos não pode ser constituído em Nação independente.
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O SR. ALBERTO SUREK - Julgo que devemos proceder do seguinte modo: o ensino pdmário d~ve seI' obrigatório, muito embora tal medida comporte difícil solução,
dado o seu aspecto econômico. Não será pOflsivél, é certo,
solucioná-lo de um momento para outro; o govêrno, porém,
pode atacá-lo inteligentemente.
Passo, agora, Sr. Presidente, a ocupar-me do que respeita aos operários rurais, questão da qual os governos
muito se têm descuidado. Basta dizer que, praticamente, as
escolas rurais são inexistentes. A propósito, li hoje uma entrevista de meu digno amigo Sr. Wilma!' Coelho Pinto, concedida ao Estado de Minas, onue encontl'ámo"! a narração
de fatos como êste: os sertanejos ainda desconhecem muita
coisa, POis{ tendo alguns comparecido á Prefeitura de Virgin6polis, a í declararam ignorar que o Brasil é República;
julgavam fosse ainda Impériol
~sse só fato, entre muitos vutros, é suficiente para nos
lembrar da necessidade que há da criação, em maior número, de escolas rurais, e, de tal modo localizadas, que possam
ministrar o ensino aos que residam mais afastados do! centros populosos.
O SR. FRANCISCO MOURA. - Aliás, é essa a preocupação
máxima de um dos maiores sociólogos brasileiros: Alberto
TOrres.
O SR.. VASCO TOLEDO Só se pode formar juízo sObre
o estado em que vivem as populacões do interior do Brasil,
conhecendo-se a questão in loco, tamanho e tão criminoso é
o abandono em que elas se encontram: lutam com todas :lS
moléstias. morrem á fome, não têm, siquer, noção de si próprias. E', sem dúvida, uma granãe massa uu. 1Jovuiac~ü ~i"a
sileira que permanece em tão triste estado.
Quero acentuar bem,
O SR. ALBERTO SVREK Sr. Presidente, a necessidade que existe de ser educado convenientemente o sertanejo, afim de que a vida lhe seja menos
penosa e mais proveitosa. Até hoje, não tem êle ensino primário, nem profissional; não conta com escolas de agricultura, que deveriam estar abertas por todo pais. Não compreendo mesmo que uma nação como a nossa, essencialmente
agrícola, não possua numerosas escolas de agricultura, em
cuas várias modalidades, no gênero da que existe em Viçosa,
estabelecimento modelo, pois o país tiraria benéficos resultados com a criação de tais centros de instrução.
Bato-me, também, Sr. Pr-esidente, pela autonomia do
Distrito Federal, onde tenho vivido longos anos. Sou, mesmo,
signatario de uma emenda nesse sentido. Acho injustiça não
se conceder êsse regime ac Distrito Federal, privado, assim,
de eleger livrerr.enie os seus governantes.
A mudança da Capital é outro assunto relevante, em
tOrno do qual se tem feito politica de fachada. Manifel:lto-me
fl1vorável. á mudança da Capital da Republica, seja para que
ponto for, ...
O SR. VASCO TOLEDO E' medida que se impõe, qualquer que seja o ponto de vi!:lta.
O SR. ALBERTO SUREK - .. , visto como, além de podermos conseguir melhor organização, teremos melhor assegurada a defesa do Brasil, tal como já salientou aquí o eminente Sr. General Barcelos, expondo os motivos de seus receios, pela permanência da Capital onde ela se acha, sem
defesa e garantias suficientes.
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Agora, quanto ao outro aspecto, do progresso que levará
para o interior, será enorme.
Minha emenda diz que a Capital deverá ser transferida
para Belo Horizonte. Acho que, economicamente, ante a situação financeira do país, não se poderá encontrar lugar mais
apropriado do que êsse, no momento (muito bem); embora
o planalto central de Goiaz seja o mais indicado, não vejo
possibilidades da transferência para lá. Sou homem de ação,
de realizacões, e só vejo um modo de resolver ime(iiatamente
o assunto.
Nessa,; condições, voltarei á tribuna em outra ocasião.
para defender meu ponto de vista, de vez que a sessão de
hoje já está a findar.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - V. Ex. o defendeu brilhante. (Apoiados).
O SR. ALBERTO SUREK - O que des6jo, antes de deixar a tribuna, é frizar que, trabalhador, da classe de contabilistas, comparecendo perante a Assembléia Nacional Constituinte, meu objetivo é colaborar para a grandeza e pr-osperidade da nossa Pátria. (Muito bem; muito bem. Palmas. O
orador é cumprimentado.)

Durante o discurso do Sr. Alberto Surek. o
Sr. Pacheco de Oliveira, 1° Vice-Presidente. deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
SI'. Cristóvão Barcelos, 2° Vice-Presidente.

6

o Sr. Presidente - Tem a palavra, para explicação pessoal, o SI'. lIenrique Dodsworth.
O Sr. Henrique Dodsworth (Para explicação pes-.
soaI) - S:-. Presidente, estou inscrito há vários dias para
tratar de matéria constitucional da mais alta relevancia
para a Capital da República, sem que. entretanto, pelo número de oradores, igualmente inscritos na hora do Expediente, que orca por mais de sessenta, me tenha sido possível, até agora, ocupar a tribuna.
Vejo-me constrangüio, portanto, a falar para explic~,
Cão pessoal, nesta hora adiantada dos . trabalhos parlamentares, para não adiar, por tempo indeterminado, consideracões
que desejo aduzir, quebrando o silêncio que vinha mantendo, intencionalmente, para dcixllr perfeitll.mente evidenciado
que me não cabe nem a iniciativa, nem n exclusividade da
discussão de assuntos que não digam respeito úom 11 matéria precípua do objetivo desta Constituinte, como, insistentemente, apregoaram, de início, o~ partidários da Ditadura.
Com o meu discurso venho contribuir para o estudo da
questão da autonomia do Distrito Federal, objeto de emenda unanimemente subscrita pela bancada carioca, e que
tem despertado comentários de toda a natureza, quer nos
meios parlamentares, quer na imprensa da cidade.
Para fazê-lo, Sr. Pre5id~nte. tCl'~ uccessidada de falar mais de uma vez, ocupar a tribuna vezes '~ucessivas, não
só porquê o tema é extenso e comporta exame de aspectos
trancendentes, do ponto de vista estritamente constitucional, como, ainda, para analisar as opiniões dos entusiastas
e dos adversãrios da autonomia, principalmente a d~stf~s,
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alguns dos Quais não têm poupado críticas, Que ferem fundo os sentimentos de civismo do povo carioca e tanto deprimem a repu ta~ão dos seus representantes.
É tão vivaz a critica que, no momento, se processa em
relaclio ao assunto, focalizado ainda ontem nas colunas 1.10
brilhante órgão "O Correio da Manhã", que ela indica, naturalmente, o rumo aconselhável ás minhas considerações,
que se devem orientar, de início, pelo exame imediato dos
pontos até agora discuLidos, sob pena de perderem a sua
oportunidade.
A autonomia do Distrito F~deral era uma das IJromessas do programa da Alian(;a Liberal. Tanto vale dizer que,
como as d<:mais, não foi cumprida.
Três anos decorreram, tão exuberantes na atividade ltgislalíva do Govêrno, sem que dêle partisse o ato que inscrevera nos postulados ideológicos do seu manifesto.
Enquanto o poder sugestivo da idéia podia servir para
estimular o pú"o do Distrito, captando-lbe 8. simpatia u,
sobretudo, os votos, ela foi agitada por todos os recantos
da cidade, como um dos compromissos imprescritíveis do
candidato liberal.
Deslucad~ o Poder, por afeito da Revolução de Outubro, favorecida a vitória dela pela sua apregoada concessão, Quedou-se a Ditadura no cômodo esquecimento das
palavras proferIdas em plena Explanada do Castelo, enl
Setembro de i 929, relegado para a categoria dos papeis
inúteis o manifesto redigido pelo espfllito cintilante do
Lindolfo Color, Que, sabe Deus, estará hoje curtl1ldo as prOvaçõe~ úO exillo pe!o er!me dp. havê-lo concebido.
O SR. VITOR RUSSOMANO - Não apoiado.
O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre orador que está
finda a hora da sessão.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Solicitaria a V. Ex.,
Sr. Preaident(:, a tolerancib. de um quarto de hora.

o Sr. Aloisio Filho (Pela ordem) - Sr. Presidente, peço
a V. Ex. consulte a Casa sôbre se concede prorroga~ão da
sessão IJ<)1' meia hora.
o Sr. Presidente - O SI' Alofsio Filbo requer a prorrogação de sessão por meia hora, afim de Que o orador possa
concluir suas considerações . .
Os Senhores Que a con<.:edem queiram levantar-se.
(Pausa.)

Foi concedida, COI:! til1úa com a palavra o Sr. Henrique
Dodsworth.
O Sr. Henrique Dodsworth - Agradeco, Sr. Presidente, á
Assembléia a geneI'osidade que acaba de ter para comigo.
SI', Presidente, eram êstes os t~rmos do manifesto da
Aliança Liberal relativa á autonomia do Distrito:
"No Distrito Federal, retomamos o programa da sua
autonomia política e administrativa.
Não tAm cabimento, no caso, a alegação de que o Distrito de Colúmbia, nos Estados Unidos, por ser a Capital
. do País, carece da faculdade da self-determination.
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A hipótese, como lodos sabem, não é a mesma, porquê,
na verdade, o regime heleróclíto do nosso Distrito Federal
se afasta em muite do modêlo norte-americano.
Um dos argumenlos. qtl~ geralmente, se invocam para
embaraçar a outorga da aulonomia administrativa á Capital da. República, é Que a complexidade dos seus problemas
impõe 'C exige a tutela imediata do Govêrno Federal, ~eu
hóspede provisório. j:;sse argumento está completamente
desmoralizado pela prática. A ~dministração do Distrito
Federal avizinha-se, hoje, da falência. Os algarismos das
mensagens atuais já não mer~em fé. Em presença do descalabro, que ai se patentêa aos olhos de todos, queremos
crer que a cidade do Rio de Janeiro, se pudesse livremente
escolher os seus administradores, náo estaria, como está.,
com a stiuação financeira beirando o abismo."
O SR. ACÚRCIO TÔRRES Muito bonito o manifesto
nessa parte.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Em face da completa falência da tutela federal, somos, pois, pela autonomia
do Distrito.
É curioso salientar que os primeiros que puseram em
dúvida a sinceridade do Govêrno, instituído pelo movimento triunfante de Outubro de 1930, no tocante á autonomia do Distrito, foram os seus próprios auxiliares mais
graduados, que, tocados de interesses pela vida do Distrito,
urgGniz!!.~m o Partido Autonomista, cujos objetivos gerais
tão desvirtuados têm siriu uitimâ.;n~r.te. II ponto de constituir. hoje, uma das causas decisivas dos desacertos Oa 00miniJ>tracão municipal, O problema da autonomia do Distrito só veio repercutir nos trabalhos da Assembléia Constituint.e pelo desapreço que a Ditadura teve com a palavra
que empentlara em concedê-Ia.
Focalizado ú assunto, foi êle esclarecido na imprensa
por juristas ,de nomeada, como os Srs. Carlos Maximiliano,
no "Correio da Manhã", e Castro Nunes, no "O Globo". havendo out.ros brilhantes órgãos cariocas a êle feito referências.
Por enquanto, eu preciso deter-me na entrevista do Sr.
Carlos Maximillano, cujas afirmações principais podem se
resumir a três:
1·, a autonomia de Distrito viria beneficiar os políticos
que a pleiteiam;
2·, o POV{) de. Distrito não se interessa p.elos prélioa
eleitorais, como sucede com os habitantes dos grandes centros eosmopolitas, portos de mar. Daí, o fraeasso da represent.ação municipal;
3°, a atuação do Prefeito, mesmo escandaloOsa, não en<lonti'ava obstáculos por parte do Conselho Municipal, que a
êle aderia alegre e entus~asticamente. Conclusão: em vez
de ~umentar a autonomia do Distrito Federal, conviria 1'estringi-la.
:E: de lamentar, Sr. Presidente, que êsses conceitos hoOuvessem partido do eminente presidente da Comíssão dos 26,
conceitos de tamanha injustiça para o povo carioca e de tão
acentuada má vontade para COO1 os seus representantes.
Venho defender a população carioca, tão injustificadamente agredida nos seus sentimentos de civismo, como ainda
provar que não cabe aos políticos do Distrito Federal a responsabilidad:e dos erros cometidos em tados os regimes pelos
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prefeitos, autoridades da confiança do Govêl.'no Federal. É
preciso não confundir a abslencão involun tária por parte
<Ia populacão e causada, quer na Velha ilepública de ontem.
quer na Velha República de hoje. pelas dificuldades do alistamento eleitoral. que agora, excede, na exigência ás senhoras, de provarem isencão do serviço militar, com a abstenção voluntária, por falta de compreensão de deveres, por
inércia, por ausência de inter.esse pelos grandes movimentoS'
em que palpitam as grandes causas da cidade e do País.
O SR. ABELARDO MARINHO - Essa dificuldade devia ser
igual para todos os Estados. A população do Ceará pareceme. que é a mesm<s. do Distrito e o comparecimento eleitoral proporcional foi muito superior ao da Capital. Nas eleições últimas, 'Üs dois candidatos tiveram, somados, pouco
mais de 60.000 votos, regulando metade para cada um. O
pleito foi disputadíssimo. Como acha V. Ex. que a abstenção é só devida a essas dificuldades?
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Eu não acho.
Quem achou foi o Sr. Carlos Maximiliano.
O SR. ABELAROO MARINHO - O orador nã'Ü est.á referindo pala"ra!: pr6pria~ agor21 ~
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Em relacão aos
motivos da abstenção do eleitorado carioca, declaro que é
preciso não confundir a abstenção ínv'Üluntária, determinada principalmente pelas dificuldades do alistamento, com
a abstenção voluntária a que se refere o Sr. Carlos Maximiliano e á qual, ainda há poucos dias, fez referências da
it·í1:jü.n~ o ~I'. Soares Filho.
O SR. ABELARDO MARINHO - Acho qliê àc...c havp.l' outra
ca.usa, porquê Estados com populacóes que parecem anal 0gas á do Distrito levam ás urnas muito maior número de
eleitores.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Atendo com toda a
satisfac;ão ac aparte do nobre Deputado.
Por assim dizer, tive a previsão do aparte de S. Ex.,
porquê, imediatamente, ocupo-me desse ponto.
O pleito de 3 de Maio é resposta cabal e expressiva a
~sse respeito, pois registra o comparecimento quasi unanime do eleitorado.
O SR. ABELARDO MAR.INgO - Não podia supor que V. Ex.
dissesse isso, Há pouco, condenou a República Velha atual,
de modo que estava longe de pensar qua V. Ex. viesse agora
com êsse elogio.
O SR. HEfolRIQU1E DODSW.()RTH - Elogio ao pleito de
3 de Maio, em .que assinalo a fr~uência quási unanime do
eleitorado carioca.
O pleito dr 3 de Maio é uma resposta cabal l'expressiva a êsse respeito, pois registrou o comparecimento quasi
unanime do eleitorado inscrito, tendo ainda ficado dependentes de soluçãO milhares de pedidos de alistamento.
O Sa. VITOR RUSSOMANo - Em todos os Estados ficaram.
O SR. HmNiRIQUE DODSWOR1\H - Onde a deserção ás
urnas, de que .falou, igualmente, o Sr. Soare~ Filho, em discurso recente?
.
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Pois não conheceram todos os gov'êrnos a alta sensibílida<le ào povo carioca, Que sempre rompeu, nas urnas, os en-

traves á sua lilicNliade?
A autonomia ':iria beneficiar os politicos do Distrito
porquê? Pela 0blenl:f1o dE: cargos para O!\ seus correligionárIOS? Mas foram foles p~l'Venturd que asalíaram os cartórios desta cidade? Foram êles que aumeníaram assustadoramente as dé'spezas com a ver'ba ves50al, nos orçamentos federal e municipal? São (:les,. PO!: acaso, que estão legislall(~()o
para a crí:lção de empregos? :tles os que mantém repartI.•
cões inúteis, corr.o a Junta de Correi~ão? :ele5, que restabeleceram as comissões na Europa? Censurando, embora, &.
atuação do Conselho Munieílpal e recodhecendo a infelicidade, muitas veze", dI:' sua composiç·ão, sem embarg() dos grandes nomes que nr'!es ingressaram, não póde o orador compreender como o SI', Carlos Maximiliano, comentador da
Constituição, rl'strinja a sua acusaCM ao 'Conselho Municipal, quando, mC5tre como é, na matéria, deveria lembrar-sede que pela Consolidação das leis federais, Decreto 5.1-60
de 8 de Méorço de 1904, artigo 28, a criação de empregos, bem
como a inicitiva da despeza e do recurso a emprestimos &
operat;õ~s de crédito, competia privativamp.nte ao Prefeito•.
a quem, igualmente, cabia, pelo § 3°, o aumento ou diminuição de vencimentos, cl'iação Ou suspensão de empregos medianle vroposta fundamentada.
Ademais. p08suia êle a faculdade de exercer o véto s6ui'ê ;:..; ~~!':c!'.!,:;lP,<; do Consel·bo, véto total, ou véto parcial.
cuja apreciação cabia ao Senaao âa R.~pút~ic~.
Têm os politicos do Distrito a culpa de serem os Prefeitos nomeados pelo Presidente da Republica, suscetíveis
de conluios em tõrno de medidas no~ivas e atentatórias aos
interesses municipais?
O SR. VÍTOR RUSSOMANo - E o Conselho Municipal.
que representava o povo, que fazia perante essas medidas det:xtorsão ao povo?
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - No seu comentário, ()
Sr. Carlos Maximiliano declarou que o Conselho Municipal
do Distrito não resistia ás iniciativas escandalosas dos prefeitos.
O SR ViTOR RUSSOMANO - A culpa, então, era do Conselho, que não cumpria com seu dever"
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Isto, como argumento.
contrário i autonomia, é um argumento destituído de qualquer valOr jurídico; o que eswu provando, de acOrdo com a
ConsolidaCão das Leis Federais, eom a Lei Organica do Distrito
Federal, é que se dava a infringência da Lei Organica do
Distrito Federal, mas, para que se consumasse, era necessári()
que houvesse um mútuo acôrdo entre os prefeitos nomeados
pelos presidentes da República e o Conselho Municipal, que
represcI).tava a cidade.
O Slt. V{TO" RUSSOMANO - Se representava o povo, não
podia estar nesses conluios. Se assim procedia, falseava o
mandato.
O SR. HFNRIQUE DODSWORTH - Os prefeitos não
cumpriam o seu dever, sem protesto do Conselho, é o argumento do Sr. Maximiliano.
O SR. ViTOIl RUSSOMANO - O Conselho Municipal era
desprestigiado pela opinião pública.
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O SR. HENRIQUE nOn8WORTH-ltsse é outro aspecto da
questão. Não importa que o Conselho Municipal fosse prestigiado ou desprestigiado pela opinião pública. O fato-fato incontestável-é que para se cOnsumarem os escandaJos a que se
referiu o Sr. Carlos Maximiliano na sua entrevista, não podia
deixar de haver combinação entre o prefeito e o Legisl.ativ()
da cidade. Logo, a acnsação parcial, a acusação restrita ao
Consel ho é uma injusticu de S. Ex., que se deveria voltar,
igualmente, para as pessoas dos prefeitos, cuja autoridade
emanava uiréí.amenLe do Presidente da' República.
O SR.. ABELARDO MAR[NHO - De acôrdo com a conclusão
de V. Ex. Poder-se-ia, entretanto, alegar que, se o prefeito
fosse elei.to, muito peor seria a sua atuação, em vista dos
interesses ereitorais, que, neste caso, coincidiriam com os do
Conselho.
O Sn. AMARAL PEIXOTO - No regime da República Velha, estaria certo.
O SR. HEXIUQUE DODSWORTH - Demonstrarei, adiante, que esse perigo não poder;a existir, como atualmente êle
se manifesta.
O SR. ABELARDO M.\Rl:'o1HO - Ficarei satisfeito, porque sóu
pela autonomia do Distrito Federal.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - um prefeito eleito
pela Capital da Rapúbhc::l. seria, a meu vêr, incapaz de
agravar as finanças do município. como se tem verificado
ul.timamente.
Demonstrando o aumento das despesas mUnICIpais, o
".cO!'1'eio da Manhã", ontem, inseriu sôbre o assunto um longo
artigo, do quai VIJÚ dc::ta('"r allrons trechos:
.. Perigo da autonomia - Se ainda precisasscmos
de mais um argumento sólido contra a perigosíssima
idéia de se dar autonomia ao Distrito Federal, invocariamos o próprio caso do 81'. Pedro Ernesto, cujos atos
escapam ao controle do chefe do govêrno e são Praticados sem o menor receio de que um poder mais alto
os corrija ou anúle. Por motivos que seriam longos,
dlficeis, impossíveis até de explicar, neste momento,
o atual interventor carioca desempenha as funcÕes
como uma autoridade verdadeiramente autônoma. A
decoração do Conselho Consultivo em nada o perturba..
Daí, a série de reformas que ultimamente têm sofrido todos os serviços municipais. A preocupacão dominante é a de aumentar quadros. Todas as 1il'etorias,
subdiretorias e secções transformaram·.se, recebendo
mais funcionários, que já entraram pl1.l'a participa.r dos
reajustamentos de ordenados e gratificações que a todos abrangeram, em virtude dos decretos em vigor.
Ora, as chamaàas leis de caráter pessoal eram as
que mais se combatiam na República de antes da Revolução. A revisão constitucional de :1925-1926 che. gou a dispôr que era da competência do Legisl~tivo
deliberar sõbre licenças, aposentadorias e reformas,
não as podendo concedl;r, nem alterar, por leis especiais. Dessa maneira, ficou, em a restrição aludida,
constitucionalmente veàada a aposentadoria por leis
especiais. Quanto mais por atos de Secretln'ia t Inconstitucionais são todas as concedidas de 1926 em
diante, até ao advento do Govérno Provisório. n
VOLUME Vil
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Depois de se referir a aposentadorias concedidas duas
vezes e á reinlegl'ut:5.o de funcionários, conelúe o artigo:
"O ['I~f;'inlf'nto dos novos-inválidos" sob o comando do COl'olwl illl"l'''(~ntor, engrossou espantosamente.
A maior'ia I: Ik mo(;os sadios, fortes, mandados descansar com lodos os proventos ,das respectivas funções, afim de que est,a~ fossem di5t~ibuidas por outr~s
que igualmenle (~a['cClUm de ser aqumhoados. O cuslcro
dc tudo isso é pelos cofres da Prefeitura, de cujas
rendas se retiram cerca de 67 % para atender as despesas com o pessoal. E quem paga .para essa Prefeitura eternamente endividada é o contribuinte escorchado. ~cm foi para outra coisa que os impostos
se multiplicaram, agravan'do-se' O predial, inventando-se o dl~ l'iqlll'za móvel e restaurando-se. até, o de
garages a (jnmicíl in.
'
Sá() falos e não palovr~~, }~l.ainda não é autônomo o govt~rno da Capital da República. Imaginem
agora :-óc essa allfonomía fosse legal e eonstitucionalmer.t~ estalw\eeida. para uso e gozo das conveniências do!'> caLos di' í lorais!
Seria o fim do mundo".

Sr. Presidente, as críticas, portanto,conlO se está vendo,
são hipotéticas, Quanto ás consequências da autonomia, mas
c:::::~!'im~rn lima verdade contra a situação atual, de descalabro da administração da Prefeítul"a. 'Prúvam-no, igua!mpof.p.,
as considerações do "Diário Carioca", mostrando que os erros
dela têm impedido que se consiga a autonomia do Distrito.

"A autonomia do Distrito 'Federal é uma velha aspiração do carioca, que, afinal, na Aliança Liberal
obtívera o compromisso de ser atendido.
No manifesto de 20 de Setembro, do qual foi relator o ~I·. Lindolfo Coior, bem· assim na plataforma do
Sr. Gelulio Vargas, encontram-se afirmacões solênes
e indisfaj'(;aveis sôbre a concessão do self {Jovernement
á linda cidade da Guanabara.
Com a vitória de Outubro, realmente o ditador foi
dando cumprimento á promessa: nomeou, no mesmo
pé de igllaldade, um interventor para o Distrito. com
as idênticas ut.l'ilmições e prerrogativas dos Estados;
e a conquista se ia processando .promissoramente até
que sofreu um hiato.
.
Quasi que inopinadamente, sentiu-se um;). mudança, um retraimento, como que uma involução.
Acentuou-se o fenômeno ao' serem iniciados os
trabalhos de estudo do anteprojeto de Constituição.
Que teria influído para a estagnação de uma
idéia que ia em marcha de exito?Parece que a polftica do aumento de despesas,
cegou. a administração e comprometeu os anhelos cariocas.
.
O depoimento prestado: pelo 'Sr. Carlos Maximiliano, em entrevista recentemente divulgada, é POI.'
demais pxpressivo.
..
O requerimento do Sr. Acúrcio Torres, na Assembléia Nacional Constitu.inte; é, claríssimu.
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o anteprojeto da Constituição liga o conceito de
autonomia á rcgularidade e possibilidade econômicafinanceira do Bstaclo c do Municfpio,
Quanto ao Estado, dispõe o al'l. 12 que lhe incumbe prover', a ~xpensas própria;;, ás necessidades
de SeU govôl'no e adminislração, mandando o parág"rafo únil~o ;;uspendcr a aulonomia quando lal não
suceder.
É aindt' caso de inlürvl:nção: "para reorganizar
as finan(::l~ rio B!'\tado, cuja incapacidade para a vida
autCmoma se demonstre pela ce5~aGi'io de pagamentos
de sua dívida fundada por mais de dois anos", <Artigo 13, lelra f) .
A unidade que não reunir ou não sal.ísfizer '.!ssas
condições, que perca as esperanças de ter autoncmia.
O relatório apresentado pela Interventoria do
Distrito, a 15 de Novembro próximo pas:;::.::!!). ~cusa,
até 30 de Setembro, uma arrecadação de 140 mil
contos.
Admitindo-se que o trimestre restante tenha produzido mais 40 mil contos, teremos, para o exercício de
1933, uma arrecadação de 180 mil contos.
Ora, a despesa orçamentária está fixada em 285
mil. Rc.'ssalta, á evidência, um deficit de cem mil
contos reuondos.
1\1 as, a despesa não ficou dentro da fixação orçamentária. Extra-orçamento foram realizadas as seguintes :reformas: da Assistência, da Instrução Pública, da Limpeza, da Engenharia, e estão sendo feitas
a da Diretoria da Fazenda e do Abastecimento. Uns
quinze llIil ccntl'l<: de aumento.
É v~rdade que tem na'V·ido dinheiro para isso.
Ma.<:. por Que? Porquê duas rubricas do OrçameuLÜ, ~
soa e a 31" da despesa, não têm sido observadas, quanto á respectiva aplicação: dívida consolidada, 129 mil
contos, p. dívida flutuante, 20 mil.
:r:; para lamentaI' que a própria administração revolucionária, tenha posto em risco a realização dos
anseios da lJopulação carioca no tocante á autonomia
do Distrito".
O Sn. JONl>S ROCHA - V. Ex. permite um aparte?
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Com todo o prazer.
O SR. JONES ROCHA - Mostrarei á Assembléia, oportunamente, que os dados prestados ao público pelo Diário
Carioca nao estão, precisamente, dizendo a verdade. Ha, de
certo, um equívoco.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Posso afirmar a
V. Ex. que se dispusesse de temp(), demonstraria, em seguida, que os informes fornecidos pelo Diário Carioca estão
aquem da realidade da situacão financeira do Distrito Federal.
O SR. ViTOR RUSSOMANO - Como a Ditadura poderia
fazer a autonomia do Distrito Federal, sem primeiro reunir
a ConstiLuinte?
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - V. Ex. ha de permitir que não interrompa o curso de minhas idéais.
O SR. ViTOR RUSSOMANo Peço, então, que me desculpe o aparte.
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O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Recebo-o com toda
simpatía. Estou, porém, me referindo, excly.sivamente, a~s
argumentos que têm sido opostos, em relaçao ã autonomIa,
com o objetivo já declarado, anteriormente, de agitar o debate da matéria.
O SR. ViTOR RUSSO:vrAN'O - Espero que V. Ex. diga o
caminho qu~ o Govêrno deve seguir, para conceder a autonomia do Distrito Feneral, fóra da Constituic ão .
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Por um simples
decreto. Orn, Senhores. os argumentos, por conseguinte, invocados contra os desmandos da administração municipal se
referem a prefeitos de que natureza? Não se referem, evidentemente, a prefeitos eleitos pela população carioca. Dizem
respeito, exclusivamente, aos desacertos das administrações
dos prefeitos nomeados pelos governos da Republica.
O SR.. VITOR RUSSOMANo -V. Ex. continúa singularisando o problema. l!;le é mais complexo.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Nenhum dos argumentos invocados pelo ilustre Sr. Carlos Maximiliano Se refere, pOI'tanto, especialmente á autonomia. O de que êles
tratam é das administrações d~ Prefeitura, e nada provam
contra a autonomia, pois o Prefeito continúa a seI' nomeado
pelo Govel'llo Federal.
As críticas, portanto, como se está vendo, são hipotéticas, quanto ás consequências da autonomia, mas exprimem
uiiiCi .c::.!:d:lde rflntra a Situação atual de descalabro da
administracão da Prefeitura.
Provam-no as considerações do Diário Carioca, mostrando que os erros dela têm impedido que vingue a ,autonomia prometida. As cdticas de ordem geral consistem no
receio do perigo de cair a administração local em mão de
grupos políticos ou interessados diretamente na vida eleitoral da cidade. Mas não será, porventura, o que está acontecendo, aos olhos rle todos? E o Prefeito não é da confiança
do Presidente da Republica?
Examinarei o ponto de vista doutrinário, em outro discurso. Não se trata de matéria que seja ventilada, pela primeira vez, ou possa constituir assunto para explanacões inédita~. É tema amplamente debatido em todos os seus aspectos,
já tendo con:;titllido objeto de largo estudo na assembléia local
da cidarJe, () Conselho Municipal, e no próprio Parlamento,
destacando-se dentre os que dêle se ocuparam, o ilustre representante do Distrito Federal, Sr. Alberico de Morais que,
como nenhum outro, fez uma completa defesa da autonomia
carioca, e a cujos argumentos aludirei, em outra oportunidade.
Vou demonst"ar que o aumentú de despesa, s6mente
com a verba "Pessoal", durante quatro anos de administraCão revolucionária, compreendido, portanto, o orçamento
para 1934, importa em 153.774 :685$839, comparado com a
despesa efetuada cam igual verba, e no mesmo prazo, pelo
último go"êrno da Republica velha!
O SR. ViTOR RUSSOMANo - Precisamos ver em que servi<:-o é aplicado este pessoal :se foi nomeado apenas para ter
um emprego, ou 3e {) seu aproveitamento visou a instrução
pública, a assistência, o abastecimento dágua, etc.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Vou tratar dessa
parte.
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Passarei agora, Sr. Presidente, a examinar os aumentos
verificados em diversos quadros do funcionalismo, declarando que as cifras estão consignadas nos orcamentos publicados no órgão oficial da Prefeitura.
Se algum engano existir, será para menos, pois Q 01'\13menta para 1934 ainda está (Jomportando aumento de despesa com a verba Pessoal. Os dados que forneço foram colhidos nos orcamentos municipais dos últimos anos e dão
exata noção do crime que se está cometendo contra (} Distrito
Federal.
A êsle propósito, aliás, ainda hoje escrevi no Diário da
Noite o seguinte:
"Estou inscrito para defender na Constituinte a
autonomia do Distrito. O assunto, além de corresponder ao objetivo da Assembléia, que é o dp-bate
sôbre matéria constitucional, tel!' a vantagem de permitir que nâo fiquem sem l'e~posta as criticas injustas que uliimamente têm sido dirigidas ao povo carioca e aos seus representantes. Os motivos invocados
para impedir que a Capital da República tenha um
governo nascido da vontade exclusiva e direta dos
seus habitantes não se fundam em razões capazes de
resistir a uma cdtica mesmo superficial. E isto porquê, sob a aparente conveniência de evitar-se que a.
política local influa, decisivamente, na administração
da cidade, o que se pretende manter, de fato, é a anomalia, agora verificada, de um governo entregue a.
políticos de outras circunscrições do país, cujas ambições se satisfazem, assim, á custa dos interesses do
J)islrito Federal. Desapaixonadamente, e sem nenhuma preocupéi;;:lc dA ordem pessoal, que o tema não
comporta, a, se comportasse, llle tiL'di'i~ ? impressionante singeleza dos fatos enuniel"ados, pode-se afirmar que a administração do Distrito, se estivesse em
mãos de pessoas realmente empenhadas em servir ás
altas necessidades da sua população, não ofereceria.
agora, o espetáculo entristecçdor de um aumento progressivo de despesa na verba Pessoal, que atinge a
cifras ainda não conhecidas na vida da cidade, exatamente para verifícar a politica tão temida pelos adversários da autonomia e que nunc~ um representante legitimo da população carioca seria capaz de
provocar. Basta um simples confronto entr'e as administrações exercidas pelos cariocas e pelos polftic03
estranhos ao Distrito, para evidenciar-se, com algarismos di:! significação indestrutível, que aos segundos
cabem os maiores desacertos e as iniciativas mais funestas 1108 seus períodos de govêrno. O contribuint~
carioca não pode continuar a pagar para a realizaçã!)
dos planos políticos dos políticos dos Estados, como
se está verificando, agora, em que ele se vê onerado
como jamais esteve sem que a cidade se sinta compensada, em melhoramentos e em progresso, pela~
despesas feitas."
O SR. ViTOR RUSSOl\'tANO - l?: citação ou argumentQ
seít?
O SR. HENR.IQUE DODSWORTH - É um artigo.
O SR. PREsmENTE - Lembro ao orador que está terminada a prorrogação.
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O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Vou concluir.
O SR. ViTOI{ RUSSO:...rANO - O orador vai nos dizer con: o
poderia scr feita a autonomia do Distrito, antes da Constltuinte.
O SIl. llEl\HIQVE DODSWORTH - Pur um decreto.
O SR, ViTOH RUSSOMA:-;O - Não se fez isso em Estado
algum.
O SR. ABELARDO MARINHO - Nem a Nação brasileira tem
ainda autonomia.
O SR. HENRIQT.:E DODSWORTH - Não sei. se se f~z
em relação a algum Estado, ou, sobretudo, se havIa, necessIdade de faze-lo. Que se deduz, entretanto, do mamfesto da
Aliança Liberal?
O SR. ViTOR RUSSOMAr-oO - Está de pé.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Que é que está
de pé?
O SR. ViTOR RUSSOMANO - O Manifesto.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Queira o nobre
Deputado re;:;ponder á pergunta tal como a fiz. O Manifesto
prometia a autonomia ao Distrito Federal?
O SR. ViTOR RUSSO!\1ANO - V. Ex., habilmente, transformou o me II aparte interrogativo em uma pergunta, O
Govêrno não tinha outros meios para efetuar a autonomia do
DiRf.rito Fr'df'I'al. Rp.nlio p,;npr-llr- II rlpl;bp!'~('q0 d!!. _~~~e!!'!b!é!a
Nacional. (),; Estados estão sob o regime (las interventorias,
governados segundo o Código de Interventores.
O SR. ViTOR RUSSOMANO - Não podia criar regime de
exceção par'a o Distrito Federal. É apenas o ponto em que
discordo dos argumel1tos de V. Ex ..
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - V. Ex. não respondeu á minha pergunta. Afirmei a V. Ex. que, se realmente o governo desejasse conceder autonomia ao Distritt'
Federal, já o teria feito através de um decreto, o que estava
perfeitamente compreendido no uso das suas atribuições.
O SR. ViTOR RUSSOMANO - Como eleger o Prefeito do
Distrito Federal?
O SR. HE~RIQUE DODSWORTH - No decreto em relação á auton0mia do Distrito Federal, todos êsses pontos
beriam perf,;itamente especificados e resolvidos.
Sr. Presidente, tenho em meu poder uma farta documenta.;ão, não só demonstrativa das afirmações que acabo
àe fazer da tribuna, em relação ao espantoso aumento verificado em quatro anos de administração revolucionária, quer
dizer, compreendida a despesa con::iignada no or~amento
para 1934, como bem assim a exagerada tributação que,
para fazer face á essa despesa, criada pela administração
municipal do Distl'i to, no mesmo período ...
. O SR. ,'\.MARAL PEIXOTO - V. Ex. para ser justo, deverIa. ta~bérr. analisar os benefícios hauridos pela população
do nIstrlto Federal, em consequência dêsse aumento de despesa, principalmente no que concerne á reforma da Assistência Pública, o que constituiu grande melhoramento para
uma população de quasi dois milhões de habitantes.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Para começar pelo
servico de A~sistência, irei demonstrar á Gamara, através
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das tabelas que possuo, que o Govêrno Provisório tornou
inacessível á bolsa dos pobres os auxilias no Hospital dI?
Pronto Socorro, onde as diárias hoje são superiores ás das
próprias Casas de Safide particulares.
O SR. ViTOR RUSSOMANO - Não conheço essa situação.
Parece-me que a Assistência é para todos.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Os supostos b~ne
!fcios apontados, por conseguinte, da reforma da Assistência, não podem ser de forma alguma encarecidos por mim
da tribuna, pois deles não tenho conhecimento. De hoje em
diante, Sr. Presidente, considero-me inscrito, permanentemente, para tratar da autonomia do Distrito Federal, sob os
seus vários aspectos.
Estarei sempre apoiando
O Sn. AMARAL PEIXOTO V. Ex. na defesa da autonomia do Distrito.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Hoje sou forcado a
resumir minhas considerações, sem deixar, entretanto, de ler
o seguinte quadro, demonstrativo do augmento da despesa,
com a verba "pessoal".
Augmento de despesa
Resumo geral da Verba Pessoa!
'.'l.7~~h!!~gt0n L'..1~c;-

Prado Júnior:
1927
.
1928
.
1929
.
1930
.
Getúlio VargasAdministração
revol uc ionária
1931
1932
1933

'1934

62. 4.i6 :579$186
69.194:097$297
69.194:097~297

107.376:194$494

308.210:968$274

107.665:481$376
106.154:182$777
113.725:762$660
130.609:141$600

li58. 154 :568$413

Diferença para mais

.

149.943:600$:139

Verba do Conselho Municipal suprimida

3.831 :085$700

A

somar~

Aumento de despesa real

.

153.774:685$839

No aumento está computada a verba que existia para
o custeio dos serviços do Conselho Municipal, verba que foi
computada na despesa efetuada pela administração do regime constitucional .
.O aumento, portanto, foi, realmente, com a verba pessoal, nos quatros anos do govêrno discricionário, de réis
153.774:685$839.
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o SR. ElAS FORTES -- V. Ex. deve acrescentar que o
primeiro prefeito foi da Capital Federal.
O SR. VITOR RUSHOMANO - Com outro discurso dêste,
vae-se a autonomia do Distrito Federal.
O SR. HENRIQlJE DOnSWORTH Cumpre-me d~
clarar que o aumento verificado na administração Adolfo
Bergamini foi miníma.
O SR. ABELARDO MARINHO - Não ierá V. Ex., acaso,
um quadrozinho com a ['eceita, para ver se esta teria aumentado alguma coisa?
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Por enquanto ~s
tou apre3entando quadros. Quando tiver quadrozinhos, remete-los-ei a V. Ex ...
Sr. Presidente, há poueos dias o Centro Carioca desta
cidade dirigiu aos repf'ps(!nlante do Distrito Federal, nesta
Casa, o seguinte manifesto, com cuja leitura vou concluir,
por hoje, as minhas considerações, esgotado como está o
prazo que me foi concedido para proferi-lo .
.. Srs. Representantc~ do Distrito Federal na Assembléia Nacional Constttuinte.

No dia de hojP, (113 máxima significacão em nossa
história. não pOlkriamos deixar de fazer um grande
apêlo á nobro. jndp!'lpndpnt~ ~ ccne;!::u.. b"ü.c<.u<. ;:;arioca.
Falamos em nome dos que pOl"fiam nos mistéres
rudes da lavoura e nas vicissitudes arriscadas da indústria o do comórcio. Falamos em nome dos que
mourejam nas cii~llcias, nas artes e nas letras. Recolhemos todas as vozes que se levantam por amor desta terra dadivosa e Ma, terra de lutas, não raro, e,
nesta hora magnífica, t~rra de generosidades e perdões. Falamos em nome do idealismo e do pragmatismo. porqué. u fj nal, lodm; pugnam, ardentemente,
denodadamente. estoicamente. pelo direito de opinar,
com consciência, na escolha do seu supremo dirigenl6.
E as razões do nosso anseio são claras, PC'lsitivss,
e sinceras. Seria lastimável, por consequência, que
continuás<;emos, por mais tempo, na sit\l~ção que ..iUportámos no passado ou naquela que, inff:Iizmente,
suportamos no presente. Revelam-se, agora, contra
essa situação de cativeiro, todas as coortes políticas
do Distrito Federal. E, tomo mais eloquência, rebelam-se por seu turno, os centros e os agremiados cívicos da maravilhosa Terra Carioca.
Vós bem sabeis, Srs. Deputados, da energia fecunda do nosso povo ext:-aordinário. Conhpceis, de
sobra, a nossa capacidade de reação e de trabalho.
Pois bem, Srs. Depulados. É em nome, exata,nente,
do povo independente que vos elegeu que hoje, dia
memorável, formulamos ê<;te apêlo singelo e caloroso.
Trabalbai, com afinco, pela nossa autonomia. Nós
vos pedimos apenas uma autonomia incompleta, parcial. Queremos ter o direito de interferir, civicamente, na escolha do nosso goVel.'nante, optando por alguem que nos inspire confiança. Não poderemos
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mais admitir que o supremo dirigente da Terra Cario!'·a nos seja imposto ao sabor de preferências pessoais. Fazemos questão, e questão fechada, de que
nos seja reconhecido um direito elementar, primordial. O pr6prio Chefe do Govêrno Provis6rio lJrometeu-nos, em plataforma lápidar, a autonomia irrestricta do Ristrito Federal. E não nos fez nenhum
favor. Porquê o Distrito Federal possúe, na verdade,
todos os requiílitos para se tornar independente. A
sua autonomill completa, radical, não nos traria, portanto, nenhum desequilíbrio. Tudo dependeria, s6mente, de racional entendimento de política objetiva..
Mas, não queremos reclamar, nêste momento, a
satisfação integral da promessa sedutora. Queremos
coisa de menor valia. Desejamos, unicamente, Senhores Deputados, que a autoridade suprema do Distrito Federal seja sempre escolhida, em pleito livre,
pela populacão ordeira e consciente que, em bôa hora,
vibrando, VM elegeu para as culminancias da Assembléia Nacional Constituinte.
T1'abalhae. pois, Srs. Deputados, pela autonomia
política do Distrito Federal!
Rio de Janeiro, 15 de novembro de 1933. - A
Comissão do Centro Carioca: Benevenuto Berna. Herbert J[oses. - Roberto Marinho. - Edmundo
Miranda Jordão. - General Luiz Ramóa. - Joaquim d.rr. Costa Soares. - lioraC"io Alves Mendes. Nelson de Barros Vieira do Couto. - Amadeu de
Beaurepeire Rohan. - Ariosto Berna. - Francisco
de Paula. - Vianna Barroso. - Alfredo Castpllo
Branco. - Joaquim Luiz Pizarro Filho. - J08é
Cnf'tano de Faria. - Candido Nazareth. - João de
Oliveira Sá. - Aro~y Soares. - Osmar Saraiva. Carlos Meirelles. - Domingos de Menezes. - Celso
de Almeida. - Olvmpio Chaves. - Agostinho Dias
Nunes d'Almeida. - Henrique Gigante. - Arthur
Victor de Araujo. - Antonio Alves da Silva Porto. Manuel Faria. - Raul de Azevedo. - Belqrano
Mont'Alverne. - Orlando Barbosa. - Mamede Barbosa. - Raymundo R. Fernandes."
Sr. Presidente, o meu discurso de hoje é, apenas, uma
resposta a êsse apêio. (Muito bem; muito bem. Palmas. O
orador é vivamente cumprimentado.)
Durante o discurso do Sr. Henrique Dodsworth
o 81'. Crist6vão Barcelos, 2° vice-presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Senhor
Pacheco de Oliveira, 10 vice-presidente.
O Sr. Presidente Egotadoo tempo da prorrogação, vou
levantar a sessão, df\signando para amanhã a mesma
ORDEM

DO DIA

Trabalho de Comissão.
Levanta-se a Sessão ás 18 horas e 30 minutos.

62a Sessão, em 30 de Janeiro de 1934
Presidência do Sr. Antônio Carlos, Presidente; Pacheco de
Oliveira, 1° Vice-Presidente, e Cristóvão Barcelos,
2° Vice-Presidente.

1
A's 14 horas compareceram os Srs.:
Antônio Carlos, Pacheco de :Oliveira, Crislóvão Barcelos, Tomaz LObo, Fernandes Távora, Clementino Lisbôa,
Valdemar Mota, Alvaro Maia, Cunha Melo, Luiz Tirellí, Alfredo da Mala, "eiga Cabral, Moura Carvalho, Lino Machado, Magalhães de Almeidl!, Rodrigues Moreira, Costa
Fernandes, Adolfo Soares, Luiz Sucupira, Valdemar Falcão,
José Borba. Fig-ueiredo Rodrigues, Ponles Vieira, Xavier de
Oliveira, Martins Véras, Alberlo Roselli, Veloso Borges, Odon
Bezerra, IreIlêo Joffily, João Alberlo, Agamenon de Magalhães,
Soulo Filho, Arruda Falcão, Luiz Cedro, Arruda Camara, Arnaldo Baslos, José Sá, Simões Barbosa, Osório Borba, ValenLe de Lima, Izidro Vasconcellos, Sampaio Cosla, Guedes
Nogueira, AnlOnio Machado, Auguslo Leite, Rodrigues Dória, Deodato Maia, J. J. Seabra, Marques dos Reis, Prisco
Paraíso, Magalhães Neto, Medeiros Nela, Alfredo Mascarenhas, Átila Amaral, Homéro Pires, Gileno Amado, Negreiros
Falcão, Aloísio Filho, Arnold Silva, Lauro Passos, Fernando de Abreu, Godofedo Menezes, Henrique Dodsworth, Amaral Peixolo, Leilão da Cunha, Olegário Mariano, Nilo de Alvarenga, João Guimarães, Prado Kelly, Acúrcio TlÍlTcs, Fernando Magalhães, José ErJtiardo, Gwyer de Azevedo, Cardoso
de Melo, Soares Filho, Bias Forles, M~rLins Soal'e5, Augusto
de Lima, -\ 19u5to Viégas, Mala Machado, Delfim Moreira,
Odilon Braga, Clemenle Medrado, Simão da Cunha, João Beraldo, Furtado de Menezes, Cri~Liano Machado, Policarr.o Viotli, Daniel de Carvalho, Levindo Coelho, Aleixo Paragua,ssú,
Valdomiro Magalhães, Licúrgo Leile, Campos do Amaral, Carneiro de Rezende, Jaques Monlandon, Alcantara Machado,
Teotônio Monleiro de Barros, Rodrigues Alves, Barros Penteado, Almeida Camargo, Máriú Whalely, Guaraci Silveira,
José Ulpi!lnú, Cincinato Braga, Lacerda Werneck, Antônio Covella. Nero de Macedo, João ilasboas, Alfredo Pacheco, Plínio Tourinho, Lacerda Pint.o, Antônio Jorge, Idáli!) Sardenbeg, Nereu Ramos, Adolfo Konder, Simões Lopes, Carlos Maximiliano, Frederico Wolfenbutell, João Simplfcio, Renato
Barbosa, Demélrio Xavier, ViLor Russomano, Ascanio Tubino, Pedro Vergara, Fanfa Ribas, Raul Bittencourl, Adroaldo
da Costa, Alberto Diniz, Cunha Vasconcelos, Ferreira Neto,
Gilbert Gabeira, Vasco de Toledo, Valdemar Reikdal, Martins
e Silva, Francisco Moura, Antônio Pennafort, Sebastião de
Oliveira, João Vi laca, Alberto Surek, Edwald Possolo, Guí-
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lherme Plaster, Rdmar Carvalho, Mário Manhães, Ricardo
Machado, Augusto t:orsino, João Pinheiro, Pedro Rache, Alexandre Siciliano, Euvaldo Lodi, Mário Ramos, Pacheco e SilVa, Rocha Faria, Gastão de Brito, Hoberto 8imonsen, Teixeira Leite, Pinheiro Lima, Leví Carneiro, Abelardo Marinho. (159).

o Sr. Presidente - A lista de
reciMento de 159 :-;r'5. Depu~ad05.
Está aberta a Sessão.

presen~a

acusa o compa-

o Sr. Valdemar Mota (4° Secretário, servindo de ?O), procede á leitura da Ata da Sessão antecedente, a qual é posta
em discussão.
o Sr.

Henrique Dodsworth -

O Sr. Presidente Deputado.

Peço a palavra.

Tem a palavra, sôbre a Ata, o nobre

O Sr. Henriq~ Dodsworth (S6bre a Ata) - SI'. P_residente, a Mesa da Assembléia Nacional Constituinte necessita
de tomar argente~ pI'ovidências para resguaI'dar as suas
prerogativas e as de seus representantes.
Ainda ontem, a propósito do discurso que pI'oferí e que
í:iürLSti2. Ud .~ta dã ~ê;;:;ãü dê hüjc, ti...~c C'Po~t~nid:lde de forneceI' aos jornais desta cidade um resumo antecipado do que
ia dizeI', conforme é do molde em todos os Parlt1mentos. A
cenSUI'a, porém, exoI'bitando de sua missão, impediu, desde
logo, a publicidade dêsse resumo nos órgãos da imprem:a a
que havia sido distribuído.
E foi mais longe nos seus exagêros. Ainda hoje, acaba
de seI.' notificado de suspensão, por 48 horas, o jornal O
Globo, que nenhum artigo inseriu contra a ordem pública.
Ao C0ntráI'io. Com a independência e fulgoI' que o caracteritam, veiculou nas suas colunas os estudos que estão sendo
feitos para o esclarecimento da opinião pública, em relação
aos aios administrativos do atual Govêrno.
Acresce que todas as páginas do O Globo já estavam
visadas pelo censor, foi o jornal impresso e distribuido á populacfi.o, nae; suas trê~ edições sucessivas.
A suspensão por !18 horas repr-esenta, portanto, alr.m de
Uma incoer~ncia das autoridades policiais, um acinte ás prerogativas da Assembléia, envolvida, como se encontra ela, no
incidente, por haver sido tambem invocada, como uma rias
razões da arbilral.'ied:lde cometida, a publicidade dada a opini0es de um Constituinte.
Protestando contra a violência. dêsse gesto, que priva a
população da cidade de um do,; órgãos mais esclarecidos da
nossa imprensa, apélo para V. Ex. e para a Mesa da Assemólé~a, no sentido de coibirem esses atos, que tanto refletem
contra a nossa autoridade. É preciso que cesse a vergonha
do espetáculo de nflm siquér poderem I)S jornais da Capital
da República noticiar os fat.os que se passam na Assembléia,
ou inserir o resumo dos discursos que nela devam ser proferidos.
Aproveito a oportunidade para irJuagar dR V. Ex. si
houve precedente na publicidade, no Diário da Assembléa,
de discursos escritos, entregnes á Mesa e não proferidos da
tl"ibuna.
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oriundas da inscrição numerosa de oradores na hora do expedirnte, P. que excede a 65.
Suponho ter sido êsse o alvitre adotado (leio Br. Carlos
Maximiliano em relação a disCUl'SO que S. Ex. desejava
proferir.
Indago, pois, de V. Ex., Sr. Presidente, si de fato é
possível aos Srs. Constituintes apresentarem á Mesa discursos escritos, para que tenham a devida inserção, não só no
Diário da Aisembléa, como, ainda, na imprensa da cidade,
quer vespertina, quer matutina.
Eram as consider_l!-cões que desejava fazer sÔb:r:e a Ata
àa Sessão de ontem. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Presidente - Tomando na mais alta consideração o
que acaba de ser observado pelo nobre Deputado. Sr. Henrique Dodsworth, cabe-me di.zer que empreenderei os esforços
que a dignidade da Assembléia Constituinte me impõe, para
o fim de que a publicidade dos discursos aquí pronunciados
fique sujeita á única cenSUra legítima que sôbre ela pode
ser exercida - a da Mesa, com o intuito de retirar palavras
acaso descortezes nêles existentes, e que ef;pero jamais sejam
empregados no recinto do Parlamento. (Muito bem).
No tocante á publicação de discursos não proferidos nas
s~ssões da Assembléia, a minha decisão só pode ser contrária.
Não é, absolutamente, possível a nenhum Deputado pretender
éi.

lJuLlica.;,ãü àa

d~:;Vür:;o3

que ::fic h:lj:lm sido pronunc!~t:J()~

aqui.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Perguntei a V. Ex.
&e tinha havido precedente.
O Silo PnÉSIOENTE - De~conheço o fato alegado pelo ilustre Depu tado, relativamente ao discurso do Sr. Carlos Maximiliano. A Assembléia convirá em que, em verdade. seria
a inversão completa das normas do Parlamento, se porventura
a Mesa permitisse a publicação de discursos que não houvessem sido profel'idos nesta Casa.
Desta forma, creio haver satisfeito a reclamação que em
Ma hora acaba de ser formulada pelo digno representante
do Dislricto Federal. (Muito bem; muito bem. ~
O Sr. Henrique Dodsworth (Pela ordem)
clarpl:cr, apenas, que, em relação ao discurso
MaxirdtIiano, sómenle indaguei de V. Ex. se
sido publicado, sem que isso importasse, pois,
tiva, a êsse respeito.
Foi simplesmente, repito, uma pergunta
Mesa.

- Desejo esdó Sr. Carlos
de fato havia
numa afirma-

que dirigi á
.

O Sr. Presidente - Segundo informação que acabo de re. ceber e que esperava, o fato absolut::.mente não se deu. O
Sr. Deputado Carlos Maximiliano leu da trIbuna o seu discurso.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - V. Ex. fará <lo gentilezéi. de apurar o faLo, afim de responder á minha pergunta.
O Sr. Presidente - A resposta está dada: o fato não
ocorreu.
O SR. ViTOR RUSSOMANO - O discurso do nobre colega,
Sr. Carlos Maximiliano, foi publicado, pela segunda vez, por
ter saido com êrros tipográficos.
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o Sr. Presidente - A observa~ão do nobre Deputado será
tomada no devido apreço.
Em segllida, é aprovada a Ata da Sessão anteced nnll~.

o

Sr. Presidente -

Passa-se á leitura do Expediente.

O Sr. Fernandes Távora (20 Secretário, servindo de 1°)
declara que não há Expediente a ser lido.

2
Acha-se sôbre a mesa documento comprobatório de que o
suplente do Sr'. Jerônrmo Monteiro, Deputado pelo Espírito
Santo, é o Sr. Lauro de Faria Santos, que se acha presente
e vai prestar o compromisso regimental. Convido os Srs. 3°
e 4° :;eCl'etári05 para. ~m comissão, introduzir S. Ex. no
recinto.
Comparece S. Ex. acompanhado da respectiva
comissãu e, junto á Mesa, presta o compromisso
regimental, tomando assento, em seguida.

3

O Sr. Presidente Deputado.

Tem a palavra, pela ordem, o nobre

O Sr. Fernando de Abreu (Pela ordem) - Sr. Presidente, cabe &.0 Estado do Espírito Santo a efeméride, bem
característica do Código Eleitoral vigente, que é, nesta altura
dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituint.e, ainda não
se havp.r empossado um dos representantes daquela unidade
federativa.
Não serei eu quem deixe de reconhecer e proclamar as
vantagens advinclas com o atual regime eleitoral, sobretudo
comparado áqlleles que caracterizaram os quarenta anos da
primeira República ..
Embora reconheça a sua incontestável superioridade,
entenl10 que não deveria passar sem um registro especial
haverem-se transcorrido quasi que 10 meses, após o dia
marcado para as e!eicões gerais dos Deputados á Assembléia
Nacional Constituinte.
Desejo, ao fazer, em algumas palavras, êsse reparo, chamar a atencão do,.; ilu,.;lres e meritfssimos Srs. ministros do
Superior Tribunal Eleiloral par-a que, ao faz:erem a revisão
do Código EleitOl'al, corrijam aqueles defeitos que ocasionaram delongas tamanhas, podendo dar lugar a que a Constituicão tivesse sido votada sem que um dos Estados da
Federação se achasse com a sua representação integrada.
Se o faca agora, Sr. Presidente, é precisamente porquê
"tenho em comparação fatos como os da América do Norte
em que, votando milhões de eleitores, os resultados finais,
entretanto, são conhecidos dentro de poucos dias.
Não há muito, na Alemanha, houve um extraordinário e
memorável pleito em que votaram 43 milhões de eleitores,
o que, entretanto, não impediu que a apuração se fizesse rápida e sumariamente.
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o SR. SOARES FII,HO - Aliás, para que isso ocorresse
aquí, seriam necessárias máquinas, que custariam muitos
milhares de contos.

o SR. FERNANDO DE ABREU - Sr. Presidente, dez
meses são, incontestavelmente, exagerados para que se verifiquem e se apurem eleições, sejam quai::; forem, trazendo
isso inconveniente que V. Ex:. bem pode imaginar.
Tenho dito. (Muito bem.)
4

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Lacerda Werneck,
primeiro orador inscrito.
O Sr. Lacerda Werneck lê o seguinte discurso: - "A
·acentuada tendência de organização do Estado moderno é
a socialista - é justo, pois, que, ao elaborarmos, para o país,
uma nova carta Constitucional, tenhamos bem nítida impressão do que tem sido no estrangeiro e poderá ser no Bra·sil, a adopção dêsse regime de humanidade, na sua verda· deira acepção.
Por isso, Sr. Presidente, antes de entrar na apreciação
das emendas apresentadas ao capítulo "Ordem Econômica e
Social" do anteprojeto - eu me vejo na contingência de
fa7.p.T' lil!'p.iT'o histórico rio riesenvolvimento do socialismo no
mundo :.... do que é e pode ser o socialismo entre nós.
E iniciarei, dando á Assembléia, a São Paulo e á Nação
- uma explicação, visto como a imprensa, comentando a
·atitude que assumi perante a atual. direção do Partido So_cialista Brasileiro, traz apreciaç(jes diversas que nem sempre exprimem a realidade dos fatos e muito longe estão de
definir o meu propósito.
Por mais que tivesse dito nesta Casa, por mais que se
possa coligir do que escrevi aqufe alhures a propósito da
questão social e reivindicações proletárias, alguem houve,
ainda, que supôs não estar desempenhando êste mandato,
convenientemente, como socialista.
Srs. Constituintes: O primitivo programa do Partido
Socialista Brasileiro a que pertenci e que aqui está, foi o
programa que nos levou ás urnas, nada tem de marxista ou
comunista. f:ste programa não se alterou, senão agora, se
bem que alguns manifestos fossem elaborados, uns pu.hlicados, outros - O programa primitivo se conservava em
vigor.
·
O histórico dessa transição não interessa mais a esta
Casa, pois que já o fiz em declarações anteriores desta
tribuna.
Ni\o me surpreendeu a atitude da Comissão Executiva
do Partido Socialista Brasileiro, para com os Deputados mo·derados, eis que, partido marxista em que se transformou,
devia ser rigorosamente intransigente, pois mesmo Od revisionistas, como Bernstein e SareI quP., descípulos de· Marx,
p~etenderatn melhorar a sua obra, foram considerados pelos
: radicais os Lutero da reforma, visto como interpretar li-o
vremente o texto marxista é, para êles, crime 'dos mais gra· ves. Já Stulille em 1909 dizia: "Quem pense como os men· chevisLas ou interprete Marx de outro modo do que Lenine
· e do que o qomité Central do Partido Comunista, não é senão um sujo (J um crápula". Assim, são renegados todos os
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que não se conformam incondiciondimente com a doutrina:
o foram Kantsky e Bernstein, Rorel ~ de Man, Jaurés e Vandervelde. Loria e Cr00(~, f'(~rwgado rI'rotsky e todos os que
não vão com a intenJr'dação marxista de Staline .
O meu ponto de vista (I jll,.,tificar a minha atitude que não foi a de um fransfuga - não é a de maia um que
deserta - como porJem supor os incáutos. Não! Eu mantenho inabalável convic(:ão da dout~ina que esposei, muito
antes de se fundaI' o Partido Socialista Brasileiro, estou
com Kropotkine: "Um socialisnlO econOmico pelas suas formas, profundamente ético pela sua lessência, vizandc essencialmente a realização da jllstiça sochtl 'sObre a terra". É essa doutrina, é essa convicção que 'me ,levam a repudiar as
novas diretrizes do Partido Socialista Brasileiro, porquê
elas levarão ao fracasso completo, Como nos ensina a história, um partido que, em São Paulo, Item' toda a probabilidade de vencer, prestando inestiniáveis serviços á coletividade e á Nação.
. I'
Fundo as minhas considerações! nO histórico, no conceito
e em algumas conclusões de Otávio Iide: Faria, em seu livre
recente "Destino do Socialismo", enquanto convêm ao meu
ponto de vista, porquê não sou faSCiSta ou integral-clerica.
lista, sou ainda e sempre socialistaJli
Aos que esposaram as idéias e laderiram ao movimento
socialista, porqu(! viram nêle a regeneração da humanidade;
é indispensável exigÍl' que reflitam i s~bre os' elementos básicos do socialismo. oue consiclerem ~'exjgências Yerdadei~
da doutrina e as possfveis recompeó.Sas~ .
Dois campos distintos, ali se nos deparam: o do socialismo e o que defende os interessesl ~al. burgu.esia.
O SR. VALDEMAR REIKDAI. - V~ Ex. há de convir que o
socialismo faliu há muito. Essa fórmaburguêsa não é socialismo.
11:
.
O SR. ACIR Mr;:OEIROS - 11: soc.ialis~o mascarado. Queren:lOs o .p.oder integr'a!, a ditadural' iproletária, que é coisa
maIS deCISIva.
: I :
O SR. LACERDA WERNECK -I Continuarei nas minhas
considerações e VV. Exs. verificação onde está a probabilidade da vitória do regime.
iI I
No campo do socialismo, encob.tramos o proletariado
que exige o poder, os meios da produ~o, as. riquezas das nações, seja por meio de reformas sucessivas, seja pela violência das revoluções. Marx assim Idelineia, na "Crítica ao
Programa de Góta" - que Leninereproduz, a passagem da
sociedade atual para a comunista, Idepois que a revolu{.ião
tenha entregue o poder ao proletariado:
a) fase de tranSição ditadfua:revolucionária pelo
proletariado - democracia para o POVO - esmagamento da
burguesia - início da agonia do Es"tado;
b) fase inferior do comunismd
controle, pela socie.
dade, do trabalho fornecido e do consumo, igualdadeL morte
. progressiva do Estado;
I\ I .:
.
c) fase superior do comunismÓ L'I sociedade comunista
- sem pC' ier, sem Estado, sem act.n:linistraÇão - morte do
Estado - tudo andará sozinho.
I1 i i
Em consequência, teriamos a Isupressão
da proprieda.
de e mais tarde a igualdade absolut~ i~ práticas essas que o
Brasil não comporta, como não corportou a Rússia, eis que
tuào indica' essa impossibilidade. i II
l
1

1+-:

1
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"A igualdade, disse Arist6teles, parece ser o direito comum e com efeito o é, não, entretanto, para todos, mas sómente entre iguais; a desigU:~ldade também parece ser o
direito, e o é, não para todos, mas entre os desiguais".
R. H. Tawney, um grande e modernu pensador, assim
a dflfinp: "Igualdade não significa ausência de violentos
contrastes de renda e de situação, mas iguais oportunidades
a todos rle se tornarem desiguais".
De Man, estudando êgse problema fundamental:, responde de maneira decisiva á questão proposta, dizendo: "O
sentimento da igualdade, do seu ponto de vista socialista,
mas não marxista, foi sempre o móvel essencial das massas trabalhadoras. O socialismo, como organização idealmente racional da sociedade, como r~alização de amor ao
próximo, como garantia de liberdade, tais são os sonhos
concebidos por socialistas entusiastas".
O 3R. ACIR MEDEIROS - O que defendemos é a igualdade pconõmico-social.
Não podpmos igualar 0::: ho::::ens, o que seria impossível.
O SR. LACERDA WERNECK - Estudanoo o desenvolvimento do socialismo em todos os tempos, o que se constata é a co-existência de dois ideais diferentes - um, alto,
de justiça c de direito - e outro, vulgar, de ambição de
poder e de gõzos materiais.
São dois pensamentos diversos - que nos levam ao
ponto nevrálgico da evolução do movimento socialista: a
quesiúu tittj;'al.

Assim, se existe de fato e é possível observar a qualquer mom~nto, a co-existência de dois idéais, conforme a
natureza de cada socialista, vejamos na prática, como êles se
vão compor:-tar.
A hist.ória informa que, sempre que o socialismo dparece na vida dos povos, em relação a determinada civilização, surge sob forma positivamente moral, predominando
sempre como égide a justiça social - e assim empolga a
massa popular.
Mas nos ensina também, que se êle surge baseado na
moral, vai, muitas vezes, terminar inteiramente modificado ou deturpado, subordinadó ao ideal vulgar de ambição
de poder e aspirações materiais.
É assim, senhores, que o caso do Partido Socialist.a Brasileiro de São Paulo não fugiu a êsse determinismo histórico, pois o seu objet.ivo passa hoje de uma reivindicação de
justiça social a ser estabelecida com o concurso indistinto
dos homens, que para uma afirmação de fôrça material, feita por uma pãrte da sociedade contra todos os outros homens -- contra a própria noção de justiça, fazendo desaparecer a base moral, ()o seu caráter idealista.
É o que Marx e Engels chamaram "a transformacão do
socialismo utópico em socialismo e-ientífico"; deixar o idealismo peio realismo; no sentido marxista: deixar de sermoral para ser revolucionário.
O primitivo ideal que lhes parece difí0il, em certos
meios, de ser alcançado e conservado - é substituído pelo
dogma: "Será um fato a realização de tudo o que a ciência
socialista afirma como verdadeiro e inevitável".
O socialismo científico, que consiste na certeza da obtenção do poder por uma revolução inevitável, substituiu o
socialismo utópico, aspiração moral de uma reivindicação
jUsta.
VOLU,ME VII
6
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E essa transformação de ordem moral. fere o sQcialismo no que êle tem de melhor - é a grande' 'fôrça ideal do
movimento que fica integralm,ente aniquilada. .
Ahandonando a base moral, abdicará, sem dúvida, o dil'('ilo de falaI' ('m nome da justiça, para se situar em oposição a ela.
.
Assim, Hum (!xlI'crno do movimento socialista, ouvimos
Godwyn afirmaI': "Evitemos cuidadosamente o emllrêgo da
violêr.cia; a f(~I'(;a não é convicl;ão e é indigna de ser posta
ao serviço da l:aU:ia da justiça"; - no outro extremo ouviremos Leninc pI'oclamar: "tudo que é útil á revolução é
moral" .
Entretanto, se (. um ideal humanitário, de pura justiça
social, que fez os Owen e Saint-Simon reclamarem contra as
injnsticas qll(~ u proletariado sofre, é outro, completamente
div(~I'."o, o obj di vo dos eomunistas de hoje.
Assim Boukarinc quer "aniquilar por completo a burguesia", e Lenine afirma unão Lasta vencera burguesia, é
preciso fazcr com que ela trabalhe para n6s". Esquecem,
assim, os comunislas que foi em nome da justiça e contra
a exploração e a opressão que o socialismo empolgou em sua
marcha inicial, dentro de cada uma das civilizações, em que
surgiu.
Dá-se, aSBim, a transformação que se opera sempre que
o socialismo Sf~ oí'senvolve - transformação que, se não é
uma traição, {. uma manobra poIftica oportunista e tenden('.iosa

Na histÓl'ia antiga, diz de Faria: um socialismo mais ou
menos vago, !lOS deixa algumas IÍf;ões: estas são nítidas:
"Em Esparla, onde as lutas sociais foram violentas, podemos
verificar êssc de.-;f~llvolvimento, desde Licurgo até as revoltas que antecpderam a coquista romana.
Licurgo, ll1uito mais comunista que Platão, mas afastado do social ismo, porquê instituiu a aristocracia no govêrno de Esparta, fez base de sua organização social, uma idéia
nitida àe jU3tir:a. Mas, com o tempo, as medidas de justiça
social desapareceram para dar lugar a lutas sem fim, pois
que os socialistas da época se insurgiram contra as violentas
desigualdades então impostas.
E nas sucessivas revoluções que se desencadeiam é sempre a mais desenfreada luta social que assistimos: a idéia
de exer-cer predomfnio absol'lto exacerbou o ódio, explor-ado, aguçado ent re as classes, não mais se cogitando do reino
da justiça e da igualdade.
Isso se deu em várias cidades gregas - exceçãe de Atenas, onde 8olon, com a sua grande sahedoria política, realizou o equilfhrio perfeito eI'tre as classes; aconteceu tamLém
em Roma, qlW assist.iu ao mesmo idealismo socialista por
parte de uns, teve seu rfd-escravo, e verificou com os Graccos
as mesmas reivindicações do socialismo agrário".
Portanto, por toda a pade, na Grécia como em Roma,
vamos encontrar os socialistas, primeiro - pregando a justiça e a moral; depois - desencadeando a luta cega pelo poder e pela posse das riquezas, já então, esquecidos das reivinctil"ações iniciais.
O SR. ACIR MEDEIROS - Queremos a ditadura proletária
para acabar com essas ambições e guerras de r~pina.
o SR. LACERDA WERNECK - Mas esmagando o resto
da humanidade?
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o 8R. ACIR MEDEIROS -- Esmagando o capitalismo, que
absorve tudo e promove as guerras em beneficio dor. seus
lucros,
a SR. LACERDA WERNECK - E' o que o comunismo
proclama, para justificar a luta pclü poder.
a SR. ACIR MEDEIROS - a proletariado, tomando conta
do porter, acabará com as guerras de conquista. Temos direito á vida, como os delaais. l'recisamos, porém, exterminar o
. cancro.
a SR. LACERDA WERNECK - Reconheço esse cireito,
como V. Ex. verá, Vou prosseguir nas minhas considerações baseadas na verdade dos fatos e na lógica dos argumentos. De~ois V. Ex. me contestará.
Essa a razão do fracasso do socialismo avanCado, desde
tempos antigos, pois deixando de falar em nome da justiça
para gritar em nome da fôrça - levanta contra si todo mundo, que passa a combatê-lo, em nome da justica e como inimigo comum. Ao mesmo tempo que condena a soeiedade
burguesa, porquê criou um estado de coisas em que uma
classe explora a outra - propõe a classe p.xplorada - a
dos que trabalham - o domínio, a supremacia sôbre todas
as classes, porquê está sendo oprimida, propõe, em nome da
fôrça - que se torne opressora da burguesia até fazê-la
desaparecer. Nada do que prOclama tem base na justiça, não é a igualdade que deseja, é a supremacia de uma c!asse,
- :.:;'c é :1. !ibe!'d!!.d~, é t:' p'õmagamf!nto da classe opressora, não é a fraternidade, é a desforra, custe o que custar. Não
há preocupação de justiça .
.. Nada somos, sejamos tudo" - da letra da Internacional.
~sse ca['áter amoral e desapiedado rio marxi~mo, é afirmado quando se ouve Labriola - "Enquanto os sentimentais, e mesmo os r<lacionários, viam na luta de classes e na
misél'ia dos trabalhadores um fato doloroso, que devia ser
conjurado como nefasto, Marx e Engels viam nêle um instrumento de progresso, isto é: o meio de realizar a revolução social,"
Sómente na base das reivinrlicações morais, o socialismo
pode enfrentar outras doutrinas sociais, porquê quando deixar de ser a aspil'aciío pelo estabelecimento da justiça, pará
tornar-se a l'eivindicação do direito de opressão, afastará a
proteção da j uslica. adquil'indo caráter odioso e criando
obstáculo insupet'ável á conquista do mundo.
Em todos os tempos, o momento crítico do socialismo
foi precisamente aqueln em que, abandonando a trilha das
conquistas pacíficas pela causa do bem geral, enveredou para
O emprêgo da fôrça material, Pl'ovocando a reação numérica da burguesia, quando aqueles que clamavam justiça tiveram de se decidir entre o regimt:: de fôrça iminente ou o
de justiça - preferiram êste último,
E, então, ficou patente a êsses que não seria possível
aceitar êsse socialismo que se ufanava de se ter tornado um
movimento de oprússão de uma classe sôbre as oufras, que
gritava abertamente que desejava o poder para fazer a obra
de de::.tl'uição da classe dominante. Colocando-se no terreno
da fôrça, o marxismo veiu oferecer desculpas á burguesia
para explicar a violência da reação.
Assim, o grande problema do partido bolchevista que
venceu na Rússia pela fôrça e por uma fatalidade histórica,
'foi sempre salvar a revolucão e para talos recúos se suce-
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deram, coincidindo com os fracassos da doutrina no país f'i
no estrangeiro.
Após a vitória de 1917 Ha Rússia, o fracasso de 1919 na
A lemanha, com o d(~saparecimento da Ilosa de Luxerllburga a
Liebknecht - em Abril do mesmo ano o "pulsch"" na Baviera; - em breve desfaz-se o sonho de Bela Khum na Hungria,
que a Letônia acompanha; - em 1923 o insucesso lotaI na
Bulgária e um ano mais tarde na Estônia. As mais graves
derrotas do tolchevismo são as da China em 925 e 927 e a
da· Inglaterra em 926. No intervalo, novo desastre na Aus
tria.
As tentativas se voltaram, então, para a América do Sul.
especialmente para o Chile.
Por fim a Espanha, que Lenine considerou o campo
mais propício para a revolução comunista, mesmo na confusão do seu movimento de libertação da monarquia, repudiou o bolchevismo. E os recúos, assim se podem definir:
o tratado de Bresi-Litowski, foi o primeiro recúo de Lenine,
oportunista de gênio, como o classificou Lounatcharsky.
Zinovief reconhece os recúos estratégicos de 1906, de 1917
e três posteriores: a paz de Brest-Litowski, a derrota na Polônia e a instituição de Nep.
E teve o bolch evismo que r~cuar, recuar sempre, debaixo
do apódo dos extremistas-a princfpio na retirada estratégica de Nep, depois entregando tudo: coletivização dos meios
de produção - comunismo da terra, proibição de comerciar,
éil"'5ü:i.'~ã â.ü,,:'x,c; .. ,l~ eüúc~:;:;õ~:; au t:alJi í.aiismo esirangelrotudo rufu. Mais tarde, ainda, as concessões suplementares á
J)urguesia rural: arrendamento de terras, mão de obra assalariada na agricultura.
O SR. JOÃo VITACA
V. Ex. classifica isto de um
recúo?
O SR. LACERDA WERNECK - Recúo absoluto. Tinham
um programa e recuaram; concederam aquilo que negavam
a princípio.
O SR. Jo<'\o VITACA Não considero isso um recúo.
O SR. LACERDA WERNECK Recuar sempre para
salvar a revolução - eis o lema - e dessa luta uma única
classe sai realmente vitoriosa - a dos camponeses - são
êles os favorecidos pela Nep, a êles é facultado o meio de
enriquecer - em seu bem cria-se na Rússia soviética um
novo estado de desigualdade social.
l1:sse estado agrava a situação do operariado das indústrias. obrigando Lenine a declarar no Congresso Internacional de 1921 "a ditadura do proletariado impôs, na Rússia, á
classe operária, sacrifícios, misérias, t>rivações tais que a
h istória não con heceu nunca".
O SR. VALDEMAR REIKDAL - O i;ocialismo, infelizmente,
não tem guar ida na Brasil, porquê a reação, não exclusivamente em São Paulo, mas no País inteiro, não o permite. Vi
agora, em São Paulo, a coisa mais bárbara que se possa imaginar. São, portanto, os governos que arrastam o pr0letariado á luta mais violenta. Durante a última greve, em quatro
dias, seiscentos proletários foram trancafiados e alguns deportados. Assim, o socialismo, para o proletari.ado brasileiro,
é a luta decidida, aberta, porquê, por outro caminho, jámais
conseguirá coisa alguma.
O SR. GUARAcf SILVEIRA No Brasil, temos alcançado
todas as nossas conquistas pacificamente.
J
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o SR. VALDEMAR REIKDAL - O operariado, não. Só pela
luta. Pelo que observei em São Paulo, á violência o proletariado só poderá responder com a violência.
O SR. LACERDA WERNECK - O "homo oeconomicus"
ideado por Lcnine, que seria um mero produtor de trabalho,
para o individuo e para o Pais, fundindo-$e no grande plano
de Pl"Oduc.;ão que foi o plano quinquenal, cuja execução em
breve é reduzida de cinco para quatro anos, acarretando a
censura da direita comunista - foi o único sacrificado, foi
esbarrar nas concessões oferecidas aos camponeses.
Eis porquê, socialista utópico, para submeter-me á definição consagrada, eu fico com a base moral, não aceito um
movimento que acende o ódio de uma parte da sociedade COntra outra, não me submeto ao novo programma do Partido
Socialista Brasileiro, que a experiência de todos Os tempos
condena, e batalharei sempre contra a exploração do proletariado, pelas reivinrHcaçóes que se inspiram no amor e na
justi<:a, pela so~ialização dos meios de produção, elevando
o seu poder aquisitivo e nivel moral, dando instrucão, saúde
e confôrto, funcões precípuas do Estado moderno.
Nesta Casa, Senhores Constituintes, o objetivo máXimo
é obter a representação profissional nos poderes legislativos
da Nação, onde os proletários terão oportunidade de fazer
valer os seus direitos, pois que não basta que êstes sejam, de
maneira geral, assegurados em o pacto fundamental, é indis!1p.nsável. é essencial que as classes produtoras tenham representação efetIva, comu ciciii6i-.t0 de ....:l!Ol' indie~,-,t.íVf\l oue.
são da úrdem econômica e social do País. (Muito bem; mUtto
bem. O orador é cumprimentada.)

5

o Sr. Presidente - Tem a palavra O Sr. Roberto Simomsen, segundo orador inscrito.
O Sr. Roberto Simonsen - Sr. Presidente. Engenheiro e
homem de trabalho, com alguma prática no campo da atividade econômica do País, indicado pelas associações de
classe de São Paulo ao sufragio do!' representantes dos empregadores do Brasii, para representar, nesta Assembléia,
uma parcela da nossa atividade produtora, venho ocupar
esta tribuna, para desenvolver o pensamento da b:mcada
paulista sobre algumas das emendas que apresenton referentes á ordem econômica e social.
ltste capítulo se assinála independente no anteprojeto
constitucional como que a ['essaltar a importancia das matérias que contém. Não que abranja assunto inteiramente novo
em nossa legislação. Dê facto, aí estão compreendicfos os
dispositivos sôbre o direito de propriedade, riquezas do subsólo c quédas dágua, usúra, defesa do ocupante do sólo, garantia do mínimo de subsistência para o falfdo, socialização
de empresas econômicas, intervenãco nas empresas de serviços públicos, heranca, direito de associação, legislação do
trabalho, assistência aos pobres, assistência aos funcionárius
da imprensa, contribuicão de melhoria, política, rural, colonização, emigracão, imigração, etc.
Trata-se, pois, de matérias que, na sua quasi totalidade,
têm sido objeto da legislação ordinaria do pais. O anteprojeto encara, porém, êsses assuntos sob nova tonalidade, com
manifésta influência haurida nas constituições alemã, mexicana e hespanhola.
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Tendo trabalhado em nove Estados do Brasil, conhecendo considerável :aJIla de nossa terra e a sua fronteira, desde
a BolívIa al(~ a fós du Chuy, em contato com ponderável
parcela OP, ll(Jssa gent.e, pois que tive sob a minhl1 direção,
nas várias erlllll'esas que oIirigi, algumas centenas de engenheiros e alguma,.; dezenas de milhares de operarias, entendi
do meu dever dar lambém a minha modesla contribuição de
observador dil'l~lo rie falos ligados á realidade brasileira,
com referência a alguns dos problemas focalizados nêsse capitulo. \' isando apenas urna melhor harmonia na exposição,
terei que me referir, ligeiramente, á matéria de direito; das
im,pdI"feicões em que incidir relevem-me os luminares dessa
ciência que aqui predominam e que tão merecido brilho cal"rêam para o nome e para as glorias do Brasil, que ocupa
lugar salien~ nêste importante departamento dos conhecimentos humanos.
Lê:
VlltEITOS SOCIAR8

"Com as inovações com que se apresenta a matéria e ú
destaque com qU(~ se coloca (~ste capitulo, traduz o ant.eprojeto afirmar:ão das tendcncías modernas do reconhecimento
dos direitos sociais, em que complemento aos uireitos indicti-..iJuaiii, l:uja ndevancia era bem assinalada nas con~títui
cões promulgadas sob a influência da escola liberal. Basta
observar, ~r. Presidente, que 3. constituição norte-americana,
confecionada e vigente t1á seculo e meio, apresentava nêste
assunto, cumo tonalidade expressiva, a preocupação maxima
de defende,· o indivíduo contra as pressões excessivas do Estado. Era também a lradÍl:;ão libeI'al das instituições inglesas de proteção ao individuo contra a ação do Estado. Essa
diretriz, justi ficada pela reação necessária contra o regime
de absolutismo de govêrno, rE:inante 0m épocas anteriores,
produziu como sempre SÓP, acontecer, o excesso de individuali::mo, quP, talvez tardiamente corrigido por várias legislações em diversos palses, não poude evitar o processo
de uma nova eontra-reat;ào. É o a que estamos assistindo urp movimenl0 em sentido contl"ár-io, e em alguns pafses
levado a tais exces!:os que está a ameaçar a absorção dêsses
direitos individuais em beneffcio, não do absolutismo reinante há dois scwlos atrá,;, mas da idéia da coletividade em
cujo nome se estabelecem govêrnos de forte autoridade.
(Muito bem.)

De qualquer fórma, me"mo em nações conservadoras
tendências modernas assinalam-se pela predominancia
que emprestam aos direitos sociais, os quais assim ficaram
denominaaos eftl diferenciação aus direitos individuais proclamados nas eonstituiçõ{'s que no seculo XIX se inspiraram
no:' postulados principais da Revolução Francêsa.
Para bôa ordem de exposição, permitf, senhC'res constituintes, que, na explanação dessa matéria, para aquí transponha a definição de um eminente jurista:
es~as

"An exame dos direiLos individuais, isto é. das
limitações ou obrigacões negativas que o Estado se
impõe ao próprio poder para que os individuos possam livT'pml'nte rlespnvnlver stlas ativinade!'l. deve seguir comu COl1\IJlemcnlo {J esludo dos direitos sociais,
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O)J, {) que é a mesma cousa, das obrigacões positivas,
cujo cumprimento o Estado se impós, também para
benefício dos individuos.
Ambas as classes de direitos têm a medma natureza jurídica: são limitações que o Estado ~e impõe a si mesmo. As duas cl&sses de direiL{J~ llizem
respeito aD individuo e á sociedade, porque são iJ;'ualmente necessários para a vida do individuo .~ da sociedade. Diferenciam-se sómente na fórma daR limitações que o Estado se impõe em um e outl"O cado,
Por isso deveriam denominar-se obrigações ne(JfLti.t)(JJJ
e obrigações positivas do Estado.
Mas, tendo-se cDns~rvadú a denominação dI! direitos individuais ás obrigações negativas, em humenagem á doutrina individualista que os pI'oclamou, ás obrigações posit.ivas denominamos diroitos
sociais, em homenagem ás dout.rinas sociais a quo
se deve o seu reconhecimento".

Permiti ainda, senhores constituintes, que ouse declarar que, apesar de orientada pela escóla da democrácia liberal, a Constituição Brasileira de 1891 não impediu que
nos ·últimos trinta anos surgisse na legislação pátria uma
abundanf..e série de leis sóbre os direitos sociais. E dl'Hde
que sob a influência do modernD direito constitucional PI'Ocuraram os autores do anteprojeto, dar-lhe ~o C!lpftllln da
ordem economica e social uma feição na corrente de racionalização do Estado, isto é, na tendência para que nêle, d"lltra do direito publico, se abranja todo o complexo da vida
social, aumentando a extensão da nossa carta constitucional,
permiti, senhores constituintes, que eu me insurja cooll'll 1\
trnasplantacão de textos constitucionais adotados em oul.roH
países de feição fundamentalmente diversa do n ()!I !lU, IH!1n
Que se faca a necessaria e profunda corrigenda e adllplilcnO
que o nosso meio está a exigir.
O SR.. VASCO TOLEDO Não há divergência do Ill'lncipios, desde que o interesse é um s6. Qualquer que soja li
latitude, o interesse entre o capital e o trabalho é li 1n11!l1110;
o que separa o capital do trabalho é sempre a mesma anUHU.
O SR. ROBERTO SIMONSEN - V. Ex. part6 de um
ponto de vista inteiramente diverso do meu.
O exame sereno das emendas apresentadas pela. banclida
paulista demonstra, que respeitando a evolução do dirolLo
brasileiro sôbre os assuntos atinentes a êsse capítulo, n
bancada reconh~ce a existência dos direitos sociais, admitindo mesmo uma conveniente influência das tendências 0(111temporaneas, conciliando-as, porém, com o seu ponto de vista sôbre o regime federativo e as realidades nacionais. Assim, nesta secção corno em várias outras, corrigir'am-sú os
excessos centralizadores do anteprojecto, ao mesmo passo que
se atenuaram as antíteses entre o Estado e o individuo, reconhecendo-se a existência de grupos organizados para fins
economicos, ·sociais, religiosos e outros, e evoluindo-se no
conceito de propriedade, trabalho, etc. O caráter de exagerada restrição de capacidade do Estado, que Se poderia, tal",:
vez injustamente, imputar á Constituição de 1891 está mo,:,
difi.cado, pela adoção de medidas de ·alto alcan{le social e
polftico. Foi aumentada a esféra de ação do Estado no campo, economico; a complexidade dos modernos problemas
economicos e sociais e a presença de grupos foi reconhecida
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aceitação dos con8elhos técnicos e foi incluida como
um dos pr6posilos essenciais de govêrno, a melhoria do padrão de vida do brasileiro.
p~ln

ORDEM ECONOMICA B SOCIAL

Constitúe esta preocupação o primeiro artigo do capítulo da ordem economica e social com a emenda. apresentada
pela bancada pauli3ta. De fato, propôs, esta que o artigo H3
do anteprojeto ficásse assim redigido:
"A ordem economica deve ser organizada confórme OS princípios da justiça e as necessidades da
vida nacional visando o estabelecimento em todo o
pafs de um padrão de vida compatível com a dignidade do homem. Dentro dêsses limites é garantida a
liberdade economica".

o primeiro artigo do capítulo refel'ente ás declarações
dos direitos sociais do homem na Constituição alemã, de que
tal preceito foi colhido, está assim redigído:
.. A vida economica deve ser organizada conforme
os princfpio!; da justiça e com o fim de garantir a
I.OriOR llmR existência digna do homem. Dentro dêsses
limites a liberdade economica do homem deve S(lr
assegurada" .
A redação adotada no anteprojeto brasileiro ampliava
ainda mais essa orientação socialista da Constituição de
Weimar.
O substitutivo apresentado concilía, porém, as aspirações que lhe deram origem com as possibilidades economicas do pafs, acentuando os túmos em que deve prosseguir a
legislação social brasileira. Hàrmoniza-se ainda êsse substitutivo com uma série de emendas que ao mesmo capítulo
foram avresentadas pela bancada de São Paulo.
Os senhores constituintes examinando essas emendas e
suas justificat.ivas, terão oportunidade de verificar que todas
se fili~m á mesma orientação: - o "!'econhecimento dos direitos sociais sem que daí possam advir prejuizos ao regime fpderativo, á evolução e ao fortalecimento economico do
país, permitindo uma crescente adaptação do Estado á realid3de brasileira.
Senhor Presidente, - a harmonia é condição essencial
da vida, Toda estrutúra governamental que não se harmoniza com as rea lidades nacionais provocará, atritos políticos, economicos e sociais, gerando um máu estar, cujo combate deV(1 ser exatamente o fim precípuo de todo sistema governamental.
O SR. VASCO TOLEDo - Aliás é o que se procura corrigir no antef)rojeto.
O SR. ROBERTO SIMONSEN - Si nos velhos países;
salurados por preconceitos de toda a sorte, as lutas de classes conduzem a situações perigosas; si em tais países assistimos a movimentos teacionarios oriundos de ações também
levadas anteriormente aos mesmos extremos; si essas acões,.
reações e contra-reações vioientas conduz~m ali á adocão
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de doutrinas especialissimas, temos que nos precavêr, e cada
vês mais, contra a transplantação para o nosso pafs de tais
doutrinas inteiramente inadequadas ao nosso meio.
O SR. ZOROASTRO I}OUVEIA - Nêsse pont.o se Inanife~la
o carater reacionario das emendas paul istas, porquanto
os interesses do proletariado refletem uma situacão internacional ínegavel; por conseguinte, não é transplantar doutrinas exoticas para o Brasil defender da mesma forma no
Brasil, porquê se fazem nas correntes socialistas em outras
partes do mundo os interesses do proletario.
O SR. ROBERTO SIMONSEN - Sr. Presidente em atencão pessoal a V. Ex. e aos nobres :lolegas que me estão ouvindo, vejo-me na obrígacão de declarar que os órgãos auditivos da bancada paulista não se acham afinados para ouvir a tonalidade de vós dêsse aparteante.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - V. Ex. não se acha afinado.
aliás. para ouvir a tonalidade de nenhum aparte que represente justiça entre o capital e o trabalho.
A CONSTITUIÇÃO DE WEIMAR

O SR. ROBERTO SIMONSEN - A Constituição de Weímar, proclamada pelos estudiosos como um monumento de
saber, foi votada lugü após a gue!"!'a, numa constituinte em
que avultavam os elementos socialistas, sob um govêrno de
identica feicão. apoiados pelos elementos conservadores, receiosos da união daqueles com os partidos da extrema esquerda.
Num País em que predominavam tradições de realeza e
autoridade, os constituintes adotaram uma constituição, que
em matéria política, assinála grandes conquistas liberais e
democráticas, mas na qual em matéria econômica e social
se mostra sensivel, a influência soC'ialista e um aumento
exagerado das atribuições do EstadlJ.
A Alemanha, país altamente organizado, alcancou elevado gráu de riquesa e poder que, por circunstancias que
não vem a propósito comentar, arrastaram-na á guerra
mundial. São de hoje as -eonvulções dêsse gigante, visando
readquirir o poder e o prestigio que anteriormente desfrutava. As dívidas de guerra, ab.;orvendo os capitais de circulação, não destruiram, porém, os seus capitais fixes e
tampouco a sua cultúra e a Alemanha se vem esforcando
para, por meios políticos, sacudir a sujeição economica que
lhe iml.luzéram os tratados de paz. Uma das diretrízes dominantes na sua política interna tinha que ser o excesso de
racionalizacão para, com o barateamento de sua produção,
rnelhcr correr aos mercados mundiais e fazf'!r face aos seus
compromissos. Em 1919 impunha-5e-Ihe, como relevante
preocupação o problema da repartição das riquezas, não só
para a eorreicão Jas injustiças derivadas do excesso de individualismo anterior, como principalmente para atend3r
aos seus problemas políticos e ao crescente descontentamento
de suas populaliões.
E no entanlo a prãtica veio demonstrar que a superestrutúr:l imaginada e creada não se ajustou á realidade
social alemã ...
'Na Brasil, País pobre, sem eficiente organização econ~mica, com problemas socia i~ profundamente diversos, as
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declarações de principios na ordem economica e social, devem ter outra concepção. Aquí, deve reinar uma inspiração
creadora, subordinada, naturalmente, aos mandamentos dá
justiça.
É, pois, expressiva a significação da emenda da bancada
paulista, pondo constantemente soil os olhos da autoridade
pública e de todos os brasileiros, o principio norteador por
excelência de nossos rumos economicos: - a elevação do
padrão de vida nacional.
O artigo 113, com a nova redação, melhor corresponde
á realidade brasileira e tomado em conjunto com as demais
emendas da bancada, bem define as linhas méstras de nossa
crientação: - não outorgar ao Estado atribuições e responsabilidades excessivas no campo da atividade economica.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - É necessario que o Estado
intervenha cada vez mais, em países coloniais como o Brasil.
O SR. ROBERTO SIMONSEN - Sr. Presidente, - o
Brasil ainda em estado semi-colonial sob vários aspétos, precisa ser muito cauteloso nas suas intervenções no campo
da atividade economica. Leis e decrétos não crêam riquêzas e não as possuímos creadas em volume suficiente para
forear um reajustamento na distribuição ...
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Não cream, de fato, mas
leis e decrétos estabelecem a injustiça na distribuição.
O SR. ROBERTO SIMONSEN - O trabalho e a produI·;i/\
y,

l;,:;iA

-_

A1DC- nUA
""'1-

~nnc;:tHt1c.rn
- -

~c:

fnnt.oc:

1"~T'\~"7AC
"'-1;"_

no

aO'I'U;)""

0

_ ..

n

...,

estabelecimento de um padrão de vida digno de todos os
brasileiros. O Estado, Sr. Presidente, num Pais como o
nosso, póde estimular e amparar a produção, proteger o
trabalho, determinar rumos coordenadores e sãos para que
êsses tatores se pr0cessem num ambiente de harmonia, reduzindo ao mínimo os atrítos creadores dos problemas sociais; nunca, porém, Sr. Presidente, agindo por descabidas
intervenções no campo da produção, perturbando e cerceando iniciativas dignas de amparo, fazendo desaparecer os
estímulos creadores do progresso, (muito bem) quando o
Estado ainda se não mostrou técnicamente capaz de resolver problemas fundamentais de nossa nacionalidade como os
da educação e valorização do nosso homem.
O SR. ZOROAS'l'RO GOUVEIA - Livre concurrência que
creou, para os Estados Unidos, com o progresso maLerial,
o problema de 14 milhões de sem trabalho.
O SR. ROBEFtTO SIMONSEN - Seria contraproducente,
portanto, conferir ao Estado brasileiro atribuições sómente
admissíveis a Est.ados que já alcançaram um elevadíssimo
gráu de o:oganizacão. Já são por demais numerosas, mesmo
em governos filiados á escola liberal, as atribuições do Estado no campo da atividade economica. Seja por si, ou por
intermédio de entidades a que tenha o Estado delegado poderes especiais de ação oficial, faz--se a todo o momen,to
sentir essa atuação. De fato, nãG existe pais algum no mund,o em que se tenham observado integralmente os postulados
purissimoE da escóla liberal, pois que a 0bservação direta
dos fenomenos e das atividades sociais demonstra que mais
de tres quartas partes de nossos atos têm origem no campo
économico e, portanto, o "laisser faire" e o "laisser passeI'''
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absolutos por parte do Estado, seriam sempre uma utopía.
Constitue, porém, dogma das nações que se orientam por
essa escóla, o conceito de que a livre atividade do individuo
é o fundamento da evolução econamiea dos Estados.
Os aspétos da crise em que se debatem as nações mais
adiantadas, viéram, porém, provar que um excessivo individualismo .concorre para a creação da luta de classes.. ~
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Concorre, não; gerou
a luta de clases.
. O SR. ZOROASTI10 GOVVEIA - O orador está sendo contraditorio. Ha pouco, a lut.a de classes era fenomeno puramente externo; agora liga a luta de classes á próprIa organização da sociedade capitalista. Eis a certeza que temos da
vitória, e a crítica de Marx é irretorquível.
. .
O SR. ROBERTO SIMONSEN - .. , para a agravação
das desigualdades sociais e, como sempre s6e acontecer, géra
a doutrina reacionaria em sentido opcsto, na< qual se procura a salvação, na abdicação completa da liberdade individual em matéria economica. É a última fá~e do ciclo de
uma civilisacão dinamica que alguns póvos abracaram, ;dominados inteiramente por sentimentos materialistas, sem
uma necessaria correção por fatores de ordem moral. Mas
a legislação que se organiza para contrabalançar, ainda ·que
tardiamente, os efeitos dêsse individualismo levado ao· excesso, não se p6de transplantar para o Brasil, cuja evolução
economica se arrasta em móldes bem diversos. (Muito
bem.) Ao invés de repressora e distribuidora, a nossa, legis1aOão, no carrJIPO economico, deve ter um caráter coordenador, incentivador e preventivo.
.
O nosso ciclo é o da prcnnoção da creação de riqu.êsas;
o dessas outras nacões é o da correição e o do equ.ilíbrio na
administração.
. O SR. VABCO TOLEDO - O direito de bem viver, que assiste a todos os individuas, não tem habitat proprio. .
O SR. ROBERTO SIMONSEN - E quando há sinceridade nos propositos todas as doutrinas almejam o mesmo fim: o máximo de bem estar repartido pelo maior, número.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - É a exploração do capital
estrangeiro sôbre o trabalho nacional.
O SR. ROBERTO SIMONSEN - Porque fórma se pode
fazer sentir a atuação do Estado no campo economico? Diretamente: - pela execução de obras públicas; pela expl9racáo dos servi,:.os públicos; pela regulamentação d() comércio; pela sua intromissão na administracão de em:pre~
5as economicas; como produtor industrial; pelo exercício
do comércio; pela organização de núcleos coloniais. Indiretamente: - pelas ~arantías oferecidas aos elementos da
produção; pelo ensino especializado e profissional; ·pela
assistência pública em geral; pelas investigações e montagem de laboratorios técnicos e científicos; fazenda!' modelos
e campos de demonstração;. pela organizacão dos transportes; pela legislação em geral e especialmente a tributária.
. O SR, ..ZOROASTnO GoUVEIA ....,.. Enfim: a intervenção, i to-:,
das as vezes que concorrer para interessar os c3ipitai~, JDas
nunca quando concorre para a mais justa distribuição. É
uma confissão.
.
!
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O SR. ROBERTO SIMONSEN - Ora, senhores Constituintes, no anteprojeto de Constituicão, mesmo com adocão
da totalidade das emendas da bancada paulista, verifica-se
que são respeitadas e mesmo ampliadas as já n 11merosas
atribuicões de intervenc;ão direta e indireta do Estado que
a realidade demonstrou necessaI'ias no campo economico.
Nas sugestões apresentadas pI'ocurou, pOI'ém, a bancada,
consultando as tendcncias modernas, conciliar a realidade
bI'asileira com objetivos mais aconselhaveis ao desenvolvimento de uma haI'monica evolução social.
O !SR. AOAMENON DE 'MAGALHÃES - A emenda da bancada paulista definiu OS diI'eitoE sociais?
O SR. ROBERTO SIMONSEN Não definiu, como não ha
artigo, mesmo no anteprojeto, que os defina.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Logo, incidiu na
mesma cI'ítica que V. Ex. está fazendo ao anteprojeto.
O SR. ROBERTO SIMONSEN - Então, não me fiz compreencher. A bancada paulista admite o reconhecimento
dos diI'eitos sociais, porquê propoz uma série de emendas
€In que estão implicitamente reconhecidos êsses direitos.
O :SR. AGA~1ENON DE MAGALHÃES O anteprojeto não
definiu, mas limitou-se a principios inoperantes, os quais,
amanhã, ficarão ao arbítrio dos governos que vão aplicá-los.
O SR. ROBERTO SIMONSEN - Porém, os direitos sociais decorI'em da adoção dos artigos propostos. Por exempio: si um artigo I'efere-se á obrigação da assistência social,
Mn;;f.if.llp. obrigação positiva do Estado e é uma afirmação de
direito social. Não compete á Constituição definir direItos
sociais, direitos individuais ou outras normas jurídicas. Os
seus interpretes é que constatám a existência dêsses direitos
pelas disposições nela estatuidas.
O :SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - A omissão que encontro no anteprojeto é esta: não há definição de direito
social, e como não há essa definição, não existe garantia.
Sem a garantia, será inoperante.
O SR. ROBERTO SIMONSEN
Discordo cl.inda de
V. Ex., pois. em mais de 12 artigos, estão implicitamente reconhecidos os direitos sociais e não será uma simples definição que criará garantias. Pelo ar~mento do nobra colega
a maioria dos artigos constitucionais seria inoperante.
O SR. AOAMENON DE MAGALHÃES - AinQ-a discordo de
V. Ex.: há enumeração de principios, mas não existe definição de direito.
O SR. ROBERTO SIMONSEN - Não posso compreender
o aparte do ilustre colega. Há, além da enumeração de princípios, a determinação de obrigações positivas do Estado.
O SR. SOARES FILHO -- A Constituição oermite que a
legislação ordinária aja de forma homeopática, sem dar resultado.
O SR. ROBERTO SIMONSEN - Nas emendas relativas
ao direito de propriedade, á exploracão das riquezas naturais, á instituição áo CI'édito, ao código do trabalho, á política agrária, á assistência social, em todas elas, spnhores
consituintes, se consagrou o reconhecimento dos direitos sociais na acepção moderna desses vocábulos, mas sempre
tendo em vista o quadro nacional.
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Manteve ainda a bancada paulista o número 5 da letra I
do artigo 32 da última Constituição, outorgando poderes á
Camara dos Deputados para legislar sÔbre o comércio interno
e· externo, estabelecendo as Umitacões exigidas f,lelo bem
público.
Em face dI) enunciado, a disposição do artigo 113 do
anteprojeto, que de fato representa uma declarar;ão de princípios, poderia parecer uma redundancía ou a admissão de
intervenções inadequadas ao meio brasileiro. Da! a necessidade de melhor explanar o pensamento contido na emenda
apresentada sõbre o primeiro artigo do capítulo da ordem
econômica e social.
O Sr. Presidente - Lembro ao nobre Deputado que está
finda a hora do Expediente.
O SR. ROBERTO SIMONSEN - Peço a V. Ex. me considere inscrito para falar em explicação pessoal.
O SR. PRESIDENTE - V. Ex. será atendido. Há, porém,
outros oradores já inseritos.
O SR. ROBERTO SIMONSEN - Agradeço 3 V. Ex.,
Sr. Presidente. e concluirei as minhas considerações oportunamente. (Muito bem; muito. O orador é cumprimentado. )

Durante o discurso do Sr. Roberto Simomsen
o Sr. Cristóvão Barcelos, 2° Vice-Presidente
deixa a cadeira da presidênr,ia, que é ocupada
pelo Sr. Pacheco de Oliveira, 1° Vice-Presidente.
O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao Expeljíp.nfp. .

Vai-se passar á Ordem do dia (Pausa.)
Comparecem mais os Srs.;
Mário Caiado, Abel Chermont, Mário Chermont, Leandro Pinheiro. Joaquim Magalhães, Agenor Monte, Hugo Napoleão, Pires Gaioso, Freire de Andrade, Leão Sampaio,
Silva Leal, Kerginaldo Cavalcanti, Ferreira de Sousa, Pereira Lira, Barreto Campelo, Mário \Domingues, Augusto
Cavalcanti, Alde Sampaio, Humberto Moura, Góis Monteiro,
Clemente Mariani, Arlindo Leoni, Artur Neiva, Edgard Sanches, Leõncio Galrão. Francisco Rocha, Paulo Filho, Carlo6
Lindenberg, Jones Rocha, Rui Sanbiago, MiSüel Couto, Raul Fernandp.s, César Tinoco, Alfpio CostaIlat, Fábio
Sodré, Buraque Nazareth, Lengruber Filho, Ribeiro Junqueira, José Braz, Gabriel Passos, José Alkmim, V~eira
Marques, Raul Sá, João Penido, Belmiro de Medeiros, Celso Machado, Hipólílo do Rêgo, Zoroastro Gouveia, Carlota
Queiroz, Henrique Bayma, José Honorato, Domingos Velasco, Generoso Ponce, Francisco Vilanova, Arão Rebelo, Maurício Cardoso, Argemiro Dorneles, Acír Rodrigues, E'1gênio
Monteiro de Barros, .Milton Carvalho, Oliveira Passos, David
Mcinicke, Morais Paiva, Nogueira Penido (65).
Deixam de comparecer os Srs.:
Carlos Reis, Godofredo Viana, Jeová Mota, Herectiano Zenaide, Solano da 'Cunha, Leandro Maciel, Manuel Novais,
Sampaio Correia, Pereira Carneiro, Oscar Weinschenck, Melo
Franeo, Adélio Maciel, Pandiá Calógeras, Pedro Aleixo, Ne-
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grão de Lima, Bueno Brandão, Plínio 'Correia de Oliveira,
José Carlos, Morais Andrade, Vergueiro Cesar, Abreu Sodré,
Cardoso de Melo Neto, Morais Leme, Carlos Gomes, Assis
Brasil, Anes Dias, Armando Laydner, Valter Gosling, Horácio Lafer (20).
ORDEM DO DIA

6

o Sr. Presidente - .constando a Ordem do dia de matéria sôbre a qual o plenário não têm, que se pronunciar,
dou a palavra para explicação pessoal, ao Sr. Mata Machado.
O Sr. Mata Machado (Para expLicação pessoal)-Sr. Presidente, com as emendas que ofereci ao anteprojeto de
Constituição cometi conciente pecado contra as linhas puras
do Direito Constitucional; peço perdão aos mestres da ciência com assento nesta Casa e espero alcançá-lo porquê incorri em culpa por amor ás populações do interior do país
e a bem da construção nacional.
Referindo-se ás' Constituições, afirmou notável historiador:
"A forma social e política na qual um povo pode
entrar e permanecer não depende do seu arbítrio,
mas do seu caráter e, do seu passado. É preciso que,
até nos menores traços, ela 'se molde sôbre os traços
vivos aos quais se aplica; senão, arrebentará e cafrá
aos pedaços. Devemos, pois, desprezar os method,os
ordinários e figurar a Nação antes de redigir a Constituição."
Se figurarmos o nosso País, Sr. Presidente, veremos
que êle não é Nação constituida, mas um povo que aspira
construir a sua, na comunhão brasileira.
Sôbre o modo porquê -elas se' criam, Alberto Tôrres
escreveu:
"Tenhamos em mente que as Nações não se formam espontaneamente em nossa época: são construidas por seus dirigentes; são obras daNe políticas. É
êste, aliás, o critério que vamos seguindo, mas justamente em rumo oposto ao que convém."
As minhas emendas visam encontrar o rumo que me
parece certo e como delle depende a sorte do povo brasileiro, ofereci-as como um título especial á nova Constituição; e agora me permitirá V. Ex. que,. sinteticamente, eu
as justifique.
Para construirmos sólida habitação política que nos
reuna a todos como irmãos e amigos, devemos indagar qual
a obra comum da nossa vocação, qual a missão a que rios
predestinam os fatores geográficos, históricos e sociais,
qual, em suma, o sentido da Vida Brasileim.
Creio poder afirmar, Sr. Presidente, que o sentido da
Vida Brasileira está no povoamento do vastissimo território - pela expansão das grandes famílias, pela ampla colonização nacional e extrangeira, pelo saneamento rural e
pelo intenso labor das indústrias agropecuarias, nas suas
,numerosas modalidades . (Muito bem.)
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Com um cenário majestoso, para estender os alicerces
.da construção magnífica; tendo como operário e beneficiário <leIa o melhor povo do mundo, teriamos aquí, nesta
região do planeta e nesta hora angustiosa d~ história, uma
colossal oficina de trabalho, de paz e felicidade para nós e
para os irmãos que nos procurassem, atraidos pela exceção
bendita, que a nossa obra ofereceria ao mundo atribulado.
A harmonia decorrente de um ideal comum e a estreita
solidariedade dos interesses legítimos, a todos uniria. A
convivência da vida rural se ampliaria com a estabilidade
das famílias, a segurança das indústrias naturais, o merecido confôrto e a facílidade de comunicações, proporcionada pelas bóas estradas e pelo automóvel, que nos nossos
campos teria sua missão natural, útil, benéfica e civilizadora.
Tôrres, de que há pouco falei, farol solitário que r-8fletiu a alma nacional e apoutou-nos a terra prometida, não
teve jámais outro pensamento construtor. Com genial intuição, abriu o seu primoroso livro "A Organização Nacional", com á seguinté dedicatória:
"Á memória de minha bisavó materna, D. Maria
Joaquina da Costa Cordeiro, Upo da energia, da virtude e da coragem da matrôna brasileira, falecida, a.os
noventa e cinco anos, após uma existência de continuos trabalhos, sÓ abandonados nos últimos dias da
vida,
E á memória dos escravos mortos, bem como
aos ainda vivos de sua fazenda, que me deram, no
convívio íntimo da infancia, lições de bondade e .de
pureza de costumes e IJxemplos ele amor ao trabalho e
de veneréi.cãü, dedico êste apêlo :lOS meus v~trf~iQS,
em prol da reorganização da nossa vida política e social, sob inspiração das nossas tradições de honra e
de bom senso, e com os progressos sólidos e humanos
próprios da nossa índole."

Essa dedicatória é um símbolo comovente. Nela está o
núcleo do alt0 e amplo pensamento de TOrres que, encerrando o problema brasileiro na organização do trabalho, rememorou a essência espiritual dêste e sua fortaleza moral
nas virtudes da matrona brasileira, e a sua parte material
nos escravizados - obscuros e beneméritos obreiros do que
de mais sólido constrimos em nossa ecônomia.
Enraizando-se vigoroso nas fazendas; crescendo 8 ampliando-se pelo territ.ório; indestrutível no seu natural travejamento econômico; conciliador e pacificador pela convergência de interesses comuns; com esfera quasi ilimitada
de ação; iIuminado e suavizado pela ação tutelar da mulher
brasileira; respeitado e cultuado na memória dos mártires
que, humildemente e bondosissimamente, nele se sacrificaram, o trabalho. na feição agrícola que Tôrres lhe traçou,
seria o construtor da nação.
I
Dessa alta finalidade nos afastaram a nossa formaçiio
espiritual, puramente exótica, e a direc&o que vamos dando
ao trabalho nacional. Aquela privou-nos da visão das coisas
bi'asileiras e n05 I11antém na per-aue ilusão de que somo:;
nação organizada, completa e bem rematada - flOr extrema
de brilhante civilização.
I
Emprestímos repetidos, grandes emissões de p.lpeImoeda e impostos excessivos, três fontes precarias, quú fiOS
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deram tesouros opulentos no meio do povo pobre, permitiram a construção exagerada de obras suntuárias e elevaram
consideravelmente o teôr da nossa vida, ant.es modesta e
sóbria; a isso denominamos - adiantamento, progresso e
civili7.ação.
Sem base no trabalho organizado; sem alicerce econômico; plan.tada á beira-mar e sequiosa de ambiente estranho,
essa pseudo civilização apagou em nós o sentido da Vida
Brasileira.

O SR. RENATO BARBOSA - V. Ex. está dizendo palavras
de sentid(l profundíssimo.
O SR. MATA MACHADO - Eis a razão por que, em vez
de construirmos a nação, construimos jardins, cidades e capitais, onde cultivamos o nosso monstruoso urbanismo; monstruoso. .. porque, fato natural nos países densamente povoadot', é fenomeno de decomposição na terra moça, úbere, vasta
e vasia.
Assim. Sr. Presidente, o Brasil do litoral e o Brasil do
interior são dois mundos que se confinam sem se enxergarem. (Muito bem.)
O outro agente que nos afasta do nosso próximo e imperioso destino é a marcha que seguimos para a concentração
industrial. Grave êrro porquê o industrialismo é um fenomeno de expansão, natural na vida dos povos como o do crescimento na do indivíduo, e se caracteriza por um conjunto de
fatores, entre os quais avultam - densidade de população.
acúmulo de capitais, abundancia de matéria prima ou forte
poder de aquisição, aparelhagem técnica, divisão do trabalho,
perícia profissional, facilidade de transporte e largo consumo.
Quando os países reunem essas conàições, as inàfu;í.rias brotam espontaneas nos centros urbanos, populosos e capitalistas. Nesses núcleos industriais, naturalmente criados, os legisladores de algumas nações da Europa, após a guerra Franco-Prussiana. atiraram uma peça artificial - a tarifa protetora. Ao calor desta, os organismos pre-existentes; notar
bem, Sr. Presidente, os organismos pre-existentes !':e expandiram momentaneamente para bem cedo colherem os frutos
amaríssimos da violação das leis econômicas; super-produção, de"emprego, concurrência feroz, grande guerra.
No Brasil temos procurado com um fator artificial a tarifa protecionista - suprir a natureza das cousas, criar
atributos da vida e do tempo, forçar as leis que regem o
crecimento das nações e regulam a economia individual e
coletiva; e assim vamos construindo o que chamamos o nosso
Parque fndustnal.
~sse desvio econômico é o principal responsável pela intranquilidade da família brasieira, pois a economia orienta,
rege, domina e governa as sociedades humanas. Sem trab.alho
organizado não há ordem, não há paz, não há harmonia e segurança.
O SR. RENATO BARBOSA - V. Ex. está pintando um quadro muito verdadeiro.
O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - Quadro notáveIl
O SR. MATA M.-\CHADO - Folgo muito com os apartes
de VV. Exs.
O insigne João Pinheiro disse-o, há t~inta anos, de modo
lapidar, escrevendo:
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"Nas sociedades modernas, nas repúblicas ainda
mais do que nas monarquias, a Ordem natural e estável, vivendo de si mesma, sem o amparo da fôrça,
porquê não é imposta, e sem o conselho dos doutrinários, porquê é naturalmente aceita - é a que resulta
de preponderancia incontrastada dos interiesses CGaservadores, fazendo convergir para o trabalho fecundo as
atividades que disciplinam, oferecendo ás nobres e legitimas ambições um caminho de glórias duráveis, sem
bruscas ascencões, mas sem quedas deso'adoras e remunerando a a..tividade individual pela situacão sólida
que cria ás familias.
Esta, sim, a base única do progresso real <1e um
pafs e da legítima superioridade de um povo.
"
I
I

Só encontraremos a paz àe que falou o preclaro brasileiro

se, por intermédio dos grandes industriais, abdrmos ao trabalho nacional o campo vastíssimo da exploraCão agro-pecuária.
I
As industrias que êles cultivam, com todos os seus inconvenientes, são boje aparelhos de larga repercussão no organismo econômico. Concentram avultados capitais; empregam numeroso corpo de operários; pagam copi6sos impostos
aos erários e representam a fortuna de brasile~ros dignos do
nosso apreço, porquê são grandes trabalbador~s, que trabalham de boa fé, crentes das vantagens delas. INão devemos
hostilizá-las e seria loucura aprocurar destruí-Ias, mas urge
encaminhar a solução do sério e grave problema por meios
ind;!'etos e por intermédio dos próprios industriais. E' impossível que êles não comecem a enxergar o s~u grande êrro
e a extrema precariedade das industrias que s6 ~roduzem para
(; meri:adc ~rtificial que a tarifa ultra-protecionista lhes
criou e está circunscrito ao território nacional; assim os i:ldustriais são os mais interessados no cl'€:scimento do país, no
povoamento, na melboria d~ economia individual, que aumentará a capacidade ~e c~nsumo..
.
Com sua e%perJêncJa de negócJos, sua lDtelIgêncJa e atJ~
vidade e cem os capitais que manejam, avultadissimos para a
nossa frágil economia, os industriais são os ún~cos capazes de
l'ealizar a grande colonização, o saneamento rural, o povoa..:.
mento e a exploração intensa das riquezas do~mentes no sólo
Oa Pátria.
.1
A União, os Estados e oS Municípios, no ipstinto da própria conservação, devem conceder auxHios, f~vores, isenções
e justos privilégios ás grandes Empresas colonizadoras, sanificadoras e povoadoras, para que os industriais encontrem
nélas os maiores estímulos e para elas volv$, de preferência, sua atividade.
I
Abrindo estradas, navegando rios, pastoreando, agricultanão, saneando e povoando; transformando MS solidões da
terra. ignota em colossal oficina de trabalho, os grandes industriais brasileiros Rerão os construtores da· ação e fruirão
justa, natural e estável remuneração dI) seu trabalho e dos
seus capitais.
. :
Alta e patriótica missão lhes está reser,"~da: quebrar as
qua [1"0 paredes urbanas em que se asfixia: deperece e sofre a
alma da Nação e expandi-la - sã, alegre, pacífica, fraternal,
laboriosa e boa - até ás raia.:J extremas do território que esI
tamos ainda descobrindo.
Nessa obra colonizadora, de excelso patriotismo e de incomparável beleza, os paulistas irão, como sempre, na linha.
de frente e revivendo as épicas Bandeiras'l para mais alta

I.

.

.

'1

VOLU,ME vIl
I

I
I

-

98-

gloria da terra de Piratininga e mais nobre orgulho da Nação,
expandirão sua pujanca construtora por Goiáz e Mato Grosso
e farão desses Estados outros São Paulo.
Eis, Sr. Presidente, o que nos cumpre fazer antes de tudo
e acima de tudo - para manter a coesão nacional, para garantir a integridade do territ6rio, para valorizá-lo e defendê-lo, para levar ás bonissimas populat;ões do interior a realização das promessas repuhlicanas.
.
Entrego, Sr. Presidente, a sorte das minhas emendas á
douta Comissão dos 26 e a esta augusta Assembléia; a V. Ex.
e aos nobres Srs. Deputados agradeço a benévola at.enção com
que me ouviram. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador
é vivamente cumprimentado.)

7

o Sr. Presidente - Tem a palavra. para explicação pessoal. o Sr. Álvaro Maia.
O Sr. Alvaro Maia (Para explicação pessoal) lê o seguinte discurso: Sz·. Presidente: venbo cumprir um dever para com o Parl1do Socialista. e o Club 3 de Outubro do
Amazonas, a que tenbo a honra de pertencer, no desenvolvimento de alguns dos seus postulados.
O silêncio até agora observado, em face aos assuntos
aqui discutidos, proporcíona-me desculpas, perante os membros da Assembléia Nacional Constituinte, ao estudar, em
síntese, como explicação a emendas e á matéria que se contém no anteprojeto, a situação de meu Estado e respectivas
populações rurais, ou florestais para melhor definir, em relação aos máximos problemas da nacionalidade.
Na grande hora em que se modelam as normas fllf.nrll..<;
de nossa vida, desnecessário se me afigura declarar o profundo ceticismo em que a Revolução surpreendeu aquelas
massas populares, chicoteadas por uma depressão econômica
de muitos anos. E, ainda sob o flagelo, continuam a erguer
melancólicas interrogações, crentes, entretanto, na efetivação de medidas largas e eficientes, em seguimento ás primeiras providências dadas nesse sentido. Parece que está
crepusculando o regime discricionário: promulgada a Constituição, a reabertura das urnas expressará a vontade popular, e iremos ter a curiosidade de surpresas desnorteadoras. "Os objetivos da Revolucão de 30 - escreve o Sr. Ministro da Guerra, em documento transcrito nos Anais da Assembléia - de fortalecer o máximo espírito de nacionalidade, de regular a vida econÔmica do país, refundir as instituições do Estado e sanear a admirdstracão pública, não
foram infelizmente atingidos. O que sobreveiu a êsse nobre
c frustrado propósito foram as velhas manobras da poIíticagem local ... " E realmente. As antigas máquinas eleitorais
continuam montadas em muitos lugares, prontas para a barragem e Ob envolvimentos definitivos. Sem arregimentar discípulos, sem escolas de civismo, sem forjar pelo exemplo, ou
falta. de tempo, a mentalidade das gera~ões sacudidas pela
convulsão, como se poderia assegurar, sem lutas acerbas,
as suas diretrizes? Corno assegurá-Ias, se dispositivos constitucionais, permitindo transgressões, viessem ferir direitos de
qualquer Estado e seus cidadãos?
A lei, meditada e clara, não deve ter a maleabiliaade de
certos versículos religiosos, mut~veis ao sabõ:, dos intérpretes e da rabulagem; sorvendo o humus vivificador nos
~ostumes, na experiência, nos auseios do país, sem esquecer
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os imperativos decorrentes das últimas transformações politico-sociais, tem de fixaI' preceitos inchicanáveis, resistentes aos entrechoques de amanhã. Só pela confraternizaCão, pelo esquecimento dos golpes que não devem gizar cicatrizes e máguas em filhos da mesma pátria, e sob a égide de
uma. constituição que seja um templo comum e não a sinagoga de partidos desarvorados, é possível esperar um Brasil maior. Qualquer resquício de ódio ou de injustiça, qualquer ingerência dos poderosos sôbre os mais fracos, insUlará as baterias para endemias posteriores. Em discursos
atenciosamente ouvidos nesta 'Casa, ou pronunciados alhures,
dois vanguardeiros re.volucionários, os Sr5. Osvaldo Aranha
e Cristovão Barcelos, profetizaram, como augures que predissessem mistérios indecifráveis, acontecimentos funebres:
o primeiro que, se não ouvíssemos as lições renovadoras do
pref.énte, teríamos fiado, ou serzido, a mortalha do Brasir;
o segundo que, sem espírito revolucionário, na magnitude
definida por S. Ex., esta linda cúpola, por onde o sol nos
envia uma esmola de luz, será apenas a nossa tumba.
Eis aí, Sr. Presidente: a mortalha e a tumba!
Nessa hipótese, talvez não se cumprisse 9 funesto desígnio, pOI'que, segundo a exortação do Sr. Lemgruber Filho,
nas candentes palavras com que estonteou o conde Frola, os
soldados nos enxotariam daquí como indesejáveis. Seríamos
varrídos antes da mortalha e da tumba. De mim, penso que,
se não cumprirmos o nosso dever, vencedora será a previsão
do Sr. Lemgruber Filho, - e isso mesmo importaria num
tripúdio, numa saturnália sôbre cadáveres, porque estaríamos
civilmente mortos.
T~riamv5 pa:;:;uuo como uma corporação que fugiu aos
seus compromissos, por estas ou aquelas circunstancias, por apêgo excessivo a preconceitos enraizados em mais de um
século, por inovações inadaptáveis ao nosso meio, pelo olvido
das questões· essenciais que exige um Código de tamanha responsabilidade.
Não realizados os objetivos, a Assembléia Nacional desapareceria mecanicamente, mas a nacionalidade, no impeto dos
oceanos feridos, resurgiria em vagas mais fortps, na sequência de novas geracões refeitas de idealismo, na ação de seu",
!>ro-homens, nas energias que acordariam as mássas vigIlantes.
'renho a alegria cívica de ver que, em seu tiLulo XII, o
anteprojeto estuda a questão econômico-social, em várias modalidades, sobretudo no art. 11.7, que proíbe a usúra, 118 sôbre a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, :1 f 9
sôbre a rJrescricão das dívidas, :120 sõbre a socialização das
empresas econômicas. E tenho a alegria cívica de ver qu ~
tais medidas receberam emendas elucidativas, clareando o
a!lsunto, por parte dos nobres Constituintes. Consolidam lJ.S
esperanças dos homens da forja e da enxada. A revolução,
que acendêra um estopim em cada trabalhador brasiielro,
tem propiciado reais favores aos que se agitam nos grandes
centros urbanos. Pelo espaço curto de três anos, ou pela
necessidade territorial em que vivemos, não foi possível irradiar benefícios aos obreiros sitiados nas florestas, em numero global, apenas quanto ao Amazonas, de mais de 300.000.
O SR. VALDEMAR REIKDAL - Infelizmenté, a legislação
brasileira, foi feita para enfeitar estantes, porquê, até hoje,
em nenhum Estado, ela tem sido cumprida.
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O SR. ALVARO MAIA - Agradeço o aparte de V. Ex:.
Estou exatamente dizendo que sei dos trabalhos dll Revolucão, nêsse particular, nos centros urbanos. Dentro das florestas, que conheco perfeitamente, ainda nada veriftquei.
O SR. VALDEMAR RE1KDAL - A Revolução talvez quizésse reformar alguma coisa. Infelizmente, nada reformou.
O SR. AI,VARO MAIA - Alicérces humildes de orçamentos faustosos, viveram serppre plantados á terra, c, quando emergiam para defender o .país, ou sustentar o poder
contra ameacas surdas, foi sem o menor vislumbre de recompensa. Geo~raficamente. á primeira análise, não se pode ter
idéia dessa população disseminada, - de tal modo disseminada que os homens mais parecem sentinélas isoladas para
manter a inviolabilidade da terra.
A massa rural, não sómenLc do Amazonas, mas do Brasil inteiro, parece dormir, inciente de sua própria força;
no pabsado, as minorias dirigentes tiveram três aliados para
êsse moraemo - as endemias, a distancia, o analfabetismo,
ou seja a falta de saúde, cernando a resistência, a de transporte, impedindo a união, e a de instrução, chumbando-a á
miséria e á inercia.
Mas, Sr. Presidente, já se ouve o cla'llor crescente, já
se divisa a fumarada que anuncia as erupções. E, para que
elas que rompam do sólo incendiado, é miE'ter a Constituição,
mantendo os artigos ns. 124, 125 e 128 do anteprojeto, ampare o agricultor, mas o agricultor indefeso da leira e da
sélva, que vai cavando, em cada arremesso de enxada, a
grandeza da pátria. Se necessário se torna alegar faltas de
serviços, apresenta-se êle, e da~ mais concludenies, á ~ausa
renovadora. Seringueiros e sertanejos auxiliaram-na com os
meios ao seu alcance, desde 1924. até 1930. As figuras "~n
cedoras do movimento lembravam ídolos: os trens dos cara'vaneircs ~r:l...am a ativida.u~ TIú8 campos. Ficavam irias na
soalheira, ouvidos alertas ás promessas que se espalhavam,
como sementes de um mundo novo. Luiz Cari~s Prestes,
bandeirante puro da redenção que ia nascer, era recebido
triunfalmente com os seus companheiro~, nas dest~merosas
marchas pela iuterlandia brasileira.
Nem venho relatar a adesão desses homens humildes
ás rebeldias nativist3s contra autoridades liberticidas que
transformavam o poder em antros de caudilhagem. Seria ~e
montar ás nascentes da História e rememorar, em começos
do século xvn, emboábas e mascates; teria de recordar, mais
longe ainda, o assedio da "Troia Negra", epilogada na serra
do Cubatão, dois séculos após. E, cireunscrevendo o fato ao
meu berço, mostraria as reivindicações de Ajuricaba, 03 entreveras da Cabanagem, a derrota da Bolívia pOI' legiões de
~eringueiros.
.
É para os descendentes dêsses pelejadores que me permito chamar a atenção da Assembléia Nacional Constituinte,
trata-se de uma obra de equidade de brasilidade, de humanidade.
Não me referi, para não abusar da paciência dos
meus dignos colegas, á penetr-ação do interior, que tem, ainda
hoje, capítulos fúlgidos na colonizaç!\o do Amazona~ por mai~
de 300.000 nordestinos. Referi-me tão s6mente ás tentativas armadas, no intuito de comprovar o que o abandono
possibilitará a essa gente, cujo desespero transborda pela
amargura, cujas intenções aprÔam a outros rumos, sob a in-
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fhlência das (loulrinas vermelhas que subvertem até sociedades antigas e conservadoras.
O SR.. W ALDEMAR. REIKDAL - Os encarregados da propaganda dessa doutrina são os próprios que abandonam os operários.
O SR. ALVARO MAIA - Sr. Presidente: Visitando,
mais de uma vez, barracas de agricultores, tive ensejo de
ver- folhetos e cartazes em espanhol, bradantes pela reação
comunista. Um, então, era bem expressivo: operário robusto, musculoso, em andrajos, apoiado a um alvião, perto
da famflia em penúria, üom os filhos magros, cobertos
de farrapos; á porta do arranha-céu, que o faminto ajudou
a levantar, o gordo proprietário, refastelado num precioso
automoveJ, sob mil agasalhos. "Por que não reages?", eis a
legenda. .. Reage por ti, ao menos pelos teus filhos, e o mundu
será teu!".
Ora, em face a essa propaganda, que me abstenho de
comentar, com tantos homens desempregados por falta de
trabalho ou especiaIízacão técnica, (não digo de terra, porquê esta, pela imensidade inexplorada, inexplica o chômage) ,
com famílias inúmeras sem assistência hospitalar e medicamentosa, ninguém pode impedir a influência daquelas doutrinas, que prometem desescravizar o homem rural. Em
mais de um ponto do Brasil, as tangas substituem o vestuário mais rudimentar; crianças, em bandos errantes, sem escola, perdem-se pelas estradas; ha.nseanos, doentes de Chagas, verminolicos, paludados for-mam um sinistro carnaval.
Acusa-se a classe pensante - a impz:ensa, o magistério,
os escl'itores - de esventrar essas verdades, pO-Ias desnudas ante o País, e bradar por leis que estabeleçam providências contra os dilapidadores de orçamentos.
Quem, senao eles, IJuU~Z'á erguer c maio!' srit.o? Quem.
senão os representantes do Povo, mesmo convocados para
fins àeterminados, tem mais direito de esvurmar êsses aspectos desoladores do interior? Não compreendem despesas
suntuosas proteláveis, enquanto milhares de nacioIUl.is não
têm pão, ou vegetam em atasca1 de desgraças, envenenando
a raça no próprio nascedouro. E, se houvesse censura por
não estarem estas fr-ases besuntadas do ranço latino das leis
velhas, após um triênio de inexistência de legislativo, eu
respond~ria que falha seria a Constituição, cujos textos não
haurissem vigor na sociologia, na história, na crítica da hora
que passa. São as raízes da grande árvore constitut}ional.
O SR. KERGlNALDO CAVALCANTI - Se se fizer uma ConstitUição sintética, ficaremos tal qual estavamos. Os pais da
futura Conslituicão não desejam que elaboremos uma que
seja capaz de resolveI' êsses problemas.
O SR. ALVARO MAIA - Sou o primeiro a reconhecer,
a deferlder e a proclamar as realizações da Revolução a prol
do trabalhador, maximé dos centros urbanos: o Ministério do
Trabalho é a prova insofismável. Completando a sindicalização de classes, tivemos a 18 dêste mês, a lei que regula a
concessão de férias aos operários da indústria. E prova mais
frisante apresentam a Mensagem do Sr. Chefe do Governo
Provisório, Jiàa perante a Assembléia Nacional, e o relatório.
do Sr. Ministro Salgado Filho - "O Ministério do Trabalho
no Govêrno Provisório" Analizêmo-Ios. Em dezembro de
1930, logo após a vitória revolucionária, o decreto número
19.432 "fixava a vinda de agricultores destinados a traba-
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lhar no campo". Mas há números curiosos: em 1932, quando
a sêca improvizou bivaques nos arredores das cidade nordestinas, foram encaminhados até ao Pará 1.000 trabalhadores cearenses, e, para o sul, 4.433 flagelados baianos, ou
seja um total de 5.433, que tiveram o favor das passagens.
Nesse mesmo ano, P, sob as dificuldades do levante constitucionalista, refletindo-se de mil formas no exterior, entraram 34.683 estrangeiros, ou 11m excesso de 30.000 sóbre os
brasileiros destinados ao amanho do solo. É preciso ver que
não me adstrinjo aOs socorridos na sêca: vencida a calamidade, voiL3"ram ao;: l'espectivos sertões.
Até i 933, como se lê no Relatório do Sr. Ministro do
Trabalho, fOl'am dispensados 4.493 Mntos na localização de
trabalhadores nacionais. Louvado seja o Senhor! A minha
terra, o Amazonas, foi contemplada com 850 contos. Mas a
quantia é pequem:. para necessidades tão grandes. O próprio
Sr. Chefe cio Govêrno Provisóri'o reconhece a urgência de
melhor auxílio ao interior e ao obreiro que ai labuta. ao
afirmar naquele documento:
a aglomeração de braços em nossos centros
industriais viria ser fator de perturbaoão e constituiria ameaça para o trabalhador nacional e estrangeiro,
já localizado no Pais."
u

•

••

Os impecilhos só se removerão por meio de planos gerais, executados através de largos anos, por muitas administrações. Deveria ser responsabilizado o govêrno que os não
cumprisse. E êsses planos acham-se delineados pelo artigo
128 do anteprojeto, ao frisar que a lei estabelecerá um plano
~e colonização e aproveitamento das terras públicas e que
serão preferidos os trabalhadores nacionais.
o SR KR~t}!NALDO C.A_'1."....LC1~=-:Tr - Issü, aliás, üiiu ~e iaz
pelo trabalhador nacional. O trabalhador nordestino, quando,
premido pelas sêcas, se vê obrigado a deixar a terra nativa,
vai geralmente para os campos dos outros Estados e não
para os centros urbanos. O mesmo não se dá com a imigração estrangeir-a que chega ao nosso país desnorteada.
O SR. ÃL VARO MAIA - Agradeço o aparte de V. Ex.
Adiante, no meu discurso, tratarei do assunto.
Duvidam muitos de sua resistência organica. Sou um.
leigo, e peço perdão aos médicos, que se encontram na Casa,
da coragem de minhas frases.
O SR. KERQINALDO CAVALCANTI - V. Ex. tem autoridade
para tratar do assunttJ, porquanto os médicos versam a matéria constitucional com maior proficiência, talvez, do que
nós, bachareis.
O SR. ÁLVARO MAIA - O nobre Deputado deve conhecer o aforismo dos romanos, que davam sempre belas lições:
"Os êr:oos dos bachareis ficam arquivados nos autos, mas
os dos médicos vão para as sepulturas" (Risos). Daí o meu
medo.
Não sei, entretanto, de homens, que mal alimentados por
falta de organização, possuam resistência maior. O operário estrangeiro daquelas regiües. subordinado a horas certas
de atividade, nutre-se bem, defende-se melhor, e opera em
casas abrigadas. O seringueiro, o balateiro, o castanheiro,
sustenla!!do-se irregularmente, passam dias e noites expostos ás intempéries, rl)m os sentidos alertae ante ;lS ameaças
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que os rondam, comuns á natureza inviolada. Obedece o estrangeiro á modalidade de labor em que se especializou: o
nacional, violentando selvas sem caminhos, confundindo-se
com as próprias ágllas, enfrenla obstáculos inesperados, vários num s6 dia, e improvisa e domina todas as profissões.
P6de ser indomesticado, rebelde até á barbaria, mas nunca
indolente e fraco êsse homem que se considera abandonado
pela sua pátria, mas é o maior defensor dessa mesma pátria. (Muito bem) Não blasona, não bravateia, não quixoteia: aga na oportunidade, feroz e indomável. Limpa, destoca a vereda por onde OS mais felizes avançaram depois.
\V'alcott, cientista nQ.rte-americano, que dirigia o hospital Candelária, em Pôrto-Velho, combateü essa aopregoada
fraqueza. Verifique-se o inverso - o organismo mais atlético, mais hematosado, sob a succ-ão dos ancílóstomos, sob
~ dansa dos 'hematozóri05, sob os cintos de aço das polinevrites, e veja-se o molambc que daí saírá, inc8iPaz do menor
esforço. E o falecido presidente Teodoro Roosewelt, ao observar a tenacidade dos canoeiros na passagem do rio das
Dúvidas, não se conteve e falou:
"E dizem que os brasiJeiros são indolentes ...
Um País que possue filhos como estes (e assim falando, apontava os trabalhadores presentes) está destinado a ir mUll,o longe".

"A construção da linha teiegráfica de Cuiabá ao Madeira, por exemplo, levada. a e.feito exclusivamente com trabalhadores nacionais, representava, na opinião daquele estadista, um esforço s6 excedido pelo que foi empregado na
abertura do canal de Panamá".
O General Rondon testemunhou estas palavras, que se
,,·c:n ne livre "MissáQ-Ri)nnon", publicado em 1916. Como
des-prezar homens dessa têmpera e substituí-los por chinêses, assírios, que servem para corv~jar as pequenas profisSões nas grandes cidades?
O SR. KERGINALDO CAv,ALCA."';TI - Aí está a razão dõ meu
aparte. Eu queria dizer que os nossos trabal'baáores sobretudo os do Nordestes, vão, ao Mo da sorte, para o Amazonas
Ou para São Paulo, afim de cultivar os campos e não para
ocupar os centros urbanos e industriais, como acontece com
3 colonização estrangeira.
O SR. RENATO BARBOSA - P6de ser que isso suceda no
Norte; no Sul, não. Fal;amos justiça á colonizaoão estrangeira. Devemos grandes servi<;os á secular colonização de alemães e italianos.
O SR. KERGINAWO CAVALCANTI - Não contesto isso. Acho,
apenas, que devemos proteger o trabalhador nacional.
O SR. ALVARO l\IA:fA - O meu fim não é atacar o estrangeiro, mas defender o nacional. Atacar a jmi~ação seria
verdadeira 10ucura.
Quando os antro!1ólogos anunciam para tempos não
muito remotos a solução do problema negro, dissolvido e
subjugado pelos ramos étnicos mais fortes, como vamos
criar novos atrope)os, fatais num país de lati:fúndios, e que
em vez de joeirar os imigrantes, antes os aceita sem princípios seletivos e os reune em concessões? A Amazônia, em
cujos nativos os antropogeógrafos japoneses querem encontrar a famosa mancha mongólica", é abjeto de propaganda
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especial no oriente: será talvez, ao envés do "paraíso verde''.
do "inferno verde" dos artistas, o paraíso aJ!la~elo. O professor Miguel Couto, nome que to~os _os bra::nl~lros s~ acOstumaram a pronunciar com admlraçao e carmho, dIssecou
magistralmente êsse problema.
Basta que o Perú remova a muralha dOE Andes, furando-a por uma ferrovia. A viagem ol'Íente-asiático para a
Amazônia será. uma réLa.
Preconizando o 3Iproveilamento do nacional, o resP2itáveI cientista Roquetú-Pi'lto, em seu últitllO livro "Ensaios ~e
Antropologia Brasiliana", assevera que "êm cem estrangeIros trazidos a pêso de ouro, cerca da metade, ou se, sejam uns sessenta, nO máximo, permanecem nos campos. A outra metade. ou, na melhor hipótese, uns
quarenta, aqui trazidos para "criar" a riqueza, vão
para os centros utbanos "consumir", ou, quando muita,promover o cirouito da riqueza".
"A metade, ou mesmo a terça parte do que hoje
:>c gasta com ínâ(]'('(v;ão estrangeira, seria o necessál"io para preparar a imigração nacional, quando ela
não puder ser evitada....
:'io Amazonas, a "'riqueza" tem sido criada quasi exclusivamente pelo nacional: é o agricultor, o vencedor das florestas e aguas. (Muito bem.) O estrangeiro exerce as pequeuas profissões nas cidades, ou, quando muito, vai buscar em lanchas, no comércio de regatão o que o nativo produz, lavrando o sólo. É o corsário fluvial, em zonas em que
todos são operários, qller patrões ou seringucjros, proprietários ou simples pescador.es.
E, por que, Sr. Presidente, chegamos a esta vergonha, a
este abandono dos nossos irmãos da selva, do campo e da
oficina? Nenhum valor têm o:: meue ::,:-õ.;.mcntvs. (NÚij
apOiado). É o dI'. Roquelte-Pinto, insuspeito nas suas deduções, pois, nessa mesma obra, defende, na parte fina!, o cruzamento entre os brasi1eiro~ e japonêses, tanto sob o ponto
de vista da antropologia, como talvez da· própria mistura e
incorporação desses imigrantes ao sangue americano, é o
Sr. RoqueUe-Pinto quem responde:
•A política do povoamento foi sempre baseada
em máus expedientes:
1° -

Trucidou o indio;
Importou negros escravos, o que foi uma
necessidade, mas os deixou absolutamente embrutecidos;
30 - Mandou buscar, a peso de ouro, gente branca, sem escolha, nem fiscalização, entregando-lhe, desde logo, um capital apreciavel, terra, casa, ferramenta.
assistência;
4°. - Abandonou á triste sorte de sua indigência
os melhores elementos nacionais."
2° -

Apoiando-me a conceito de tamanha valia, não me ani.
ma aversão ao imigrante. Seria um contrasenso, reprimível
ao primeiro olhar. E' inegável o extraordinário vigõr com
que tem acionado o nosso progresso. O que me revolta, e
deve causar piedade e curiosidade aos pr6prios estudiosos de
além-mar, é a assistência desvelada ao ádvena e a repulsa
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descaridosa do nacional, cujas qualidades não foram experimentadas. (Muito bem. Palma.~.)
O SR. VALDEMAR RElImAL - Posso declarar a V. Exque certa vez pretfmdi incorporar-me a uma corrente emigratória para prestacão de servico, mas o funcionário da repartição declarou-me, peremptoriamente: "Você não pode
ser incorporado porquê é brasileiro; não tem direito."
O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - Naturalmente que, sendo
brasileiro, não poderia ser incorporado como imigrante.
O SR. ÁLVARO MAIA - Estabelecida a proporção, tem
sido para os nossos estadistas quasi o que os selvagens foram
para os colonizadores.
Falho da mais simples orientacão, êle vae causando inconcientemente, com a atenuante de nunca haver recebido
ensinamentos práticos, enormes danos ás nossas reservas
econômicas. O imigrante incide no mesmo crime, certo de
impunidade, - impunidade de que também usavam e abusavam famosas missões estrangeiras, rotuladas de científicas,
até a barreira do decreto n. 22.698, de 11 de maio da 1933,
que incumbe o 1\Iinisterio da Agricultura de fiscalizá-Ias
convenientemente.
E' inconcebível s6 agor~ tenha surgido o Regulamento
da Caça e da Pesca, após 112 ano~ de emancipação. Espécie
alguma poderia escapar á guerra constante que lhe era movida. Mares, rios e lagos nunca sofreram o necessário policiamento. Nas florestas, a mesma devastação; copaíbais,
balatais derrubados, par:!. o ganho de um dia, quando poderiam ser fonte perene de lucros, desde que, por processos
de defesa, se salvasse o vegeial. Combustível para fornalha~,
plantas oleaginosas e medicinais levadas pelas aguas, á margem d::.s ccrrcntçõ.. O ârbvllcf~iü slsteri"táticú, ã úestruic;ãü
implacável nessas imensidades inatingidas pela instrução e
pela lei, verdadeiros ángulos-mortos do país. A "Terra de
ninguem e de todos", a "Casa da Mãe-Joana", onde excursionistas destruiam garçais a tiros para contrabandear as penas,
sob pretextos de pesquisas naturalistas.
A miséria em que se arrasta o trabalhador brasileiro deriva, em grande parte, da ignorancia. Não o ensinam a aproveitar o próprio meio em que vive: nenhuma cultura.
nenhuma base para enfrentar a natureza. Mugiques tropicais, transportam para a nOSi'a terra as isbas siberianas. A
mortalidade infantil, resultante da falta de educação, enche
os quadros estatísticos, 50 %, 60 % ! Assombroso num país
que suplica por braços de todas as cõres. todas as raças! E,
por falta de assistência, há IMalidades, como definiu alguem.
em que se nasce, se morre, mas não se vive.
Um higienista, o DI'. Xavier Bezerra, comunicou ao
iO Congresso Brasileiro de Proteção á Infancja, relalivamente aos altos rios do Acre:
"A criança é menos que filho e pouco mais que
qualquer cria de casa: cão de guarda, ou caca, môno
ou ave de estimação. As crianças indígenas têm melhor compleição organica."
Que esperar dessa pobre gente? Fetos que não brotam
por inviabilidade, por desnutrição das mãis, crianf;as qUE.l não
se alimentam, jovens sem escolas, moços sem profissão, homens maduros sem trabalho! Nos povoados, ainda há escolas
com programas urbanos, cegos ao ambiente, hinos patri6tí-
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cos, declamações - "[íris so-:dados da pátria amados" -, e;n
lábios que as endemias descoraram. Que benesses nao
derramará o art. 110, do antrprojelo, se realmente for cumprido quanto á proteção á maternirlade, á infancia, á juventude I
Não raro sob o guante de emprêsas leoninas, os trabalhadores, em ~ais de um ponto do Brasil, não são pagos em
cédulas êorrentes. Recebem em vales de curso forcado, para
compra forçada de mercadorias em armazens das precitadas
emprêsas. Foi para impedir abusos dessa monta qll~ a Constituição do México estabeleceu no art. 133, parte X:
I

I

"O saiário deverá pagar-se precisamente em
moeda de curso legal, não sendo permitido fazê-lo efetivo com mercadorias, nem com vales, fichas, ou qualquer outro sinal representativo com que se pretenda
substituir a moeda".

, Em outros trechos. os operários da selva sabem da existência do poder pelo agente fiscal: vai cobrar o imposto,
ás vezes acima da capacidade tributária, e, si o não recebe,
cumpre o dever - a execução, a ruína, a indústria das
multas.
É preciso conhecer a agonia indefinível do interior de
certos Estados e impedir que os lacos vermelhos da revolução, desatados aos pescõços em novembro de 1930 e guardados para alguma eventualidade, vão drapejar no tôpo das
lanças, conduzindo multidões esfaimadas de justiça. Deve-se
ouvir o povo humilde, para que não faça a sua revolução.
I
Nesta encruzilhada, em que procuramos marmorizar
!Mia~ p~T'~ I) fl1turo e não necrológios ao passado, é mistér
se reconheça êsse panorama sério do interior brasileiro, e
tracemos princípios sólidos, pelos quais se possa reger a
distribuiCão das terras, o auxilio ao trabalhador pelo preparo
técnico, instrução e higiene. Sem essas ob:rigacões, teriamos contribuído para orgallizar o "estado parasitário" de
LeDine, condenado ao raquitismo e ao aniquilamento. As
multidões acorrentadas á semeadura do sólo, á exploração
,das florestas, ao barulho fabril, aos próprios quartéis e beilonaves, voltam os olhos para êste recinto e estão convenciidas de que os seus mandatários jamais lhes tentariam impor
;uma constituicão que não pudessem cumprir. Demais, a opi:nião brasileira não decorre do exclusivismo dêste ou daque:le, desta classe ou daquele partido, não decorre somente das
icidades litoraneas, ou das capitais distribuidas aqui e alí,
;nem das manifestações partidárias, revolucionárias ou deJcafdas. Não, senhores! Ela borbota, borborinha, turbilhona,
:!1essa população extroordinária, que ignora, como um Anteu
:lDgênuo, que a fôrça está aos seus próprios pés, - nas es:co!as, na juventude, nas fábricas, nos laboratórios, nos quartélS, nos arsenais. Todo código que, eivado de teorismo vago,
despresasse essas verdades, teria as folhas rasgadas em
bruv..
i
Vejamos, agora, o braco ameríndio. DerrubadD o regime
: colonial, que se notabilizou em arcabuzar e perseguir o selvagem, explorando-o indecorosamente como fonte de renãa,
oom protesto único dos jesuft'as e alguns beneméritos do
tempo, José Bonifácio, na sessão de 12 de Maio da Assembléia C!>nstituinte, em 1823, estudou patrioticamente a questao. FICOU em bôa-vontade, porqu~ o govêrno imperial não
executou as idéias do estadista.
I
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Dava-se a mesma brincadeira de hoje com os congressos
de educat;ão, de higiene, de proteção á infancia e outros
iguais: fala-se, discursa-se, passeia-se, levantam-se proposições e conclusões. E ficam em conclusões e proposiçõesl
Durante o império - atesta um grande indianista, o coronel
Alipio Bandeira - "só duas vezes o govêrno brasileiro enc,arou o problema no seu conjunto e com espírito liberal"'.
Foi em 1831 e 1845, revogando as uka.~es de D. João VI
e formulando regras para as missões de catequeses.
A minha província, o reduto mais numeroso de índios,
como ainda é atualmente, dependia do Pará. Emancipada,
descrente do poder central, iniciou a catequese civil em 1875,
pela colonização do Puros, por intermédio do infatigável sertanista Labre. Iniciou como devia ser - colonizando. Que
se fazia na capital do País?
Em Novembro de 1889, por decreto n. 7, o Govêrno Provis6rlO entregava aos Estados serviço de tantas despesas.
?.-eltou-o sem resultado, na Constituinte de 1891, o Apostolado Positivista.
E continuamos assim até 19:10, quando o ministro Rodolfo Miranda, inaugurou dias melbores para os meus admiráveis irmãos da selva, libertando-os, redimindo-os.
Corno demonstrou o indianista precitado, os índios ...
O SR. CUNHA MELO - V. Ex. dá licença para um
aparte? Deve-se ao govêrno de Nilo Peçanha a verdadeira
legislação sObre índios no Brasil, legislação que começou a
incorporar os índios á civilíza<;ão, á humanidade. (Muito
bem) •

O SR. ACúRCIO TORRES - Com Rodolfo Miranda no Ministério da Agricultura.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Estou ou.....indo com muita
aten<;ão o formoso discurso de V. Ex ....
O SR. ÁLVARO MAIA - Bondade de V. Ex.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - .,. e permito-me, assim,
lembrar o trabalho dos religiosos em Minas. É uma obra admirável realizada no vale do Mucurí e em outras regiões,
na catequese dos índios.
O SR. CUNHA MELO - O orador já fez referência, embóra ligeira, aos jesuítas.
O SR. ALVARO MAIA - Referi-me aos jesuítas quando
falei da oposição contra êles movida no tempo colonial. Não
me foi possível tratar de suas realizações. Agradeço, portanto, o aparte do nobre Deputado, que prova muita generosidade em ouvir-me.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Justiça.
O SR. CUNHA MELO balho dos jesuítas.

O orador, repito, já citou o tra-

O SR DANIEL DE CARVALHO-Essas realizações não foram
s6 dos jesuítas, mas também de outras órdens religiosas: Ol!!
franciscanos, por exemplo.
O SR. ALVARO MAIA - Perfeitamente. Na minha terra, o Amazonas, ainda continúa êsse trabalho, através das
m13sões salesianas, beneditinas ..•
O SR. LEANDRO PINHEIRO - Salesianos e outras 6rdeUl!l
religiosas, como as dos franciscanos e dominicanos.
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o Sft. DANIEL DE CAflV..\LHO - Assim também em Mina~.
O SR. ALVARO MAIA - Como demonstrou o indianista
precipitado - dizia eu - os índios estiveram em abandono
durante :102 anos, o que, em suma, ainda era um bem, pois
as cartas-régias só refletiam ódio e intolerancla.
Ora, de 1910, para hoje, milhares de selvfcolas foram
recrutados á civilizaoão pelo esforço prodigioso de religlol'os
salesianos ou outras ordens de particulares, de missões federais, especialmente nos rios Negro e Madeira. Neste, um
bandeirante moderno, Manuel Lôbo, conseguiu aman;,;al' parintintins, índios fortes e corajosos, julgados indomesticáveis, campeadores de zonas riquíssimas, abrangendo milhares de quiIômet~os.
Não irei causticar a Assembléia Nacional em tôrno a essa
tese multifOl'me - o selvagem, o seu heroísmo, os seus predicamentos, os seus defeitos. Resta dizer que, ap6s tantos
assassínios, tantos incêndios, tantas cobardias dos civilizãâos,
ainda o possuimos como há quatro séculos. Procuremos corrigir o érro. Já nos explicou o Sr. Assiz Brasil que errar é
dos homens; perseverar nos êrros é dos bêstas. Deixemos de
"trucidar" o índio.
Na tentativa de incorporá-Ia definitivamente ãs fileiras
dos trai'alhadores nacionais, a Bancada Amazonense, atendendo a um justo apêlo do Instituto Histórico e Geográfico de
Manáus, ao qual se deve a inspiração da Emenda n. L 193,
que óra tenho a honra de defender, consubstanciou a legislação federal sÔbre o assunto, maximé o que se contém no
Decreto n. 5.484. de 27 de Junho de 1928, emancipando. em
seu artigo 10, da tutela orfano16gica, todos os que nasceram
no' teM'itório nacional, qualquer que seja o grau de civilização eJií qu~ Sê encontrem. Já p.m 1911. pelo Decreto numero
9.214, de 15 de Dezembro, de autoria do Sr. Pedro ãe Toledo
se regulamentára a matéria, emb6ra atritando, de certo modo,
com a legislação de terras estadual.
Realmente, sob o fundamento de existirem índios localizados, a inspetoria federal impede que, em áreas extensas,
se apl'oveite o produto extrativo: apodrece á chuva ou ao
abandono, sem favorecer o trabalhador civilizado, qUb Se
insúla nas invernadas sem meios de vida, e fere a receita
pública. É um problema que merece melhor estudo. Existem
milhares de ameríndios catequizados, alguns at.é senhores de
profissões técnicas. como se dá no Rio Negro, com as missões salcsianas. Torna-se mister distribuí-los em lotes de
terra que lhes pertençam, ou em núcleos populosos, quando
especializados em profissões outras. Essa distribuição é
aconselhavel pelo nosso maior soci6logo - Alberto Tõrres.
"Não

vejo,

contudo

explica o cinzeladoI'
como 1'Je possa depositar confiança em sistemas educativos que mantêm os
selvagens isolados em colônias, em contacto exclusivo
com eclesiásticos ou com soldados, sem o convívio de
um meio social ordinario, onde adquiram os hábtos
e a prática da civilização, que se não aprendem por
tradição, e são, entI'etanto, a base dos costumes e do
sahel' elementar da vida."

d' A Organização Nacional -

A emenda firma-se á legislação federal. á experiência e
á3 idéiac de um pensado!" ds. grandeza de Alberto Tôrres.
Dema1s, ao solucionar uma questão prática, redime o bras i- .
leiro.

-

109-

o Sa. ·CUNHA MELO - Já um Decreto do Sr. Washington
Luiz, de i928, distinguia os índios em quatro categorias e
aconselhava as providências que V. Ex. tão hrilhantemente
está preconizando.
•
O SR. ALVARO MAIA - Dessas calegoriJls s6 se anroveita propriamente o qua.!.to grupo.
O Sa. CU:-;UA MELO - Aq1lp.les CjU~ j;ã'O assemelhados aos
civilizados.
O SR. ALVARO MAIA De acordo. tles arrasl"astam-se nas selvas, ou vieram tangidos para a civilização
pelos milagres da catequese: deixá-los sem proleçãu, depois
de catequizados, importa em deseducá-Ios e .rebarbarizá-Ios.
Seria melhor, então, que ficassem como estavam, entregues
aos próprios cOstumes e ás festas da puberdade.
Repubiicano adstrito ao presidencialismo, temo mais a
crise de homens que as modalidades do regime: a todas as
correntes democráticas c&.bem amplos, indiscutíveis direitos
de opinião, de aspiração do poder, uma vez que obedeçam a
rijos programas de ordem e ação social. Em contrário, seria
o marasmo, próprio das nações valetudinárias, que, no estertor e na decrepitude, relembram saudosamente o direito divino, a peruca e os punhos de renda. A nações adolescentes, Que inauguram o ciclo americano na História e sagr<im o
;;onbo de fé e emancip~.yão que Rodó desfraldou á juventude
do continente nas páginas brõnzeas de "ArieE", a nações
adolescentes não se amolgam essas displicências, mas os
tumultos que movimentam as usinas e geram a potência.
Assim, não foi passageiro o encanto que me produziu
d Carta Pastoral de D. João Eecker, quanto á autopsia da
atualidade brasileira. Depois de referir-se ao integralismo,
que lhe merece profundas simpatias, escreve o ilustre arcebispo de Porto Alegre:
"Mussolini, na ltália, reformou sua pátria pelo
estado totalitário, tangendo, harmonicamente, as cordas mais senslveis do coração do seu povo: a latinidade, indo até Romulo e Remo, e a religião católica,
cuja séde se acha em Roma.
"Hitler, o grande remodelador da Alemanha, que
salvou sua pátria das garras do bolchevismo, criou
o estado totalitário, a-pelando para o sentimento radical do arianismo e implantando a cruz suástica nas
instituições públicas ...
" . .. O Estado brasileiro teve ter por fundamento
a lídima brasilidade e a catolicidade."
Sr. Presidente: a cat"licidade já foi e será objeto de estudo de colegas eminentes, e não é meu intuito agitá-la
nesta seriação de idéias. Desejo prender-me apenas á primeira parte, á "Iídima brasilidade", que, na opinião de
D. João BecÍl:er, é "a resultante do espírito e cooperação de
todos os que merecem () nome de brasileiros". Acrescento
que brasilidade, herdando tradições, é nacionalização por
defesa concreta de nossa gente. Mas, em mais de um trato
do país, bra.!!:lidade há sido um rabucado verbal, invetivação
aos que trabalham. achincalhe aos adversários vencidos.
Quanto â minha Gleba-Verde, essa brasilidade tem existido, sim, mas na consciência de cada um, quasi sem coordenação do poder central. Brado contra isto há dez anos.

-110 -

Trata-se de uma região com cinco fronteiras, inteil'3.mení.e cintada pela Guiana Inglesa, pela Venezuela, Colômbia Perú e Bolívia, com rio aberto a navegação internacional'. Impõe, por êsse motivo, o clU'inho e a vigil:mcia federais, nas esferas que lhe compelem, l'cspeHando a autonomia do Estado.
O seringueiro enfrenta as inundações, sem pedir a ninguém, para que não enfraqueca mais, e porquê a experiência já demonstrou a inutilidade de tais apêlos, raramente
ouvidos. (Uma vez, como disse o meu colega de bancada
Dl'. Alfredo da Mata, a Paraíba socorreu-o e, por gratidão,
o nome do Sr. Solon de Lucena, então presidente, figura na
maior escola profissional do Estado). Resiste, batalha: perde-se a colheita por falta de transporte ou encarecimento de
fretes, ou ainda á carência de máquinas beneficiadoras, que
se enferrujavam nos dep6sitos ministeriais, no Rio de Janeiro. No entanto, êsse mesmo seringueiro afasta-se da famma, vára a floresta vinte, trinta dias, á pr6pria custa, para
atender ás chamadas do sorteio militar. Brasilidade é desinteressar-se por uma região opulenta, para a qual, já no
parlamento do Império. Tavares Bastos clamava pela atenção do govêrno? Vejamos a questão da defesa militar naqueles extremos do Brasil. Após a Revolução de 1930, foi mandado para as fronteiras da Bolívia, então abandonadas, um
contingente de 20 praças, a instancias do capitão Aluísio
Ferreira: do outro lado, em Puerto-Sucre, em Manõa, a Bolívia mantem companhias, a cujos soldados são distribuídos
ensinamentos agrícolas, e as sínteses da constituição de seu
país. E um sociólogo boliviano, .o\rdenas, se me não engano,
publicou um livro sObre sua gente, intitulado "Pueblo Enfe:omo" I Que diremos de nosso país? Nessa mesma
fronteira, os portugueses construiram, em f 760, o forte do
Príncipe da Beira, guarnecendo-o de pesados canhões. A
êsse tempo, o transporte era em barcos, ou a hombros e
sirga nas cachoeiras, gastando-se meses de viagem a vp.ln
e remu.

Para' o extremo norte,. a mesma desordem. A caminho
da Guiana Inglesa, cujas fronteiras são guardadas por fôrcas
coloniais, temos um pequeno contingente, numa casa desconfortável, - o Forte de S. Joaquim.
Nas linhas com o Peru, fiscalizadas, ainda em f933, pelo
general Almério de Moura, quando estourou o conflito de
Letícia, há também um descampado, que se denomina Forte
d~ ~abatinga.
É bom ouvir

a opinião de estrangeiros ilustres, citadas
por Allle..rto Rangel em "Sobolos Rios que Vão":
"D'Orbigny foi te5temunha de uma orgia e mascarada horripilante de Ticunas pelo meio do casario e
fortim desmantelado. Paulo Marcoy entreteve-se em
cOllversação com o comandante, um gordanchudo, em
camisa e cerôlas, de trunfa e pixaim grisalho; perante
figura tão pouco marcial, cinco ou seis soldados lavavam roupa, á vista de uma guarita inutilizada e de
quatro pedreiras mareadas. O casal Agassf:, sorriu do
poder dessa praça em que Monnier consignou, como
exclusivo resquício de artilharia, um canhão antigo
aos pés de seu reparo desencarretado.
Em f90S, Tasso Fragoso, para gratificar de uma
olhadela o reduto famoso, teve que fazer roçar o caminho ás vergonhosas ruinas desse dsegraçado posto
de fronteira e banzar para o término-tapera!"
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A guarita, segundo as últimas infol'macões que pud~
colher. foi arrastada pela "terra-caída" e pelas enchentes ...
Ainda há mais, Srs. Constituintes I Devido á falta de
policiamento nas fronteiras, o ouro, que se começa a explorar nos garimpos do Rio Branco, é canalizado para a Guiana
inglesa e vendido em Georgetown. A devastacão do águano, preciosa madeira de exportacão, ao longo do Javarf, na"
fronteiras com o Perú, exportada Mmo pl'üduc;ão peruana,
desfalca as nossas reservas flm'estais. Uma vez, foi solicitado ao Ministério da Agricultura um veterinário para estudar uma epizooÍÍa que dizimava a gadaria no Rio Branco. Perderam-se milhares de cabecas, o mal foi vencido
com remédios caeeiros,e o técnico ficou em promessa.
Quando Se verificou a derrocada econômica que desarticulou a indústria da borracha, alicerc;ada cOm capitais
genuinamente brasileiros, levantou-se um apêlo para qUf>
o govêrno federal, então em quadra desafogada, desse meio!>
para que os seringueiros permanecessem em seus po~tos.
Note-se que a colonização da Amazônia, desde os arredores de Manaus até o poyoamento dos seringais nos altos
rios, foi produto exclusivo da iniciativa particular.
Que providência!" deu o Govêrno Federal, no determinismo da brasilidade? Decretou o exodo, tendo mandado
fornecer passagens gratuitas a quantos pretendessem ahandanar o Estado. que não estava sob peste, guerra, ou calamidade similhante, mas apenas se estorcia nas angústias de
uma crise sem igual.
De uma feita, eu subia o rio Amazonas, a bordo de um
navio inglês, pertencente á "Booth Line": o piloto, oficial
de submarino na grande guerra, levou-me á casa de commando, onde me mostrou o mapa da gigantesca artéria fluvial, em pedaços que, reunidos, formariam metros de papel.
Fôra levantado cuidadosamente milha a milha, obedecendo
a pormenores ne enchentes e vazantes e, o que Se torna
curioso, servia de consulta, pelo menos até poucos anos passados, aos navios nacionais.
Mais: foram estrangeiros os primeiros aviões militares
e comerciais que desvirginaram os espacos daquêle mundo
verde, continuamente percorridos por peruanos e colombianos. A Amazônia peruana acha-se separada de Lima
pelos Ande". mas está em comunicação há muitos anos, por
via aérea, a Amazônia boliviana também se liga ao centro
do país pelo mesmo procesS<l.
Entre nós, começamos a ter esse serviço em Outubro
de 1933 por mllio de hydro-aviões norte-americanos, mediante boa vontade do Sr. ministro da Viação. Por que não
esiender o benefício ás fronteiras por aparelhos militares?
Brasilidade! Em 1923, Samuel DcMa, da Falange de
Belisário Pena no saneamento da l'aca. assim se dirigia ás
repartições matrizes, no tocaute ao mal de Ransen:
"Rá 20 .ou 30 anos. de 1895 a 1913, houve a
morte de 29 leprosos, um e meio por ano, insignificante numa população de milhares de habitantes.
Estaria jugulado o. mal, se fosse amplamente como'!tido" .
Foi combatido, sim, porém, com as poucas armas ao aicance das autoridades estaduais. Menos de 40 anos, e 03
gráiicos ostentam mais de 2.000 casos, muitos prOCedGULt;S
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dos paises vizinhos. Em vários outros Estados, a situação é
idêntica e até mais apavorante.
Para. finalizar: após a Revolução, e ainda sob reclamações de trabalhadores, as autoridades verificaram que dezenas de crianças brasileiras, residindo em território brasileiro, na ilha do Aramassa e vizinhanças, atravessavam a fronteira para frequentar escolas peruanas. Iam suplicar ao estrangeiro, em idioma div';rso, o que não encontravam no
.
pais nativo.
Relatando tais fatos, em meio de tantos outros intuilo
algum me não move que O de comprovar minhas assertivas
a favor do trabalhador nacional, máxime nas paragens lindeiras. Sei que o amparo é difícil, tão grande se nos afigura aquela terra moça, mas o remédio existe.
Se não houver a nacionalização da Amazonia, pelo aproveitamento do brat;o que lá se aclimou, OU fôr levado de outros pontos de nosso território - e neste último sentido, há
uma patriótica. emenda da bancada baiana, brilhantemente
justificada pelo Sr. Artur Neiva, - talvez certos perigos nos
aguardem. Em sã consciência, penso que serão removiveis os
perigos da guerra de conquista! Em 30 anos, nossas população terá duplicado, e não é! aconselhavel guerrear países com
80.000.000 de habitantes dispostos á luta. Além de tudo, as
nações européas serão obrigadas a restringir ao pr6prio terrti6rio as suas ansias belicosas.
Por· que, entretanto, tião evitar, desde agora, os demais
perigos? A diversiljade da :Ungua? O nucleamento de massas
oriundas de povos expansionistas? As concessões a sindicatos
do imperialismo estrangeiro? Louco é o marinheiro que presente a borrasca, e s6 se defende quando atingido.
As opiniões valiosas devem abrir-DOS os olhos. Em 1919,
Rui falava aos operários, vergastando a politicalha:
I •

··0 BráSíi nuo é )56 um bn.ld!o, n.h:mdcnaàc ás e:!pe-

riências e avidezas dos aventureiros nacionais: é uma
prêsa voluntária, oí~recida ás liberalidades e intrigas
da absorpção estrangeira."
i

Mais ou menos igual é o pensl1mento de João Ribeiro,
quando sitúa o Amazonas fóra do Brasil brasileiro. E é O de
i
Afonso Arinos:
I

"Ocupando a 15~ parte da superffcie sólida do planeta. teremos que dar conta dêste vasto patrimônio á
humanidade. E seremos desapropriados dêle por uma
iei inelutável de J\lstiça histórica, se a nossa incapacidade nos conduzir â falência, no govêrno autõnomo de
I
nós mesmos."

o Sr. Tristão da Cunha, sociólogo iIlústre e educador de
alevantadas credenciais, não temE: a desanexação de algum
trecho do nosso território: aconsl.~ha-a.
i
"O atual govêcno - escreveu em Dezembro de
1930 - seguindo leia política bem orientada e de ahsoluta economia, poderá, no fim de quatro ou cinco anos,
ter restaurado o nqsso crédito e posto alguma ordem
na vida interna do IPaís. Conseguido isso, teremos que
continuar a trabalhar para viver- e pagar os juros das
nossas dívidas. Porque não recorremos, pois, ao outro
alvitre, vendendo ai extremidade setentrionai do Ama-
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7.onas, qllasi inteiramente deshabitada, aos Estarlo!!
Unidos, para com o resultado dessa venda pagarmos aR
nossas dívidas e organizarmos o progresso do pail';?
A América do Nort~ está hoje regorgitando de capit.aiR,
que não encontram, nem podem encontrar COIOC;)I;fi.o,
darJa a miséria reinante no mundo, e não teriam a menor dúvirla em fazer o negócio."
Um preceptor de juvenf.udf.;, o Sr, AntóvlIo ViAira, "r'l)testou, com altaneria, declarando que os amazonenses, i'~lll';
contprraneos, reagiriam a semelhante propósito, E eu rlir'ei
flue, se num momento de angustia geral, fosse necessário vender o Amazonas septenLrional aos Estados Unidos, e não nos
atendessem, ou fossemos vencidos em nossos protestos, perliriamos que vendessem o Estado inteiro, porque, pela evolução
qUfl n ingl1pm pode deter, 011 sofismar,
realizarfamos mais
.;edo o sonho rle Humbolrlt. quando batisou aquela J'pgiiio
como sendo a reserva da civilizacão, e correspondido ás pr'flor'ias palavr'as do RI'. Getúlio Vargas, quando, há n(}W~O
f.cropo. em Belém, disse que o vale não era mais o sonho rio
Eldorado. mas que dalí, em breve prazo, desceriam. pAlas
artérias fluviais. tonas as reservas da agricultura (~ ria indústr'ia para abarrotar os mercados do mundo.
O SR. LEANDRO PINHF:IRO - Peco licença para uma ohservação: na part.I) em que V. Ex. diz que os amazonenses saheriam protestar. afirmo que não só êles, mas todos os flue
habinam a Amazônia, Direi mais: todo o Brasil se levantaria.
O SR. Á r. V ARO MAIA - Agradeco o aparte a V. Ex.
Cif.ei p.~sas palavras PO!' terem partido de um professor, de um
nom/' rllJ responsabilidade.
O RR. DAi'/IET_ DE CARVAI_HO - Sfl V, Ex. tamMm me
permitI) um aparte. direi que se trata de opinião sim~lllar.
porol1(~ todo o Brasil. realrn(Jnte, protr;staria. Não h:i li inheiro,
em fnrla a Améric:: dn Norte,

st!!í~iente

parfl.

~nmpJ·:lr

tlm pe-

daco no Amazonas, quanto mais o Estado do Amazonas.
(Apoiados, )
O SR. KERGlNALDO CAVALCANTI - Nós, do nordéste. protestal'iamos mais alto ainda. po:oquê o sangue do nOl'destino é
o que mais está ligado á Amazônia.
O SR. DAl'IEJ. DE CARVALHO - Nesse dia, o Brasil inteiro
se levantaria para impedir o desmembramento qUI) nos privasse de uma parte, sequer'. deste imenso país, que herdamo~
rle nossos maiores e só podemos transmitir eDgrande~ido ao~
nossos posteros.
O Sn. FrGUEIREDO RODO laVE!' - Eu. que me dedico a ÀSSC!l
assuntos. já p.screvi que. ou o Brasil resolve
problema do
Amazonas, 011 o estrangeiro virá resolvê-lo,
O SR, AL VARO MAIA - Sp.nhores, os conceitos de I'.strangeiros ill":stres não divergem. Norman AngelI, reconhecenlio,
embora, nn Brasil, predicados para reagir, e:'il~rpVp 1'01 .. Lrr.
Grande lllu,çion". pstudo pconômico-social rlp íar'/ora r'pnercussão e publicado em vários idiomas. que al~llns Irl'pho;;
do nosso território sã() verdadeiras colônias ellropflias, Veiga
Simões. estadista português. ex-cúnsul em Manáll~, I',~hoça
um plano rle colonização portuguesa no Amazonas, PlIl seu
livro "Daqllp.m e Dalém Mar".
.
Conheci rio é O pensamento de Bryce ao ver a Amaznnia:
"que milagre o povo norte-americano não conseguiria imprimir aU." E, cO!llpletanf!o êsse pensamento, comO uma sevéra
VOLUME VII
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advertência, o Sr. Antônio Carlos, Presidente da Constituinte,
em prefácio fac-similado ao livro do Dr . .Tos~ Cado:; de Macedo Soares, eminente vulto da bancada Paulista, intitulado
- "A. Borracha" - grito podf'ros() conh'a a incúria do:." no;;;;!)S
governos relativamente a problfmm de tanta importancia,
ao abandono fl~ ::100.000.000 dt· arVf)f'es nat.ivas, o SI', Antônio Carlos vihl'ou psta clal'Ínada, já em 926:
"Nenhum Pafs tem () dir'cif.o de reter suas riquezas naturais e avaramente as conser'var improdutivas.
desde que outros povos dela;; precisem para assegurar,
com a atividade das pró(lI'j;"; indústl'ia:;. a ma,nl1tf~J1(;ií('
dos intlivfrltlOs qllP nelas ham'cm os J'ccllrsos in(ii.~
pensávei:; á Vitlél. Não I('mos dúvida I'm qll/~ () flaf~.
cujos learlers não se OJ'jf'lI!.arem nessa diretriz, está
fad~do a sofrer, questão rle tempo, o~ vig-orosos efeitos ria ação expansionista, que OUITOS paísp,;;. pm df,fesa da prórH'ia conscrvação, coletiva ou indivirlual,
terão, inevitavelmente. rlf' praticar. Tal expansionismo é fatal. seja na fôrma de invasflo 00 capital e ,ia
mão de obra estrangeira, seja no da conquista polftica, franca ou dissimulada."
Lembremo-nos, Srs. Constituintes, que dormem alí
170.000.000 de hf'ctares de reser'vas OOl.'estais, recortadas po"
160.000 quilômetros de rios navegáveis. entroncados a um
mediterraneo barrent.o que não se engata ao oceano por um
estreito de GibraItar, mas por muitas bocas, em mais rie 100
quilômetros de largura. Lembremo-nos tambénJ que os povo,;
imperialistas estão transformando. a peso de ouro, charcos
miasmáticos e desertos df> areia cm canteiros ubertosos pa"a
trigais e pomare& ...
Ao pronunciar estas frases, não me impulsionam tendências de regionalismo. nem intllitos de libelar o passado. A
qU:::'::1do em qU;AndG~~ 1;:io ;: ;;U~'Ü cêi:'HináciiL~ ~ ~ücÜuliu~. ora
quanto ao movimf'nto rlp 930, ora quanto á República velha.
Para que a p<tixiio no julg-amento ? De que serviu em 18HO?

A bateia da História, impiacávf'l no joeiro do matp.rial ~olhi
do, s€:par(l ..á os ~ánulos de ouro nos montes de barro. Endeusando a Kerensky, em juízo precipitado, Lavedan assegurou que tomara a História de assalto; poucos dias depois, o reacionário caminhava pal'a o exílio, como uma projecão secunrlál'ia da revolução russa. O mesmo se deu e se
dará no mundo intp.il'o. em todos os tempos. Os derradeiros
anos da primeÍl'a República transcorreram em ciclone, caliginando os horizontes, e muilos homens caíram vencidos pelas
espira is constritoras, sem capacidade de reação. No p6rli~o
da nova pl'a, Cl',,'nrlo Se \'islurnhram os clarões da anistia,
quem terá a veleidade de transfOl'mar-se em fundibulário o
lapidar 0:-' que, animarias rle idea,lismo, vifrem trabal,har
pela nOVll orde"l ,política'? Quem seria capaz de macular essa
bemaventUl'aIlt.:H, qlle Rlli definia a "paz, a celeridade", a
paz entre governalites c governados", o "tratado entre o poder e a revolta?"
Soh essp prf'SSllposto, a Constituição será, alem de credo político, 1I111;t carta branCa de redenoão.
Se, entretanto. esquecesse os direitos dos pequenos, se
ensurdece·ssf' á questão social, se tentasse esfatiar unidal"ies
federativas em territórios, ressurgindo aS parareIas das capitanias de D. Joi'io lIr, exatamente há quatrocentos anos
se admitisse colônias para impór violentamente 05 cônsule~
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e delfins indicados pela politicagem dos gl'andes Estados, por
um simples capl'icho dos montores do momento, a data da
promulgação seria também o dia inicial de futuras revisões
e insl1rreü:ões.
'Par'a uma lei assim. quc r hipótese inverosimil, embora
geja a árvore do Sr. Sampaio Correia, 01; seja o edifício do
Sr. Juarez Távora as rebeldias populares têm a fôrça dos
furacões mexicn nos. 011 fi f'rosfío das invernadas amazônicas:
arrancam pelas ('oras e telharlos 011 pelas raizes e alicerMs.
Aclemais, n50 queremos saír desta casa á maneira de
iconoclastas. malr.lizf'nrJo 11 própria obra, a compressão idr.alizarla paI' nós contra nós mesmos. e sim como os mais ardentes vexilárias de Sf'llS dispositivos. traçados com o fim
de servir a um povo liberal e bom.
Só irmananrJo tarlos OS compat.rícios. 56 respeitando todos
os Estados. denlr'O da unidade nacional, a Rev0lução. após
Lanlas peripécias. tf'rá dado ao país um suprêmo evangelho.
o evangelho digno da hora presente e dos brasileiros que a
escrrveram .
E dará êsse suprêmo pvangelho cívico. Creio religiosament.e no futuro rlp 11m povo. cujos homens. ensanguent.ados
nos campos de batalha e dfl idéias em mais ne um eps6dio,
t~m Se abra~arlo fraternalmente. ainda com as feridas abertas. para mostraI' que não existe irreconciliacão ou malque-:oenca. qllanno se m;JnifesLa o inimigo comum.
Pairando amea/;as. 011 nno. nós não iríamos Iraír povo
tão grantil' (T'1e nos elegf?U para fim tão J:n'antie: cora~ões ao
a1f.o, ror:H;óe;; a palria. corarões á Deus. senhores constituintes. e faca mos lIma Con<:;t.ituicão. ante a qual todos os homens
se ahrar.em. obf?dientes ás ordew; misteriosas tia Raça e crentes nos nestinos rio Brasil! (Muito bem; muito bem, Palmn,~.
O orndor e l)il1flmente (,llmprimentado).
Dllrantp o rlisr.llr!'O rlo ~r. Álv:lról Mai:l ° spnhor Anltmio Carlo!'. Pr~sinente deixa a 'ladeira da
prflsidência, que P. ocupada sucessivamente pelog
"pnhores Pacheco lie Oliveira. i O Vice··Presidenle, e
Cri::-tóvnn Barcelos. 20 Vice-Presidente.

8

o Sr.

soaI. o

~r.

PreRidAnte - Tllm a nalavra. para explicacão pe!'J)ppnfado Rohl'rfo ~imonspn.

O Sr. Robllrto Simonsen (Parn explicação pessoal) Sr. PI·I',.;jrlf'ntl'. ~I's. Constituintes: Jlrosse~uimlo na sp-rie rle
con;;idf'l'a(;õPs ll\W. I'rTl nome da hancada paulista. vinha fazendo slihre o eapftulo do antf'projelo constifllcional referente
á orrlmn pcnnômico-social, pe/;o vénia para I'f'cordar lei' enumerarlo 0<; /~asos rle intervenr.ioni!'mo de Estado qlle. no cam)"lo da ,,' ividarlf' f'contlmiea. veri ficam-se mesmo nos países
em que (ll'cdominam os princípios da Escola Liheral.
Tive l'nsejo nc explicar que a bancada paulista. não só
respeit.ou lodos os casos de inl.ervencionismo admitidos na
Constituição de 9f, como tambem admitiu novas intervellf;ÕflS. que julgou necessárias á melhor aplicação dos direitos
sociais.
PO!lR€SA BRASILEIRA

Prosseg-uinrlo em minhas consideracões. devo dizer. senhor Presidente, q:.le não devêmos ter escrúpnlos na confis-
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são da nOSSa pobrêsa, De cel'ta fórma. devemos at.é nos consolar com ela, porquê, tivessemos nós acompanhado numa
marcha sincrÔnica a gigantêsca evolução econÔmica dos
grandes paises, c estn.riamos a braços com os lancinantes problemas que eles defrontam p para cuja soluCão todos os planos salvadores imólam, impiedosamente, dentro de uma discíplina férrea, as mais sagradas liberdades individuais.
Crescemos meno:;, senhor Presidente, e por isso errámos menos. Aproveitemos, porém, com inteligência todos os ensinamentos que nos advAm rios sofrimr.ntos rios outros póvos.
Precisamos do enriauecimento do Brasil. ria melhoria do nadrão de vida de todos os sens habitantes, mas tudo isso
dentro de uma evoluc;ão harmônica em Ql1e paralelamente
cresçam a nossa cultura, a nossa riqueza material e a
nossa riqueza moral, E' compreensivel o nosso est.ado de
atrazo no terreno economico: sem moeda .rIA valor' estável.
sem aparelhamentos dp crédito, sem as organizações que nos
paises adiantados facilitam e barateiam a produção; com o
desconhecimento quasi generalizado do próprio meio físico.
que. ao passo que facil i t a as condições mínimas de subsistência, dificulta em extremo a intensificação da riquêza; com
a aversão da nossa gente nela observação dos fenômenos
econômicos e sociais, --eonforme terei oportunidade de explanar quando em outra ocasião tratar das emendas relativas
á instituicão do crédito e ao problema da colonização, - como poderiamos ter alcançado outra situação?
.constitúi, por certo. uma angustiosa interrogação para
todos os brasileiros que estudam os problêmas nacionais, a
razão de não poder o nosso homem médio adotar um podrã{l
dI" vida equivalente ao:, qlle apresentam os países mais
adiantados. E surge a evidl~ncia de nOSsa pobrêza corroborada pela insuficiência de nossas rendas públicas e por infalíveis índices que a lécnica financeira vai apontando.
l:"DICES IU;O:'itJMlr:OS E SOr:IAIS

Ernest Wagemann, presidente do Departamento de Estatística e do Ins! ituto para o Estudo de Conjuntúra da Alemanha, na clas:,jfjca~ão dos póvos. que adotou, inclúi O Brasil
na zOlla npo-capi f aI ista. dI' acôrdo com detprminados indices
econômicos. ~es:,a ml':ilIw zona. p.,-:;tão compreendidas a Australia. a Africa do RuI, a :\mrrka Central. a America do RuI
e parte do Canadá.
Como inrlices dI' oniena«;ão, tomou a densidade da populacão por qllilom~tro qlladJ'ado, o valor do consumo de máquinas por habitante, li pxtpllsão das vias ferreas. o número
rle trabalhadores indus! riais pm p~rcentagem da populacão
p.conomicamente ativa p o valol" do comércio e:dprior nOl'
habitante. Êsses índices mi>dios para toda a zona néo-capitalista em conjllnto foram ~ncontl"ados como sendo de:
oensidade de populacão: 3,1 hab. por km2.
consumo de máquinas: 32$000 por hab.
extensão das vias ferreas: 21,8 km. por 10.000 hab.
existencia de vagões: 27.
percentagem dp, operár'ios inQustriais: 19.
índice do comércio exterior: 684$000 .
. Para o Brasil, e:-pC'cialmente, êS::ies indir.es seriam os $egumtes:

densidade de populal:ão; 5,2 hab. pai' km2.
consumo de máquinas: 16$000 lJor huu.
extensão das vias feneas: 7,'5 por 10>.000. hab.
percentag,em de operários industriais: 10.
quantidade de vagões: 10- por 10. DOO hab.
indice do commercio exU~rior: 1H5$OOO pOI' 1I4b.
Podenlos adicionar aiwla ao nosso quadl'o os seguintes
numeros:
Renda nacional lndice da capacidade aquisitiva do
brasilcir'o (pI'udue;iio tolal, divídida pelo núme:'o de lIabilauies: 300$ a 350$000.
Total dos ill1lJu,;los vagos por habitante DO Brasíl, não
computando rendas industriais: GO$OOO.
Percentagem de impostos sôbre o valor da pl'üdução app.: 18 %.
Valor da e....portacão em mil réis, ao cambio de 6 d. por
hab. : 80~OOO.
População no BI'asil, maior de 20 anos; 18.000.000 liau5.
Número de
eleitores qualificados
(aproximado) :
1..500.000.
População em idade escolar: 8.000.000 habs.
Proporcáo da pOlJulação t~m idade escolar matriculada na
escola primárü:.: 27 </0.
O Brasil está classificado entre os paises em que a creação de novos capitais é inferior ás necessidades da amortização de suas dividas, sendo, portanLo, forçado a cobrir o
deficit por importação de capitais ou lancamento de empresLimos no ExterIOr. Calcula-!;e que essa diferença necessária
corresponde a 6 % do rendimento nacional.
Todos ~sses elementos, 1:;r. Presidente, denunciam esta
dura realidade: () Brasil é um Pais pobre, habitado por uma
população pobre.
.
O escopo de todos quantos amem esta terra não deve
ser, portanto, o do rebaixamenLo geral do teor de vida, que
resultaría de uma polltica de socializacão extremada ou de
medidas capazes de produzir um arrefecimento em nosso trabalho produtor e eficiente.
O SK. ARRUDA .FALCÃO - Permita V. Ex. tim aparte. O
Brasil é um País rico, habitado por um povo nobre, e não
cOlno V. Ex. acaba de dizer.
O SR. ROBERTO SIMONSEN - A que chama V. Ex.
Pais rico '?
O ~R. AR/\UDA FALCÃO - É o que tem riquezas inexploradas, facilidade de comunicações, rios navegaveis, Imensas
extensões de terra proprias para dai' todos os produtos.
O SR. ROBERTO SIMüNSEN - Perdoe-me dizer que
V. Ex. confl;nde riquezas latentes com l'iquezas economicamente aproveitáveis. Dada a interdependência dos povos.
não têm valor econumico atual riquezas que não podem ser
comercialmente exploradas.
Explico-me. Existem, por exemplo, minas de cobre no
Brasil, que não são aproveitadas no momento porquê o custo
do produto extraído sería superior ao similar norte americano. Qual o proveito atual que o país póde retirar dessas
minas?
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Caso fosse descoLerto, hoje, um pôco de petróleo em
Goiaz, não ser'ia aquí economicamente aproveitável, porquü,
estando o petróleo em super-produção mundial, o rJroduto de
Goiaz não resisti ria á concorrência do exterior.
A riqueza natural que concorre para o beneficio social li
que a pode seI' eeonumicamente aproveitada. Precisamos
acabar com eHsa visão de país r'ico de possibilidades.
Vou dar outro exemplo. A maior parte do Brasil está em
zona tropical, PeI'corra, o nobre colega de Pernambuco, o
mapa muntli e vl'c'jfique quais ,~ãu os olltrus países tr'Opj··
eais. Estão situados na Africa, Da Asia, em zonas onde o tl'cJl'
da vida é miserável. Si não fizermos uma proteção adequada
para o norte du Brasil, dado () cntl'elu(:amento econômico
mundial, concul'l ('I'/'mos para baixar u padl'ão de vida, ali, a
um LeúI' equiparavél ao da Afc'ica e da Asia,
O SR. HENItIQUE BAY:'vIA - O nobre Deputauo, SI', Al'l'uua
Falcão, tem razãu em dizer que o território é rico e o povo é
pobre, mas nãD se tl'ata de riqueza social, visto que não está
em circulação.
.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Não Ira dívergencía alguma entre o oradol' e o ilustre Deputado por Pernambuco.
O SR. RüBEltTO SIMONSEN - Não interessa á minha
al'gumentacão a existência da riqueza estática, Esta não
concorre para a produçáo da :·jqueza pátria. E' a riquüza
dinamica a qUf~ constitue berro social porquê se acha integrada na prod ueão, circula(;ão e comércio que nos interessa
lia momento. Tocarei novamente nesse ponto, definindo u
que é riqueza nacional e internacional.
O SR.. ARR.UDA F ALeÃO - Dei o meu aparte a V. Ex"
opondo-me á sua afirmação de que eramos um país pobre
com população pobre, porquê o conceito é o de país rico com
povo pobre - I)OVO pobre em 5610 rico. No momento em
que os dirigen.tes cumpram o seu dever, de levar a ol'ganizaCão do crédüo a todvs os angulos dú L~1"!"ÍLório nacional - aos
campos do Amazonas, aos sertões da Baía. ás terras ferazes
de Pernambuco, ao:; terrilorios ferleis e por exploraI' de São
Paulo e Paraná, ao aproveiw.mento da energia elétrica das
quédas dagua, - tudo isso oferecerá um potencial de riqueza
para rivalizar com os paises mais ricos da terra. Depende
da inteligencia do homem.
O SR. lhNl~L D8 CAIWALHO - É justamente o que quer'
o orador.
O SR. ROBERTO 8IMON8EN - () ilustre Deputado POI'
Pernambuco está confundindo riqueza potenrial com riqueza
social.
'
Indiquei índices, de ordem técnica, pal'a mostrar que, no
momento, somos um país pobrl', habitado por população
pobre,
O SR.. AG,o\MI':NON [)~ MAOALHÃE8 - V. Ex. podia ir além
e diZer' que o que caracteriza o mundu moderno é a riqueza
ao lado da pouI'cza, a exemplo do que acontece nos Estadu:>
Unidos, país mais rico do mundo e que, no entanto, tem 14
milhões de desempc'egados. A fome ao lado da abundancia.
);;8se fenómeno é que V. Ex. devia acenluar. Ainda mais:
estou em divergcncia com a argumentação do orador pelo seguinte - si não temos poder econômico organizado, como
V. Ex. acaba de declarar, e não podemo:; ser consideI'ados
nem Pais pobre, o que DOS cumpre fazer é organizar o poder
econômico sôbre bases equitatívas,
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o SR. ROBERTO SIMONSEN - A que chama V. Éx.
poder econômico?
O SR. AGAMENüN DE MAGALHÃES - Ás possibiliducles de
produccão de riqueza.
O SR. ROBERTO SIMONSEN - {Jodel' eC()/lllmico é uma
coisa, possibilidades oulra,
O SR. AOAY.ENON DE MAGALHÃES - Se V, Ex:, restringe o
poder econômico á moeda, eRtá incidindo na crítica do Sr.
Deputado Zoroastro df' Gouveia.
O SR. ROBERTO SIMONSEN - Seria incapaz dI' ~on
fundir poder econunlico com moeda. A moeda é apenl's um
veiculo da circulação das riquezas.
O SR. AGAMENQ:-I IJE MAGALHÃES - O Estado deve intervir para organizar a atividade produtora.
O SH.. ROBERTO SIMONSEN A atividade produtora
concol'l'e p,u'a a crealjáo das riquezas. Possibilidades não constituem, porém, riquezas.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Possibilidade de "exploraci'!o nãQ é riqueza?
O SR. lWBEH.TO SIMONSEN - Não.
O SR. AGAME:-iOJlô fJEI\-lAOALHÃES - Então, todas as possibilidades do Brasil nada valem?
O SR. ROBERTO SIMONSEN - :\"ão digo que nada valham. São, porém, por enquanto, hipotéticas, embora possam
algum dia se tomar I·calidades. As possibilidades são infinitas, em várias j'cgiões do globo.
O SR. AGA~ENON DE MAGALHÃES - Em que se assenta o
crédit<l do Brasil senão nessas possibilidades'!
O SH.. H.OBERTO 8IMONSEN - Esse crédito SP. baseia
no trabalho dos brasileiros e nas riquezas realmente aproveItauas. 1tiqueza em estado potencial, riqueza estática, não
integrada lia economia !'iocial, não serve de base ao verdadeiro crédito, mas sómente ao crédito especulativo.
a SR. AGA~IENoN DE MAGALHÃES - V, Ex. conhece a 111fluência qu~ têm as IJOssibllídades n7t rnovlmenLaçao do po~
der econômico. Possibilidades deordem e de trabalho são
fatores que exercem influência SÔbre o poder econõõmico.
O SR. ROBERTO SIMm:SEN - O crédito se baseia, porém, principalmente, lias realidades.
Continúo. 81'. Presidente, estabelecidas as normas jurídicas sôbre a propriedade em geral, sóbre a exploracão das
riquezas naturais, as declarações dos direitos sociais brasileiros devem ~er, portanto, orientadas no sentido de estimular
todt'. e qualquer iniciativa digna, que b'aga um progresso
real ao país, a pl'otel;ão, dentro dos limites razoaveis, do capital como elemento de produção e érnulação de todos os fatores que determinem uma melhoria do padrão de vida do
brasileiro.
PADRÃO

DE VIDA

Por padrão de vida digno, eu definiria a situação de recursos e de cultura que consegue o indivíduo para que se
sinta capaz de constituir familia, garantindo a sua subsis-

- i:wLência, e se Ol'ienlullilo (~onvenienlplOent.e em harmonia com
o progresso social.
Com () cresceI' da civilização, êsse padrão não póde estar
adstrito ás lIccessidades basicas da vida: alimen taçãoe
abrigo; illClúi aperfeiçoamentos e vantagens, cuja posse 'e
uso devem ser proporcionados a todos os componentes da sociedade. Al(~lmçados determinados padr'ões de vida, as for'ças
sociais tenderão a unifonnizar e a eslender dentre o maior
número de indivíduos, os niveis atingidos. Essa tarefa social de reajustamentu conlinuo do homem ao meio, púde ser"
íncontestaVf~Jm(~nfc, auxiliada pOI' uma adeqllada allll.1ção dos
guvel'llOs, desde fILIe saibam impulsionaI' cotinuarnenle, pão
;;ó o progresso inl1ividual, como o dGt, coletividade,
Ao mesmo tempo, p(~la educação, a cOllciência da função
social deve ser tiescnvolviüa em todo indivíduo para que se
atenúem, e ;;ada vez mais, os imyulsos exageradus do egoismo. Uma atuação em lal sentido assinala o progresso moral
sôbre o qual repousa em larga extensão o aperfeiçoamento
da .sociedade. Pela l'emoção das causas PI'ovocadorag dos
atritos sociais, se consegue o progrl~sso mDral, produto principalmente da intuição e do sentimento; a ação da técnica
oferece ao progl'csso material, produto da razão e do trabalho,
os meios de nwlhol' cooperar no progresso moral. E ~mquan
to, pelo progresso moral se visa restringir e combater as forças dissolvente~ da SOCIedade, pela tp.cnica se procura o contrôle e a utilização das forcas fisicas e mecanicas em beneficio do homem e da sociedade. Dai o conceito de progresso de
lfobhouse; "a conLfnua e harmônica conciliação do homem
com a sociedade, dos diferentes tipos de organizações entre
si e da sociedade em conjunlo com o ambienle. exlel'ior. Essa.
harmonia na evolução se traduz em sucessivas melhorías nas
condições da vida".
I
A civiliza(:ão apresenta, porém, duas grandes desigualdades: a do salwr e a da riqueza material. A sua evolução tem
que seL' Uri"llli1Úa IIU sentido de as dlfnllluir, facilitando o
ensino e estimulando a ereação e a extensão do uso dos bens
materiais, de fórma que todos a injam um minimo de bem
estar compatível com a dignidad~ humana.
I
Não me cabe aqui a apreciacão em torno dos elementos
constitutivos do padrão de vida ~ nem me embrenhar nas
controvertidas dist.:ussões que, sóbr'e o assunto, tem havido
com referencia ao proulema sexual, ao da família, ás neceSsidades cultlu'ais e econômicas. Deter-me-ei apenas no que
se p6de p!"fWr~r' na legislação constitucional, os dir'eitos sociais, alguns aspélos econômicos do assunto, lendo em vista
principalmente as nossas condições peclll iares.
.
São vários os fatores que inflúem na atividade econo';'
mica de qualquer povo: a proporcão dos indivíduos válidos
para o trabalho em relação á população, variavel em função
da fecundidade e da salubridade; o gráu de eficieneia, variá':".
veI com o preparo, com a distribuição das profissões dentro
do quadro social e com as quahdades étnicas de tenacidade ~
inteligencia. Existem estudos dessa natureza para as populações do Brasil, que mereçam fé?
.
Na luta econômica que travam com o meio, procuram, O
homem e a sociedade, tirar o melhor proveito das riquer.as
naturais. Estaremos perfeitamente ao par do real valor
dessas riquezas e conheceremos os melhores métodos para a
sua conquista?
Essas riquezas mudam de valor no espaÇ<> e no tempo.
Não coincidem c seu valor nacional e intel'nacional, O valor

-

121

internacional é indicado nos mercados externos pela relação
da rentalidade que essa riqueza possa oferecer em confronto
com outras semelhantes, existentes em outras zonas. O valor
nacional está condicianado a razões de ordem política e outras que respeitam á vida do povo como nação independente,
pois que da exploração de uma riqueza nacional pódé advir
elementos preciosos á defesa do país e á melhoría do bem
estar de suas. poulações.
Esta consideração, explica, só por si, uma das razões funuamentais da teoría protecionista, derivada de uma função
intervencionista do Estado e de aplicação indispensavel nas
nações novas que querem melhorar o seu padrão de vida. Alégam alguns apreciadores ligeiros, que males decorrentes da
carestia de vida deflúem da política protecionista. É preciso,
porém, que se não confunda carestia de vida com padrão de
vida, não sendo indispensavel para um alto bem estar que a
vida seja barata. Nos Estados Unidos da America do Norte.
um dos paizes do mundo, em que mais alto é o padrão de
vida, é tambem onde ela é mais cara; naOhina, ao l'evez, a
vida é baratissima. mas o seu teôr médio, é simplesmente
miseravel.·
.
As necesgidades são elementos motores da atividade do
homem na luta econômica a que é compelido e quanto mais
civilizado é um povo, tanto maiores são as snas necessidades.
Corrig'indo o abuso de necessidades artificiais creadas pelo
homem. é que intervêm as forças mais controladoras.,áfim
de evitar, que pelos seus excessos, sejam os póvos conduzidos
á decadencia, certo como é que a propria civilização traz em
seu bojo os elementos de dissolução.
Os fatores que condicionam o padrão de vida de um povo
serão, portanto: a densidade e qualidade de sua população;
a extensão e abundancia de suas culturas agrícolas; as riquezas aproveitadas do seu sólo e sub-sólo; o estado geral
das artes mecanicas, da técnica industrial, do desenvolvimenlo de seu comércio e as suas instituições econômicas e
políticas.
.
É earacterístico dos póvos civilizados o esforço pertináz
por atingir um nivel de vida da maior altitude. Dentro de .um
mesmo povo variam os padrões de vida, de acôrdo com as
classes dos grupos componentes de sua população, mas a história tem ensinado que de uma maneira geral, o nivel de bem
estar de um grupo está na razão diréta de seu poder social;
e a riqueza é incontestavelmente uma grande fonte dêsse
poder.
Concorrem, e poderosamente, para a elevação do teôr de
vida médio do povo, o incremento das riquezas, de um lado,
e o barateamento do .custo da vida, de outro. Nêsses dois
sentidos muito se póde esperar da atuação dos governos. A
história nos dá conta do que foi capaz o govêrno de Henrique IV, pelo enriquecimento da França com a implantação
das indústrias da sêda, e nos refere o gráu de prosperidade
que pôde atingir a Alemanha, pela inteligente organização e
exploração de suas riquezas, sob a influencia das doutrinas
de List na orientação de seus governos.
O Japão é a lição viva de quanto é capaz um povo, mobilizado por uma inteligente direção governamental.
O café, a nossa grande riqueza atual, não era planta nativa do Brasil, e sua cultura foi aqui incentivada por átos de
govêrno.
Na família francês a tambem aprendemos a baixar o custo
da vida, pela educação do povo nos bons princípios da eco-

nÔmia. Muito se tem obtidu, em diversos paizes com as cooperativas de consumo, cuja fOl'mal;ão, taliluem o Estado jJ<íde
auxiliar.
É, por~m, pelo fortalecimentu do illdivlúúo, valorizando-o, que
Estado poderá concorrer para que (~le !Jbtenlla,
dirétamentp, no campo econômico, muito maiores Leneflcios
de caráter permanente e cooperar dr- mudo decisivo para u
progresso da coletividade.

°

O ~R. ZOROAS'l'RO UOl;VI'IA - O incJi'ifduo dp'ip
lecido cO::10 cuoperador, e nunca como parusjf,a.

St'l'
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O ~Il.. ROBERTO SIMONSEX - SoL o POllto de vista
econDmico, O padrão de vida se b'lseia "sslJneia!1I1enlt, no poder aquisilivo. Gomo obtê-lo em alJulldaneiu'! Imaginemos
que VJl1t1J illdivíduos da mesnta idade, edl1catlos no mesmo
meio e com o mesmo poder cultural, se embrcI:hem pelo seI'tão para iniciar sua vida, localizando-se todos separadamente,
cada um no terreno que lhe pareceu mais propício. Em face
ás forcas da natureza, cada qual se organizou como melhor
lhe aprouve. A êsses novos Robinsons foram se eulocando de
modos diferentes: um tomou como abrigo uma gruta e se
dedicou mais especialmente á caça e á pe!-ica, especializandose no preparo de armas para êsses objetivos. Outro montou
a sua caban". ,,~~ pequeno campo de cllltura e dedicou seus
lazeres á construção de utensllios doméstlCO!-i qlIe o seu engenho pel'mil":u inventar. Outro emprgeou as sobras do
tempo que não utilizava na garantía dos meios de subsistencia,
na cOIlstrução de aparelhos para a cultura dos caJnpos e,
assim, cada qual se foi dedicando á especítlização condizente
com os seus fJendÕres. Desde que cada IITJl produziu mais do
que necessitava para o seu usu, ima15illlJ\I permutar o excésso de que dislJunha, pelos prodútos que tambem sohI'avam aos outros. Em cOllsequcllcia, os IIlUIVil.luos que produziram maiol' quantidade de bens efetivamente procuradú;;
pelos dpmais, puderam ubter para seu uso, nessas permutas,
maior variedade de produtos. Tiveram, tI'eado pela l::ua eficiencia e pelo seu trabalho, maior IJodeI' aquisitivo. r~sse é
o conceito do poder aquisitivo. Têm maior poder aquisitivo
os povos capazes de produzir maior valor em bens sociais,
isto é, bens que sejam de fáto consumidos pela sociedade,
Forçoso é dizer que não ficaram at!'azados entre os indivíduos que acima citei, sómente os que foram inhabeis ou demonstraram menor eficiencia; ficaram tarr.bem impossibilitados de alcançar um índice alto de poder aquisitivo, aqueles
que se localizaram em terras inhóspitas; os que sofreram acidentes independentes de sua vuntade; aqueles, emfirn, que
não puderam vencer os obstacu!os naturais. E si ésses indivíduos désses origem a núcleos coloniais, detf~rminariam, pelas ações e reações que se processal'iam, a evolução do lJadrão de vida da sociedade em formação. Este padrão depellderia, quanto ao ambiente, - entidade passiva, do sólo, de
sua riqueza em minerais, da sua extensão, fertilidade ~ clima,
Dependeria da atuação individual, pelos sentidos, pe1:J. razão
e pela força, o aumento do raio de acão do núcleo social. Da
conjugacão de todos êsses fatores resultariam eomo etapas
sucessivas, a produtividade, pela prodUção e transfOI'macão;
a formação de riquezas, pela acumulaCã das sóbras; o comércio, pelo initercambio dessas sóLl'as; as econumias,
acumuladas pelos lucros, das transações d'etuadas; a cultura,
pelo reconhecimento da ética social. As forças coletivas de
uma tal sociedade seriam influenciadas continuamente pelos
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ànseios hUlllUI1SO do menor esfore:o, [naior segUl'ança, maior
confol'to, alJunduncia cre"celll.c, maiol' cultura tl'aduzida no
bem estar I' nos nIveis de vida S!lcpssivamenle cons('guidos,
MAIH I\gALIOAllEH HftASILI.;ulAH

Procul'l'i fazer um estudo ria evolw:ão do paur'ão de vida
em várias l'Ilgiões do ikasil. Com a falta de elementos estatísticos, utívll-rne precipuamente aos dados relativos ao comércio extN'iol'. Us indiel's a qlle cheguei, cont'il'mam as
conclusões já 1~lIl1rnleradas: no 1J7'IIsil niiu, é o TiToblel1w da di,~

lribuif;ão U IIIW estlÍ (~1II jO{Jo, ('U1llO lUIS velhas e decadentes
'1J(I.çDes SU'j-er-cilpilillizllria,ç: {fI/ui o proólema é o da I:reaçíio
de ritruezas, (Muito bem.)
Esta ('rt~ur:tÍu plI('ece obedecer, entre nós, a UIn rítrno
in{eriur ao (TeSe i ilLento ria l)IiJmLa~:üo, Prífo (Jruve.

Pur 1I111 fl'lJ(Jnwno dt~ uet('r"mini:Hno econômico, nos
ui limos quul'elll.a anos o Brasii não apresenta um .-tumento
ue riqueza "1J(~1' capil a". si considelTarnos exclusivamente os
valor'es d CI~xpoI'tação,
O SIt. 1)ANlI';L DI' CAllVALIIO - Perrnila V. Ex. um aparte.
l:;sse elerrwlIl o {~ lIIU ito ltlal1lo, Kemmel'er, !lIJ seu liv:"o ,. Modern CUIIClll'!"!ll'ey Itdol'mg", cita creio que o caso uas Filipinas. Ali tWll VI' lllJl momento em que a eX(Jol'lação "per
capita" foi Igual á dos Estados Unidos, U padrão de Vida,
entretanto, 1~I'a completamente diferente nos dois paizes, Assim, não pouemo:, tomar em consideracão só êsse elemento,
sobretudo num país imenso, como o Hrasil, que tem um comércio mlcmo mui lo ggl'ande, Y. Ex., que é úe ~iio Paulo,
sabe disso,
O Sit. ROBEH.TÜ ~lMUi'i::;EN - De acurdo com V. Ex"
si estivesse tomando esses números em valor absoluto. Devo,
porém, salientaI' que nos l::stauos Unidos o coméI'cio ínter'110 ausun'la, até poucu tempo, cerca de !:J5 ~/" da sua produção.
•"qUl, ~ sabido, - as estatisticas são eficientes nesse particular - a 1Iussa expOl'LUt;ão atinge em tem pus normais a
::;U % do que prodUZimos, estando, portanto, o Brasil classificadu entre Os paises que autérem grandes proventos no regime ele exportação ue matérias pl"Ímas e produtos naturail:'.
J~lItre nlÍs uáo cxi:; ll~ awda gl'a1H.le comércio intel'llO.
Respondendo, ainda, ao aparte de V. Ex., peço venia
para pOlltll~ral' que u cslúúo a[:.rofundado do caSu 1I0S leva
a conclusãu de q~ a nossa (Jopulacão tem crescido mais
depressa que u indice da nussa riqueza. Aliás, não é fato
novo, V. h:x, citou o caso das }'i1ipinas. Posso referirme a um livro de Ross, subre o padrão de vida nessas ilhas,
em que, l'studando a atuação dos americanos, chega a
cunclusãu de aue elf's alI produziram um grande surto no
pl'Ogl'CSSO lIlat,~l'ial, mas que, não tendo sido esse progr'essu acompalll.aLlu do aumento de cultura da populal,ião, manteve-se de fato, o mesmo índice de poLr'eza, Há musmo uma
frase de lluss lIIuito inte['essante, na qual constata teI' aH
a raca Lrallca I'UIICIOOUUO comu "parteira das I'aças r.atívas",
pOI'que, devidu á sua atuação no progresso material, a populacão nativa empregou os maiores recursos materiais no
aurnunto". da pr'óle, mantendo no final o mesmo indice
de riqueza por cabeça".
Posso ainda citaI' outros casos. No Egito, após as grandes obras do Nilo, realizadas pelos ingleses, foram considE'ravelmente aumentadas as terras de cultura e a produt ividade.
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A população nativa, por insuflciencia de educação, ainda ,ali

apL'oveitou as maiores facilidadl's de vida para Ulll maJOl'
aumento da pl'óle. E o padrão de vida médio continuuu
o mesmo", Fatos semelhantes foram observadu,; em PMlo
Rico e na Algéria.
O SR, DANmL DE CARV.~LlII) - Desí~jo acentuar tIue estou ouvindo com a. maiOL' aU~llçii.u () brilhante d i';Clll'SO de
V, Ex. Aliás, não se pollia eS\Jenu' uutr'a COIIsa de um homem da capacidade do orador. Ouet'u, po['(i~n, frisar ql~e
comumente faz-se a comp:lC"ação tla eXpoL'taçuo "fJcr' caplta" do Brasil. A's vezes me",mr) se estabelece paralelo entre a exportaçf.o "per capila" <lo Brasil e a da Argentina,
tirando-se, daí, deduções desfavOl'a vei:; ao nosso pais. óra,
não se pode comparar o COll1ércio interior do Brasil COfll o
da Argentina.
O SH. ROBERTO SIMONSr.:N V, Ex. lf~rn razão.
Sei que esse elemento não é suficiente, e que tambem não
se póde comparar a produção industrial do Brasil com a da
Argentina.
Os ítldices que tomei são elementos meramente comparativos e como tais servem perfeitamente em abono da,;
explanações que estou fazendo, referern-:-w aos 1I1í'~mos estados, variando, apenas, o fatol' tempo.
O SR. AJmlJDA FALCÃO - Seria inlf~ressante que V, Ex.,
na apreciação desses fenomenos, fixasse a causa, 1'\0 Brasil a riqueza não tem sido lWúllOrcional a esse mo·,rimenlo.
Atribuo a infel'ioridade do no~so desenvolvimento á falta,
entre nós, daquilo que foi a c.ausa da ri<iueza americana: a
cabeça pensante de rI::.m i! t(frl, cI'eando nos Estados Unidos a instituição do crédito, que se distribuiu IJdo mundo,
ensinando que êle é o fator principal do progresso das Nações. E o crédito, entre nós, ainda pel'manece com a organização que lhe deu D. João VI, quando creou o Banco do
Brasil.
O SR. ROBERTO SIMONSEN - Respc,ndendo ao aparte
com que me honrou o ilustre Deputado, Sr. AC"ruda FalCão, devo esclarecer que não empresto tão grande valDr
a um fâto isolado para o enriquecimento das Nações.
Estudando, porém, o problêma do homem, e do meio,
devemos observar que estamos numa zona tropical e subtropical, en(~uanto os Estados Unidos se acham numa zona
temperada. E as riquezas nalmaiii daquêle país, possuem,
no momento, muito maior' val(k econômico que as nossas.
O SR. ARRUDA lt'ALcÁo - V. Ex. confunde cnpi laJjzaç~o,
capital entrado, com riqueza dos países.
«) SR. ROBERTO SIMONSEN 'V. Ex. não OUVlll,
então, a minha e.~posição. O fato de ter adnlado a class;l'icação de Wagemann para determinar os índices dos males
sociais e economicos do Brasil, nlio implica no não reconhecimento das riquezas naturais, quando possuam valor
economi~o.

O indice da riqueza natural americana é muito diver··
do do BrasH; ali, também, o clima é temperado; o nosso
em grandG parte tropical.
Os produtos oriundos da zona tempCl'ada são, no momento, de mais fácH consumo do que os do Brasil, V. Ex.
se atenha, porém, ao determinismo geografico; percorra o
.• mapa-mundi", veja quais os p6vos que estão sob a mesma
80
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latitude que o Brasil e não encontrará um com o mesmo
adiantamento do nosso, o que muito nos honra. Significa isso que, apezar das dificuldades do meio, souhemos
construir uma grande Nacão. porque a circunst.ancia de
sermos pobres não impl íon no fato de não sermos grande.
Possuimos outras qualidades que nos valorizam no
concerto das na<:.ões.
Parto de outro prindpio: reconheço as condicões do
meio hl'asileiro. São milito mais diffceis rio que as do meio
americano. E terei oportunidade de merhor responder ás
objeef;"s do nóbre deputado. em outra parte de minhas
considerações.
O RR. ARRUDA FALC.~O Não q\l~ro replicar. mas é,
outra questão a do clima nada tem com a atividade economica.
O SR. ROBERTO SlMONSEN - V. Ex não tem razão:
o clima influe também na evolução economica de um
povo.
O SR. ARRUDA FALCÃO - A questão qne V. Ex. está
discutindo é a da formacão da riqueza. A formaoão da riqueza. pela produção, disse V. Ex., não depende do fator
político.
O SR. ROBERTO SIMONSEN - Sempre depende um
pouco; mas não essenciahnenle.
O SR. AAAUDA FALCÃO - Mas vamos distinguir. Ou
são p6vos de economfa constituída, onde a escola liberal
justifica a não intervenção do Estado. ou são p6vos n6vos.
onde a organização de crédito há de fornecer t.odos os elementos para que a riqueza se produza.
O SR. ROBERTO SIMON8EN - Responda-me V. Ex.:
têm crédito todas as pessoas que a querem. ou as que o
pódem ter?
O SR. ARRUDA FALCÃO - Todas as que ofereçam garantias.
O SR. ROBERTO SIMONSEN - Que chama V. Ex. de
garantfa ? Aprendf, em Economfa Polft.ica. que crédito corresponde á. facuidade livremente adquirida de se utilizar o
capital alheio. Adquire-se o direito de usar o crédito pelo
trabalho, pelo esfôrço. pelas garantías, materiais e morais
que são oferecidas.. Crédito não se adquire por decreto.
O SR. ARRUDA FALC.~O - Já disse a V. Ex que crédito
tem quem ofer'ece garanUas. Na America do Nórf,e. as primeiras riQuêza3. as primeir'as aplicações no crédito foram
motivadas pela exploração da terra em zônas nóvas e. sob
essa garantia do trabalho futuro, levantou-se o organismo
economico dos Estados Unidos.
O SR. ROBERTO SIMONSEN - Os Estados Unidos
além de estarem em zona temperada, foram colonizados por
uma raç.a fórte, rica e profundamente educada em questões econornicas.
O S:.. ARRUDA F.u.cÃo - E' 0'1 tra questão.
O SR. ROBERTO SIMONSEN - Si V. Ex. observar a
evolu~ão econoqiico-social norte-americana, verificará. que
ela nao póde Olp.recer paralelo com a do Brasil dadas ~s
condicões de seu clima, de sua produtividade nàtural da~
ligações comerciais com sua mãi patria. O nosso país, foi

- '126 colonizado por um povo ao qual rendo todas as homenagens, pelas suas ótimas qualidades, mas que não tem a educação comercial da raça inglêsa. E' de notar ainda que
grande parte de nossos produtos têm hoje pouco valor. mas
poderá, amanhã, ter maior valor. No momento atual, porém,
os produtos de exportação válem pouco, porquê existem
outras zonas do mundo em que a população negra, a asiática. de baixo teõr de vida, pódem produzir
qUI', n(,<:; produzimos em zonas tropicáis, a preços ínfimos. lJe morlo que,
na concol'r'ência internacional. se não tivermos meios de proteção, iremos perdendo os mercados. como perdem;; I) da
borracha. o do cacáu e outros e deixaremos de produzir artigos que compensem OS que deixamos de exportar.
O SR. ZORO.\STRO GOUVEIA - Af está todo o se~rl'ldo da
máquina capitalista.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - O orador permite um
apar·te'? Exclúo a questão de racas. na acepção que o orador lhe dá, a respeito dos Estados TJnidos. Não acho. absolutamente. que a raça que colonizou o Br,asil seja inferior. Essa Questão de inferioridade de ra~as está completamente afastada.
O SR ROBERTO SIMONSEN - Creio Que não me fiz
compreender. Estou acentuando que no estado cconõmico
do mundo, os inltlêses se achavam
em grande fáse de
adiantam ente financeiro e econômico e puderam. por conseguinte, com facilidade, fomentar o desenvolvimento dos
Estados Unidos. qne ofereciam {'I)ndicões de clima p onLrlls
favorav~is. Isso não quer di::cr que o povo ingl~s seja. de
quulquer modo. l':l1!\p.rior ao português. E~Lou de ar,ôrdo
~m que os inglêses, aqui, talvez não lizessem tardu qüéiiltC
os portuguAses.
O SR. ARRUDA FALCÃo - Preciso juslificar--me e me
escuso de interromper tanto ú orador, pela impossibilidade
de responder a S. Ex. em discurso, atenta a lista de oradores inscritos ...
O SR. ROBERTO SIMONSEN - Ofereço a V. Ex. o
logar que tenho numa dessas inscricões.
O SR. ARRUDA FALCÃO - Vou dar, entretanto, o meu
aparte. A prova de que o argumento, quanto á situação
tropical. não tem a aplicação que V. Ex. lhe quer dar, é
esta: V. Ex acabou de falar em produtos tropicái s, como
a borracha, o cacáo, o algodão etc., V. Ex. encontra, porém, na fronteira do Uruguay, o exemplo de um grande desenvolvimento da riqueza pelo gado, quando Backer foi lá
organizar o crédito.
O SR. ROBERTO SIMONSEN - Em que latitude está
o Uruguay?
O SR. ARRUDA FALCÃo - Não temos gado na mesma
,:;Huacão geografica?
O SR. ROBERTO SIMONSEN - O Urugllay está em
zona temperada, como estáo os Estados do Sul no Brasil.
O ar~umento. de V. Ex. (5, portanto, a favor de meu ponto
de VIsta. AlIás a bancada paulista apresentou a p-menda á
Constituição, relativa ao fomento de crédito e da qual oportunamente ocupar-me-ei.
Permitam-me, porém, prosseguir na argumentação que
vinha fazendo.
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Dizia eu que, de fãto, no ull.imo ano do Império exportavamos cerca de 30 milhr,es cle libras para uma populaf'áo de 14 milhões de hllbiLllnLfls; nos anos anteriores á
cl'íse mundial a nossa llXpOl'lJlciín em ouro apenas triplicou, em progressão portlln lo. Illla~i paralela ao ct'escimento da papula.r;ão. O!'! gl"Mil'.lJs qllo fi1- organizar para a prorincão expol'lavcl e o allmonLo da populal;áo em todos os
Estados do Rt'asi! r1efl1l111s11'1l11l plll'll os ultimas quinze anos
11m semelhante c irnpr',·slliollflllf.l' paralelismo.
outros gráficos 11111' IH' ..;."ltllllnlf·llln OI'Kanizei para o estudo comparativo da SV,)111f;lío tio 1~ll!'1I0 da vida no Brasil,
da inflação do meio l'irclllllltln ro dos níveis <le salários,
mostram que o custo da vllla l;llll III~ornpanhado a inflacão
monetária e que os nivr,j I-iclf1 Hlllnr'ios segllem sem discrepaneia as ~Iteracões df\.llHIl clJllLo. J)aí outra ínsofismavel
realidade: em no.~,w pfll.~ {J lIrnlJlt'1na ,wcíal, si exisí:e, náo
se apresenta com tJ.y rllI'lltr.rf.~tir.a,' de compressão e extorsão, que motivaram as lU/lU rir. classes nas velha3 civilí-,
zações.
~os erudftis estudos qll~ o "leader" de nossa bancada,
Sr. Alcantara Macharlo I' o ihudrado professor SI', Cardoso de Mello Neno, cujos nllmC!l peço venia para declinar,
apres'entaram sôbre a riii;crimlnnclio das rendas, constitúc fáto devél'as imTm~ssion/lntf!, a mesquinharia de nossas
rendas fiscais em confronto com as necessidades oriundas
dos manos problêmas qllO tumol\ c. resolver. Com muita
justeza explicou o SI', A!t'nnf.arn !\fachada, que gr'ande parte do empenho de nossoll h OJIlflll 11 públicos na consecul;ão
de emprestimos externo~ plll'll li (ll'Opulsão do nosso progresS"o material, provinha rllI jll";lIflclfJl/('ia de recursos r.nm
que t!ep:l:-:l".~:.m v5 gÚV~l'uCJti.
Ora, o re(Jisto grdficll clt! uo.~a tonelagem de exportação mostra com irritan'" lj(,,'(jutldn que há 7)riríos lUstro,~
éla se mantem em linha I/Iltllli hnri:ontal e que as grandes
ascendencúu> no valór rir IIIl~H: r:rporlaçáo foram conseguidas, principalmente, prfl/.f I/111111'1:IIÇÚ'I,' ol'asionais de nossos
prodútos e:r:portaveis. K I/lMII'lIUvo, ni\s~e sentido, o quadro do valôr médio da tOlIf'II1R"11l Importada e exportada nos
ulíímos quinze anos. E' Ulll dOM motivos per que muitos
dos nossos homens públ il'llPi, na unlóiu, de obter mais ouro
para o Brasil, se lant;Uvlllll 11 lima política de valorizarão,
hoje tão cambatida,
Si nos quarenta c ciw'(/ 1/I/tJR de República conseguimos
um prOf}resso material e1ll /llll,1r nllRolrlto, êle é mínimo em
valôr rPlatit·o. O f'xame r1f' lltlHIIOH urtigos de expodal;ão
evidencia que fomos palllllfillnlJl(\nl~ perdendo os mercados para grande cópia rI~lls"l'l IU'l.igo~, A razão precípua
de tal acontecimento niio rl'~jd,', Uio Ilómente em nossa incúria, como tanto se tem ll~Kolllha<io. Na(\ões de grande poder economico e financeil'o ol'KanízI11'Ull1 em suas colonias
tropicais culturas de prodtltol:l slmilllros, com feicão industrializada. Revéla pondel'al' quo l\ medida que fóI' melharando o padrão de vida rio hl'usileíl'(I, tem que haver um
encarecimento reiativo de nosso~ p,'odútos tropicais em
compara~ão com os produzirias em zonas identicos de outros continentes, onde o cust.o da múo cIe obra. é fnfimo e o
padrão de vida miseravel. E' um fcnómer'o decorrente dfl
um determinismo geográfico e economico, compara....el á lei
do equilibrio da agua dos vasos comunicautes. Não fossem,
portanto, as atividades de nosso comércio interior e o' ampáro trazido á nação pelas zonas temperadas, produtoras,
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no momento, de artigos exporLaveis de maior valía, e tesil, o nosso já baixo teôr' de vida.
Dada a anarquIa em que se nebaLe o mundo, a situação
especial êm que se encontra o. Brasi.l, onrie são .r~ceis os
elemento5 indispensaveis á snhslstenC!a ~ rias lt(ioes que
podemos COlher do nol'iSO passar1o, uma conclusão se Impõe:
- o poder aquisiti1'o dos brasilr,iros tem que ser incrementado principrll1fl.clIlr. pela valorizar,'áo áo nos,w fwmr.m €
pelo desenlJolvimrmlo do com/n',-io r. dlr indú3trin dentro do
país.
O SR. VASCO TOLEDO - Inrlusiria verdadeira; não a
indút;tria fictfcia.
O SR ROBERTO SIMONSE;\, - Esta ~ a grande liOão
que nos (liio a nossa e a hisioria economica do mundo.
Os pr'lIbTAmas de educação, de saúde e de trabalho assumem assim papel prepond~l'ante na orientação política
e economica rlo país. Temos ql1e valorizar o nosso homem,
alimentar a nossa produtiviriaric, fomentar o nOS50 intercambio interno, favorecendo pO!' todos os meios a cr'eaci'io
de nossas rpqll Psas. Essa é larnb.,m a polil ica que nos ~on
duziria e assPg'uI'aria uma maior unidade nacional.
O SR. ARRUDA FAI,CÃo - V. Ex. falou há pouco do rlesenvolviml'nto da indústria. De que maneira há de se rlesenvolver a indústria?
O SR. ROBF:RTO SIMOM8EN - Além rlp olltI'as medirlas
a serem adfltacia;:;, pnsinandn o hompm a trabalhar. porq\1~ a
pI'oporcão de profissionais hahiliLarloo; é mínima no quariY'o
J;1J~jai biü:;:1:-!:-0. F. pena quP. V. Ex. não l.ivesse atr·nl.acio
para o quI' já l ivl' ocasião dI' f'xplanar quafltü ün~ c!t'!,!,pnlos
rle educa~ãfl rio povo. V. Ex. tomp, por exemplo, o quanro
social francês, (' veja, em mil habitantes, qllantos são agricultores, empr'pgadores. f!mpl'l~~arJos, ou eng.,nhpiro~. ou artífices, nêste ou naquele ramo, e quantos são operá['ios comuns, e organize o mesmo quadro para o Brasil. Verificará
a importancia do nosso problema de eriucacão, porque a
maioria dos nossos operários não é composta de artífices.
mas obr'eiros spm ofício esrH~l' ializado p que r'p.cebem menor
salário do 0111' aQlleles. Islo, lltlanto á mão de ohra.
Outro fator de implantac;ão ria indústria é o protecionismo que tem permitido o surto de muitas indústrias em
nosso país, como Já aconteceu nos Estados Unidos e na Alemanha. Prol('f'Íouismo. porfim, compreendido em sen sentido mais amplo.
A sitU:H:ão dl1 hoje em rlia é esta: nacão nova, tem de
ser DroLegida, pois não dispõl1 dos aparelhament.os I1conômicos dos países adiantados. e os . '1ais fracos, os que não disDuserem de tais aparelhamentos, fatalmente Lerão de pel'ecer
na concurrência internacional. Assim, temos de compensar
a fraqueza das nações novas com proteção apropriada.
Se auferimos, nêste momento. um relativo bem e;;f,ar ,\
porquê ,iá j){)ssuimos parques indusLriais de valor, em f'i\o
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e ~m
P~rnambuco, que não nos deixam sentir a falta da importaCão. Êsses parques indusLl'Íais têm de evoluir e desenvolver-se, porquê, si V. Ex. investigar a. capaci<lade aquisil.iva
do brasileiro, verá que é dA 300$000 por habitan!.e, nara
40.000.000. No dia em que êsses 40.000.000 de indivíduos
consumirem o que consome o americano _. mais de cinro contos "per capita" - nêsse dia o nosso parque industrial po-
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derá ser quintuplicado, e nosso comércio interllo promoverá
a elevação do padrão de vida. V. Ex., si atentou para meus
argumentos sô!?re padt.ão de vida, há de ler visto <lue estou
coerente em mmha explanac;ão.
Sr. Presidente, preciso concluir, pois a hora já vai adianlada. Restam-me apenas cinco minutos.
O Sr. Acúrcio Torres - Sr. Presidente, requeiro a
V. Ex. sc digne consultar a Casa sõbre si concede a prorrogaoão da sessão por meia hora.
O Sr. Presidente - O nobre Deputado, S1'. Acúrcio
Torres, requer· a prorrogação da sessão por meia hora. Os
senhores que aprovam o requerimento queiram levantar-se.
(Pausa) •

Foi aprovado. Continua com a palavra o Sr. Robert()
8imonsen.
O Sr. Roberto Simonsen Agradeço ao presado
colega, Sr. Acúrcio Torres. a oportunidade que me dá de
responder aos apartes do nobre representante de Pernambuco, Sr. Arruda Falcão.
O SR. ARRUDA FALCÃo - Eu ia dizer, quando se interrompeu o discurso de V. Ex., que primeiramente, quant()
ao aperfeiçoamento do operário, a teoria de V. Ex. é contrária á dominante sôbre a instrução. A escola ativa prepara o operário nas oficinas ...
O SR. ROBERTO SIMONSEN - E onde não houver oficinas'!
O SR. ARRUDA FALCÃo - V. Ex. vem em meu auxílio.
Onde não houver oficina, não se precisa deitar teorias aos
operários. Há de ser o desenvolvimento dos operários con!'õcquente do desenvolvimento da indústria, e há de ser o
desenvolvimento da indústria resultante da organlzaçào do
crédito.
O operário brasileiro li apto aprende ~ se aperfeiçôa
em pouco tempo.
O SR. ROBERTO SIMONSEN - Si V. Ex. quiser ouvir-me por mais alguns minutos, verá como o aparte com
que me honra será devidamente respondido. Julgo, sim,
imprescindível a creação, o mais breve possível, de escola$
para adultos, o que muito contribuirá para que saiámos,
dêsde logo, da situação em que nos encontramos.
O SR. ARRUDA FALCÃO - Ofereci emenda ao anteprojeto constitucional, encarecendo a necessidade da alfabetização; êsse, porém, não é o meio hábil para formação de verdadeiros artífices, que só podem encontrar- nas oficina:;
ambiente propicio ao preparo técnico.
O SR. ROBERTO SIMON8EN - Mas é preciso ensinarlhes, também, a trabalhar, demonstrando a valia das condições higiênicas e fazendo-os compreender o rendimento dos
próprios esforços e a eficiência econômica.
O SR. ARRuo.-\. FALCÃo - O trabalho, como tem sido entendido e praticado no Bl'asil, é uma causa do fracasso, da
ruína. Porqut\ criaro-!"e a tarifa alfandegária sem fixar os
preços e sem regular o trabalho é saquear a Nação, e isso
l1evemos evitar.
O SR. ROBERTO SIMONSEN - V. Ex. labora em gravissimo erro. Si não houvessem indústrias locais;·o Brasil
'VOVJ,ME '\ill
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estaria, agot'u, a braços com uma situação aflitiva, porque
não teriamos nwío;; de importaI" em virtude de esca;\:;ez de
nossa expol'Lação. Teríamos, assim, uma multidão de desocupados, I~:;I ariamos I'm facf~ dI' serü.simo problema, cujas
dificuldades, inwnsas, comrwliriam a pOI)Ulu(;âo a f'migrar'
para os rampos, afim de não lllOl-rel' de foml', E que iria
fazer nos campo:; ?
O SR _ ARRUDA FALC.\O - Prodmir a matéria prima!
O SR. HOBERTO SIMONSEN -~ Mas si V. Ex. condena
as indústrias?! Em lodo casu, pergunto: que matérias primas?
O SR. ARReD.... FAr.G.\O - Não condeno as indústrias.
O SR. P.U;LO FILHO - Condenam-se as indústrias crimil20samen te protegidas.
O SR. AR.RUDA FALC,~o - Quero a indústria nacional, com
matéria prima nacioual e que não saqueie o consumido!.', nem
estrangule o operário.
O SR. ROBERTO SIMONSEN - Essa argumentacão de
V. Ex. é fanta,;iosa; é de quem - perdôe-me V. Ex. _. não
analisou o problema a fundo.
Convido V. Ex. a discutir com ~lementos positivos.
Solicito que.o digno representante pernambucano diga
qual a indústria que saqueia o operário brasileiro; informe
quais as indústrias que concorrem pu!.'a o enfraquecim1mto
do país.
O SR. ARRUDA FA1.c.:\o - Mencionarei inúmeras. A dos
fósforo:,. por <3xemplo, que tem de brasileira?
O SR. ROBERTO SIMONSEN - E o palito do fósforo,
que é'? E a mão de obra?
O SR. TEIXEIRA LEITE - O palito é de pinho do Paraná.
O SR. ROBERTO SIMONSEN - Durante a Guerra a
indústl'ia dp. fósforos alimentou-l'o(, com madeira nacional p
dUrantt~ a f(~\'oln('ão panliRta as fábricas de fósfol'os de São
Paulo não fecharam ...
O SR. PAULO FILHO - A indústria moageir:t? A de tecidos? Capital e mão de obra estrangeiros, e os lucros, em
forma de dividendos, indo para o estrangeiro.
O SR. ARRVDA FALCÃO - V. Ex. há de convir em que.
quem não li;nita o preço de consumo não regulariza os salários, pratica crime de lesa-patriotismo.
O SR. ROBERTO SIMONSEN -

hmitar os preços?

O que chama V. Ex.

O SR. ARRUDA FALCÃO - Estableecer O preço mínímo do
saláI"io e o preço máximo de venda.
O SH. ROBERTO SIMON5EN - Mas êste último está
sujeito á con.currencia!
A concurrência limita, naturalmente, os precos de venda.
V. Ex. pode informar-me qual o consumo de tecidos no
Brasil? . Sabe o núuwro de fábricas existentes em nosso
País?
O SR. ARRUDA F.~LCÃO V" Ex. explicará, também,
como se pode dar a concurrência em indústrias como a da
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"ccl'vcja () a dos 1'6,,1'01'0;;, com a impol'laeão impedida e o
'!l'ust constituido?
O SR. ROBERTO SIMONSEN - Per'dão. Si V. Ex .
.qu()r referir-se ás indú::;ll'ias dirigidas (lor trusts concordo
flua aí pO::l~am l'xistir' PI'!'ÇOS ('xagrl'udo,; dfl vnnrlu. Mas não
-generalize. A indúslria nacional não é só a dos fósforos ou
a da e~l'veja. Exi,;!.em mil!Hu'('S de fâhl'icas nos parql1es in,dustriais de São Paulo, do Distrito Federal c do Rio Grande
.do Sul. Posso citar a\'o Ex. muitas centenas de artigos
que aí i'ã() prodllzidu,; I' s,:,m o (;0[1""01(> Ijp fl'US!S,
Agora, vou responde!' a outro aparte de V. Ex. O ilust.re colega diz que a tarifa protecionista impede a Concul'rp.ncia. Não impede tal. Posso dar o exemplo da indúst.ria
..dos tecidos em que os preço~ vantajosos fizeram prolifcr:n'
as fábricas, chegando nós á seguinte situação: temos mais
fáQricas dd tecidos do que as necessárias para o nosso consUmo.
O SR. PAULO FILHO - Graças á protecão.
O SR. ROBERTO SIMONSEN - Por que isso? Exatamente porque havia vantagens na fabricaeão de tecidos,
,afluiram os capitais nacionais para essa indústria, e essa
afluência fez baixar os preços. A concurrência atua como
um corretivo. Devo também ponderar a V. Ex. que não
,existe doutrina alguma que. não seja suscetível de crítica.
O que cumpre é verificar si as vantagens sobrepujam ou
'lHio Os inconvenientes.
O SR. ARRUDA FALCÃO - Vou dar a V. Ex. um exemplo
tranclwnt - o da indústria das linhas. No Brasil se negou
.crédito á produção. se elevou a tarifa e se submeteu a população a comprar o produto pelo duplo. pelo triplo, ou pelo
.quádruplo do o1'eeo que poderia obter alhures.
O SR. ZOROA8TRO tiOUVEJA - É qUi', na pont~ da linlr:l.
.estava C) anzol do capilalismo intl'rnacional. ..
O SR. ROBERTO SIMONSEN Vou responder ao
:aparte do ilustre colega., Sr. Arruda Falcão. Com todo o
seu esforco, S. Ex. conseguiu citar duas ou três indúetrias.
N:io advogo em favor de determinadas indústrias, nem tenho
procuracão para isso. Estou discutindo de coracão aberto,
·em beneficio do Brasil.
O SR. ARRUDA FALCÃO - Estou achando o discurso de
V. Ex. interessante e seus argumentos dignos de comentá'l'ios á margem.
O SR. ROBERTO SIMONSEN - O fato de, entre as cen'tenas de indústrias aquí existentes citar V. Ex. duas ou três
,como causas do malestar do Brasil vem e-m abono da minha
tese. Não há. no mundo, doutrina alguma que abranja todos os
·casos sob aspecto inatacável. Procuramos sempre fazer o
melhor, certos de que o ideal não se alcanea na zona terrena. .. Assim, condenar as indústrias no Brasil, por causa
apenas de duas ou três, é ignorar o que elas carreiam para
·0 país, é querer concorrer para nivelar-nos aos povos africanos e asiáticos, que não as possuem, que levam existência
miserável, preso ali o homem á terra. em estado de quasi
"selvageri~. Si com algumas indústrias, com algumas cidades
desenvolvidas temos, 70 % de analfabeto&, que seria de nós
·si todos vive!'sem nos campos. como V ..Ex. quer?
,O SR. ARRUDA FALCÃo - V. Ex. está contrariando a.
..doutrina da época; que é a da ruralizacão.
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O SR. ROBERTO SIMON8EN - Não estou contrariandoa doutrina oa época. E,' necessál'ia a rUl'alização nos países
de industrialismo excessi vo. O exemplo da Inglaterra é frisante: os campos foram abandonados e as populações se
~oncentral'alll f'xclusívaITll'nte nas cidades. É o justo equilíbrio entre a agr'ícultul'U e a inr1úslria que Sll deve teto [lOr
meta.
O nosso mal é querer copiar a última tcol'ia estrangeira
chegada de aeroplano e prelender aplicá-Ia ao Brasil. Impressiona-se V. Ex. com o clamor europêu que combate,
por necessidade, o excessivo industr-ialismo e quer aplicá-loao nosso País onde temos uma indústria incipiente.
Temos de erear. primeiro, as riquezas, aproveitando porém, as lições dos outros povos, para evitar que os males do
industrialismo excessivo se reproduzam aquí, Mas, condenaro industrialismo porque êle é na Europa excessivo, equivale
a aconselhar que se não ande de automóvel, por causa dos
possíveis acir1IlHtes. O at'gumento é o mesmo.
O SR. ARRVOA FAU:.~O - Foi V. Ex. quem trouxe o
exemplo da Inglaterra, recemchcgado pelo último avião ...
O SR. ROBERTO SIMONSEN - Xão. senhor; respondi
ao aparte t!e V. Ex., quando declarou que nos outros países
se estava prégandl) a ruralizacão.
O SIl. ARRUDA FAu:Ão - Por toda parte.
O ~R. ROBERTO SIMONSEjI; - ~ão,
O SR. ARRUDA FALC.\O - Que se está fazendo nR Russia
e na América do Norte'?
O SR. ROBEKTO SIMONSEN - V. Ex. está citan~o oc:'tcmplo lja RlIssia: mas devo declarar que aH crearam o
bolchevismo antl's da indústria e depois crearam :lo indústria
para ju"ti ficar o bolchevisIDQ .. ,
O 8R. ARRliD:\ F.-\LC.\O - E na América do Norte, que se
está fazendo?
O SR. ROBERTO SIMOXSEN - Em que sentido'!
O SR. :\RRCO.'\ FALC.~o Está-se procurando dar valor'
aos produtos da terra para a volta ao cam[w.
O SI'. ROBERTO ~IMONSl<:N - Eis (J motivo: até 190~ ..
a produção agrícola americana era sUf)erior á industrial; de
então para cá, a produção indn,-õtrial foi tomando gt'ande incremento, incremento que atingiu a cifras fantásticas durante a guerra.
Ora, acontece nos EsLad(r.'j J;nídos u me"mo qUI' Pnl<
todos os países onde não há contrôte nas org-anizac:ões, Líl,.
houve excesso d'l individualismo. O que TIOS cumpre. P01'tanto, é aproveilar' a li(:ão, evi tando que no Brasil se incida.
no mesmo erro.
O excesso de individualismo é um mal, estoll 0(' pll:\HO'
:;.cordo. Agora, condenar as indús(l'Ías do Br'asil - l·..·piloporquê 05 Estados l,;nidos crearam o eXCesso da indúsll'ia
e padecem desse excesso, é o mesmo quP. recomendar ql:e
não se coma l)Orqu~ comer demais faz adoecer, ..
O SR. PEDRO RACHE - V. E:t. I'cspolllleu /)I'ilhanLl'ml'llle ás arguí\:óes dos aparteantes.
O SR. ROBERTO SrMO~~EN Muito agl'adl'cil!o :t
V. Ex. E;;toa apenas i'endo "inefll"Ü" nest.a explanação.
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A hisl,ó('ia fio mUlIrlo no,: d(~rnoni'll'a cada vez mais que
riqueza facilita a organizac;ão I~ que ei'ta p['omovc aquela,
-numa crecent(! e rpcípl'oca :üuatão de CaUl;<l f' efeito. Att~
nhamo-nos, pois, á silua(:ão bra:;ilcil'a, faVOl'CC(~nno por todos"
{)s rnrios ao nosso alcanc!'. dentro de um CC"itcl'io de justiça,
,'() estanelecimento de um f'1r.vaclo padrão dI' vida para os nossos concidadüos. Para a rraliza(:ão de tais objetivos, muito
podem concorr(~r os gOVt\rnos, com a prática das medidas
I~:>timulantes que acabamos de apontar, como podem [lerturllá-Io,<; ou retal'rlá-Ios com infpJ'\'rnc:iies inadl'quadas, Pode':l

mos, pois, ser interve71cionislas e1/l tlflSSO {)Ilís. nr/o porém,
paro con/l'a.rirrr leis lwtl1raís, mus sim corll li prnp,ísito de
provocar situar;lío<!s nu {I lU' 11 0.,:(10 c/pssns leis se í)ussa proces.wl' no sentir/o frtt'oravel (lO!! no,~,ws íntf!)'eSSes,
DF.S!':ORRIR

o

BRASIL

o grande combate a f'mprpen(/pl' é cO'ltru a igllor-anci:J
em que vivemos das nossas próp1"Ías cou;;as. O hl'usileiro
ainda desconhece o verdadeiro Bl'asil, Possuindo inconte;;tável prestígio no concl'ito intf'rnacional; abrangendo dentrl)
-de seus limites a mf'tadf' da área da Amél'Íca do ~ul; com
uma população superior a -10 milhões ele habitantes, apresentamos fracos íllliice;: econômicos e ainrla não pudemos resolver problemas bá"ico" qne permitam ao nosso homem
médio apresentar-se tão eficiente quanto o homrm médio
<las nações mais adiantadas.
Não é somente o cnsíno primário que nos está a demandar cuidados especiais; necessitamos tambl'm, da formação
ímediáta de escolas práticas para adultos, que melhorem
-dentro do menor prazo o grau de eficiência de uma grande
massa de brasileir05, Neste particular a caserna tem sído
nm sugestivo exemplo. 05 oficiais do nosso Exército podem
depôr sôbre a transiol'l1lâÇiiü r<ld;c~r q~:e e~p~!'!rnpnt.am em
sua mentalidade e eficiência as lévas de recrutas conduzida~
aos quarteis pelo ser'viço obrigatório. Eu mesmo tive ocasião de verificar essa transformação em apreciáveis contingentes de nossos patrícios.
No exercício da engenhal'ia, \'el'ifiQu~i. f' com pe5ar, no
pngajamenLo do opet'aI'iado. que os lugarf'~ mais eficienLe5
e de maior remuneração. isto r, os dos art ífices. são ocupa<dos em sua maioria [>OI' operários €.'sLJ'angeiros, incumbindose 05 nacionais das tarefas mais pesar1a~ f' mais ingraLas,
pelo desconhecimento do;:; ofícios e;:;pecializados; isso quanto
ao preparo.
Quanto ao grau df' salubi'idade, decorrente. naturalmente, da ignorancia. drsconh€.'cimento dos preceitos de higiene
e das hostilidacl('s dn meio, {> impressionante o Que ocorr€'o
Esteve confiado a uma €'mpl'('~a de constl'uções de que SOl!
presi{knte, entre 1926 l' 192R. 11m t.recho importantfssimo ele
-obras do sel'vi(:o dI' ahas!pciml'llto de agllas a São Paulo.
'Com o duplo infuito de garantil' um maior ['endimento no:;
LJ'aballJo:< e mais allllJla as"j,;têllcio ao pe""oal emprl'gado.
fiz instituir, soll a direção clH um jovem mrdico patrício -o, DI'. Antônio Bernurdes de Oliveira - 11m serviço Que
fICOU reconhecido como modelar e que como tal já sido 00jet.o de comunicados p comenl ários nos centro;:; cient íficos
de São Paulo. Ninguem CI'U admitidt' sem um prévio exame
-médico; visava-se COI11 isso nüo só f'ngajur ppssoal capaz,
.'Como também imp,'díl' l! 11l'opaga(:fLO dl' moléstias conta-
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giosas nos acampamento,.; df~ tl'ahalho, onde I; ralal a pr'omi:;cuidade, Pois 1)(>01, lima p,.;laLí:;t.ica l'igol'osanH'lltr' lnvantad<'
com dados cxll'aídos da,.; richas do Gabinr~lf' MúdíCIJ, dl'mo!1";t.ron o seguinte l'c,.;ultudo: em 1,411 ope!'úrios adullo,;, sujeitos a exame de sanidadf', 6H eram LIl'<l,.;ileil'o,,; (~ 770 c,.;lrangeir'os, Dos operários hrasileiros jú tinham ,.;ido contaminados pot' nlflléslia,.; \'pnéJ'eas 292, 0\1 sejam /j5,5 'i'c; eslavam indenes :H9, 0\1 ,.;e.iam 54,5 'i{,. Dos CSII'<lngl'il'(J";, 5:?H
e;;Lavam residindo no país há mais de um ano p d(',.;11'5 j;i
estavam contaminados 117, ou Sf',janl 2'2,1 '1<, e. illd('l\l's 'dI.
ou sejam 77,9 '/c, Do:.; pstr'allgeil'os r,(·t'('rnclll'g'II!I);', upena.4,9 10 estavam contaminados e 95,1 % illllclW:I, As cifl'as
acima enunciada,.; são ,.;implesmente conll'istadom,.; I~ dt'mon,.;lram o grau di' cootaminu(;ão existente nn no,;,.;o meio e (~X
plicam, em grande pal'fi\ a degener(~scênc;a ae(~lllllllda, qUI'
se nota em muilo,,; elemenlos do trabalho nacional, E isso,.
:;enhor Presidente, nas IJI'úximidades da capital d, o ~, Paulo,
onde existe mo servic;o de higiene do;; mais adiantados do·
Brasil. O que SI' nriO ....eri ficaria em oul,as regióf>s mais poor('s e de condições climaléricas menos favoráv(~is'?
Não está isso a indicar que, ao lado de (,,.;c{)!as fJrilTl<irÍ:ls para adult.os, devemos forc;osanwnfl' di:'-I'minar' IwllJ'
Brasil postos de assistência e de higiene'!
No entanto, Sr. Presidente, enquanto dçsc\ll'amos de'
problemas de tal o,dem, que deveriam constituir uma con,;o
tante preocupac~.o dos nossos homens públicos, ('m cruzada..
incessantes para o bem do Bl'asil, assistimos, desolados, á;,
lutas estéreis que ofe['f~ce o espetáculo da nO'lsa política geI-aI, giraudo em t.orno de pessõas e i:lleresses subalternos,.
com evidente abandono das grandes necessidadh; nacionais.
g ijlfluenciando a g:'ande massa ignoranlp, assistimo!'.,
cüütfnuü.mer.tc, a d'?m:tg'ogia partidária e certa !Iur·te da imprensa a difamarrm pessoas e cousas bl'u:;ileil'as, numa obra
satanica de maledicência, de- desvirtuamento e de demoliçãt\
a esmorccel'enl inicialivas, u d€molirem emulações e r'eputações, creando l1:-n ju,.;lificado e desalentadol' ceticismo I'l1lr'e
os mais capazes.
O SR. PAULO FILHO .\ impr'cn:;a palriólica, que di~'
verdades,
O SR. ROBERTO snlONSEN .- Como reação a êsle estado de cousu,;, devpmos erear núcleos independrnte;;;, (~m
(-:l1e se prOelll'l~ focalizar a verdade sc)bre o,; no""os lIroui(~
mas e onde a nossa mucjrJa-df' de bua fé l'ecl'lJa as veI'lrMh~i
ras inspü'a(;iit,,,; ,;M)l'(' :lS 1J()";";ll.~ realiâad.,s, LIJli) t·S.~I·,~ :-'I'j)limentos e !ll'opú"ilo lIa('(~lI a Escola Li"rt~ dl~ ~ociolugia e
Política de ~ão I'll ulo, OlllI'OS cometimf'nllJ,; 110 J!1psnlO rumo
já. surgÍl-am, (',;Ião a :'lll'gir e lH'ccbam :;e rl'pI'til', :'\iio ";01\
dos que se fi Iiam ao ill'pconceÍto da in fel'ÍOl'idade de ru(:as.
Já em 1919, ao pal'til' para a Inglat('rra, na mis,.;üo illdu,.;lrial
bl'asilcira, 11uhlicava:
"'!'pnlOs de e:itlluar a fundo os pl'oblemas nacionais; lltl vulgarizar com rapidez a educação econômic.a e os en"illanlt~nlo:; du ciência, como oQ,a indispensável de patdo! ,,;mo, para que, no conc(ll'lú das Ila\;ões, venharnos a ocupar a posição a que temos direilopela nossa grandeza e pelas aptidões da nossa raça,
Divulgarios esses conhedmentos, vel'i iicul'erl1os
então qne os caipÍras, os jagunços e os cangac'ciros
não süo a pl'ova da inferioridade de nossa raça: ~
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sã.o "corpos de prova", vivos, em 1I11~, os que sabem
csLllrJal', vão aprender as hostilidades cósmicas e os
meios de combaf (~-las! Heróis inconciônte~ oferecidos
em holocáusto á ciência, até termos evoluído a ponto
de fazermos acompanhar os que se embrenhem em
nossos sertões, pelos conhecimentos pr(>cisos para
aproveitar as nossas riquezas e para combater' os seus
malefícios, que são muitas vezes ap~nas reações da
natureza conlr'a os que a desbravam Sf'm ciência e
inconcirntrmcnte destr6em a sna prodlltiviriade".
Era o Cjue então já me indicava a prática profissional.
PARADOXO SALVADOR

Por um r1êsses paradoxos em que a histórIa uTlivcrsa) é
fértil, o Brasil está tend-o, como já me referi, uma certa Vantagem em não ter evoluido tão depressa na rota civilizador'u
dos dois últimos séculos. De fato, senhores Constituintes, estamos assistindo ás marchas e contra-marchas com que os
países mais adiantados procuram concertar erros .tremendos
que praticaram por um exce.-5SO de dinamismo civilizador.
Quanto a nós, crescemos men-os e por isso erramos menos ...
Cum os meios de observação e de estudo, que hoje se
nos deparam, temos a nosso dispor um vasto camp-o de aprendizagem e obsel'var;ão. Aqui mesmo, quanto não temos aprendido C0111 as eX'pel'iências em larga escala, a que temos sido
slIjeitos pelos improvisados administradores e salvadores que
\10S têm sido imp-ostos'? São Paulo pode nêste particular
falar "ex~atedra", pOl'qué foi erigido na cobáia-mór de
todas as experiências.
O Brasil não t', positivamente, uma n:u;ão in'Crte, Si é
verdade que as dezenas de revoluções e convulsões' que tivemos nos quarenta e (;jJlÜü a.nüs de Rcp~bEca, são sintomáticas de um mal estar a que faltou O propiciamento do medicamento adequado, não menos verdade é que elas constituem
lima indiscutível prova de vitalidade, A revolução paulista
de 1932, representa, em grande parte, uma reação contra os
êrros políticos alí pratic(;,dos e do vigor' e civismo ali empenhados só são capazes organismos de forte vitalidade.
O SR. P.WLD FILHO - 1':1'1'08 que V. Ex. sempre apoiou
incondicionalmente.
O SR. ROBERTO SIMONSEN - Todas rssas convulsões
e todas essas experiências têm concorrido, porpm, para que
a verdade se vá afirmando, tomando contornos definitivos
e para q'.le o sentimento de justiça, que todos possui mos,
I'm maior ou menor escála, vá processando as devidas l'epal'at,:óes aos conceitos levianos e apressados sobre homens e
cousas de nossa pátria c ao mesmo passo apontando e esclarecendo 05 magnos prohlemas de nossa nacionalidade.
O SR. ARlH.m.... FAU:.\O - Fizemos, em 182.i, uma revOlução de que a de São Paulo é uma paródia,
O SR. ROBERTO SIMOMSEN - Paródia não! S. Paulo,
em suas manifestações de civismo, não parodia ninguem.
O SR, ARRUOA FM.. C.\(J - Batemo-nos pOI' altos mô\'cis
patrióticos, com as mesmas reações ~ltivas e cívicas.
O elR. ROBERTO SlMONSEN P:rossigo, SI', Presidente :
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São os sentifll('nlo,; cungênilos de amOl' fL verdade e anseio de juslic;a que estão a indicar a cxisWncía de um poder
divino, do qual emanam êsses dois gI'andes idl~ais nnma faculdadf~ infinila de expansão. São esses duis gl'andes sent.imenlos Os animadores da fé, os est.eios inconfundíveis do.';
crente;;. Ao ativo de uma gl'an(].p, eXlwriencia de Ll'abalho,
tenho que incluir :;ofrimenLos oriundos da incapacidad/3 do
meio.
1\'unca, porém, deixei, Sr. Presidente, de confiar' na verdade e na juslir;.a, e no culto dê:;ses sentimentos sempre en,
contrei o resgate áquelas amarguras e o amparo de que tenha carecido.
.
Homem, de trabalho, pautando minha conduta pelos diA.::ci!l23 .~li 'õonl'a e objetivando nas minhas atividades, acima
de tudo, o bem de mi.nha pátria, já disse alhúr-es:
Ação e Verdade! Desvil'Luem-na como quiscl'em,
mas a Ação mantida em continuidade, orientada e com
fé, sempl'e há de produzir algum fruto. Deturpem
os málls a Verdade; algum dia, porém, as nuvens que
a toldarem se dissiparão e Ela ressurgirá, brilhante
como um grande sol, esplendida como as pujantes m'anifestacões da natul'eza, invencível como o Verbo Divino a consagrou!
Temos, Sr. Presidente, que cultivar no Brasil a Verdade.

Verdade no estudo de nossos problemas. Verdad~ em
nossos atos cívicos. Verdade 11a atuação dos pOderes público:;. Só ela demonstrará aos brasileiros cultos a grandeza
da tarefa que nos cabe realizar em pról da grande massa
de patrícios que ainda não vive integrada no Bra:;il e na Civilização! Tudo mais será esterilidade e inconciência! (Muito
bem; muito bem. Palmas. O orador é vivamente cumprimentado.)

9

o Sr. Henrique Dodswortll sidente.

?;r,.o a palavra, Sr. Pre-

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Henrique Dodsworth, para e~plicacão p~ssoal.
O Sr. Henrique Dodsworth (Para ezplicação pessoal) Sr. Presiàcule, insensí..-el ás injú!'ias q:ue m~ foram dirigidas pelos órgãos oficiosos da Prefeitura, devido á atitude
desassombrada que assumi em defesa da população do Distrito Federal e de quantos nele habitam pagando impostos
á municipalidade, prossigo nas minhas considerações ontem
iniciadas, constrangido, embora, nos 10 minutos que restam
da prorrogação da sessão de hoje, a s6 apresentar o quadro
das despesas faraônicas da Prefeitura, estabelecendo o confronto entre a despesa com a verba pessoal, no último período de govêrno constitucional e nos quatro anos de administração. re"olucionária, compreendido, por conseguinte, o
orçamento para 1934.

,Ei-)I};; :

QUA'I'IWi;NIO DO GOVf~nNO HEVOLUGIONÁ!t[()
I
Intcl'Ventol'()s: Adol"ho HCI'p;amini em H):H
Pedro Ernesto mil 11):;2, 1!);;:; e lS):N;
I
PltO<llm:-,S:W 1),\ DI';:,,\pgSA Ml;NrCfPAL -1931 ;1 10:liÍ
1

Verba Pessoal
Orçamento pu-

OL'<,amenLo pu-

OrcarncnLo publicado no
blicado fiO
blicado em
Jornal rio Brasil Jornal do Brasil
avulso
dú 7-1-1932
de 3-1-1!J33
1931
HJ32
19:1:1

I
Ol'(jamnnLI)

no

blicado

pu-

Jornal do IBrasil
de 11-1-1934

I

1934

Total

Conselho Municipal . .
.
-I
1.788:609$000
1.727:209$000 1.662:0iÍ9$OOO
Secretaria do Conselho Municipal
.
1.667:929$000
G.81í5:79j$00iJ
54:000$000
90:000$000
90:000$000
Interventor . .
.
90:000$000
3~.Ii : 000$000
63:200$000
63:200$000
38:200$000
Gabinete do Prefeito
.
43:600$000
208:200$000
,.
369:800$000
335:800$000
Secretaria do Gabinete
.
705 :IjOO.~OOO
3.647:200$000
Agências da Prefeitura
.
3.647:200$000
3.791:200$000 5.367:GOO$000
5.706:500$000 14.855:300$OaO
Secretaria Geral do Gabinete do Prefeito.
36:400$000
36:400$000
Dep6sito Central da Municipalidade
.
72 :800$00[}
-I'
221:200$000
221:200$000
300:560$000
357:800$000
Inspetoria de Concessões . .
.
1.100:760$000
4:077:557$000 3.921:015$000
3.608:/t93$000
Diretoria Geral de Fazenda
.
5.043:3~5$OOO 16.650:380$000
Aposentados e jubilados . .
.
538:301$000
.' 643: iÍ60$000
515:701$000
1.036:510$000
Diretoria Geral do Patrimônio
.
2.733:072$000
4G8:700$000
616:600$000
468:700$000
495:500$000 ,2.049 :500$000
Diretoria de Estatística e Arquivo
.
150;800$000
150:800$000
200 :120$000
245:720$000
Biblioteca Municipal . .
.
747;440$000
I,
3.029:200$000
4.075:800$000 3.536: '100$000
Diretoria Geral da Instrução Pública
.
10.641:400$000
"I
257:700$000
Almoxarifado da Instrução
.
257:700$000
"I
Insteucão primária . .
. 22.023:160$000 19.812:160$000 21.135: /180$000
62.970:800$001
r1.396:000$000
1.396:000$000
2.792:000$00:)
Escola Normal . .
.
I
2.304:240$000
Ensino Técnico e profissional
. 2.349:240$OUO
4.653:480$0:10
I
Escola de Aperfeiçoamento
.
I
47:200$000
66:440$000
Escola Amaro Cavalcanti
.
113:640$000
I
55:886$000
55:8868000
Escola Alvaro Batista
.
1H :772$000
I
60:023$000
60:023$000
Escola Profissional Sousa Aguiar
.
120:046$000
~
212:520$000
212:520$000
425 :0'10$000
Escola Profissional Visconde de Mauá '"
61:640$00('
61:640$000
123:280$000
Escola Profissional Bento Ribeiro
.
89:423$000
96:023$000
Escola Profissional Rivadavia Correia
.
1.85:tÍ46~OOO
182:960$000
182:960$000
Escola Profissionai João Alfredo
.
3G5:920$000
151:686$000
151:686$000
Escola Profissional Orsina da Fonseca
.
303:372$000
1";7
89:350$000
89:360$000
178:720$000
Escola Profissional Paulo de Frontin
.
150:320$000
150:320$000
.
300:G40$OOO
Escola Ferreira Viana . .
52:406$000
52:406$000
Escola Profissional Visconde de Cairú
.
104 :8128000
3. 30611):0$000
Departamento de Educação
.
3.306:000$000
Ensino Elementar . .
.
24.413/:960$000 24. 4'Í3 : 960·S000
1.• 867 :400$000
2.563:600$000
4.431:000$000
Instituto de Educação . .
.
!
Educação Secundária Geral Técnica e En·L 094 :204$000 5.594:364$000 9.688:568$000
sino de F.xtensão . .
.
95:920$001)
: 95:920$000
95:920eooo
95:920$000
Escola Dramática . .
.
383:680$000
263:000$000
25":000$000
Departamento Municipal de Assistência ..
517:000$000
5.462: 137$000
9.98~:56(J$OOO 15.447 :Õ97$OO()
Diretoria G:p.ral de Assistência
.
1.770 :800$000
1.770:800$000
Inspetoria Técnica • .
.
3.541:600S000
i~
1. .7 i i : 9GO$OOC
1.717 :900$000
Postos de Pronto Socorro . .
.
3.435:8(\0$000
197:437$000
187:837$000
í·Asilo São Francisco de Assiz
.
385:274~OOO
521:400$000
510:600$000
Cemitérios Municipais . .
.
1.032:000$000
600:400$000
M9:200$000
1.309:600$000
Hospital de Pronto Socorro
.
434:540$000
652':400$000
Inspetoria Municipal de "Veterinária
.
1.086:940$000
107:000$000
107:000$000
Hospital Veterinário Municipal
.
214 :000$000
Superintendência da Limpesa Pública e
Ir
Particular . .
. 18.201:3205000 18.829:840$000 19.666:020$000 20.67,6:~UO$000 77.373:620$000
Diretoria Geral de Obras e Viação
. 20.205:260$000
20.205:260$000
i;"~
19.428:572$000 21.064:212$00U 24.71.8:888$000 65.2i"1:G72$OOO
Diretoria Geral de Engenharia
.
I
I'''''''';''''
1.865:200$000
.
1..8G5:2()O~OO{\
Oficina Geral . .
2.374:700$00:)
Garage Oficina Mecanica
.
2.374:700$000
Matadouro Santa Cruz . .
.
Entrepôsto de São Diôgo
.
Inspetoria de Matas e Jardins, Caça e Pesca
I
Inspetoria Geral de Matas e Arborizacão e
I':', ,
Jardins
. 3.225:230$000
3.129:320$000:
!: 1._'
6.354:550$000
Diretoria Geral de Matas e Agricultura ..
9.422:880$000
'4. iÍ22 :035$000
5'110:845$000
269:06D$OOD
Contencioso . .
.
269:060$000
Procuradoria Geral dos Feitos da Fazenda
Municipal
.
300:830$000
409:570$000
484:570$000
1..194:970$000
.
Departamento de Material . .
539:000$000 4.459:600$000
4.743:940$000
4.449:620$000 14.192:160$000
Superintendência da ColÔnia Agricola
.
i': ~
i
Almoxarifado Geral da Prefeitura ......•
Adidos e em disponibilidade
.
1.887:767$376
L 522 :386$1i 7 ~; 2 .197 :014$000
2.246:9f4$OÜO
7 .854 :081$49~
1.800:000$000
Gratificações adicionais . .
.
1.500:000$000 .,1.600:000$000
1.6QO:OOO$OOO
6.600:000$000
Inspetoria de Abastecimento . .
:
.
3.080:300$000
3.054:200$000 ;3.277:900$000
3.359.:000$000 12.771:400$000
Directoria Geral de Abastecimento e Foi:
. .
mento Agrícola . .
.
Inspetoria Agrícola e Florestal
.
1.927:400$000
1.873:400$000
.
Aposentados e jubilados . .
5.509:120$000
G.019:386$660 16 . 519 :386$660
6./J2i:;86$600
Substituições . .
.
350:000$000
340:000$000
360:000$000
430:000$000
1.480:000$000
.
Comissão de Compras
73 :200$000
.
.173:200$000
Secção de Informações e Reclamaçõês
.
i

~
I

1

:.:.-

1

I

,i ,: . . .

2t~~g~~~g:ggg

107.665:481$376 106.154:182$777

------.

i~3.725:762$660 1301i~9:f~1$600

,
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458.154:568$413
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QUA'J.'HH:N[Q DO PRESIDENTE \VASHINGTON LUIZ
Prefel'\.O - Antô nio Prado Júnior
PROGRESSÃO DA DESPESA MUNICIPAL - 1927 li 1930 - VERBA PESSOAL
1927
1028
1920
19;50
'Conselho Municipal
..
929:600$000
762:285$700
929:600$000
1.209:600$000
Secretaria do Conselho Municipal
.
1.112:958$200
1.297:173$000
1.297:173$000
1.802 :049$000
Prefeito
.
5~:000$OOO
51:000$000
54:000$000
54:000$000
.
Gabinete do Prefeito
51 :090$000
51:090$000
62:000$000
290:805$824
243:075$824
243:675$824
.
Secretaria do Gabinete
268:600$000
2.895:737$180
2.895:737$180
2.877:114$768
Agências da Prefeitura
.
3.647:200$000
Secretaria Geral do Gabinete do Prefeito
.
29:303$000
Depósito Central da Municipalidade ..
32:921$000
32:921$000
36:400$000
23:529$706
23:529::3706
Inspetoria de Concessões
.
231:160$000
2.956:012$000
2.952:772$000
2.952:772$000
Diretoria Geral de Fazenda
.
3.457:192$000
Aposentados e Jubilados
.
416:048$332
416 :048$332
401:009$332
502:601$000
Diretoria Geral do PatrimÔnio
.
357:594$000
357:594$000
468:700$000
328:019$000
Diretoria de Estatística e Arquivo ..
124:303$000
124:303$000
124:291$000
145 :400$000
Bibliotéca Municipal
.
1.144 :201$000
1.144 :201$000
1.127:737$000
3.242:400$000
Diretoria Geral da Instrução Pública.
Almoxarifado da Instrução
.
220:000$000
Instrução Primária
.
13.958:803$000 14.787:714$000 14.787:714$000 21.414 :440$000
1.618:229$000
1.703:423$000
1.703:423$000
Escola Normal
.
1.215 :941$000
2.430:240$000
Ensino Técnico e Profissional
.
135:991$000
135:985$000
135:991$000
128:120$000
Escola de Aperfeiçoamento
.
Escola Amáro Cavalcanti
.
176:677$000
Escola Alvaro Batista
.
172:995$000
172:995$000
55:886$000
194:830$000
Escola Profissional Sousa Aguiar
.
193:801$000
193:801$000
59:889$000
329:637$000
Escola Profissional Visconde de Mauá.
348:075$000
348:075$000
253:920$000
131:773$000
130:215$000
Escola Profissional Bento Ribeiro
, 130 :215$000
61:6408000
241:354$000
239:2698000
Escola Profissional Rivadávia Correia.
'239:269$000
8~:623$000
399:801$496
Escola Profissional João Alfredo
.
406:492$488
. 406 :492$488
187:760$000
256:902$000
252:258$000
252:258$000
Escola Profissional Orsina Fonseca .
151:18G~OOO
286:932$000
295:305$000
, 286 :932$000
Escola Profissional Paulo de Frontin.
117:5608000
. 106 :554$000
112:383$000
106:554$000
Escola Ferreira Viana
.
143:720$000
54:091$000
42:357$000
.'f2:357$000
51t:806$OOO
Escola Profissional Visconde de Cairú.
Departamento de Educação
.
Ensino Elementar
.
Instituto de Educação
..
Educação Secundária Geral Técnica e
Ensino de Extensão
.
63:625$000
Escola Dramática
.
63:628$000
63:628$000
95:920$000
Departamento Municipal de Assistência.
220:721$000
220:733$000
Diretoria Geral de Assistência .•.....
220:733$000
403:000$000
, 854 :430$000
854:430$000
854:4308000
Inspetoria Técnica
.
1.767:200$000
.
Postos de Pronto Socorro
9')"""''''''''&1'\1\1'\
22C:721$OOO
__
U .. I I-.JO;>VVV
Asilo São Francisco dc Assiz
.
220:773$000
·W3 : 000$000
369:725$800
Cemitéros M unicipais
.
385:206$000
385:206$000
~95:800$000
397:320$500
., 441 :500$000
Hospital de Pronto Socorro
.
441:500$000
606:200$000
86:065$000
, 87 :886$000
Inspetoria Municipal de Veterinária ••
87.886:000
107:000$000
Hospital Veterinário Municipal
.
Superintendência da Limpeza Pública
e Particular ........•...........•
8.860:443$000 11.876:017$000 11.876:017$000 18.-162:580$000
8.832:248$170 8.832:248$170 20.910:000$000
10:117:194$066
Diretoria Geral de Obras e Viação "
Diretoria de Engenharia .......•..••
818:100$000
Oficina Geral
.
1.707:560$000 f. 707 :560$000
2.953:000$000
706:000$000
: 706 :000$000
Garage Oficina Mecanica .......•....
1.669:200$000
Matadouro Santa Cruz
.
Entreposto de São Diôgo
.
Inspetoria de Matas, Jardins, Caça e
2.188:671$980
2 . .182:080$800
P-esca ....•......................
3.611.:530$000
?482:080$800
Diretoria Geral de Matas e Arborização e Jardins
.
Diretoria Geral de Matas e Agricultura
.
202:863$000
257:794$000
257:794$000
Con tencioso
.
378:060$000
Procuradoria Geral dos Feitos da Fazenda Muni<Jipal
.
.
Departamento de Material
Superintendência da Colônia Agrícola.
277 :466$000 .
Almoxarifado Geral da Prefeitura
.
317:472$000
3'17 :472$000
580:400$000
546:368$824
Adidos e em Disponibilidade
.
,533 :974$177
533:974$177
2.298 :611$494
2.100:000$000
Gratificações adicionais .....•.......
2.100:000$000
2:100:000$000
1.800:000$000
Inspetoria de Abastecim~nto
.
Diret~ria Geral de Abastecimento e
3.517:873$620 (517 :873$620
2.453:558$496
3.678:540$000
Fomento Agrícola
.
Inspetoria Agrícola e Florestal
.
5.000:000$000 :).000:000$000
4.500:000$000
5.009:120$000
Aposentados e Jubilados
.
260:200$000
200:000$000
440:000$000
i 260:200$000
Substituições
.
Comissões 'de Compras ........•.....
,
Secções de Informações e Reclamações.

Total

.

62.446:579$186

60.194:097$297

TOTAL
3.831:085$700
5.509:353$200
216:000$000
164: 180$000
1.046:757$472
12.315:789$128
131:545$000
278:219$412
12.318:748$000
1.735$706$996
1.511:907$000
518:297$000
6.658:539$000
220:000$000
64. 948 :671$000
6.241:016$000
2.430:240$000
536:087$000
578:553$000
642:321$000
1.279:707$000
453:843$000
804:515$000
1.400:546$472
912:604$000
986:729$000
469:211$000
193 :(;1 1$000

286:801$000
1.065: 187$000
4.330:490$000
,'.VUoJ.,c,U/'I'VVU
""~.n,."".nnl\

1.635:b37$000
1.886:520$500
368:837$000
51.075:057$000
48.691:690$406
7.186:220$000
3.081:200$000

10:764:363$580

1.096:511$000

1.492:810$000
3.912:928$672
8.100:000$000
13.167:845$736
19.509:120$000'
1.160:400$000

69.194:097$297 107.376:194$494 308.210:968$274
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Como o tempo de que disponho ainda não me permite
,·entrar na análise circunstanciada das cifras assustadoras
dessas despesas, por um dever de ética, passarei a ler a eafia que hoje recebido ex-representante do Distrito Federal
':~ ex-Intervenlor nesta cidade, o Sr. Adol1'1) Bcrgamini.
Ei-Ia:
"Sr. Deputado Henrique Dodsworth.
Li o resumo do discurso de V. Ex. proferido
ontem na Assembléia Nacional Constituinte, e, veJ;'ificando que a referência ao aumento de despesa com
o pessoal do. Prefeitura abrange todo o período que
sucedeu á vitória da Revolução de outubro de 1930.
sou forcado a pedir-lhe a géntileza de distingui!." o
tempo da minha gestão com cI'ítica a parte.
Assim é que, defensor da autonomia do Distrito,
por ela me bati da tribuna parlamen~, na praça
pública e na imprensa. Quando 21 Alliança' Liberal .s~
formou, já me encnotrando na estacada, designou-mf,.
- único Deputado carioca· - para fazer parte do
comité organizador do manifesoo .de 2() de Setembro..
E, nessa qualidade, obtive dos companheiros, nota,damente do ilustre relator geral, o talentoso e fnte·gro Sr. Lindolfo· Collor, 8. inclusão do iten relativo á
'autonomia naquêle. importante documento, do qual
foi extraída a plataforma que o Sr. GetâlioVargas,
numa tarde repleta de esperanças, leu na explanada
·do Castelo.
Triunfante o movimento revolucionário, fui colwado, 'em in.:;tante delicado e rl!!!e-!!, ,á testa. dogQvêrno da cidade. E, quando, vencidas as resistências
que opuz á minbaefetivação, fui nomeado interventor, cuidei logo, já em Dezembro, de elaborar o orçamento para 193L
Sentira eu, notadamente por ocasião da reforma constitucional de 1925-1926, que a doutrina que
'liga o conceioo da autonomia á .capacidade financeira
ganhava terreno e, sincero nos meus propósitos, compreendi a. necessidade, em bem do Distrito, de redu'zir, o mais possível, as depesas, de pÔr em dia os
pagamentos, .estabelecer o crédito, . tudo dentro do
equilíbrio imprescindível á Ma marcha da administração.
Enfrentando as maiores· dificuldades, até porquê,
naquela época toda a gente asipirava emprêgo na
'Capital da República e contrariar um pedido equivalia a volumar a corrente de desafetos, elaborei, em 20
dias, o orçamento que entrou em vigor a 1 de Janeiro
·de 1931.
Nada menos de quatro modificações importantes
foram introduzidas na nova lei:
a) a cobrança de licenças comerciais, sôbre a
"base de volumes de vendas e operações mercantis;
b) a reducão das licencas de automóveis,pelo
sistema de pagamento do consumo de gas;;,lina;
c) as licen.ças de casas de diversões pelos preços
-de entradas; e
d), o imposto de transmissão Ca1tSa 'ffl.orlis, pro-gressivo quantoâs grnndes heranças, reduzido o imposto das pequenas.
Aproveitando, como subsídio, a proposta Prado
,.Junior, fixei no Orçamento para 1931, a despesa em

-138 213.266: 900$1 00, em pouco menos que a orcamentárilrl
do exercfeio anterior, que em de 213.968 :431$4941.
Na execução, que fiz controlando pessoalmente duodécimos de- todas as repartições e dependências da'
Prefeitura, cortei quanto poude, de tal sorte que ne-'
nhuma verba foÍ estourada e, do contrário, sinão'
todas, quasi todas, ficaram com saldo.
Receio~o de que a quéda .do cambio, pois atendi
pontualmente aos compromissos externos, desequilibrasse o Orçamento, reduzi ,mais ainda as despesas
ex-vi do Decreto n. 3.538, de 30 de Maio, de mais>
de 11 mil contos.
:Note-se que duas das rubricas diminuidas de
cerca de dois mil contos eram de pessoal de designação a preencher ao livre alvedrio do diretor da 1'epartil,lão, mediante aprovac;ão do prefeito). E, consoante cifras já divulgadas e extraídas de um balance·te
de Fevereiro de 1932, (quando eu não estava mais no·
govêl"1l0), graças ás· economias, severas que realizei,
a despesa ordinária, na realidade, mar atingiu a 170
mil contos.
Quem tão parcimoniosamente se conduziu' na administrac;ão, sem ter parado ou perturbado os serviços
normais, inclusiv.e de conservação, chegando mesmo ~
fazer pequenas, mas úteis, obras de reparação, nivela:menta c c:l!camentos de rua!':, não pode com justiça,
ser confundido com os que fruem as glor:ias dos grandes' dispêndios com o aumento de pessoal.
Consulte V. Ex. as suas notas, examine os seus
dados (> dê a Cesar o, que é de Cesar.
De 24 de Outubro de 193() a 21 de Setembro de'
1931, não admito que ninguem particípe da responsabilida.ie da administração do. Districto. Ela ê minha.
Exclusivamente minha.
Tracei-me umprogramma, em beneficio cro muni-o
cípe e, até onde possível, executei-o sem outra pre-'
ocupac;ão sinão a de servir á população carioca, cujos
direitos e inter~sses me cabia defendeI'".
Apresentando-lhe, Sr. Deputado, os protestos de'
alto apreço, subscreve-se o patrício e amigo. - Adol-·
to Bergamini.
Rio de Janeiro, 30/1934.
·Sr. Presidente, como se vê, a carta. do Sr. Adolfo Bergamini não contesta os dados que outem tive ensejo de trazer
para a tribuna.
.
fuls'Oondendo a um aparte que me foi dado, tive oportunidade de declarar que o aumento da verba pessoal, na administraçâo d~ S. Ex., tinha sido insignificante.
InscrIpto, como me encontro" para; as sessões seguintes,
nelas continuarei a desenvolverconsideracões ~m tõrno. do
mesmo assunto, considerações todas elas ditadas unicamente'
pela paixão da defesa dos interesses da' cidade que tenho, a
honra de representar nesta Assembléia:. (Muito bem; ',nuíto'
'bem. Palmas. O orador é cumprimentado.)

O Sr. Presidente - Esgotado o tempo da prorrogação vou
O Sr. Presidente - Esgotado o tempo da prorrogação, vou:
ORDEM DO DL"

Trabalho de Comissão.
Levanta-se a Sessão ás 18 horas e 30 minutos ~
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sessão, em 31 de Janeiro de 1934

PRESID~:NCB,

DOS SRS. ANTONIO CARLOS, PRESIDENTE;.
E FERNANDES TÁVORA, 2° SECRETARIO

1
.\5 1-1 horas, comparecem os 8rs.:

Antônio Carlos, Pacheco de Oliveira, Crist6vão Barcel08rTomélz L(!})o. Fernandes Távora, Clementino Lisboa, 'Valde-·
mar )fola, Alvaro Maia, Luiz TireIli, Alfredo da Mata, Lin(><
Machado. Moura Carvalho, Rodrigues Moreira, Costa Fernandes, Adolfo Soares. Freire de Andrade, Luiz Sucupira,
José Borba, Pontes Vieira, JeováMola, Odon Bezerra, Irenêo
Joffily. Agameuon !llagalhães, Arruda Falcão, Luiz Cedro, Ar-!'uda Gamara, Arnaido Bastos, Aüg-u.stô . Cav:llcaoti, A!d~
f:ampaio, Valentc de Lima, Izidro Vasconcelos, Antõnio Machado, Rodrigues D6ria, Deodato Maia, J. J, Seabra. Marques dos Reis, Medeiros Neto, Artur ~eiva, Edgard Sanches,
Aler'cdo Mascarenhas, LeÔ11cio Galrão, Atila Amaral, Home-1'0 Pires, Gileno Amado, Negreiros Falcão, Aloísio Filho,
Amolo .Silva, Lauro Pas!\os, Fernando de Abreu. Godofredo
~fenczes,Lauro ~anto~, Henrique Dodsworth, Miguel Couto,
Sampaio Corrêa, Leitão da Cunha, Olegário Mariano,João~
Guimarães, Prado Kel1y, Alfpio Costallat, Acúrcio TlIrres,.
Fernando ·}\fagalhães, Gwyer de Azevedo, Cardoso· de .Melo,
I.JemhTube1' Filho, Augusto de Lima. Augusto Viégas, Mata
)Iachadu, Delfim Moreira, José Alkmin, Vieira Marques, Cle-<
mente Medrado, João Beraldo, Furtado de Menezes, Cl'istiano Machadú, Levindo Coelho, Aleixo Paraguassú,. Celso Ma-chado, Campos do Amaral, Alcantara Machado, TeotomCJ
!\tonteiro de Barros, Barros Penteado. Guarací Silveira, Hipó-~
lHo do Rêgo, José Clpiano, -cincinato Braga, Lacerda Werneck. Antônio CovoUo, José Honorato, Domingos Velasco,'
Generoso Ponce, AlfredG PachecCl,Plfniú 'fourinho, Nereu
namos, Adolfo Konder, ArãoRebelo, Carlos Gomes, Carlos:
Maxímíliano, Frederico WolfenbuteIl, Renato Barbosa, Demétrio Xaviel', Vitor Russomano, Ascanio Tubino, Pedro'
Vergat:"a. F'anfa Ribas, Alberto Diniz, Cunha Vasconcelos, Fel'-~
rcira Nela, Gilb~rt Gabeira, Vasco de Toledo, Valdemar Reik-.
lln!, Mnrtins e Silva, Francisco Moura, João. Vitaca, Edwald'
passaIo, Guilherme Plaster, Eugênio 1\lootei1'O de Barros,
Edmal' Carvalho, Mário Manhães, Rical'oo M:achado, Pedro~
Rache, Alexandre Sfciliano, Euvaldo Lodi, Pacheco e Silva,<
Rocha Faria, Teix'?ira Leite, Pinheiro Lima, Leví Carneiro, Abelardo Mar'ioho, MoraisPaiva e Nogueira Penido_
(130, )

O Sr, Presidente ~ A lisf.a de presença acusa
recimento de 130 S1's, Deputados.

O

compa-

-140 -

"Está aberta a sessão.
O Sr. Clementino Lisboa (3° Secretário. servindo de 2°)

-procede á leitura da Ata da Sessão antecedente, a qual é, sem
,observações, aprovada.
Passa-se á leitura do expediente.

''0 Sr. Presidente -

O Sr. Fernandes Távora (2° Secretário, servindo de 1°)

.declara que não há Expediente a ser lido.
"'.'.i

r

I""

E' lido

•

O

seguinte

REQUERIMENTO

N. 6 -

1934

:;; .' Requeremos sejam so1icitã~â.:l, por intermédio da Mesa,
:iaoMinistério da Justiça "- e a pesar das terminantes afirmalições do respectivo titular de que não as prestará, desrespeil7tando,assim, as deliberações desta Casa - informacões sObre
i'~"":1notivos detenninantes da suspensão, hoje, do vespertino
-deSta. Capital "O Globo" medida - nunca será de mais repeiití-lo - atentatória da liberdade de pensamento, liberdade
!?üJ,ii.isnecessária ao País neste instante em que precisa da 00iSlaboracão da Imprensa na obra de sua reconstitucionalízacão.
I

"."' 1'~'" " i

1

.rOi{::: Sala das Sessões,

30 de Janeiro de 1934. - AcúrcÍQ TorHenrique Dodsworth. - Alollsio Füho.

I.~~~s,~ -

i<m:;O

I

:~-;:,,':,;,':
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j'-'L~'~((:i ~

':

Sr. Presidente - Entra em discussão o requerimento.
Sr. AcúrcioTõrres - Peço a palavra.

,

I;);!;) O Sr. Presidente -

Na forma do Regimento, fica adiada

l·fa :discussão do requerimento.

i,:i:'~Fp:
',li

-iJ'JO
~'il7~'~~:' ': .'
Sr. Vieira Marques I:~"~":~(

'I

2
Peço a palavra.

I ,;'"·,!05r. Presidente- Tem a palavra, pela ordem, o nobre
i

l1)eputado.

1~:~>I.: :,;,1

. ";"i~;' . O 'Sr. Vieira Marl(ues

(Pela ordem) - SI". Pl"esidente. coi'.;iI1unico a V. Ex:. e á Casa que o Sr. Deputado Simão da
L'i~~*l!ha, ~or motivo de moléstia grave em p~ssOa de sua fa!~nla, deIxará de comparecer a algumas sessoes.

:. ':. ~&"',f;,;:;j
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!r~~rlto.

Presidente -

A Mesa fica inteirada .

a palavra o Sr.

A~de

Sampaio. primeiro orador

'~i .'0 Sr. Alde Sampaio - Sr. Presidente, não tencionava
á tribuna senão quando houvesse de. defender as modi-

ri ... vôltar

t.\rticações que apresentei ao Anteprojeto de Constituicão, após
haver pronunciado a Comissão incum-

L~:;:sObre .as mesmas se
,Yg~Jbjda de estudá-las.
f.'

~,~~:',,(, .'1 '1
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A douta .Bancada Paulista, porém, trouxe a debate o pro-·
blema da divisão das rendas entre os Estados e a União, de"
!I1oào que só vejo vantagens em que seja quanto antes discu-tido o assunto.
Tenho tamiJém o pensamento de que, a divisão de renda!
ou de que a base do sistema tributário que vamos estabe-leccr, é uma das matérias mais imporlantesda Carta Magna.
E, nêss-e particular, honro-me em estar de acõrdo com o ilusires proressor, Dl'. Cardoso de Mello Netto, quando considera o l,roblema tributário o de máxima magnitude nos n05-'
50S trabalhos.
Não pretendo ainda, por boje, entra.... ~ iiarte objetiva
da divisão de rendas; mas, num estudo 'Preliminar, traçar um
eseorço de plano, com as directri7.CS prefb:arlas que permitam
OrIentar o problema com aoorto e discernimento, até chegar30 ponto final da separacão de rendas.
Tenho, COD!O um dos primeiros pontos, qne nos cumpre esclareeer, o caso da incidência do imposto; mas não,
da incidência do- imposto tratada geralmente pelos puJ;>licis-• tas, referente ao contribuinte, mas esta outra incidéncia que
se .pode chamar de social, porquê se prende á comunidade.
É a apreciacão do ef<;ito dos impostos sôbre a repartição·
dos bens econômicos não mais entre indivíduos, mas éntre as
unidades federadas.
.\. negligência do estudo do problema. sob êste aspecto,
conduz os Estados a uma luta entre si, entregues ao Deus
dará do liberalismo, tal qual na sociedade civil de hoje, a lula.;.
ent.re os indiVÍduos, bem c mal apare!hados.
E, se nesta sociedade, o capitalismo, mal orientado ou mal
restringido, por leis sábias, acaba por se constituir em fôrça
!'õo.~ial excessivamente f6rte que vem. a prejudicar os tributos.
pc~soaís em presença do atributo econÔmico que êle próprio,
capitalismo, cria para os indivíduos, assim também a Federa-çáo, não resguardando a esféra de ação dos Estados em desvantajosas condiÇÕes econômicas, põe em destaque á capaci(jade relativa de alguns dêles, em detrimento dos que só pos!'õúf.~m. valores latentes. E êsses valores latentes são, de fato,.
O~ índices econômicos dos Estados, como os atributos pes-·
~o;lis são os indices do valor individual.
Como, ::;1'. Presidente, desvendar essa incidência? Des-·
rendo nlé ás fonles prjmárias da tributacãoe perscrutando'
o eleito desta sobre a vida dos Estados.
Póde-se em úILima análise dar como fontes de renda;"
fiscal: a producão, os valores acumulados e as sobras delxadas por passagens dos bens, nos entrepostos comerciais.
Estas são as fontes :prim@.rias a que se requzem tods.sas·.
ontra8. porquê imposto· é riqueza e só da riqueza póde pro-·
m~~

.

.

Isto postoi parece-me ,que a aplicação do princbpio de
Jean Jacques Say,.á. matéria tributária, é suficiente para pôrem evidência o que há mister caracterizar no n~sso sistema
tributário no que concerne á federação: a defesa da tlcon~mia,
geográfica dos Estado~.
O princípio de .Jean Jaques Say estabelece que produtos·
:;e troeam por produlos; c. êste simples enunciado, tudo revela a respeito das transacões de Estado para Estado. A um .•

-142'volume, produzido num Estado e encaminhado para outró,
corresponde ouLr'o volume de entrada de valor identico ao remetido por troca. Isto quer dizer que, um volume dado de
,produção exportável géra uma dupla fonte de tributação,
_composta 'Por duas partes iguais: a produzida. no Estado e a
,recebida por troca. Passam, então, os impostos a dividir-se
· entre os que gravam -o volume produzido no Estado, os que
;:recaem sôbre o volume recebido por cambio e aqueles que
~tingem por igual e indiferentemente um e outro volume
sobre 05 impostos que recaem na produção.
Não mostrarei, dêsde já, todo partido que se possa tirar
-dcssa dlvisãc de impostos; mas, 'Para rápido esclarecimento
das sua,; vantagens. farei dela uma aplicaljio. Tomo, par..
.exemplo, o impos~o de exportação, aqui ~on5Iderado. como
:lquêle burro da fábula dos animais, doentes da peste, a causa
de todos os nossos males tributários.
Ora, direi que. em algumas condif;ões, o imposto de ex·portação é, talvez, o mais a.propriado a taxar a produção. Não
:quero dizcr o preferível entre os que podem ser aplicados •
"por qualquer comodidade.
O SR. JOÃo ALBERTO - V. Ex. quer dizer que é o mais
·'fácil.
O SR. ALDE S~'1PAIO - Não quero dizer o mais fácil,
mas, sim, o mais comodo a ser posto sôbre a prodtição; e,
· como ~~r f) m:li~ ~f)modo será, tambem, " m:.ds €1:icienw
silbre: os imposlos que recaem sôbre a pl'oduCã. o
'Cito o exempla carateristico do Estado do Amazonas, no
;1,empo em que era senhor único do mundo, no mercado da
borracha. Nenhum imposto sôbre produl.ião poderia subs· tituir. com vantagem, o de exportação no Amazonas.
O SR.. AGAMENOX ~:lMALHÃES - V. Ex. ~ão acha que êsse
..imposto é anti-econômico?
O SR. ALDE SAMPAIO - Em :!.lgun.~ casos, 6 contl'ário
.•los princípios dã boa economIa, mas com rc~peito ao monoJPólio, .como o do Amazonas, é tão econonnco como qualquer
,outro que 'recáiasõbre a produção.
O Sa. JoÃo AJ.BERTO - Mas, o caso do Amazonas, no mo;.:rr,ento, era especIal.
'O SR • ALUE SAMPAIO - Por isso mesmo, eu () 3.pl"e5~n
"!ei como exemplo frizante.
O SR. LUIZ CEDRO A sua produf.:ãG. não sofria. compe'1tmcia. .
_
O SR. ALUE SAMPAIO - Não sofria competência; de
.()nde se póde inferir que a competêneia ou concorrência é
mma das causas ·àa boa ou má apli.cação do imposto de exl'POrtaçã-o. Póde-se, ainda, estendendo êsse conceito, dizer que
o imposto de exportação está para a produção assim como
>esta está paroa a concorrência entre os produtos. Assim, se a
.concorrência ·é "nula, o imposto póde ser máximo; se a con·'Corrência é excessiva, não deve existir imposto de exportaciío. Entre êsses dois limites há uma escala ou série que per-anite o imposto de exp-ortação.
O SR. AGAMSNON l'iL~GALH.~S - Mas a regra é a concorl'1.'ência.
.O SR. J oÃ-o ALSER'J:'O - Há ouLro. fator. os sucedaneos.

-143O RR. ALDE SA31:PATO - Por isso estabeleco um m:'íxi;·mo. Não é indefinida a t.axação. Devcl',í sempre exi:'il it' um
:máximo para' todas as tr.ibuta;ções.
Quero unicamente significar que o imposto de exporLa.ção não é o peUl' dos tl'ibutos que grav:J IfI a produção. É,
.como os OUtL'05, ll1áu, Lanlo quanto êlcs c não acima dt:les.
O SR. Ltmr. CEORO - i'ião esqueça V. Ex. que o imposto
.de exportação é sempre um prémio aoS DOSSOS concorrentes.

O SR. ALDE SAMPAIO -

Perguntaria ao ilustre colega

se o imposto diréto sôbre uma fábrica, sôure qualquer produ-

to de exportação, quer fosse no porto de saída, quer fosse
intvemediáries que o vendessem, não estaria em identicas condições. Só pelo fato de se chamaI' -imposto d~ exportacão" grava mais do que qualquer outro? O que receio·
é que, lançando toda~ sa culpas sôbre o ilTlposto de exportr.~lio, não vamos libertar os outros.
O SR. JoÃo ALBERTO A diferenca é que, no prinwir;,
.caso, incide sôbre toda a producão c,no tocante ao imposto
·de exportação do Estado, s6 nas mercadorlas que podem safi'
·do País.
'O SR. ALDE SAMPAIO - Perfeitamente. Estou de inteiro acOrdo com V. Ex..
.
.É um dos males do imposto de exportação; por is:::o nfio
..(., .estou eloP':iando; estou dizendo que há situações em que êlê
é preferível•. e que não é o s6 banimento úC: imposto de ex·porlacão que vem resolv~r a questão.
.
O mal comum é o imposto desenfreado sobre a produção:':
-quer sôbr.e o produto, quer sObre fábricas, quer cobrado sob o
nomé de consumo á saída das mercadorias. O fato real é que.
imposlo sôbre a r,roducão. deve ter um limi!('. lenha a desig·n:t(;ão que tiver.
O SR. SA:\1:PAIO COfmt.... - Denlro me:::mo dos limite:", não
'€ possív~l impedir que o imposto seja fixario; mesmo entl'P,
os dois lim'ites a que o cole~ tão bem aludiu há pouco, dependendo da concorrência ou d~ não concorr~ncia. E êsse principio verdadeiro, profundamente verd:ldei~o, de que V. Ex. Ian.çou -mão agora, é extr,!lmamente perigoso em se tratando on
caso nacional, em que ~ exportação é considerada como se referindo aos ,produtos que saem de um para outro Estado, e
não do Brasii para o estrangeiro.
O SR. AILOE SAMPAIO - Muito bem. Mas não o fixe\.
como declara o rlobl:e c-olega, entre os .dois limites. Deixei.
·como ponto de referência êstes limites, porque queria dizer que, só podemos nesta Assembléia Nacional Const.ituinte
estabelecer bases e limitações, de.ixando ás Constituintes estaduais campo bastante para os es~udos locais. esperando
delas o zêlo pela pr6pria existência dos Estados; porquê há
'Estados em que essa questão é caso de vida ou morte.
.
O SR. SAMPA10 CORRETA - Dentro mesmo dos limite.;
.máximo e mínimo, é possível llma gtlerra de tarifas entre os
Estados.
O SR. ALDE SkM.PA·ro - Perfeitamente, sa não houver
.res tricões.
O SR. SA..1\iPAIO CORRt.... - Permitte-me V. Ex. que apre-sente um exemplo?
.
..
~elos
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O SR. ALDE

Pois não; com prazer.
vá depois V. Ex. dizer que,
o meu aparte se transformou em discurso ..•
O SR. ALDE SAMPAIO - De modo algum.
O SR. SA:\IPAIO CORntA - Vejamos o caso de Pernambu-·
co comparado com o de São Paulo. Os dois Estados e~or
tam, café e açucaro O café, porém, é a base tributária de
São Paulo. Para PCl'nambuco é qu~_si secundária a taxaçãosóbre café. Já com respeito ao açucar, dá-se o inverso. Pernambuco não póde di:;.pensar o imposto· de exportação ac;usucar,. que representa amais a:lta .por.centagem da sua taxação e São Paulo póde. No dia em que, êste último Estadó,
Uver produção que exceda ás necessidades do seu consumo,.
eliminá-lo-á, e o imposto de erporCãção em Pemambucl)
continua a taxar o acucar a 4$800 por saca, porquê o mesmo
não póde dispensar essa tributação. Onde irá parar o açucaro'
de Pernambuco?
O SR. .o\iLDE S.oUtl'.AIO - V. Ex. veio trazer adeoate
um assuIlto muito importante, ou seja, o dos Estados ae mo-·
nocultura, como Pernambuoo.~te Estado, empreste o nome
que quiser á trlbut::\ção, estará sempre taxando o açucar,.
porquê tal produto conesponde cerca de 60 % de toda a sua
produção.
Sãó est&.S exeevões qU1; quGI"'Ú s:l!icnt:r em meu discurso.
O fato duma mesma mercadoria suportar grande parte da.
carga fiscal do Estado, é consequ~ncia da monocultura e, se a
carga é excessiva para a concorrência, há exagero no. global
da tributa-:ão do Estado, sem que contudo, se pOSsa saber se
as condicões do momento permitem a corr~ão de cilõt're.
Ora, 81'1;. Constituintes, vou chegar ao final da ques-·
t.ão suscitada pelos nobres aparteantes. Não é preciso grande
acuidade para deduzir, pela aplicação proposta do princípio,
de Say, qUe o problema da defesa geográfica da econOmia
praticamente se resolve pela tributação equivalente em cada
Estado para o volume, d~ entrada e o volume de saída dos,
bens produzidos.
Só assim n~nhum Estado sobrecarregará a sua própria.
producão em beneficio da de outro. e só assim se fará espontaneament.e uma delimitação de zonas econômicas porvant-agens naturais.
Sr. Presidente, tendo chamado a atenção para o fatoimportante da incidência do imposto sObre volumes ou sO-·
bre comunidades· e não sôbrepessoas, passo a descrever os·
proce~sos que poderão ser empregados para a separação de·
rendas.
São váriosêstes processos de divisão exclusivamente'
pela discriminação óos impostos qce hão óe pertencer á
União e aos Estados, sob a forma da Constituição de 91; porcobrança centralizada; por meio de restrições p~rceptivas
que· adstringem a. capacidade tributária e, ainda, pelo pro-cesso mixto de discriminação e restrições.
Direi algumas palavras a respeito dêsses diferentes pro..ecssOS.
Passarei sõbre o processo de discriminação exclusiva,_
por ser insuficiente para os tempos de hoje.
:::A~{PAIO

-

C) SR. SA~IP"'10 CORR~'" -Não
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Da cobrança centralizada, direi que é dispendiosa para
o fisco, ao· contrario do que aparentemente e~ afigura e dificilmente equitativa êntre os contribuintes. Além disso,
traz comsigo a tendência á uniformidade de taxação a despeito de desigualdade ~conOmica das várias regiões do País
e torna-se, sempre, impel"iosa contra a reluLancia dos meios
,atrazados, ao em vez de ser persuasiva, como é a cobrança
municipal.
. A separação por disposições restrictivas legais é a mais
tentadora aos espíritos· inclinados á generalização e aos métodos científicos. Reveste-se, entretanto, de tais dificulaades
de aplicação, qutl jámaisconseguiu, em parte alguma, a vitória final. Pareceu surgir em nova luz, quando da reforma tributária na Alemanha, diante do princípio de. Miguel,
segundo o qual "os impostos pessoais convêm ao Estado e
os reais ãs comunas", e diante do aproveitamento do princípio de Proudhon, da compensação êntre osbeneffcios auferidos pelo contribuinte e os serviços prestados. pelo Poder
Municipal.
As leis sucessivas de reforma vieram demonstrar a inanidade dessa suposição .de distribuir rendas, aproveitando
principios gerais e bãsicos.
Hoje, mais do que nunca, se considera indispensável,
imprescindível, para a· divisão das rendas, que se faça a discriminação de impostos, não só entre a União e os Estados quero dizer, entre a União e as porvincias, pará. melhor qualifiear os nossos Estados. que sob estadeaignlU;:-áo se confundem com a entidade do Estado - e entre as províncias e os
municípios.
'
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Conforme se considere' o Estado unitário ou f~derado.
O SR.ALDE SAMPAIO - O nome de Estado traz con:"
fusão, quasi sempre, .no que se quer dizer, na liriguagem
comum.
'
Essa discriminação constitucional dos impostos é acon':'
selhada por Seligman. uma das maiores autoridades na matéria,o qual manda seja feita atendendo exclusivamente á
eficácia, á conveniência e á suficiência do. imposto.
Si fizermos essa discriminação e, ao lado, .juntarmos
restrições, que coíbam os abusos da taxação, em todos os
sentidos, teremos, então, o sistema mixto, que me parece o
único que convém adotar na Constituição, assim concebido:
a discriminação, de um lado, e· as restrições para os restan~
tes tribut,ações, do outro.
O. SR.. ARRUDA FALCÃO - V. Ex. apresentou emendas.
nêsse sentido?
O SR. ALDE SAMPAIO - Minhas emendas foram todas:
apresentadas nesse sentido.
O SR. ARRUDA FALCÃO - Já foram contempladas pelaComissão?
O SR.ALDlE SAMPAIO - Foram submetidas ao estudo;
mas, .como os colegas sabem, nenhum informe. recebemos a
respeito, de sorte que espero o resultado do estudo da Comissão dos 26.
.
,
O SR. LUIZ CÉDRO -: V. Ex. apre~ntou restrições tam':"
bém?
'
VOLUME VII

tO
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O SR. ALDE SAMPAIO - Apresentei discriminações e
restrições.
O SR. LUIZ CÉDao - É necessário não esquecer que o
contribuinte da União, dos ElStados e dos Municípios é um
s6 - o povo brasileiro. Convém não olvidar essa unidade
do contribuinte.
O SR. ALDE SAMPAIO - Sabemos que est,ão em desigualdade de condições os contribuintes de municipios longinquos e os da Capital da República. Ora, se existem estas
desigualdades, é natural que a tributação possa, por amplitude, satisfazer as diferenças.
Duas únicas emendas ao anteprojeto fordm apresentadas,
aqui, na Constituinte, baseadas em princípios de restrições;
uma, pela representação do Rio de Janeiro e outraL~m parte,
Im. emenda da bancada de S. Paulo, que fez limil.<i\(ões unilaterais, e, de modo absoluto, para a tributação federal.
SObre a proposta da bancada do Estado do Rio de Janeiro, tão brilhantemente e com tanta proficiência defendida
pelo ilustre representante fluminense, Dl". Prado Kel1y, só
teria eu a dizer que veio, mais uma vez. demonstrar o quanto é difícil. impossível mesmo, estabelecera divisão de rendas sem atender á discriminação prévia. De fato, aqueles
princípios, que são ótimos como elucidativos, para" a própria divisão, se os fOssemos dar como forma permissiva de
tributação, sem discriminação prévia, ou sem as restrições
sequentes, poderiam reviver todos os impostos dos tempos
antigos, os banidos, -impostos de corôa" e "impostos eclesiasticos".
"
Não sei se seria fóra de propósito ressuscitar nomes
para reviver, com êles, tributos que infelizmente voltaram a
aplicação, sob denominações diversas e princip•.dmente sob o
",
pretexto de consumo.
~ses nomes, ressurgidos do esquecimento, melhor farão
gravar na nossa memoria o fato da existência dêstes mesmos
impostos disfarçados com rótulos diferentes.
Chamavam-lhes os antígos genericamente de "alcavalas", e os qualificavam de 1'ogaças, dizimos e miuncas aos
que recaiam sObre a produção agrícola.
São' nomes estranhos, que ninguém mais conhece. Continuamos, entretanto, a aplicá-los entre nós, porquê há impostos nossos que são verdadeiros "alcavalas" •
.o SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Em muitas municipalidades do interior ainda existem os "dizimos".
O SR. ALDE SAMPAIO - Assim, também, as licenças,
que muitas destas. municipalidades cobram a . compradores
de produtos agrícolas são verdadeiras "anatas" daqueles tempos; assim. chamadas porquê pagas de" uma só vez POr ano.
1:5se5, e outros impostos, poderiam ressurgir e permanecergarantidos pela sanção da lei. Era o perigo que deveriamos evitar.
"Por isso, quero. salientar que, fazendo a divisão entre
patrimOnio e atividades, muito acertadamente andou a bancada. fluminense e ainda . estabelecendo a discriminação
~ndo em vista as atividades locais, atividades inter-locais ou
estaduais e atividades inter-estaduais ou federais. Mas será
matéria para restrições, creio eu, e nunca para primeira discriminação ou para ~ase de imposição.
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o ,SR. PRADO KELLY - O que tive em mira, ao redigir
a emenda que fOÍ apresentada, era a parte propriamente
constitucional, tanto vale dizer, a discriminação da competência tributária. A questão que V. Ex. levanta, com tanto
brilho, é de natureza econOmica. Dirá respeito, mais propriamente, á aplicação, ao exercício dessa competência, futuramente, por parte da União, dos Estados e dos municípios.
O que constitue matéria r~stritamente constitucional é a disCriminação dessa competência.
O SR. ALDE SAM,PAIO - Mas como está, digo eu, não
Se salva, porquê V.Ex. dá como única restril;ão êsse princí~
pio estabelecido.
O Sa. PMI>O KELLY - Não dou como uma restrição. O
que faço é deslocar o processo. O método, até então adotado
era o da classificação dos impostos, na terminologia existen..
te. O que propús foi precisamente deslocar êsse ponto de
vista pal'a as fonLes de tributação. Dê5de que determinava
quais fossem essas fontes, que mais não poderiam ser que a
atividade e o patrimõnio, subdiv.idido êsteem bens móveis e
imóveis, eu discriminava perfeitamente ll. competência das
três pessoas de direito público, as quais poderiam, mais tar..
de, vir a· determinar êsses tributos.
O SR. ALDE SAMPAIO - Por isso, digo eu que, como
lbatéria .restritiva, é mais do que aproveitável porquê é boa.
Mas, como única matéria. tenho-a por deficiente, p01"QUê não
ressalva a parte principal, que· é a de ca~cterizar perieitalbente os impostos.
O Sa.. PRADO KELLY - Caracterizar de que modo? Só
pelas fontes de incidência, porquê todo e qualquer outro meip
de caracterizar seria meramente nominal.
O SR. ALDE SAoMPA!IO - Essas fontes, porém, dão margem a outra quantidade enorme de tributação. Eis ogra:nde
perigo. 'l'ais fontes não se restrigem a êstes únicos impostos
que V. Ex. pOselllre parêntesis na sua briJhantissima aprecia;ção, mas dão margem a outros tantos tributos, que não
teriamos forca para impedir que viéssemo
O Sa. PRADO KELLY - Isso é matéria da legislatura ordinárin. Ao legislador oi'dináriocumpre ter em vista êsses
princípios de economia e finanças que V. Ex. tão briJ:hantemente defende.
O SR. ALDE SAMPAIO - O que devemos é precaver
êssec excessos da legislação ordinária.
O Sa. PRADO KELLY - A parte que oonsidero constitucional é a discriminação da competência e não a discriminaCão dos impostos.
O SR~. ALDE SAMP.AlO - Não sendo versado, em matéria constitucional, onde V. iEx. é reconhecidamente douto,
lembro que aConstiluição de 1891 trazia a discriminação de
impostos.
O SR. PRADO KELLY - Mas. discriminação arbitrária. Foi
isso o que sustentei. E a· única·.!llaneira de estudar racionalmente êsse problema é estabelecer, não uma classificação de
.ti'ibutos, mas determinaras fontes sObres as quais os tribu,tos dever incidir.'
..
O SR. ALDE SA:MMIO - Creio que isso seja impossível.
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o SI\. PRADO KELLY - A emenda T!ão é' impossíveL
'Trouxe os dados que comprovam as afirmaÇ'Ões feitas da tribuna.
O SR. ALDE SÃ.MP!AI() - Seria uma perfeicão se conseguissemos estabelecer princípios gerais dentro· dos quais ~u
.dessem. ser manLido~ os impostos atuais e criados outros, sem
ferir aqueles limites ou excessos, que podem vir a ser adotados pelas futuras AssemJ:1téias.
O SI\. PRADO KELLY - Desejo que V. Ex. veja nos meus
.apartes apenas. a intenção de colaborar.
O SR. ALDE SAMPAIO - Muito agradeco. ~les ilustram
o meu discurso.
. . ;. .
Venho á emenda da bancada de São Paulo: analisando por alto, porquê a.1lsolutamente não desejo entrar em
minudências sObre. o processo adotado e brilhantemente defendido .por essa bancada.
Pela explanação oral do ilustre sub-Ieader, Sr. Deputado
Cardoso Netto, vê-se que S. Ex. pretende justificar a divir:;ão
feita, com a restrição da autonomia das atividades federais,
para dela deduzir a restrição dos impostos.
Peço permissão ao provecto professor DJ,-. Cardoso Netto
- que lamento não estar presente - para discordar da maneira porquê S. Ex. encara o problema. Os próprios ensinamentos bistóricos mostram que á medida que ee processa
o desenvolvimento do País, mais se opera a' descentralização das atividades e mais se entrelaçam as funções governamentais do Centro e dos Estados. Não é' possível isolar
Estados e Federação nas funcÕes governamentais, e pensar
que o país conservará para sempre as suas atividades limitadas de boje.
:Desejo mesmo, neste particular, ressalvar a dife-rença
das consequências que se podem deduzir das brilbantes oracões aqui Pl'onunciadas pelos ilustres e propinantes paultstas,
Or. Alcantara Macbado, provecto "Ieader" da bancada, e o
sub-"leader", professor Cardoso Netto. Enquanto o Dr. Alcantara Machado proclama, como remédio aos males do
País •.•
O SR. CARDOSO DE MELLO NE'M'o - Alguns dos males do
País.
O SR. ALIXE SAMPAIO - Perfeitamente. corrijo.
"A nccessidl;l.de de fortalecer as finanças dos Estados e
d9S Municípios, afim de asegurar efetivamente a SUIl. autonomia política."
O nobre sub-"leader", ilustre Deputado Cardoso Netto.
vai muito mais aMm e, enfraquecendo a interferência federal
na economia do país, joga os Estados á sua própria sorte.
() Sa. ALCANTARA MAcHADO - A emenda paulista é consequência da concepção que temos do Estado Federal.
O SR. .A:LDE SAMPAIO - Essa é uma deducão de doutrina muito vasta, muito ampla, que eu absolutamente não distuUrei.
.
.
O Sa. ALcA.NTARA MACHADO - É um corolário lógico élo
conceito que fazemos da federa:ção~
. .O SR. ALDE SAMPMO - Ninguem traçou ainda êsse
limite da federação e não seria eu quem, desta tri·buna, os haverià.. de ,indicar. . .
..'
I ,

....,...149. O SR. ALCANTARA MACHADO - Estou apenas filiando a
emenda a êsse . princípio.
O SR. ALDE SAM:PAIO - A primeira vista, parooem
iden~icas ou não muito distanciadas es&as duas soluções; mas,
ao passo .que a solução apresentada pelo DI'. Alcantara Machadopermite a pergunta: - Como fortalecer a economia ou a
atividade dos Estados em baixo nível financeiro? - a solução apresentada !pelo ilustre "sub-Ieader" não dá direito a essa
mesma interrogação e relega os Estados a uma revolução autochnica.
Examinada por êsse a~to de grandissima importancia
para a nOSsa economia geral do País, divergem profundamente as duas maneiras de apresentar o problema. A pnimeira
não cerceia á União o in~eresse pelos. problema econômico
nacional. Entretanto a solução apresentada pelo Hustre "soorender" divide o problema em soluções regionais.
O SR. ALCANTARA. MAcHADO ' - Fiz apenas uma crítica
destrutiva e demonstrei que o regime estabelecido pela Constituição de 1891 é defeituoso. E S. Ex., o Sr. Cardo~o NeUo,
prova o revés.
.
O S. ALDE SAMPAIO - Estou tirando «.onsequências das
brilhantes alocu~ões de um e de outro.
. Ora, nêsse sentido, aquela emenda da bancada de São
Paulo, referente ao auxílio a Estados que disponham de renda inferior a cinconeta mil contos anuais, poderia fazer PaJ."te integrante, consubstanciaI. da matéria da oração do Dl'.
Alcantara Maohado. y~ não passaria jamais de um corretivo
provisório, no sistema definido pelo DI'. Cardoso Nettõ. como
S. Ex. mesmo aqui o declarou e expoz com brilho e sinceri~ade o seu ponto de vista doutrinário.
O SR. .ALcANTARA MAcHAI>O - ' É um dever de solidariedade nacional acudir. aos Estados fracos.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - A ação da União deve
ser subsidiária.
O SR. AliDE SA!MPAIO - Estimo grandemente os apartes de VV. Exs... Queria dizer exatamente isso: que a solucã.o
do Sr. Alcantara Machado não excluiria, come. matéria, essa
emenda; ao passo que a do Dl'. Cardo!!o Netto a exclue por
completo. Não seria se não transitória, como V. Ex.a!irmou.
E vai daí uma grande, uma enorme d~ferença.
O SR. ALCANTARA M~CHAl)O - Parece-roeque não.
O SR. ALDE SAMPA.IO - Outro aspecto quero salientar: o nobre Dcput.aoú lJorSãb Paulo, Sr. 'Ci,ncinato Braga, que ilustra esta Assembléia e é representante que se pode
dizer lidimamente nacional, ,porquê é um nome feito no
país. . .
O SR. ALCANTAf\4 MACHADo - Um grande nome nacional.
(AaJoiados) •

.

O SR. ALDE SA!MP...&.lO - ••• êsse mesmo representante
não poderia. estar de acOroo com o ponto de vista brilhantemente. defeqdido 'pelo Sr. Cardoso Mello N~tto, quando recomendava, ao·· Govêrno Federal, em parecer .da oComissão de
Finanças, que fosse executada "uma série de_.medidas dispen4iosas. para melhor aproveitamento de nossas estupendas ri.;.
qne~as naturais." .

-
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Creio' também' que será desta mesma opinião, e não poderá subscrever em todo o teàr a oração do Sr. Cardoso Netto,
o ilustre constituinte, Sr. Roberto Simonsen, quando ontem,
desta tribuna, dizia que um dos maiores problemas nacionais
era a criação de riquezas . Em ~eu brílhantissimo discurso
acentuava S. Ex. que não se criam riquezas isolando atividades, mas incrementando as trocas e valorisando o 'homem.
S. E."t. sabe muito bem que os próprios países colonizadores
estão levando a sua atividade ás ,colônia~, com o fim de se
enriquecerem a si e não a essas mesmas colOnias, e só lPor espírito. de humanidade executam em benefício das colônias, o
que a conciência :hes dita. O que interéssa, porém, é promover a troca, desenvolver toda espécie de riquezas, para que
venham como reflexo servir ao engrandecimento da metrópole..'
O SR. AGAMENON DH MAGALHÃES - Mas as colônias tornam-se ricas e independentes.
O SR. ALDE SAMPAIO - É a lei natural.
O SR. ALcANTARA MACHADO - Queremos que os Estados
prosperem para que .ee enriqueça a Un~ão.,
O SR. AlIlDE SAMPiMO - Perlf'eitamente, e teullo !'é havemos de ter esta riqueza comum.
Com essa discriminação de rendas, que. foi feita, sucederia que a Uniâoviria a defender os Estados prósperos e ricos
em detrimento dos Estados pobres.
O SR. ALcANTAftA. MACHADO - Perdôe V. EL•••
O SR. .A.LDE SAMP.A!O - Não pense 'V. Ex. que quero
fazer acusações. V. Ex. verá.
O SR. ALCANTARA MACHADO - Desejo apenas que faca a
demonst~ão.

É a-que tenciono.
Se, por fatalidade, assim acontecesse, formar-se-ía um
núcleo de concentração de rendas, em determinados pontos
do país, em prejuizo de outr05.
O SR. AG.umNON DE MAGALHÃES - É o sistema da Constituição de ilS91. Existe essa concentração. O fenOmeno é
geográfico.
O SR. ALcANTARA MACHÂDO - O fenômeno é natural.
O SR. ALUE SAMPlAIO - Mas seria agravado pelo abandono dos Estados, cujas condiçl5es econômicas não permitem o
desenvolvimento das suas fontes de renda. Por processo indireto. a União estaria executando esta centralizacão de rendas, contra a incumbência que lhe cabe de promover a expansão geral e não o desenvolvimento local.
.
Não' se su.ponha avnitrári'8. e longe da verdade esta afirmação.
.
É efetivamente preceito conhecido dos economistas que,
a fase industrial dos pov.os, nunca é uma fase de inicio. Poderá rapidamente aparecer em oonsequência de grande iniplantacão de capitais e brac;os importados, mas é sempre uma
segunda fase, após a agrícola, no progresso natural.
Ora,o~ Estados que estivessem em um estágio econOmico
mais adiantado, munidôs da ol-saniz8lCão industrial que falta
aos outros e sucederia que os Estados bem amparados pele:.

O SR. ALDE SMlPu\JO -
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protecionismo al.fandegário da. União, passariam a ter desenvolvimento em fórII!a progressiva, ajudados por aqueles ou":
tros Estados que ainda estão na fase primitiva, na fase agrícola.
O SR. ALCANTARAMAcHADO - Estamos tratando de questão diferente: da discriminação das rendas, de saber o que
é tributável pela Un.ião e o que .é tributá.vel ,pelos Estados.
o

O SR. ALDE SAMPAlIO - É problema .objetivo a que
chegarei mais tarde. Por enquanto, faço a. análise geral dos
processos de divisão.
Viria então a acontecer que, êsses mesmos Estados, pas":
sariam a ser colÔnias econÔmiacs dos outros e, ípso facto,
ficariam sob sua tutela política, contra a opinião, aliãs abaIf€adíssima e justa, do próprio ilustre "leader" da bancada
paulista, que opina se deva desenvolver e aumentar o nível
econômico' d~sses Estados, afim de cessax:. aquela tutela política.
'O Sa. ALCANTARA·MAcHAVO - Tutela que é consequêneia
da falta de recursos de certos Estados.
O SR. AGA--..t:!U'lON Dl!: MAGALHÃES - E essa tutela terg sido
muito desigual.
O SR. ALDE SA.'lPAIO - Exatamente,' e por culpa da
pró!>rJa União que, esbanjando o dinbeiro recebido dos Estados em despesas suntuosas, como bem disse o Sr. Alcantara
Machado, descurou,por completo, de seus problemas eeonOmicos.
O $R. AGAM:ENON DE -MAGALHÃES - O problema é de descentralização. A União não póde prover a todas as necessidades, mesmo no setor econÔmico.
O.sa. ALCANTARA MACHADO - Foi exatamente o que demonstrei: a centralização da receita e da despesa. ~se o
nos:!/) grande mal.
O SR. IaLDE SAMPAIO - A centralização da receita não
é tudo; a sua aplicação é que é o peor.
OSa. ALCANTARA MACHADO - Note-se que o êrro não é
só da União; é também dos Estados.
O' SR. ALDE SNMPAIO - Não há. dúvidá. E. se nos é licito censurar a União pelas cousas passadas, não devemos persistir no êrro, repetindo o mesmo processo, qual o de deixar
progredir a uns Estados ,sem .cuidarmos absolutamente de
outros, sem querermos ressalvar êsse patrimônio cíllossalque
se acha latente e que não poderemos ,ªproveitar sem a íntervençã~ da federação.
.
O SR; ALCANTAM MACHADO - V. Ex. está em contra:dicão,
porquê acusa a emenda da bancada paulista de depauperar
os cofres da União .••
O SR. ALDE SAMPAIO - Não faco semelhante acusa~ão.
.
O 8a. ÁLCANTARA MACHADO - •.•. e, ao mesmo tempo, de
depauperar os cofres dos Estados. Será uma cousa ou outra.
O SR.. ALDE SA!MPAIO - O que julgo é que a União
póde auferir as rendas com o fito de aplicá-las á'atividade
dos Estados.
o

-152 O- SR~ ALCANTARA MACHAÍ>O - Póde e dev8 ter as rendas
bastantes para o cumprimento .de suas finalidades.
O SR. ALDE SAMPAIO - Há problemas que competem
á União, porquanto os Estados, por si sós, ~ão são capazE:S de
L'esolvê-Ios.
O SR. TEIXEIRA LEITE - Muito bem. A viação férrea, por
exempl{).
O Sn. ~o\LCANTARA MACHADO - Para isso, precisamosaparelhar a União dos meios necessários.
O SR. ALDE SAMPAIO - O meu ponto de vista, Sr. Presidente, é apenas defender a!gunsproblemas nacionais, como
o dapermut.:l entre os Estados, que não p6de ser feita atual...
mente, dando como resultado permanooerem inativas riquezas incalculáveis. O p~oblema da higienização, que 6 correlato da econOmia, também não póde ser resolvido pelos Estados pobres, o mesmo sucedendo com o da educação. São t~s
problemas que cito.
O Sa. ALCANTARA MACHADO - Por isso mesmo a nossa.
emenda dá, aõs Estados de rendas illEuficientes, o auxilio da
União, que é obrigada a intervir nos serviços de saúde pública, viação e ensino.
.
O SR.ALDE SAM,PAIO - Da exposieão aqui feita pelo
ilustre. sub-Ieader não se depreende o que V.' Ex. 'acaba de
afirmar, porquê êleafíafil;ou que a União tem nroblemas 11JIlitados, exclusivos..
.
O SR. TEIXEIRA LZITE- Exatamente.
O SR. ALUE SAMPMO - Daí a minha diverg~ncia, única e exclusiva, com a bancada paulista.
O SRA ARRUDA FAlMa ~ O nobre Deputado também diverge, nêsse. ponto, daquéla orientação.
O SR. ALcANTARA MACHADO - Não divirjo. O que o Sr.
Cardoso de Mello Netto demonstrou, com algarismos, foi que
a emenda ·paulista· dá á União os recursos bastantes para. prover ás suas necessidades.
aSR. ARRUDA FALCÃO - Mas não são só as necessidades
da. União, e, sim, as dos Estados também.
O SR. ALDE 8A:MP'AIO - Declarei que as rendas não
deveriam ser fixada!! pelos atuais problemas da U·nião. Nlo
~ possível abandonar os problemas de que acaba. de tratar,
nem encarar unilateralmeite a questão, fazendo distribuição
quI) cerceie uma parte e favoreça a eXIPansão. por modo desigual, da. outra.
Seria um êrro perigoso persistir no mesmo caminho tracado pela Constituição de 1891, deixando-se os Estados ào
arbítrio .das suas condições naturais, á~ua sorf.e, sem plano
ou determinação que estabelecesse o ".modus vivendi" entre
uns e outro!!, o. que é, afinal de. contas, o maior dos nossos
problemas; aquele que trás no seu bojo a vida ou a morte
da nacionalidade.
.'
. Resta, 'Sra. Constituintes, a Solução mixta 'da discriminação eaas restrições ao direito de impÕr tributos.. :aa única
solução possivel;' Mas, ainda assim, não póde ser completa na
C9Ilstituiçãó.. N~m incumbe á Constituição estabelecer ,um
sistema tributário com,pl~to, senão as bases para êste siste-
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ma. E estas entendo eu que consistem na discrimi,nação dos
impostos principais e nas restri~ões, por· preceitos legais,
aplicáveIs ás tributações não enumeradas.
Nessa discriminação - e chamo a ateMão para êste
ponto - s6 devem Hgurar impostos nitidamente caracteriza..
dos.
Eu não queria. fazer uma crítica prematura ao substitutívo, que considero de alto valor, apresentado á Comis=ão dos
26, por do'is de seus ilustres membros e insignes constituintes, os S1's. Cin<linato Braga e Sampaio Correia. Em que pése
aos dois preclaros representantes, esta minha indébita antecipação da qual peço excusas, declaro de logo que, se me ~ão
afigura perfeitamente caracterizado a ponto de poder ser Incluído na discriminação constitucional de rendas o imposto'
de.signado por - imposto de circulação..Não existe êsse imposto de circula(}ão, creio eu. ~ uma denominação comum,
390tada, talvez, no nosso Ministério da Fazenda.
O SR. AGAMENON DEMAGALaÃEs - Mas o imposto sôbre
vendas mercant.fs não iMide sôbre a. circulação'?
O SR. ALDE. SAMPAIO - Sob êsse mesmo aspecto, seria
mna restrição e não uma enumeração. Seria o mesmo quethzer: todos os impóstos indiretos seriam da Federação,
porquê imposto sóbre a circulação e imposto indireto quasi
qUe significam a mesma cousa.
.
Os impostos indiretos incidem sôbre a circulação, incidem
sObre a' átividade, quer seja sôbre a circulação jurídica quer
sôbre a circulação material, aue designamos de impo'lto
de viação •••
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES"":" Aliás, essa questão da
repercursão ~o Imposto é muito controvertida.
O Solt. ALDE SAMPAIO - ••.. quer sObre o imposto para
i) efeito do consumo. São impostos indiretos.
Ora, digo eu, com nome vasto de imposto de circulação,
Com êsse mesmo intuito, ou por êsse mesmo receio. deixei
de incluir nas minhag emendas o imposto de vendas mercantis, por não o achar perfeitamente definido, e preferi 'lUe
fose êle tomado em conta nos a,jústes posteriores da União e
dos Estados, indispensáveis para a completa refórma do nosso sistema tributário.
De fato, o imposto que chamamos de vendas mercantis
pOuco mais é do que um aperrei~oamento do imposto de in(lústrias e profiflsões no que se refere á profissão comercial;
(lma modaHda.de da cobrança, que vem se processando dêsde
muito, partindo dos impostos de repartição para os de quotioade.
,
A classificação de impostos - em dirétos e indirétos
- é a causa principal da diferenciação entre a de imposto
~e rendas mercantis e a de indústria e profissões.
Mas, entendo eu, não passa de uma modalidade de cobrança. .E cito o exemplo do Estado de Pernambuco, que arr~ada o imposto de indústria e profissões na classe comer:"
.eial, sob três divisões .. Uma delas onde se inclue os exportadores e importadores, em grande escala - e daí a sua grande
.semelhança com o imposto de vendas mercantis - o imposto
~ cobrado sObre o volume das transa9ões de importal;láo e ex-
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portação. A sua única diferença, para o imposto mercantil,
consiste em ser pago de uma vez; é um impo~to de re{Jarti~
cão, de cobrança antiga. O imposto de vendas mercanti'l é de
quotidade, pagável durante todo ano.
O SR. PRESIDENTE - Elstã finda a hora do Expediente.
O SR. ALDE SAMPAIO - Vou terminar, Sr. Presidente.
Quanto ás restri~ões, cit.aria. aquelas de máxima importancia: Restri~ões rela~ivas á. capacidade t:-ibutária, em de-:fe~a da econômia nacional; concernente á f6rma de cobrança
do imposto, afim de coibir o abuso senhorial dos poderes.
O Sa. LUIZ CEDr.o - Por aí V. Ex. vai muito bem. O
contribuinte não -póde estar sujeito, de modo indefinido, aos
impostos.
O SR. ALDE SAMPAIO - Restrições á competência dos
diversos govMnos e aquela ,que mais iJnPl)rta á nossa vida
federada, a defesa da formação da nossa nacionalidade, que
julgo poder ser determinada pela aplicação do pr.incípio da
Say, consideradí' a incidência sôbre o volume da produçã6 e
não sóbre o contrlbtt1nte.
Se assim não o fizermo&, SenbQ:"e! Constituintes, baveremos constant.ementE, de Tetoma.l· úproblema em conditões
e.tda vez peores.
O SR. LUIZ CEDP.O- O inconveniente foi o arbítrio fiscaL
A coragem fiscal é a ma.i,!!T das coragens, no Brasil .••
O SR. ALDE SAMPAIO - Não discuto, no momento,
essas restrições. Pretendo, op&rtunamente, em futura e desbrilhante explanação (não apoiado,), tratar, sucessivamente,
da descriminação dos impostos e de suas restrições. (Muito
bem; muito bem. PaLT1UU. O orador é

cumprirr~ntado.)

O Sr. Presidente - Está 1'inda a. hora destinada ao Expediente.
Vai-se passar á ordem do dia. (PaUla.)
Comparecem mais os Srs.:
Mário Caiado. Cunha Melo, AbelChermont, Mário Chermont, Leandro Pinheiro, Joaquim Magalhães, Magalhães de
Almeida, Agenor Monte, Hugo Napoleão, Pires Gaioso, Valdemar Falcão, Leão· Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Xavier
de Oliveira, Sílva Leal, Martins Veras, Kerginaldo Cavalcanti, Ferreira de Sousa, Alberto Roselli, Veloso Borges, Pereira Lira, Barreto Campelo. João Alberto, Souto Filho, Mário
Domingues, José Sá, Simões Barbosa, Osório Borba, Humberto Moura, Góis Monteiro, Sampaio Co~ta,Guedes Nogueira, Augusto Leile, Prisco Paraíso, Clemente Mariani, M~
galbães Neto, Arlindo Leoni, Paulo Filho, Jones Rocha, Rui
Santiago, Amaral Peixoto, Nilo de Alvarenga, Raul Fernandes, César Tinoco, José Eduardo, Soares Filho, Buarque Nazarcth, M,elo Franco, Martins Soares, Negrão de Lima, Odilon Braga, Raul Sá, João ·Penido, Policarpo Viotti, ~nieI
de Carvalho, Belmi.ro de Medeiros, Licurgo Leite, Carneiro de Rezende, Jaques Montandon, Plínio Cor!'eia de Oliveira, Rod!'igues Alves, Almeida Camargo, Mário Whatelly, Zoroastro. Gouveia, C:;,~lota Queiroz, Morais Leme, Nero de Macedo, Lacerda Pinto, Antànio Jorge; Idálio Sardemberg, Si-
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mõe~ Lopes, Mauricio Cardoso, João Simplicil),
Argemiro
Dorneles, Raul Bittencourt, Adroaldo da Costa, Acir Medeiros, Antônio Rodrigues, AntOnio Pennafort, Sebastião de
Olív2ira, Alberto Sureck, Augusto Corsino, João Pinheiro,
Mário Ramos, Gaslão de Brito, Roberto Simonsen, Olíveira
Passos e David Meinicke. (88.)

Deixam de comparecer os Srs.:
Veiga Cabral, Carlos Reis, Godofr-edo Viana, Herectiano
Zenaide, Solano da Cunha, Leandro Maciel, Manuel Novais,
Francisco Rocha, Carlos Lindenberg, Pereira Carneiro, Oscar
\Veinschenck, Fábio Sodré, Bias Fortes, Ribeiro Junqueira,
José Braz, Adélio Maciel, Pandiá Calóegras, Pedro Ai~ixo,
Gabriel Passos, Simão da Cunha, Valdomiro Magalhães, Bueno Brandão, José Carlos, Morais Andrade, Vergueiro César,
Abreu Sodré, Cardoso de Melo Neto, Hnerique Bayma, João
Vílasboas, Francisco Vilanova, Assiz Brasil, Anes Dias, Armando Laydner, MJlton Carvalho, Walter Gosling e Horácio Lafer. (36.)

.4
ORDEM DO DIA

o Sr. Presidente - A lista '1e -oresenca acusa o comp~
recimento de 218 Srs. DeDutadi'l'.
Vai-se proceder á. 'Votacão da matéria que se acha sObre
a mesa.
Submeto á delibQ.raçáo da Assembléia, assinado por 36
Srs. Deputados, o s~inte requerimento de urgência que,
nos têrmos do arL 80. § 30, do Regimento Interno, independe
de discussão:
"Reqaeremos seja incluído na Ordem do Dia da Sessão
de hoje, para que discutido seja, e nesta mesma sessão votado, o requerimento, lido no Expediente, assinado pelos
Srs. Acúrcio TOrres, Henrique Dodsworth e Aloísio Filho,
e em que são p-edidas informações ao Govêrno sObre os motivos determinantes da suspensão do vespertino O Globo.
Sala das Sessões, 31 de Janeiro de 1934 . - Acurcio
Torres. - Henrique Dod8worth. - Aloysio' Fü.!to. - J.
J. Seabra. - Fernando Maoalhães. - Adolpho Konder. Lemgruber Filho. - E. Teixeira Leite. - Sampaio Corrêa. - Delfim Moreira. - Olegario Marianno. - Pradd
Kellll. - Cardoso de Mello. - Costa Fernandes. - Alipio
Costnllat. - Antonio Pennafort. - Francisco Moura. - Edmar Carvalho. - Eugenio Monteiro de Barros • .Martins e Silva. -- Edward P08solo. - Guilherme Plaster.
- João Miguel Vitaca. - Lauro Faria Santos. - Mario
Manhães. - Christiano Machado. Souza Leite. Polycarpo Viotti .. - Furtado de Menezes. - Levindo Coelho. - Carneiro de Rezende. - J. E. de Macedo Soares. José Alkimim. - Souto Filho. - Guaracll Silveira. - Soares Filho. - Osorio Borba. - Daniel de Carvalho. - M.
Paulo Filho.
O Sr. Acúrcio Tôrres - Sr. Presidente, peco a palavra,
para encaminhar a votação do requerimento ~
O Sr. Presiciente - De acôrdo com o Regimento Interno,
os rêquerimentos deurg~neia independem de qualquer discussão e, até mesmo, de encaminhamento de votação.
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o Sr. Acurcio Tôrres (Pela ordem) - Sr. Presidente,
não quero dialogal" com V. Ex. ,Tenho em meu poder, entretanto, o Regimento, e me parece, pela leitura que fiz do artigo 95 e seus parágrafos, que, de fato, o requerimento de
urgência não está sujeito a discussão; mas, a lei interna não
exclue o encaminhamento da votação ..Sabe V. Ex. que é
de praxe permitir-se o encaminhamento da votação, toda
vez que, uma medida é sujeita á consideração de uma Assembléia, embora não haja discussão. Não se trata de discussão, mas de um simples encaminhamento de votação. E
del!de que o Regimento, de modo explfcito, não o proíbe,
creio que V. Ex., interpretando-o liberalmente, como «) tem
feito, háá!~ consentir que eu encaminhe a votação do requerimento. (.Muito bem.)
O Sr. Presidente diz o seguinte:

O artigo do

Regim~nto

que invoquei

"Serão escrítos, ind~lJenderão de apoiamento,
não terão discussão e só poderão ser votados com a
nresen<:a de 128 Deputados, no mínimo, os requerimentos de:
g)

urgência."

A Assembléia sabe que, uma das formas de discut'são, é
encaminhamento da votação. Se a Mesa permitir êsse encaminhamento, estará ludibriado o artigo.

ó

O- Sr.

A~rcio

T6rres -

Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.
"

~

O Sr. Acurcio. Tôrres (Pela ordem) - Há no Regimento,
Sr. Presidente, capítulo que versa expressamente sObre a
urgência. É o art. 95, que não exclúe o encaminhamento
da votação.
O Sr, Presidente - O Regimento da Camam das Deputados, que, nos têrmos 'do vigente na Assembléia, deve servir de subsídio, estabelece, de modo incontrastável, que as
matérias sem discussão não admitirão encaminhamento de
votação. É dispositivo regimental.
Estão presentes 130 Srs. Constituintes. Há número para. votação do requerimento de urgência. Vou, puis, submetê-lo a votos.
.
Os Senhores que o aprovam, queiram levantar-se.
(Pausa.)

Foi aprovado.
.

. A' vista disto, anuncio a discussão do seguínte requeri-

mento, firmado pelos Srs. Acúrcio Tôrres, Henrique Dodsworth e Aloysio Fi~ho.
Vou submeter a votos o requerimento de urgência •.
Em seguida, é aprovado o referido requerímentQ de urgência.

·-
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o Sr. Presidente - Em obediência á deliberajJão da. Assembléia, vou submeter a imediata discussão e votação o
requerimento n. 6, de 1934, do Sr. Acúrcio T~rres e outros.
única do requerimento n.6, de
do Sr. Acúrcio TÔrres e outros, pedindo
informações ao Govêrno sôbre a suspensão do
vespertino o O, Globo.
Di~us~ão

f 934,

O Sr. Acúrcio Tôrres - Peço a palavra.
O Sr. Presidente- Tem a palavra, o nobre Deputado.
O Sr. Acurcio T6rres (Pela ordem) requer e obtémpermissão para falar da bancada.
O Sr. Acúrcio Tôrres - Sr. Presidente, falo neste instante, na esperança de que toda a Assembléia aprovará o
requerimento de informações ora em debate.
Outra coisa não ,esperamos nós, que o formulamos, de
uma Assembléia onde se encontram cidadãos que representam todos os recantos do nosso país, cidadãos desejosos de
que o Brasil, que precisa de paz, viva com ela, tão imprescindível se torna a paz, máximé no momento em que, nesta
Casa, procuramos restituir a nação aos quadros da lei.
Não desconheço, Sr. Presidente - e as minhas convicções partidárias não me, levariam a deixar de reconhecer
- que alguns homens do Govêrno procuram também colaborar conosco, com sinceridade, na obra dessa reconstrução do país.
O SR. ADOLPHO KONDER - Alguns, não; creio que todos
devem estar nêsse propósito.
O SR. ACÚRCTOTÕRRES - E não deixo de. reconhecer, também, que o Sr. Ministro da Justiça trabalha por
essa mesma reconstitucionalização, seguindo os passos daquêle que deu ao país o Código Eleitoral, Código em queforaro asseguradas. a todos os brasileiros as garantias precisas
para que todos êles exercessem livremente o direito do voto
- o eminente Deputado pelo Estado do Rio Grande do Sul
5r. Maurício Cardoso.
O SR. AoOLPHo KONDER - Muito bem.
O SR. ACÚRCTO TORRES- Sr. Presidente, pensando
assim .. ,estranhei a suspensão do vespertino desta Capital
O Globo, pp.na imposta n jornal que, forçoso é confessá-lo;
está no número daquel~s que mais têm colaborado, nestes últimos três anos, na obra da reconstrução nacional.
(Apoiados. )

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - E a suspensão do jornal é uma incoerência das autoridades policiais, porquê t0das as páginas do o Globo já haviam passado pela censura.
tanto que foi distribuido á população em três edicÕes. L0go, não se compreende que, em seguida, fosse suspenso por
48 horas,. quando a censura já havia exercido seu papel.
O. SR. ACÚRCIO TORRES - Sr. Presidente, O Globo,
em seus' artigos .de fundo, vem, principalmente da instaIaCão dos nossos trabalhos para cá, versando tão 56 matéria
propriamente constitucional, criticando sem maldade e sem
malícia, ora os homens do presente, ora os homens do passado.
I

-

. o SR. ALoYSIO FILHO
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Dentro da maior serenidàde.
O SR. HENR1QUR DODSWORTH - Com uma grande linha
de independência.
O SR. ACúRCIO TÓRRES - Ainda há dias, O Globo,
('.omo. bem salientam os nobres colegas, mostrava, em linguagem serena, convincente. e patriótica e dentro de uma linha de completa independência, que não se podia mais, no
Brasil, separar os homens da chamada República Velha e
da cognominada República Nova, porquê, acrescentava êsse
vespertino, um dos baluartes da situação que aí está, uma
das figuras que criaram o estado de coisas revolucionário
em outubro de :1930, o honrado Interventor no Rio Grande
do Sul, Sr. Flores da. Cunha, vem declarando, reiteradamente, que o Brasil precisa da cooperação de todos os seus home:ns, venham de onde vierem, partam de onde partirem.
O SR. ADOLPHO KONDER. - Declarou-o em entrevista ~
. O SR. ACúRCIO TORRES - Sr. Presidente, se essas
são as decla..ações do ilustre. chefe gaúcho, Be os demais
interventores estão animados do meõmos propósito manifestado por S. Ex., se os membros mais destacados das bancadas desta Casa que apoiam o Sr. Getúlio Vargas dizem,
a todos os instantes, que o Brasil precisa de ordem e de paz.
para que póssa cuidar do seu progresso, não é logíco que,
no momento em que vivemos· cheios .de tantas esperanças
pelo futuro da Patria, venha, sem motivos, a censura suspender a .circulação .de um órgão que, entre nós, como outros também, exerce a verdadeira finalidade da imprensa.
O SR. CARNEIRO DE REZENDE - É uma ação construtora.
principalmente a do O Globo.
O SR. ACúRCIO TORRES - ~, Sr. Presidente, jornal
que exerce ação construtora, que .se pode ler em todas as
páginas, como páginas educacionais para o civismo do
Brasil. (Apoiados. )
Sr. Presidente, tanta extranheza me causa essa •••
O SR. HENRIQUE; DODSWORTH - Penalidade injustificável.
O SR. ACÚItCrO TORRES - ••• penalidade injustificável quando - e é bom que se repita desta tribuna - não
vi e ninguem ainda me disse que o visse, nã edição do
O Globo de ante-ontem, uma página, uma coluna, uma linha,
uma palavra que fosse, ofensiva ao Chefe do Govêrno Provisório, aos seus honrados auxiliares. do Govêrno, á alta autoridade de V. Ex., Sr. Presidente, ou á magestade do poder que encarna, nesta hora, a soberania nacional. (Muito
bem.)

.

Os têrmos com que êsse jornal vem fazendo a crítica do
.passado, do presente e dos seus homens, são serenos, pre-nhes, .como assinalei, de patriotismo.
Pergunto : por que impor pena tal a jornal que, conforme
áfirmou há pouco o nobre Deputado por Minas Gerais,
leader do Partido Republicano Mineiro, Sr. Carneiro de Rezende, só cuida da reconstrução . nacional e da· educação do
povo?
;
O ~R. CARNEIRO DE REZENDE ...;.,Ereat'h-mo meu con-ceito;'
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Como impor pena tal?
Sr. Presidente, o castigo aplicado ao O Globo é por
lodosos motivos injustificado. ~sse vespertino não se referiu, jámais, em têrmos desrespeitosos ou capazes de ferir
a sua' autoridade, ao honrado Chefe do Govêrno Provisório .
.Ao contrário, fez, sempre, a crítica serena dos atos do Go-'
vêrno, cdtica tIe que é passível a autoridade do mais alto
magistrado da nação, como passíveis são todos os que administram a coisa pública e todos aqueles que podem falar
em nome do povo. (Muito bem.)
Sr. Presidente, criticar é direito que têm todos os que
queremo bem do país, todos os que almejam o Brasil com
ordem e com respeito á lei.
Espero, pois, Sr. Presidente, que a Assembléia Nacional Constituinte vote pela aprovação do requerimento ora
em debate, porque apenas pretendemos que o Sr. Miuistro
da Justiça informe á nação por que aplicou penalidade tão
severa. a jornal desta Capital que tem tão sómente. sido
veiculo dos anseios da nação. (Muito !Jem; muito bem.)
O Sr. Lemgruber Filho - Peço a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.
O SI'. Lemgruber Filho requer e obtém permissão para
falar da bancada.
O Sr. LemgrubeI' Filho - Sr. Presidente, quem acompanhou os últimos mêsee da República Velha há de se lembrar
de que Macedo Soares estava recolhido ao Quartel de CavaIm-ia da Polícia Militar desta cidade, por haver sido condenado por uma lei infame, em virtude de artigo escrito no
seu brilhante jornal.
É possivel que muita gente desconheça que, certa vez,
o Chefe de Polícia do Distrito Federal foi ao quartel onde
se achava detido o grande fluminense e, em nome da ordem
e da segurança do Govêrno, exigiu.que êle não continuasse
a escrever para o Diário Carioca como o vinha fazendo seguidamente.
Intimado, respondeu ao Chefe de Polícia que os seus
artigos continuariam a ser escritos e, se S. S. quisesse,
mandasse fechar o seu jornal, porquê êlé cumpriria o seu
dever de qualquer forma. E o Govêrno de então, despóticu
como todos sabemos haver sido, lhe 'permitiu, porquê ao
jornalista assistia tal direito, continul::sse a escrever os seus
artigos contra a situação. Nesse mesmo dia, safa publicado
um dos mais brilhantes e formidáveis artigos que aquele
punho já traçou: "Assassinos I", justamente na ·ocasião em
que João Pessoa baqueava nas ruas de Recife, vítima de
um bando de sicários.
Hoje, dr. Presidente, é o Govêrno da Revolução, que
tomou posse da RepÚblica em nome da liberdade e de Wdas
as garantias que as leis concedem aos cidadãos; hoje, é o
Ministro da Justiça, homem da Revolução, que vem dizer
á Assembléia, como o fez há dois mêses passados, que qualquer requerimento de informações aprovado pela Assembléia não seria por êle respondido.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Veja V. Ex. que prazer
não teria o Mi,nistro em aproveitar esta oportunidade para
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desfazer' a má impresSão causada por suas palavras. Que
grande servic;.onão prestaria á Assembléia o Sr. Ministr()
da Justiça respondendo ao requerimento I.
'O SR. LEMGRUBER FILHO - Acredito que o prazer
,que experimentará o Sr. Ministro em poder hoje corrigir
seu êrro de ontem é igual ao desprazer que tenho, não com()
revolucionário que disputa o título de autêntico, mas com()
revolucionário liberal que sempre fui, .de constatar que um
órgão de imprensa é feehado por 48 horas, apenas porqu~
publicou notícia que, de qualquer forma podia atingir, por
ironia, o govêrno da Revolução.
81's. Deputados, é preciso que a Assembléia. tenha conciência plena da sua. função; é p:'eciso que os homens de
1934 se recordem dos homens de 1823; é preciso que os
Constituintes da República se lembrem dos Constituintes d()
primeiro Império, porquê foi precisamente.em tôrno da. discussão da liberdade' de imprensa que· se dissolveu, violentamente, a primeira Constituinte. É preciso 'Iue os Srs. Deputados se compenetrem de que não 'é posllivel dar ao Brasil
uma Constituição sem a· mais ampla, sem absóluta liberdade
de imprensa..
E vejo, Sr. Presidente, que são os n..esmos que fizeram
a propaganda das idéias revolucionária:" C<lJ:DO O Globo, G
Diário Carioca e o CorreÚJ da Manhã, os que aparecem COD..
tin~ente censurados pelos agentes d" Govêl'!1o.
O SR.. SoUTO FILHO - Isso faz varte da saturnal homens e coisas•••
O SR. LEMGRUBER FILHO - É preciso atentemo&
bem para êste momento e para as nossas responsabilidades
e não queiramos reàuzit' o nosso mandato apenas' á satisf&ção de nos sentarmos nestas cadeiras, gozando das imunidades que a eleição nós .conferiu.
O SR.. HENRIQUE DODSWORTH - 'V. Ex. realçou muilG
bem que a Constituinte, aprovando o requerimento, defende
as suas prerrogativas, em face das declaracões tnfelizes feitas há. tempos pelo Ministro da Justiça e que, estou certo,
S. Ex~ queret'á corrigir.
.
O SR. LEMGRTJBER FILHO - Aproveito· a oportunidade para .lavrar, da tribuna, o meu protesto,. protesto sc)Iene, nascido de \lma conciência :felizmente ainda não conturbada por quaisquer interesses subalternos,contra a atitude do Sr. Ministro da Justiea, declarando que não mandava informações á Assembléia.
Não, Sr. Presidente; a Assembléia pede informaçõeb
e o Ministro tem de mandá-las, porquê nós aqui,' por enquanto, somos os legítimos representantes da. opinião publica. (Apoiados.) Temos o direito tie pedir ao Govêrno que
nos informe quanto aos atos .que vêm atentar contra a intangibilidade da própriá. Assembléia, como se verifica no
momento presente, em que os Srs. Deputados não podem
escrever para os jornai~. sem que o censor confirme se deve
ou não a publicação ser ,feita.
'
Sr. Presidente, dou meu. voto ao requertmento. Quero
crer que o Govêrno Provisório não tenha interesse em impedir que a Assembléia tome a atitude que julgar conveniente, no sentido de solicitar as informações que porve~-
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tura deseje. E, se o Govêrno Provis6rio quer, com a censura
da imprensa, evitar que os jornais se manifestem com a liberdade necessária ao momento, diga, então, que a Revo-.
luCão deixou de cumprir a sua promessa mais formal: govêrno livre, aberto a todas as censuras e, mais do que isso,
govêrno que quer viver ás claras. (Muito bem; muito bem.
Palma$. O orador é vivamente cumprimentado.)

O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -

Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra o nobre Deputado.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti (Para encarTJ:f.nhar a votação) - Sr. Presidente, Srs. Constituintes.
Jornalista, diretor de jornal, devotado sempre ás grandes' causas populares, sentindo sempre os grandes anseios de
nosso povo, eu, por mais de uma vez, tenho silenciosamente,
nê&te recinto, votado por todos os requerimentos de informações quando se trata do z:uenor ou do maior atentado á liberdade de imprensa.
'
~\ão quis quebrar minha timidez de sempre; não quis
quebrá-la. Penso, porém, 81'S. Constituintes, que já é demasiae por isso quero, nesta ocasião, diante do plenário e
diante do povo brasileiro, dei:x:ar bem expresso, bem nítido
meu pensamento, para que ninguem suponha que por· um
só momento compactuei com qualquer compressão dessa li~
berdade.
Tenho ouvido, Sr. Presidente, meus ilustres colegas tratarem do requerimento apresentado pelo ilustre Deputado
fluminense, Sr. ·AcÚrcio 'fõrres, demonstrando que êle tem
toda a razão de ser, porque a suspensão aplicada ao jornal
"O Globo" não se justificava por nenhum 'de seus aspéctos.
Não é por aí, entretanto, que pretendo levar minhas considerações.
Desejo ferir de frente o instituto da censura, para dizer
ao Brasil inteiro que não se explica essa exceção de três
anos, a não ser que, na vida de nossas liberdades, eclipse
dessa natureza não importe, realmente, numa desclassificação geral da pr6pria moralidade públic.a.
Quero dizer a V. Ex., Sr. Presidente, quero dizer a
VV. EEx., Srs. Constituintes, que estamos na obrigação
de reclamar, em altas \rozes, do Govêrno Provis6rio, que assuma atitude coer~nte, 16gica, diante de Nação, mandando
que, de uma vez por todas, a imprensa exercite com absoluta
liberdade seus direitos, sem o garroteamento constante de uma
tesoura implacável e muitas vezes analfabeta.
Quero dizer desta tribuna, para que os ouvidos de meus
colegas percebam a minha v6z e para que a v6z do povo
possa repercutir com ela lá fora, quero dizer, 81'. Presidente,
que, jornalista e diretor de jornal, não poderia ficar silencioso diante dêsses constuntes ataques á liberdade de imprensa em meu país.
81'. Presidente, por que a censura? Que teme o govêrno
da imprensa? Que receia o govêrno para que assim arme a
censura? Temerá a opinião pública ? Não posso fazer essa
injustiça ao Exmo. Sr. Chefe do Govêrno Provis6rio, porque
se S. Ex. teme a opinião pública, neste caso deve entregar
a quem . tiver mais energia e maior capacidade os destinos
da República, para que .possa levá-la por àiante.
VOLUME VII
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Mas, se S. Ex. está, de fato, apoiado na conciência popular; se S. Ex. é o govêrno véramente revolucionário, então
o 'primeiro ato que S. Ex. deve fazer, depois desto n09~0
apêlo e deste nosso clamor, é mandar extinguir de uma vez
por todas essa nefanda, essa execrando. censura, que é uma
das manchas mais tristes e talvez indeléveis desta época de
vida revolucionária.
Sr. Presidente, queria que meu protesto ficasse bem 0.1 to.
Não desejo entrar na justificação de ordem constitucional e
de ordem sistematica do regimen, que, de certo, será ventilada neste recinto. Mas, como jornalista, a minha v6z tinha
de se erguer como protesto para que se não dissésse que a
vóz de um representante do povo, do representante de um
dos menores Estados da Federação, tenha amolecido diante
do poder, tenha fementido sua conciência e traído o mandato
que lhe foi conferido por seus eleitores. (Muito bem; muito
bem. Palmas. O orador é cumprimentado).
O Sr. Presidente - Se mais nenhum dos Srs. Deputados
quer usar da palavra, vou declarar encerrada a discussão do
requerimento n. 6, de 1924. (Pausa).
Está encerrada.
Vou subemelel' a volos o requerimento.
O Sr. Medeiros Neto (Para encaminhar a votaçáo) - Sr.
Presidente, ao entrar nesta Casa, recebi de S. Ex., o Sr.
Ministro do InteriOI, a seguinte carta:
"Ilustre amigo Dl'. Medeiros Neto:
Acabo de ler, nos matutinos, que foi ontem f.razido á deliberação da Assembll:'ia mais um requerimento de informações, a propósito da suspensão do
"O GlobO"', nesta capital. E, como preciso ir hoje a
Petrópolis, quero deixar-lhe os seguintes esclarecimentos, para o caso de lhe parecer conveniente pronunciar-se, da tribuna, sõbre o referido requeri":
mento:
O Sr. Chefe de Polícia comunicou-me, ontem, que
fôra obrigado a usar de tal providência, 'Porque- após
repetidas queixas do censor incumbido da fiscalização de "O Globo", de estar sendo exautorado a cada
passo, pela direção dessa fôlha - verificou a inut'1lidadedos apêlos e advertências no sentido de não
ser estampada matéria capitulada nas instruções expeãidas á Censura e já do domínio público.
Aprovei o ato do Sr. Chefe de Polícia, com o
qual não me seria possível deixar de ser solidário,
pelo que S. S. me merece, como autoridade exempll$1", que é, e como cidadão digno, por todos os Utulos.
~I> outros pormenores lhe parecerem necessários, rogo-lhe a fineza de os reclamar do Sr. Capitão .Felinto
'Muller, na minha ausência.; que será de horas.
Saudações amistosas. - Antune~ Maciel. n
V. Ex., Sr. Presidente, conhece, de início, a minha
orientação .nesta Casa. Sempre votei contrariamente a todos os requerimentos de informações, de maneira
que,
coerente com êsse meu proceder, não devo entrar no merecimento da questão, isto é, no merecimento da censura neste
instante imposta á imprensa do país.
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Para na preliminar da falta de compelência da Assembléia para dirigir pedidos de informação ao govêrno dilatorial.
O SR. AcúnCIo TÔRRES - O anlecessor de V. Ex:. não
pensava ass irn. Aconselhava a Assembléia a aprová-los.
O SR. ALOYSIO FILHO - Talvez por isso o Sr. Osvaldo
Aranha tivesse deixado a "leaderança". Quem sabe? ..
O SR. MEDEIROS NETTO - Não era preciso que o ilustre amigo, Sr. Depulado Acúrcio TOrres viesse declarar que
meu antecessor assim não pensava, porque há-de S. Ex.
se Iembrar de que, naquela ocasião, quando o Sr. Osvaldo
Aranha Sé manifestava dêsse modo, eu votei contrariamente ao pedido de informacões.
O SR. HE:'<RIQUE DODSWORTH - Quer ter o orador a
gentileza de permi'lir uma interrupcão?
O SR. MEDEIROS NETTO - Perfeitamente.
O Sn. HENRIQUE DODswonTH - V. Ex., realmente,
sempre se manifestou contrário aos requerimentos de informações, entendendo, como opinião pessoal, que não cabe
á Assembléia iniciativas dessa natureza. Agora, pergunto:
como V. Ex., coerentemente, leader da Assembléia, se insurge contra essa medida que consta do Regimento da Casa?
O SR. ALOYSIO FILHO - Está contra a Assembléa, porquê esta já votou requerimentos de informações.
O SR. MEnEIROS NETTO - Sr. Presidente, o aparte
do ilustre DevuLaão Henrique Dods\':orlh, meu p~rt.ir.l1lar
amigo ...
O SR. HENRIQUE DODswoRTn - Agradecido a V. Ex.
O SR. l\lEDEIROS NETTO - ... não interrompe, nem
pode aILerar, o curso de minhas observações. S. Ex. procura estabelecer que ontem eu falava em meu nome próprio e que hoje, como leader desta Assembléia, devo refletir
o seu pensamento ...
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - E o Regimento, que
permite os requerimentos de informações.
O SR. MEDEIROS NETTO - ... e o do Regimento desta
Casa.
Peço permissão para declarar que S. Ex. não foi feliz
no seu argumento tirado ao efeito do momento, porquê, perante o Regimento, não I~á a figura do leader. Logo, a minha atitude de ontem em face do Regimento há-de ser, necessariamente, a minha atitude de hoje, salvo se incorrer em
êrro, hipótese em que estarei pronto a corrigi-la. Em todo
caso, S. Ex. hâ...;dc confes.',ar· qu~ sou coerente, e não persisto no êrro por desejar, porquê é próprio dos sêres inteligentes se convencerem diante dos argumentos que conduzam á verdade dos fatos.
Persisto na mesma orientação por estar convencido de
acerto.
O SR. HENRiQUE DODSWORTH - A incoerência que
apontei foi deante de atitude de V. Ex., insurgindo-se, na
qualidade de leader, (lontra requerimentos de informações,
permitidos pelo Regimento da Assembléia.
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O SR. MEDEIOS NETTO -

Devo declarar que sou o

leade'r das correntes partidárias aquí representadas e penso

o

interpretar, perfeitamente, o seu pensamento, neste instante, votando contra um requerimento de informar;ões,
atrás do qual o que, se pretende é hostilizar o Govêrno ditatorial. (Apoiados e não apoiados.)
O SR. ALOYSIO FILHO - É um argumento forçado, que
admiro ante a inteligência de V. Ex.
O SR. MEDEIROS NETTO - V. Ex., Sr. Presidente,
certo, com o grande tino que tem e a argúcIl1. ~ coisas
e dos homens, terá visto a confirmação do que digo ne. aUt.oria dos apartes que me são dirigidos, todos êles de adversários da ditadura.
O qu~ náa é possível é que, a cada passo, se encubra
uma luta contra a ditadura em mantos de idéias que todos
possuímos. quais sejam a liberdade de imp.rensa, a anistia,
a liberdade em sua plenitude para todos os brasileiros. É
não conhecer, ou fingir não conhecer, a realidade do momento político, a realidade da situação jurídica de. país,
vir estabelecer paralelo entre o momento atual, em que há
um govêrno discricionário, e períodos outros da vida constitucional do Brasil. (Muito bem.)
O SR. ALOYSIO FILHO - Mas é êsse mesmo govêrno discricionário que nos promete, há muito tempo, a liberdade
de imprensa.
O SR. MEDEIROS NETTO - ~sse mesmo govêrno discric:ionáric, que vem prometendo a liberdade ampla á imprensa, tem de esperar o momento em que possa conceder
tal liberdade.
O SR. CHRISTOVÃO BARCELOS - Já revogou a lei de imprensa.
O SR. MEDEIROS NETTO - Não nos esqueçamos e agradeço o aparte do ilustre Deputado - um Govêrno,
que vem de revogar a lei de imprensa, conhecida por lei
celerada, não merece, em absoluto, a coima que se quer
aquí estabelecer de adversá~io da liberdade de manifestacão do pensamento. (Muito bem.)
Mas, Sr. Presidente, como Ijisse á V. Ex., de início, nãú
entro no merecimento da questão. Não tenho que examinar
as razões que ditaram a censura, se essas razões procedem
ou não procedem. Detenho-me na preliminar da incompetência desta Assembléia, para tais pedidos de informações.
O SR. ADOLPHo KONDER - Se as razões são procedentes,
podem ser declaradas.
O SR. MEDEIROS NETTO - Mas não sou eu, mue caro
colega, nent esLa Assembléja, quem há de dizer quais são
essas razões. É o Chefe do Govêrno Provisório que pode
e deve ser o juiz dessa declaração.
O SR. ALOYSIO FILHO - V • Ex. há de convir em que
a carta do Sr. Ministro. da Justiça não satisfaz.
O SR. MEDEIROS NETTO - A carta do Sr. Ministro,
Sr. Presidente, satisfez como informação e responde, ao
meu ilustre amigo e nobre Deputado, Sr. Lemgruber Filho,
quando quis fazer uma censura á S. Ex., como desatencioso para com esta Assembléia. A carta do Sr. Ministro
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vale por uma completa informação, a despeito de julgar
S. Ex. que esta Assembléia exorbita de sua competência,
quando formula tais pedidos.
O SR. HENRIQUE DODSWOR'l'H - Mas não exorbita. Estã
errado. É regimental o pedido de informações.
O SR. MEDEIROS NETTO - Não é regimental nesta
fase, mas o SI'. Ministro presta tais informações por deferência muito justa á alta dignidade desta Casa.
E ainda hoje, Sr. Presidente, S. Ex. vem ao encotJ.lro
da Assembléia, através dessa missiva, para que, não obstante
seu ponto de vista, verdadeiro quanto á doutrina constitucional ...
O Sft. HENRIQUE DODSWOR'ffl - A missiva não diz nada.
O SR. MEDEIROS NETTO - ... não pareça ou possa
alguém supor que, nas suas excusas, queira, de longe mesmo, atingir á suceptibilidade desta Assembléia. S. Ex., Sr.
Presidente, não é contraditório em as duas atitudes; porquê
dêsse ato seu sómente se poderá concluir o desejo de sempre se curvar ante a dignidade da Assembléia Nacional
Constituinte.
O SR. FERNAJ.'<DO MAGALHÃES - S. Ex. diz que não dará
mais e,--plicações â Assembléia.
O SR. CHRISTóVÃO BARCELOS - É um engano de V. Ex.
que naturalmente não leu toda a carta.
O SR. ACÚRCIO TORRES - É o que consta do ofício de
S. Ex. em resposta aos meus requerimentos de informações.
O SR. MEDEIROS NETTO - Sr. Presidente, quer se
estabelecer a confusão, que só é desejada pelos que padecem de razão, porquê os qu~ não temem o raciocínio mantém-se em silêncio, para que êsse raciocínio se desenvolva
e a Nação possa julgar de que lado eEtá essa razão mesma.
Sr. Presidente, como disse, não entro na indagação dos
motivos da censura.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - V. Ex. fica apenas meditando.
O SR. MEDEIROS NETTO - Ficará V. Ex. a meditar,
que (;utra coisa não tem feito aquí, porquê ainda ninguém
desllobriu o seu pensamento, que permanece incubado. Ninguém sabe de que lado V . Ex. está, se a favor o~ contra a
di tad ura. V. Ex. ainda não se decidiu, nesta Casa.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Não interessa saber se
estou com ou contra a Ditadura, mas sim que estou com
V. Ex., neste particular, que também esteve contra ela e
que agora lhe está valendo.
O SR. CHRISTóVÃO BARCELOS - O Sr. Medeiros Nett.o
nunca esteve contra a Dictadura.
O SR. GuARACY SILVEARA - Na Assembléia não há partidos favoráveis ou contra a Ditadura; há representantes do
povo.
O SR. PRESIDENTE - Atenção! Peço aos Srs. Deputados
não interrompam. o orador, que dispõe de poucos minutos.
Darei, depois, a palavra aos Deputados que quiserem se
ocupar do assunto.
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O SR. MEDEIROS NETTO ~ Sr. Presidente, não estranhe V. Ex. a confusão que se quer estabelecer. E que, máu
grado a atitude simpática com IJU~ a oposição procura aparecer perante a Nacão (não apo'iados) ,fazendo acreditar que
somos contra a liberdade de imprensa, essa atitude não resiste ao menor argumento.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Por aí, V. Ex. vai bem.
O SR. MEDEIROS NETTO - Procura ela estabelecer,
sempre, o tumulto, para que o raciocínio não seja desenvolvido.
Como disse de início, porém, ilido a questão pela pre~
liminar da incompetência da Assembléia. E para afirmar
essa incompetência. não preciso indagar de que lado, neste
momento, está o poder de polícia e quais as latitudes dêsse
poder em um govêrno ditatorial. Basta perguutar, sómente,
a V. Ex. e á Assembléia qual seria a sanção para a desatenção ao nosso pedido de informações. Se não temos sanção para atos tais, é que nos falta competência para praticá-los. Quem pergunta sem direito, não pode contar com
~ obrigação da resposta. Daí. a razão por' que nego meur
voto ao requerimento.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Existe a sanção da opinião pública.
.
O Sn. HENRIQUE DODSWORTH - Exatamente.
O SR . MEDEIROS ]',"ETTO - Não há a sancção da opinião pública.
O SR. HENRIQUE DODSWORTR - A sanção teria de ser
dada pelo Presidente da República, que demitiria o Ministro
que não prestasse informal;,ões á Assembléia. V. Ex. não
deve fazer ess&. injustiça ao Chefe do Govêrno Provis6rio,
porquê S. Ex. não consentiria que a Assembléia. fosse desprestigiada.
'. ,
O SR. CHRISTóVÃO BARCELoS - Mesmo depois da moção
Medeiro Neto, V. Ex. acha que nâe. estamos aqui, apenas,
para fazer a Constituição?
O SR. HENRIQUE DOOSWORTH - A moção Medeiros lI1eto
não revogou o Regimento e, êste exPre~samente, declara que
têm inteiro cabimento os pedidos de informação. O SR.. PRADO KELI,y - A, Assembléia já deliberou a;
respeito.
O SR. PRESIDENn - Peço aos Srs. Deputados que não
interrompam o orador, porquê o tempo está prestes a terminar.
O SR. MEDEIROS NETTO - Paar terminar, Sr. Presidente, posso dizer que, se não estivesse bastante convencido
do acerto de minhas considerações, agora, mais do que
nunca, .o estaria, quando, interv"êm no debate dois juristas
de nota, o ilustre Sr. Daniel de Carvalho e, mais uma vez,
o Sr. Henrique Dodsworth ...
O .SR. HENRIQUE DODSWORTR __ Obrigado, pelo elogio
de V. Ex.
O SR. MEDEIROS NETTO - Com muita justiça e sinceridade o faço.
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. .. para apontarem, como sanção, sanções morais,
quando a Assembléia só pode praticar atos jurídicos e aguardar sanções jurídicas.
Voto contra o requerimento. (Muito bem; muito bem.
Palmas. O orador é cumprimentado.)
O Sr. Daniel de Carvalho - Peço a palavra.
O Sr. Presidente - 'l'em a palavra, para encaminhar a votação, o nobre Deputado.
O Sr. Daniel de Carvalho (Para encaminhar a 'Votação)
Sr. Presidente, devo agradecer á amabilidade no nobre
leader, mas quero opor um simples reparo ao seu discurso
em defesa do ponto de vista que S. Ex. deseja implantar
Da Assembléia. E' que S. Ex. divide esta Casa entre Govêrno e oposição, quando não vislumbro oportunidade para
tal separação.
O SR. CHRISTÓV.~O BARCELOS - De pleno acôrdo.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Estamos numa Assembléia Constituinte. Viemos aquí para colaborar na obra
da- reconstitucionalização do país, e ainda não existem fatos
que demonstrem essa divisão.
Não me parece seja· boa a atitude do govêrno, querendo
estabelecer uma separação Desta Assembléia.
O SR. CAANEJRO DE REZENDE - A separação vem sendo
observada desde o começo.
O SR. CHRISTÓVÃO BARCELOS - Não de nossa parte.
O SR. CARNEmo DE REZENDE - Querem uma prova? A
bancada perremisf.a não recebeu convite para reunião alguma das que têm sido realizadas nesta Assembléia, e a
bancada representa pelo menos 63 mil eleitores montanheses.
O SR. ABELARDO MARINHO - Os convites são feitos pelo
Presidente da Mesa.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Acabam os nobres
colegas de ouvir a declaração do ilustre leader da bancada
perremista .
Dizia eu, Sr. Presidente, que viemos aqui, não com o
propósito de fazer oposição, mas de cumprir o nosso dever
com toda independência e dar o nosso voto, de acÔrdo com
a conciência, aos atos do Govêrno Provisório que entendermos acertados, e negá-lo aos que a nossa conciência reprovar. (Trocam-se di'Versos~ "apartes entre os Sr-sL Ohri8.
-

t6'Vão Barcelos, 'Acúrcio T6rres e outros Srs.Deputados.)

O SR. PRESIDENTE

(fazendo soar os tímpanos) -

Aten-

Cão!
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Não aceita'mos, absolutamente, a separação que o honrado leader quer fazer.
Somos independentes, e, por isso, não nos move o intuito de
fazer oposição ao Govêrno Provis6rio, nem compreendemos
que possa haver tal idéia preconcebida numa Assembléia
destinada a orgal"Jzar a Carta Constitucional. Mantenho o
aparte acentuando que os governos discricionários devem se-
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véras contas á opmmo pública e declaro que votaremos a
favor do requerimento, de acôrdo com o ponto de vista liberal anteriormente manifestado. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Soares Filho - Peço a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.
O Sr. Soares Filho (Para encaminhar a .votação) - Senhor Presidente, a minha desvalia (não apoiados) se socorre, neste instante, para arrimar as. palavras que vou proferir, encaminhando a votação do requerimento, na minha
atitude anterior ne$ta Casa, a prop6sito das discussões que
.aqui têm sido feridas.
Quando, Sr. Presidente, se. cogitou da modificação do
Regimento, para que a Assembléia, tratasse, precipuamente,
antefl de tudo, da matéria constitucional, tive oportunidade
de ocupar a tribuna para sustentar êsse ponto de vista. E
quando V. Ex., Sr. Presidente, dando interpretal)ão a tais
modificações regimentais, permitiu, e tem permitido que,
antes do debate propriamente constitucional, se venha versando, continuadamente, assuntos de natureza pessoal üU política, ainda neste recinto tive ocasião, por duas vezes, de
levantar questões de ordem para sugerir a V •. Ex. uma in";
terpretação mais rigorosa dos dispositivos regimentais mo<Jificados, de forma que, realmente, a matéria da elaboração
constitucional tivesse preferência, antecedesse a toda e'
qualquer discussão nesta Casa. Não me cabe assim nenhuma responsabilidade quanto a existência, entre nós, dêsses debates.
Infelizmente, Sr. Presidente, fui, durante êsses dois
meses. a única voz a reclamar por essa ordem nos nossos
trabalhos legislativos, e, .assim, sinto-me inteira e completamente á vontade para, encaminbando a votação, dizer que
voto favoravelmente pejo requerimento de informações,
quando mais não seja, poc. ser êle da estrita {lompetência
4esta Assembléia.
O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - Onde está determinada a
competência para requerimentos como êsse?
O SR. SOARES FILHO - Além do mais, o Regimento,
que não foi modificado nesse ponto, muito pelo eontrário,
sancionado por todas as outras deliberações, refere-se expressamente aos requerimentos de informações.
.
O SR. CLEMENTE MARIANl - Informações sObre assuntos da competência da Assembléia.
O SR. SOARES FILHO - E não posso comprender,Sr.
Presidente, como um corpo legislativo, cujos membros não
têm obrigação de subir as escadarias dos Ministérios, nem
do Palácio do Govêrno, disponba de. outra maneira de orientação, para sua acão e seus debates, senão requerendo ao
Executivo as informacõ.es de que necessite.
O SR. CLEMENTE MARIANI - As informações de que co~ita o requerimento são sObre assuntos da competência da
Assembléia?
.O SR.· SOARES FILHO - É uma distinção que V. Ex.
faz. Com igual direito estou interpretando os dispositivos
.
regimentais, sôbre o assunto.

-

169-

Sendo, como são, regimentais os requerimentos de informações, voto a favor do que se encontra agora em debate, e o faço sem incoerência de atitude, porquê, acompanhando a vida jornalística do vespertino que foi punido,
em suas colunas não vi uma frase, uma palavra siquer, que
lJudesse determinar aquela suspensão. Ao revés disso, vejo,
a cada passo, em outros jornais, críticas acrimoniosas a vários membros do Govêrno, e, no entanto, êsses jornais não
sofreram censura, nem foram suspensos. Não há, por conseguinte, merlidas uniformes orientando a censura nos jornais.
Desejando, justamente, orientar-me no. que toca á disparidade da cens.ura, é que dou o :meu voto ao requerimento
em questão, devendo dizer a V. Ex., Sr. Presidente, que
pertenço a um partido que, publicamente, declarou apoiar
o Govêrno do Sr. Getúlio· Vargas, e não retirou êsse seu
apóio. E apoiar o Govêrno, Sr. Presidente, não é impedir
que desta tribuna, destas bancadas, possamos dar os nossos
votos de acórdo com a nossa conciência, com independência.
Sei que, votando assim,· presto um ~ssinalaJo serviço ao
Chefe do Govêrno Provisório, o qual, para poder continuar
a desempenhar o relevante papel e a alta missão, que a
nação em armas confiou a S. Ex., com a sanção posterior
. desta Assembléia, precisa estar prestigiado pela opinião pública que, sendo livremente manifestada na imprensa
influe no govêrno, orientando-o, no sentido do bem público.
(Apoiados.)

Votando, pois, a favor do requerimento, cumpro o meu
dever de representante do Nação. (Muito bem; muito bem.
Palmas. O orador é cumprimentado.)

O 81'. Fernando Magalhães - Peço a palavra.
O 81'. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.
O 81'. Fernando Magalhães (Para encaminhar a votação) Não viria occupar a tribuna, Sr. Presidente, para
encaminhar a votação, se não fOra a declaração do ilustre
leader, não sei se da maioria ou do Govêrno.
O SR. CLEMENTE MARIANI - Da Assembléia.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES o digno leader,
coordenador dos trabalhos da Assembléia, na sua função de
coordenador está implantando uma ataxia perigosa, por isso
que chamou á ordem e classificou, de fórma pejorativa, um
dos membros desta Casa, que apenas havia dito que S. Ex:.
meditava.
Meditar é um grande atributo humano. Quero que m'o
digam repetidamente. Mas, como S. Ex. .não .teve dúvidas
em indagar onde· eu' estava, qual a minha opinião, qual o
meu propósito, qual a minha orientação política, eu tive neceasidade de dizer que a minha orientação é uma s6. Sou
'estreante na política, não tenho ligações passadas. nem tive
a oportunidade ou a ventura de poder chegar á tribuns. e declarar, como S. Ex., que preparara soldados contra a Revolução.
Se S. Ex" preparou soldados contra a Revolução e vem
servir á causa da Revolução, eu. desejaria afirmar simplesmente a S. Ex. que se, porventura, eu estivesse nessas mesmas condições, nessas manifestações de política pendular, ..•
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SR. MARQUES DOS REIS - Não apoiado.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES -- .,. eu teria ensejo
de declarar a S. Ex:. que o que me falta é ter encontrado a
estrada de Damasco e ter sido ferido pela luz que o trouxe
á conversão. Não sou ainda um convertido, porquê não preciso disso.
O SR . MEDEIROS NETTO ..:- Não há convertidos aqui.
O SR. FERNANDO MAGALIUES - S6 tenho tido uma
linha de conduta, uma única atitude, desde o primeiro dia,
em que se instalou está Assembléia. E não posso admitir
que o leader ou quem quer que seja diga que eu estou incentivando a desordem.
O SR. MEDEIROS NETTO - S. Ex. é o leader da desordem.
(Trocam-se veementes apartes. O Sr. Presidente faz
soar in.çistentemente os tímpanos, reclamando atenção.)
Sr. Presidente. eu não tomaria essa attiude se não sen-.
tisse, clamorosamente. ter o ilustre leader da Assembléia
quebrado sua linha de conduta justamente a meu respeito.
O SR. VICTOR RussoMANO - Está com a palavra o leader
da desordem.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES -Nesse caso é V. Ex.;
pois acaba de falar.
Não poderia eu admitir que o leaderquebrasse a sua linha, de encontro ao respeito a que tenho todo o direito, e
a que ninguem jámais me faltou nesta Assembléia.
O SR. CHRlSTIANO MACHADO - A Assembléia rende a
V. Ex. as maiores homenagens pelo seu valôr.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Nessas. condições,
cumpria-me dizer ao nobre leader da Assembléia, a quem
continúo a tributar as expressões da minha grande camaradagem e· simpatia,. • . '.
O SR. MEDEIROS NETTO - Camaradagem e simpatia que
retribuo.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - ... que razão e lógica tive quando, daquela tribuna, afirmei que era um Julgamento dramático que se fazia do Govêrno Provisório,
querendo a todQcusto, com uma Constituição feita áspressaS (Não apoiados), sair dêsse Govêrno Provisório.
.
O SR. CHRISTÓVÃO BARCELOS - É afirmação precipitada
e injusta de V. Ex:.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Quem está, portanto, com a razão?
O SR. CHRISTÓVÃO BARCELOS - Estamos fazendo todo o
esfOrço para reconstitucionalizar o país .
O SR. VELOSO BORGES - Os melhores elementos desta
Casa ~stão trabalhando dedicadamente na feitura da CODStituição.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Quem está, pois,
com a razão? Eu, que protestei contra o processo atropelado
de se fazer. a Constituição, de se estabelecer, de se promulgar a Carta Mafroa da Nação,...
.
.
O SR. CHRlSTÓVÃO BARCELOS - Neste tumultO?
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O SR. FERNANDO MAGALHÃES - '" ou êsses que,
querendo arrancar-se, a todo custo, da ditadura, ainda vêm,
como derradeiros náufragos e vencidos, lí:;vantar as mãos
para o processo ditatorial de censura á imprensa?
O SR. RAUL BITTENCOURT - A revolução não tem náufragos.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES Porquê já morreu ...
O SR. AJ~oYslO FILHO - Se não tem náufragos, talvez
tenha mortos.
O SR. RAUL BITTENCOURT - Se o orador quer ser o coveiro da Revolução, e se há os cadávere8, a ressureiçãó brasileira desmentirá.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES Não fui creador,
ne~ serei,tão pouco, seu .matador, porquê ... Deixo isso aos
que têm a responsabilidade dela. Foram êles próprios que
a mataram. que a trucidaram, que a crucificaram.
V ARIOS Sns, DEPUTADOS - Sles, quem?
O SR. FERNA.NDO MAGALHÃES Os fariseus da
Revolução.
O SR. RAUL BITTENCOURT - Parece que V. Ex .• que era
revolucionário em 1930, está se convertendo á reação.
O SR. FERNANDO IMAGALHAES - A conversão é
para a reação pt:égada pelo leader. reação para a ditadura.
O SR. RAUL BITTENCOURT - V. Ex., que há pouco disse
não ter encontrado a estrada de Damasco, parece que a encontrou, com surpresa, mas é uma estrada infeliz para V. Ex.
O SR. PRESIDENTE - Atenção! Está com a palavra o
SI' . Deputado Fernando Magalhães.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Sr. Presidente, não
entro na discus8ão do assunto. Deixo lavrado o meu protesto. E desafio a quem quer que seja a que aponte um desvio daquilo que resolvi, daquilo que me tracei, daquilo que
tenho executado, desde que 'rim aqui honrar o mandato do
Povo Fluminense.
Não tenho passado político e, por isso mesmo, talvez
não tenho - quem sabe? - meios, ou processos, ou modos,
ou coisas que me obriguem a cborar de 'amargura. (Muito
bem; muito bem. Palmas.)

O Sr. José de Sã -

Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a vot.al:ão. o nobre Deputario.

O Sr. José de Sã (Para encaminhar a vot~ão) -Sr. Presidente, dou o meu voto de conciência ao requerimento que
está sendo objeto do presente debate. E o dou, em primeiro
logar, como homenagem'ao pensamento liberal.e revolucio:'
nário do Chefe do Govêrno Provisório.
.
S. Ex., há poucos dias, revogava essa lei tão justamente
malsinada, lei que rói uma das criações que maiores protestos levantaram no Brasil, durante o regime passado ..•
O SR. PEDRO VEROARA- Feita para reagir contra a opinião.
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O SR. JOSÉ DE SÁ - .. , lei que se instituiu em nosso
País para garrotear a liberdade do pensamento através da
imprensa nacional, porqu~ essa imprensa se constituíra em
baluarte das aspirações, dos anseio:> democraticos da Nação.
Sr. Presidente, ouví com toda a simpatia e l1'catamento o
discurso proferido, há pouco tempo, pelo Sr. leader da
maioria, o ilustre Deputado Medeiros Netto. Divirjo de dois
pontos do sel' discurso. O' primeiro é aquele em que S. Ex.
declarou a esta Casa qUI? os signatários do requerimento
obedeciam a propósitos - não sei se classifico bem - a
propósito inconfessáveis....
O SR. CHRISTÓVÃO BARCELOS - Não se referiu aos signatários.
O SR. JOSÉ DE SÁ - '" a propósito de ordem política,
visando hostilizar o Govêrno Provisório - foram as palavras de S. Ex..
O SR. HOMERO PIRES - Mas são propósitos inconfessáveis?
O SR. JOSÉ DE SÁ - Não são propósitos inconfessáveis,
porquê dentro da Assembléia não há quem tenha tais propósitos ...
Quero protestar contra essa declaracão porquê entre os
signatários do requerimento está o meu ilustre e nobre colega de bancada Sr. Osório Borba .••
O SR. OSÓR!O BoRBA - Subscrevi o requerimento de urgênéÍa. E dou o meu voto também ao requerimento de inf!)rmatões em debate.
O SR. JOSÉ DE SÁ - .. , jornalista brasileiro dos que
mais honram a sua classe ...
O SR. CnrSTJA.....O MACH~- Muito bem.
O SR. JOSÉ.DE SÁ - .;. pelo fulgor de sua inteligência, pela beleza moral do seu caráter, pela elevação e pureza
dos SI;:US idéais!
O SR. OSÓRIO BoRBA - Muito obrigado pelas generosas
palavras, de V. Excia..
O SR. JOSÉ DE SÁ - ~sse homem nunca desceria a
mão para firmar um documento que não pudesse ser confessável e defensável nesta Casa.
UM SR. DEPUTADO - Não houve, pOl'ém, a expressão "inconfessãv8il".
O SR. JOSÉ DE SÁ - A declaração foi a de que os propósitos a que obedecia o requerimntao foram os de hostilizar o Govêrno Provisório. Que não fossem iticonfessáveis.;
não foram ainda de hostilidade ao G·ovêrno Provisório, porque o meu oobrecolega, Sr. Osório Borba, integrado na COrrente ;deológica qUA 81póia a orientacão política do govêrno
da ditadura, não daria seus a.plausos, não daria· a sua solidariedade a requerimento que pudesse oferecer restricõesa
um pensamento que é claro, sincero e justo como aquele a
que êle obedeceu.
.
Sr. Presidente, ainda outro ponto dos argumentos sustentados pelo ilustre leader da maioria. É o de que S. Ex.
não traduziu o pensamento. o sentimento desta Gasa como
condutor da,; forcas partidárias que apoiam o Govêrno pro~~ri~
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.Afirmo, Sr. Presidente, que S. Ex. não traduziu integralmente e.sse pensümento, nem êsse sentimento, porquê
sou, com sinceridade, desprendimento e patriotismo, uma
das unidades desta maioria e divirjo da orientacão que se
tem dado á censura da Imprensa carioca. Discordando dessa
orientação, subscrevo também o requerimento dé informações, para que esta Gasa seja esclarecida e se possa pronunciar sôbre a proced-ência ou improcedênda da c·ensura, a
autoridade ou a falta de autoridade moral da mesma censura.
Ora, a informação que tenho, de fgnte fidedigna, é que a
censura não se exerce, aqui no Rio de Janeiro, como necessário critério de equidadb. É uma censura de dois pêsos e
duas medidas; parcial, de um ládo, e imparcial, de outro. É
uma censura gçaclosa, para ocultar êrros e falhas de certos
administradores da nova República. É tendenciosa, para consentir o aplauso e o louvor a determinados homens do 60vêrno atual.
O SR. GILENO A-"l\{ADO - V. Ex. poderá determinar de
quem teD'na a responsabilidade desses êrros e desses vicios?

O SR. JOSÉ DE SÁ - Chegarei até ai. Serei sincero. Presumo ter autoridade paar solicitar do Sr. Ministro da Justiça
que tome conhecimento das informal;ões a S. Ex. pedidas,
através, dos requerimentos encaIl:1inhados por esta Assembéia, e é para êsse fim que aqui nos f1lronunciamos neste
instante. Suponho ter autoridade para me expressar deste
modo, porquê, jornalista e diretor de uma empreza jornalística no meu Estado - Perna.mbuco, qua.ndo o Sr'. Inter-ventor Lima Cavalcanti· foi forcado a instituir a censura policial sôbre a imprensa de minha terra, o meu primeiro passo,
o meu primeiro pensamento, a Il:1inba primeira deliberação
foi dirigir-Il:1e ao Ohefe do Estado, so1icitando-lh~ incluisse
o jornal sob a minha direção entre aqueles que mereciam OS
rigores da censura. Não queria ficar ao abrigo deRsa arma de
que, contra a sua vontade e por. força de contingências, se
se~i3 o go'Vêrno revolucionário de Pernambuco na defesa
da estalJihdade do poder constituido. E, devo. declarar á Assembléia, um dos jornais da empreza a que pertence o jornal que dirigia, e que ainda dirijo - o "Diário da Tarde",
tendo infelizmente burlado a censura, a autoridade poUcial
incumbida de exercê-la, imediatamente lhe estabeleceu pena
prescrita dentro das Instruções para aquele fim, e o jornal
foi suspenso. Mas, se eu solicitei ao Interventor Federal em
Pernambuco, a quem apoio e a quem don, em todos os lances e dificuldades da vida pública da minha terra,. o meu
concurso deslJrendido e independente de patriota, sinto-me
com autoridade para dirigir um apêlo de coração, de inteligêneia e civismo ao Govêr'noprovis6rio, afim de que não
recUS!l os esclarecimentos, as informações que a Assembléia
Nacional Con'Stituinte deseja, no moment.o em que êsse govêrno é alvo. de críticas que reputo iniustas, não deven.do
por isso m€recero aJplauso e a solidariedade desta Gasa.
É !por estas consideraçÕp.s que voto Pelo requerimento
apresentado a V. Ex. e o faço, lltVTando o meu protesto
contra as declaracões do leader da maior·ia, déclaracões essas
que atingiram a companheiros nossos, qualificando csscus
prqp6sitos (Não apoiados) de hostis ao Govêrno Provis6rio.
(Apoiados e não 'apoiados. Palmas.)

-174 -

o Sr. Aloysio

Filho -

Peço a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.
O Sr. Aloysio Filho (Para encaminhar a votação) - Sr.
Presidente, havia eu pedido a palavra, para encaminhar a
votação, .antes de o fazer meu nobre colega Sr. José de Sá.
Mas o tom de sua vós venceu a minha. (Riso.)
Insisto, entretanto, no propósito de falar, apenas para
que, dentro deste recinto e num instante de tamanhas vibrações de liberalí~mo e independência, também sÔe minha
palavra na defesa das liberdades da imprensa, porquê, Sr.
Presidente, não posso cGmpreender como se venha justificar, por essa razão pueril ...
O SR. MARQUES DOS REIS - Pueril na opinão de V. Ex.
O SR. ALOYosro FILHO - .. , de incompetência da As..,
sembléía, a não aprovação de um requerimento através do
qual a Assembléia revela apenas o propósito de trabalhar
pela reconstrução constitucional do pais, persistindo no animo de pedir ao' Govêrno Provisório que cumpra as promessas
feitas. reiteradamente, aquí dentro e lá fóra, no sentido de
dar á imprensa a liberdade de que ela precisa, para acompanhar conosco os trabalhos da constitucionaIízação do
Brasil.
Digo argumento pueril - o da incompetência da Assembléia - porquê não podemos estar de braços cfmr,ados, a satisfazer a vontade Ol~ os caprichos do govêrno - e é nesse
ponto que vai uma distancia muito nitida, muito grande.
entre os que aqui dentro RplJiam 3. dit:adUl'a, com o apoio
il7'estrito a que. há poucos 'dias se referia o nobre leader da
maioria, e os que agem aqui dentro com independência, e
com sinceridade. (Trocam-se numerosos apartes. O Sr. Presidente reclama atenção.)
O SR. ALOYSIO FILHO - Aqui estamos, não para fazer
oposição. E assim não trariamos, nos pedidos de informações, intuitos de hostilidade, ao govêrno, porquê si assim
fosse, eu, que assinei o requerimento, teria coragem moral
bastante para dizer: estou combatendo o· govêrno, estou atacando a ditadura, e acho que é êsse o meu dever de brasileiro. (Apoiados e protestos. Trocam-se numeros apartes.
O Sr. Presidente reclama atençIÍQ.)
O SR. ALO~SIO FILHO - Ora, atribuir a êsse requerimento, como o fez· o leader desta Casa, tais propósitos subalternos de hostilidade é querer perturbar a ordem e a serenidadeque deve reinar neste recinto.
.
Se pedimos infornJações ao govêrno é porquê temos o
direito de fazê-lo e queremos resguardado êsse direito; é
porque sabemos e sentimos que não. podemos fazer obra perfeita e completa, se não colaborarem conúsco todos os que
têm igual direito de aspirar o progresso, .a prosperidade e,
sobretudo, a paz do Brasil - essa paz que a ditadura nos
acena, essa paz que queremos, mas essa paz que sentimos
a todo instante, a todo minuto, ameaçada pela 'não realização
das promessas oficiais.
O SR. MAGALHÃES NETTO - Mas o dever de colaboração
é recíproco.
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o SR. ALOY;SIO FILHO - É por isso que, coerente com
minha atitude nesta Casa, entendo que devemos sempre visar, de preferência, o trabalho constitucionaL Não estamos,
porém, impedidos de, no seu intervalo, zelar pela garantia
das liberdades públicas, pela liberdade ampla de imprensa.
Foi por isso que assinei o requerimento; é por isso que
voto a seu favor, e ainda por isso estarei sempre aqui, de pé,
trabalhando por que o Brasil realize finalmente obra acima
de paixões e interesses partidários, mas obra que s6 poderemos levar a termo feliz, - repito, - com a liberdade ampla
de pensamento, seja na imprensa, seja além da imprensa, na
praça pública, mesmo.
Isso de se alegar que um govêrno discricionário tem
como condição de súa própria natureza, de sua própria vida
poderes para cercear a liberdade de pensamento, é argumento que também não posso aceitar.
O SR. CHRISTÓVÁO BARCELOS - 1J:sse Govêrno discricionário revogou a lei de imprensa, e está cogitando de regular a liberdade de imprensa, lendo pedido, para isso, o concurSo dos jornalistas.
O SR. ALOYSIO FILHO - V. Ex. deve conhecer a lei
de imprensa ...
O SR. CRISTÓVÃO BARBELOS ~ Não existe mais.
O SR. ALOYSIO FILHO - Não quer isto dizer que não
a conhe:.;a. Pois bem: V. Ex. conheceu a lei de imprensa.
embóra ela nunca tivesse, nos seus efeitos, atingido ao nobre
Deputado, estou certo. Mas atingiu a jornalistas e êsses podem, no momento, dizer que, entre a revogação recente ua
lei de imprensa e a revogação da censura, que pleiteamos,
há uma diferença muito grande, que o nobre leader desta
Casa e alguns colegas da maioria querem escurecer, para
perturbar a serenidade e a ordem dos nossos trabalhos. (Não
apoiados.)

O SR. VICTOR RUSSOMANo - 1J:sses requerimentos perturbam a ordem dos trabalhos.
O SI\. CLEMENTE MARIANI - Satisfeito o requerimento,
e prestadas as informações pelo ministro, que' providências
poderia tomar a Assembléia, dentro de sua competência?
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - A opinião pública seria
esclarecida.
O SR. ALOYSIO FILHO - A Assembléia, com isso, revela ao país que não está dormindo, que não está escravizadá, mas, ao contrário, que se acha vigilante, e disposta. a solicitar, de novo, informações, sempre que oportunas. Assim
como· fez e aprovou o primeiro requerimento, assim como
houve quem tivesse feito o segundo, assim haverá quem
apresente o terceiro, ou o quarto, sempre que o govêrno estiver f6ra das suas promessas ao país.
Voto pelo requerimento, por essas razões. (Muito bem;
muito bem.)

O Sr. Henrique Dodsworth - Peço a palavra.
\) Sr. Presidente -Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.
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o Sr. Henrique Dodsworth (Para encarminhar a votação)
8r. Presidente, a discussão do requerimento de informações, de que sou um dos signatários, tem sido desviada para
assuntos que não &ão concernentes á matéria de que êle trata.
Solicitei a palavra afim de pedir a V. Ex. esclarecesse a
Assembléia sÔbre sua competência ou incompetência para
formular tais requerimentos.
O SR. CHRISTÓVÃO BARCELOS - Como preliminar, é muito
bóa.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - O nobre leader da
maioria teve oportunidade de declarar que não cabia á Cása
a iniciativa dêsses requerimentos. Leio, entretanto, no § 3°,
do art. 8°, do Regimento em vigõr, que "serão escritos, suJeitos a apoiamento e discussão, e só poderão ser votados com
a pres·enca de 128 Deputados, no mínimo, os requerimentos
sObre informações solicitadas ao Poder Executivo ou por seu
intermédio" .
Nestas condições, para esclarecimento devido, a pergunta
que formúlo a V. Ex. é a seguinte: pode, ou não, a Assembléia Nacional Constituinte formular o requerimento em
apreço ?
. O SR. CHRISTÓVÃO BARCELOS - Qual a natureza dessas
informações ? É preciso saber.
O SR. :HENRIQUE DODl:>"WORTH - Aguardo a resposta
de V. Ex., Sr. Presidente. (Muito bem; muito bem).
O Sr. Presidente - Atendendo aos desejos do nobre
Deputado, tenho a informar .••
O SR. HENRIQCE DODSWORTH - Que o Regimento
está em vigõr.
O SR. PRESIDENTE - •.• que é função da Mesa, á luz
do Regimento, receber ou não os requerimentos que lhe sejam apresentados para' delibração por parte da Assembléia.
Desde que a Mesa aceitou o requerimento em discussão, i,pso
facto, considerou-o em condições regimentais de ser aceito.
#

(Palnuuj.

Ex.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH -

~

Agradecido a Vossa

O Sr. Sampaio Costa - Peça a palavra.
O Sr. Presidente - Tem. a palavra, para encaminhar a votação, o nobre Deputado.
O Sr. Sampaio Costa (Para encaminhm· a votação) _

Sr. Presidente, dêsde que se iniciaram os tr-abalhos desta
Casa nós, da bancada de Alagõas, vimos guardando uma atitude de discreta espectacão.
As resoluções e medidas aquí apresentadas, quer as de
caráter estritamente regimental, quer as de ordem geral e
política, têm sido votadas por nós quasi em silêncio obedecendo, apenas, aos ditame!! da nossa coneiência e aos altos
interêsses do País.
Refreando paixões,. coartando sentimentos, sopitando
pendores e impulsos naturais, hemos, propositadamente, fugido ás discussões que se têm travado nêste recinto e que
lhe têm, por vezes - por que não dizê-lo? -'- comprometido
a augusta magestade.

-177 É que, SI'. Presiàente, pesando a gI'avidade da hora que
vivemos, medindo, com justeza, as nossas responsabilidades
aoordámos, .dêsde logo, dêsde o primeiro dia em que ingressamos nesta colenda Assembléia, envidar todos os eí'IÍórcos
no sentido de evitar controvérsias e polêmicas estéreis; acordamos e resolvemos, unanimemente, nos aoster de ~omar
parte a.tiva nosd~bates porventura aqui suscitados, enquanto não chegassem a plenário paI'a exame, discussão e votacão
os magnos problemas, os assuntos capitais para a resolução
dos mais fomos convocados pela Nação.
, Pensavamos, Sr. Presidente - e certamente conosco pensam todos os mellllbros desta eminente Assembléia - pensávamos que o serviço mais útil, o tJrabalho mais eficaz e profícuo, a contribuição mais valiOsa que se podia prestar, nêste momentl), á Pátria Brasileira era, antes de tudo dentT:> do
mais breve tempo possível, dar-1:he uma Constituição.
,Se é exato que o regime ditatorial, implantado em Outubro de 1930 pela Revolucão vitoriosa, não tem desmerecido
da confianç3 do povo brasileiro; se é exato' que á sua sombra
- queiram ou não quen-am - vem o país desfrutando um
período de laT'gas realizações administrativas, sociais, políticas, econômicas e financeiras; se é certo que vemos, por
toda a parte, asseguradas as liberdades, garantida a <>raerL,
respeitados os direitos eo fruto do labor honesto de cada
qual, tamb~m não é menos ~erto que não devemos essa situação propriamente ao regime ora vigente, que, por sua nature7.a, por sua essência, não se compadece com as altas fü'alidades dos povos livres e cultos, mas sim, irrecusavelmente,
á índole pacífica, ordeira, da gente brasileira e ás virtudes
raras e louváveis dos home!lS que detêm o poder, notadamente ás do eminente Sr. Chefe do Govêrno PI·ovis6rio.
Os governos de fato, Sr. Presilente, - é sabido - são
govêrnos de transição, que assentam, apenas, nas necessidades e imperativos do momento e cuja razão de o;er desaparece logo que a Nação, refeita, retoma a posse de si mesmo.
Em quP- pése a descrença, máu grado o negativismo envolvente, não obstante o derrotismo, os fatos têm demonstrado que nós. brasileiros, amamos, sobretudo, e acima de
tudo, a liberdade dentro da lei.
Nascemos para <>s regimes legais, para as instituições
democráticas.
Por um sentimento inato, talvez peculiar á nossa raca•
repelimos tOda a fórma autoritária e arbitrária do poder. E
aí estão, para prova, as lutas cruentas, as campanhas m'3mcráveis, as p1l3nas vivíssimas ,,:m que nos empenhámos ao tempo colonial: as imposições que fizemos ao .primeiro e ao segundo Império, e, com a queda da monal'lquia, a instltuiçã.1
do regime republicano com uma CarLa mais que liberai,
tão liberal e teoricamente perfeita. para0 seu tempo que,
merecendo os maiores elogios de todo o mundo, lOfelizmente
não encont:-ou éco em a· forma~ão 'Política' ine~pi~nte de
nossos homens 'Públicos nem teve a correspondênein preCIsa
na realidade brasileira.
Tão pronunciado foi, e tem sido, o sentimeL1LO legalisfa',
no Brasil' que, ainda hoje, como ontem,coino em 189(} - a
história se repete -.;.... é o govêrno de fato, é a ditadura, é o
'próprio Chefe dO 'GovêrÍlo Provisório que se precipita, solicito, pat.rioticamente, ao encontro da vontade, dos dese.io~ una'riimes da Naçã<> convocando esta magna' :Assembléia para:.
reintegrar o país no regime da 'ordem' legaI;
.
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E, certamente, Sr. Presidente, por essas considerações,
não seríamos n63 que conhecemos as necessidades e a vontale soberana. do povo brasileiro, não seriamos n6s que vimos aqui com um mandato excepcional e imperativo, qual o
de, precipuamente, ela;borar as novas bases do regime a ser
adotado, não seriamos n6s, esf·ou certo, que fóssdmoS mentir
a êsse mandato, a êsse compromisso sagrado, procrastinando
:1 realízacão dessa obra ingente e urgente, para dar pasto a
competições e sentimentos particularistas ou para entre~!'
disoussões e controvérsias, que. podem, é verdade, coroar de
brilho c fama os talentos oratórios, mas que nada, a:bsolutamente nada, de útil e proveitoso, propiciam á coletivi':iade naci{)nal.
Eis em síntese, as razões que vinham ditando a nossa
conduta nesta Casa.
Elas se nos afiguravam, como ainda se nos afiguram,
coerentes e sensatas.
Procurando não desviar a atenção desta Assembléill. com
assuntos outr()s que não os de natureza constilücíonal, pretendiamos não s6 poupar-lhe um tempo pr?cioso ao estudo
dessa matéria. 00000 também e sobretado contribuir, dentro
de nossa modesta valia, para que se não alterasse ou exacerbasse (). ambiente de serenidade, de harmonia, de poOOederação e de ordem, tão necessári{) e indispensável á peifeição' e magnitude da tareia que ora nos congrega.
Mas, infelizmente, Sr. Presidente, os propósitos /humanos por mail'; elevados que sejam nem sempre l\lgram êxito
completo. Ressentem-se de sua origem contingente. O homem,
cada vez mais, é joguete de forcas imperiosas e fatais, algumas iTaponderáveis, qne .o precipitam na corrente dos
acontecimentos, mau grado a sua vontade.
É o que ora sucede conpsco, nêste instante em que a Assembléia se agita em virtu"de_ do requerimento apresentad~
pelo nobre e brilhante representante do Estado do Rio de
de Janeiro, o Sr. Acúrcio TOrres, cujo nome declino r-om
viva simpatia.
A matéria é relevante, liga-se estreitamente a um dos
postulados mais sagrados d() regime demoorático: a liber.;.
dade de pensamento, a liberdade de imprensa.
Não iPodíamos, :por isso, escusar-nos de tomar parte nos
debates para esclarecer., com sinceridade e franqueza, o nosso pensamento e a nossa atitude.
Por cerlo, Sr. Presidente, ninguem mais do que nós respeita, como dogma intangível - fruto da cultura e dll civilizacão - a libfJ1'dade de pensamento, a liberdade de Imprensa.
,Ela deve pairar bem alto, ampla, inviolável, como um
pa.trimÔnio inestimável das instituicões liberais. Dela vieram as gralldes conquistas sociais· e .políticas com ela, somente com ela, os povos alcançarão' o máximo desenvolvimento, a possível felicidade.'
Mas, precisamos, antes de tuoo, no caso em apreco, ate~
tal' nos fatos.
'Solícita-se désta Assembléia que pe~a informações ao
Sr. Minisf.ro da Justica sobre os motivos determinantes da
censura e suspensão do grande e brilhante. vespertino "O
Globo".
Ora, antes de enbrar no merecimento da questso, S6 impõe inicialmente uma preliminar.
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- Póde a Assembléia fa2ê-Io? Deve fazê-lo?
Parece-nos que não.
. ~m que pezem os a-rgumentos em contrário, somos de:
OpInlaO que, no momento, nos falece competência para tal.
Os fundamentos jurídicos aduzidos ,pelo brilhal1te leader
da maioria, o Sr. Medeiros Neto, sã" por demais procedentes.
Somos um poder constituinte. Aqui estamos para organizar a nova ca'I'ta institucional do país. Não somos um poder controlador, nem temos atribuições para tanto.
Há um govêrno de fato a quem incumbe a mantxl~nc:io
da ordem, as providências necessárias ao regular funcionamento do Estado.
O momp.r.to é excepcional. Estamos num regime discricionário, que, .por SUa naturez&., apresal'lta um cal'nwr de
exceção. ~le é o I'e.sponsável máximo pelos destinos do Brasil até o advento da nova Carta Constitucional.
O Sr. Presidente - Advirto o nobre Deputado de que
está findo o tempo de que dispunha para encaminhar a votação.
'O SR. SAMPAIO 'COSTA - Agra4eco a advertt1ncia e
vou concluir, Sr. Presidente.
Queria justificar a atitude da bancada alagoana'J í::sclarecer que vaIamos contra o requerimento, por questão ere
principio, por entendermos que a AssembléIa r.áo tem competência para imiscuir-se na administratão ;pública, para
pedir explicações dos atos da ditadura, nesta fáse, para
orientá-la nêsse ou naquele sentido.
-Demais sejamos sinceros: a ditadura erü~ aí temoo honra a Nação. Pela serenidade, pêlo patriotismo de seus atos,
pela clara visão COÍll que tem agido em próI dos interêsses
nacionais e das supremas aspiracões brasileiras.
Ainda há bem pouco abolindo a selérada lei d~ imprensa deu exemplo de seu respeito á opinião nacional, á pr6pria liberdade de imprensa.
Não invertamos, 'Srs. colegas, a ordem de possas trabalhos. Votemos pi'imeiro a Constituição. Antes dela nenhum
assunto esLrnnho.
'
Fomos convocados precipuamente para o estabelecimento
da organização constitucional do País, depois, para a eleição
presidencial ~, somente quando tivermos de examinar os
atos do Gov(lrno Provisório, aí sim, solicitemos os informes
e esclarecimentos necel:ísários para 'Podermos julgá-los com
serenidade p. justiça, patrioticamente.
Agir de maneira diversa será exorbitar e inverter a ordem regimental.
Por tais motivos, Sr. Presidente, em ~homenagem a princípiosque Stompre sustentamos, votamos pela preliminar
exposta, sem entra1' no merecimento do requerimento. (Muito bem; muito bem. O orador é 'Vivamente cumprimentado).
O Sr. Abelardo Marinho - Peço a palavra.
, O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação o nobre Deputado.
O 8r. Abelardo Marinho (Para encaminhar a votação)
- Sr. Presidente, venho ouvindo a discussão em tOrno do
requerimento dos nobres Deputados da oposição incipiente
e quero definir meu voto.
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A questão da incompetência da Assembléa não me
preocupa, porquê tenho declarado mais de uma vez, que,
no tocante ás minhas deliberações, obedeço apenas a imperativos de ordem revolucionária. Se, para be.!!1 da Revolução
e do Brasil, fÔsse neces~ário rasgar o Regimento, poderiam
contar comigo.
Surge, ;mtretanto, Sr. Presidente, a questão partidária
de que o requerimento traz no seu bojo intuitos ocultos,
quais sejam os de hostilidade á política a que me acho filiado, á política de apOio á Ditadura, para bem da Revolução. Talvez esse motivo orientasse meu voto contra o
requerimento; mas as declarações solenes, eJq}res~as, altissona!ltes, inequívocas e mesmo repassadas de indignação
dos autores do pedido de informações, renegando êsse intuito secreto e, ao contrário, afirmando constit,uirêle mera
curiosidade, para mostrar ao País que' a Constituinte não está
dormindo, que apenas dormem os "granadeiro,s", declarações,
Sr. Presidente, que devo acatar, por uma questão de ética,
tudo isso faz-me definir o meu voto de modo favorável
ao requerimento.
Sei que a ampla liberdade da imprensa tem grandes
ineonvenientes. Eu mesmo dela tenho sentido.... mais de uma
vez, o travo amargo, ainda agravado de pungente injustiça;'
mas reconheço também que, postos noutra concha os benefícios decorrentes ,!iessa liberdade, êstes sobresaem de muito.
O Globo. Sr. Presidente, é irmão mais moço da Revolu.ção Brasileira. Por pouco seu nome não foi "5 de Julho".
Defendeu nossa corrente nas horas difíceis do ostraciemo,
quando eramos muito poucos, e ainda não me convenci de
que haja alguma causa capaz de justificar tal monstruosidade, qual a de se ferir o peito de quem, certamente, já nos
amou um dia.
Eis porquê, Sr. Presidente, div:ergindo, em absoluto, da
orientação seguida, no presente momento, por esse vespertino carioca, não vejo, porém, motivo para sopiw.r a viva simpatia que me inspira êsse órgão da imprensa local.
Coerente, assim, com anteriores attitudes, Sr. Presidente, voto pelo requerimento. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Cam:;los do Amaral- Peco a palavra.

O Sr. Presidente-Tem a palavra, para encaminhar a
votação o nobre Deputado.
O Sr. Campos do Amaral (Para encaminh.ar a votação)
- Sr. Presidente, como representante de uma parte do povo
de minha terra, 'da terra da liberdade, quero manifestar o
meu ponto de vista na questão, que reputo de grande importancia, relativa ao cerceamento da liberdade de pensamento
e opinião.
Preliminarmente, confesso-me deacôrdo com a doutrina, vencedora nesta Casa, de que falta á Assembléia autoridade para, neste· momento, ir tomando. contas· ao Govêrno
Provis6rio dos atos que venha praticando.".
Voto contra o requerimento porquê acho que não produz resultado prático algum, e entendo que uma Assembléia,
numerosa e custosa ao er.ário público,. consumindo 'diaria.mente muitos contos de réis para três fins explicitas na lei
que a· convocou, .não pode, .em absoluto, estar se desviando
da rota legal que lhe foi traçada. .
.I
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o SR. LEMGRUBER FILHO - A Comissão Constitucional
está lá em cima trabalhando. Nossa atuação aquí no recinto
não a impede de trabalhar.
O SR.. CAMPOS DO AMARAL - De a.cOrdo. E tanto
estou de acOrdo em discutir assuntos que interessam o pais,
que tomo parte no debate, dando opiniâoque reputo ser de
uma parte do povo brasileiro. É também um trabalho discutirmos aqui tudo quanto estivermos convencidos de que
se liga ao interesse público, e é por isso que presto minha
colaboração modesta, talvez Inútil (não apoiados), ao esclarecimento do assunto.
Sou contra o requerimento, repito, por pensar que não
produz resultado prático de espécie alguma..
Examinemos calmamente. qual será a marcha do requerimento, se vencer a opinião dos que querem que êle vá ao
Sr. Ministro da Justiça para que informe quais os motivos
por que foi suspenso o jornal O Globo.
Que vamos fazer ctlm êsse Ministro?
Disse ilustre colega que se operaria sôbre o Govêrno a.
sanção da opinião pública, mas para que tal sanção seja
provocada, não é necessário que a Assembléia Nacional Constituinte, que tem autoridade para, oportunamente, tomar
contas ao Govêrno Provisório de todos os abusos que acaso
houver praticado, fique nesta Casa cada dia a levantar
questões inúteis, que servem apenas para agitar o meio, para
convulsionar os espíritos e criar, nesta Casa, uma linha divisória que nunca deveria ter existido. entre seus membros,
constituídos, assim. em maioria e minoria.
Se aqui, Sr. Presidente, se pudesse estabelecer essa divisão entre maioria e minoria, permitir-me-ia a liberdade
1e classificá-la como divisão entre os que amam verdadei!"amente a pátria e querem cumprir seu dever, e os que vieram para cá, como disse o honrado leader da maioria, para.
I:)r')mover agitações estéreis e prejudiciais.
Não .sou, meus Senhores, um incondicional ao servic;:o
de qualquer govêrno.
Em dias passados, quando a minha bancada agitava a
questão relativa á autonomia de municípios, afirmou alguém
que eu te:-ia. entrado na luta cumprindo ordens de um chefe.
Que'!'o esclarecer, não como satisfação á .minha vaidade
pessoal, mas apenas para justificar a pouca autoridade com
que vem continuar, quero esclarecer que, quando irrompeu
o movimento de Outubro de 1930, eu já ~stava fora dosquadros da Fôrca Pública de Minas, já era oiicial em disponibilidade, estava restHuidu á minha liberdade de cidadão, tanto
assim que exercia, então, nas matas doR.io Doce, a modesta
.
mas honrosa profissão de agricultor.·
Entrei na Revolucão levado por êsse idealismo sadio, que
naturalmente terá compelido a màioria- dos brasileiros a reagir contraó~ abusos do Poder, contra os excessos, contra a
prepotência e, sobretudo, contra aquele regime de fôrça e
de mentira:, que trazia a opinião pública constantemente
iludida e que permitia o assalto aos cofres públicos e, attl.
á honra do Pais.
Não sou, meus Senhores, como vinba dizendo. um incondicional, porquê aquele que arrisca a sua vida defendendo um. idéal, não pode jamais baixar a servir diante dSL
autoridade eventual de qualquer cidadão.

-
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Voto contra o requeriment.o; mas, fazendo-o, quero se
consígne que sou, também, contra qualquer cerceamento da
liberdade de pensamento, e fazer sentir quão improdutivo é
o trabalho da Ditadura, entregando a censura da imprensa
a um punhado de homens sem competência para tal mistér.
Desejo acentuar que, até há bem poucos dias. o jornal
agora suspenso estava sendo censurado por um joalheirol
Desejo acent.uar, também, como advertência ao Govêrno
Provisório, govêrno que ajudei a se constituir e para cuja
sustentação continuo pronto, que está errado não dando boa
orientação ao serviço de cesura á imprensa.
Na verdade, não tem havido certo escrúpulo, o devido
cuidado na execução dêsse serviço, tanto que o respectivo
chefe, o diretor dêsse Departamento tão importante é homem
saído há poucos dias de uma casa de saúde, onde esteve tratando de suas faculdades mentais. (Sussurro. ) A censura
está mal dirigida e é por isso que, com a responsabilidade indireta do Govêrno Provisório, têm lagar os abusos que todos
criticamos; é por isso que vemos, neste momento, um jornal
como "O Globo", querido por todo Brasil, suspenso por 48
horas, depois de, em tres edições sucessivas. haver estampa.do
umachar:ue que merecera o "visto" do encarregado da respectiva censura.
Assim, é bem de avaliar os descontentamentos que o péssimo serviço de censura tem causado, até no seio daqueles
que são intransigentemente revolucionár.ios. daqueles que eStão dispostos a sustentar o Govêrno Provisório.
Porquê, enquanto a censura não permite uma palavra que
seja, ao menos, duvidosa, contra determinado ministro, consente, todavia, contra outro ministro se diga tudo quanto
ocorrer aos jornalistas.
A censura não é bem orientada. Se o fosse, não teria sido
atacado, muitas vezes, em jornais desta Capital, o próprio
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte. E' falha,
deixa muito a desejar. Se fosse completa, não permitiria
publicasse um jornal carioca, ontem ou ante-ontem, um
aviso. um edital. chamando todos os interessados para virem
cobrar aos 81'S. Deputados. porquê ria Assembléia se íafazer
o pagamento dos subsídios.
O SR. CÉSAR TINOCO - E o jornal pertence a um Deputado!
O SR. CAMPOS DO AMARAL - O jornal pertence a. um
Deputado, que, entretanto, não viu que isso era censurav~l,
porquê vinha equiparar-nos aos caloteiros vulgare,;, a cUJa
porta, nos dias de pagamento, todos os "cadáveres" se devem
colocar. (Risos.)
Todas essas coisas é que a censura devia ·vnr.
Voto. Sr. Presidente, contra o requerimento, por achar
torno a dizer, que não produzirá resultado algum; mas quero
consignar meu desejo de que a censura passe a se~ melh~r,
mais criteriosamente dirigida, com espírito de justIça, afim
de que o Governo Provisório possa continuar na ta~efa ~e
lhe impuzemos, de governar o· país durante êste regIme diScricionário, até que. fazendo a Constit.uição, entreguemos. o
país ao povo brasileiro, investido da sua plena soberama.
(Muito bem; muito bem. Palmas. O orador é viva.mente cumprimentado.).
.

Em seguida, é dado como rejeitado o referIdo
rcqtlerimcnto n. 6, de 1934, do 'Sr. Acúl'cio TOrres
e ouLros.
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o Sr. Henrique Dodsworth (Pela ordem) requer verificação da votação.
Procedendo á verificação de votação, reconhece-se terem
votado a favor 68 Srs. Deputados e contra 96; total 1.64.
O Sr. Presidente: - O requerimento foi reijeitado.
Vêm a

l\1~sa

as seguintes

DECLARAÇÕES DE VOTO

Declaramos ter votado contra o requerimento, em VISta da Justificação que anteriormente oferecemos, ao se discutirem semelhantes pedidos de informacÕes; e, ainda, pelo
fato de já haver, antecipadamente, o Sr. Ministro da Justi'ça prestado os esclarecimentos solicitados.
Cumprimos, entretanto, o dever de declarar. que somos
pela integral liberdade de imprensa e que, reconhecendo as
irregular'idades do servi(;'{) da censura oficial, lamentamos as
restrições. postas á ação dos jornalistas, cujas colaboração é
indispensável á obra de renovação moral e social do Brasil.
31 de Janeiro de 1934. - Chrdist6vão Ba.rcellos. - Prado
Kelly. -

AsdM.l-bal Gwyer de Azevedo.

Nilo de Al1Jarenga. -

Declaro ter volado contra o requerimento do deputado
Acúrcio TOrres por dois motivos:
1°) coerente com a minha atitude anterior, por julgar
Incompatível liberdade de imprensa com regime ditatoriai;
2°) ,por ter o requerimento provocado f6rte exploração
por parte dos elementos que combatem a Revolu~.ão. Rio de
Janeiro, 31 de Janeiro de 1934. - Augusto Amaral Pei:1:oto.
Declaro que votei contra o requerimento por julgá-l:o
prejudicado, em face das explic3.l;ões dadas em carta ao
leader da maioria pelo Ministro da Justiça.
Sala das Sessões, em 31 de Janeiro de 1934. - Agamern-

non de Magalhães.

5
O· Sr. Presidente - Esgotada a matéria sObre a qual a Assembléia teve que deliberar, dou a palavra, para. explicação
pessoal, ao Sr. Clemente Medrado.
.
O Sr. Clemente Medrado (Para explicaJ;.ão pessoal) lê o
seguinte discurso:

..Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
Ainda ante-ontem, no tumulto dos apartes dispares
e simultaneos que agitaram o ambiente por vezes sereno
desta Assembléia, tive que afirmar' que nesta Casa entrei
pelo caminho retilinio e amplo que no velho cenário político brasileiro abriú a Revolução de 30.
I',
.' Pertenço, portanto, ao número daqueles que consideram
"a palavra Revolucionário como um título imutável que os
honra e Os enobrece, e aos quais não doe "o dar de ombros" nem os aflige a "ironia capciosa" dos que, por motivos
que não' adianta analisar desta tribuna, condenam a Revolução, porquê ela ainda não pôde cumprir inteiramente o seu
programa.
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Talvez por isso, pelo salutar otimismo com que encaro
tudo o que é brasileiro, não malsino a obra revolucionária, e
relembro com ernbecida saudade os memoráveis tempos
da Aliança Liberal, quando V. Ex., Sr. Presidente, o seu
grande chefe e o seu glorioso criador, que por feliz e honrOSa coincidência preside os destinos desta Magna Assembléia, como urra sereno iluminado, auscultando oS anseios da
opinião nacional consubstanciando a l1ignidade ~ívica .do
povo de Minas Gerais, - feliz predestinado a ser o maIOr
da sua gloriosa estirpe - o Andrada da República - desfraldava do Palácio da Liberdade a bandeira da Reação reivindicadora dos direitos do Povo brasileiro. (Muito bem.)
Eno Norte, varonil, indômito, inescedível - João Pessoa, simbolizando o patriotismo bravío da nossa raça, em
uma fonte vivificante e inesgotáygl de civismo, emquanto no
Sul uma plêiade notável e fulgurante de patriotas, personificando a inteligência e a bravura, em arroubos de eloquência e arremessos de guerreiros, transformando a mentalidade
pacífica de nossa gente á evocação fascinadora e épica do
heroismo de suas lancas idealizava a Nova República sob os
auspícios da imprensa livre do país e aos aplausos gerais da
maioria da Nacão, representada na fina flor dos seus elementos civis e dos seus gloriosos militares. (Muito bem.)
Relevem-me os que me honram com a gentileza de suas
atenções estas reminiscências, que se nos deixam antever que
se são as esperancas unidas á fé de um ideal superior, sobrepondo as imperfeicões da realidade que conduzem os povos a novos destinos, elas têm ainda o· grande mérito de nos
reavivar OS compromissos que a Revolucão, pela palavra dos
seus homens nas suas cidades mais cultas e nos seus sertões mais distantes, assumiu perante toda a Nação braleira.
Aproxima-se a hora da prestação de contas - não soment~
d:JS contas materiais do eminente Chefe do Govêrno Provisório e dos que o acompanh,am na detenção dos cargos públicos, mas de todos os reVolucionários, l.'Ívis e militares,
chefes e comandados, porquê a responsabilidade deve, como
a glória do triumpho, ser dividida também para todos e chegar a todas as esferas;·portanto a obra da Revolução, saída
das vigílias, dos sofrimentos, dos dissabores, da palavra escrita e dos comfc!os dos revolucionários El, ainda, argamasl;:Jriacom o sangue e a· vida companheiros inesquecíveis,
é sabido, notório e proclamado, não se fez para os revolucionários e sim para todos os brasileiros dignos dela.
Esta afirmacã~, Sr. Presidente, que subscrevo com prazer, justifica a minha presença, nesta tribuna, afim de, data
venia esclarecer o pensamento do aparte que proferi na
sessão de ante-ontem e uma· das caUSl\S do agitado debate
então travado: o de que combater os erros da República Velha não combater os homens velhos da República. Esta era
a minha declaração de fé revolucionária. cujos' princípios
abracei e me trouxeram a esta Casa, da qual devo ser o
primeiro a ser excluído quando aquí não houver mais lugar
para êles. Eu não tive', absolutamente, a intenção de moles!tIra sensibilidade de ninguem.
Com esta nova afirmação, creio bastante explicado paN
os espíri los mais exigentes o ,modesto julgamento do humilde representante de Minas Gerais, acerCa dos· homens' da
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Velha e da Nova República, os quais se unindo á vitória da
Re.vblução pelo bem da pátria, só deverão ser julgados pelas
boas ou más ações que doravante praticarem ou já tenham
praticado.
. Eu confesso, Sr. Presidente, qne não me seduz traçar
o limite divisório entre os polftico& do pa8521.do e os polfticos do presente. Seria difícil, e mesmo impossível, determinar uma linha tangível e mensurável que eepare o que se
convencionou chamar República Nova e República Velha. Seria uma divísão arbitrária, e ainda, em completo desacõrdo
com a realidade do momento.
Isto, porém, Sr. Presidente, não é nem será nunca motivo bastante para demover-me das minas convicções, bem
assim afástar do meuespiriLo a minha idiosincrasia pela
Velha República, ou ainda diminuir a minha boa vontade de
combater, tenazmente, ao lado de outros patriotas de grande
merecimento, os perniciosos processos políticos e administrativos tão comuns na Velha República, á qual teçam hinos
e quentes ditirambos quem quiser. Eu, porém, não o farei.
Porquê desprezo na mediocridade das suas realizações, dos
seus ensinamentos civicos e dos seus exemplos que tanto
serviram para nos levar á luta fraticida e arrastar ao país a
extrema penúria em que se encontra, a ponto de não poder
nem prestar recursos elementares ás laboriosas populações
sertanejas, que se inutilizam pãnalta de instrução, de educação e de higiene, etc., como também as das nossas melhores cidades obstadas nos seus insopitáveis anseios de progresso.
Nada tenho com o sebastianismo da 'Velha Repúb1ic~ e
que êle a cubra de flores e elogios.
Não vim aqui nem fui eleito para combater a República
Velha" nem pedir-lhe contas do que ela fez, porquanto já a
colocou no seu devido lugar o desprezo nacional.
Agora o que me impressiona, o que me espanta o que
não terá o meu modesto aplauso, é êsse ambiente de "noli
me tangere" que habilmente Se tenta, pouco e poueo, aqui
formar, endeusando-a - e de maneira tão desabusada, que
invade os limites dos que, por ideais mais elevados, esquecem êsse passado que nos atirou á luta arma.da, salpicando de sangue a fronte da nossa geração, a qual, calcando
amarguras e tendo em vista as responsabilidades do presente, pensa unicamente em colaborar na construção de uma
pátria melhor para as gerações vindouras.
~se direito, Sr. Presidente, ninguem '0 ustlrpará, hoje
idealizar, de qnerer, de ambicionar uma pátria renovada nos
seus costumes políticos, administrativos e sociais, não poderá ser usurpado á Nação, seja pelos homens do passado, seja
pelos homens do presente ou por ambos mancomunados.
Aos estreitos quadros antigos jámais voltará a Nação
brasileira, porquê, Sr. Presidente, o povo brasileiro, já hoje
livre da primeira República, por maiores que sejam os êrros
da Revolução. por mais tenebrosas que sejam as malhas, as
m"ánhas. as investidas da Velha República, não suportará
outra similar, ou idêntica; porquê, SI". Presidente, se por
acaso, sossobar ti obra grandiosa d:!S Revolução, acima de
tudo ~ de todos, sobre os destroços dos revolucionários presentes -- h:í-de pairar, miraculado e sobranceiro, o superior
e nobre intuito da Revolução, congregando novos revolucionários para novas lutas em prol da grandeza de nossa
pátria.

-186 ~sse direito, Sr. Presidente, ninguetn o usurpará, hoje,
á livre Nação brasileira, que sob a intangibilidade da· sua
Constituinte, pelos seus representantes, vai realizar a obra
máxima e imperecível da Revolução - a sua Carf.:1. Magna,
pela qual o Futuro, julgándo os homens do presente, há-de
abençoar não sómente. os que aqui estão para discuti-la,
volá-la e promulgá-la, mas a todos os revolucionários, até
os inesquecíveis companheiros, cuja ausência nesta Casa não
é menospr~zo relembrar, porquê, se de nós se distanciaram,
não devem ter sido sómente por interesses políticos atuais mas porquê (sejamos razoáveis nesta hora de sublime apaziguamento) viram por prismas diferentes, embora errÔneos,
a felicidade da pátria brasileira.
Sr. Presidente, Srs. Constituintes. Honrar a Revolução
é cumprir o programa da Aliança Liberal. (Muito bem;
muito bem. Palmas. O orador é cumprimentado.)
O Sr. Presidente - Tem a palavra para explicação pessoal, o Sr. Giletlo Amado. (Pama.)
Não está presente.

6
Tem. a palavra. par& explicação pes!oai,
Costa.

Co

Sr. Adroaldo

O Sr. Adroaldo Costa (Para ezpUcC1J;ão pessoaL), lê o seguinte discurso: - "Sr. Presidente, 51's. Constituintes:
Com o exclusivo ~scopo tiP, trazer á futura Constituicão
do Brasil a nossa contribuição desvaliosa, mas sincera, e
inspirada sempre no que se nos afigura o ideal, venho á tribuna como o menos autorizado (não apoiados) dos representantes do Partido Republicano Riograndense, sob a preclãra chefia de Borges de Medeiros, ainda agora uma das
maiores forcas morais de nossa Patria, ventilar idéias, aduzir argumentos e firmar principios, no sentido de evidenciar
algo daquilo que reputamos necessário seja vitorioso na lei
que estamos a elaborar.
Dois pontos quizera abordar, neste momento, mas a
angustia do tempo dá-me o prévio aviso de que não será isso
possível de uma s6 vez e de que, aquí também va~ o adagio:
esta brevis et placebis.
.
,
O primeiro será "o ensino religioso facultativo nas escolas públicas", e no segundo, se tempo houver e lá chegarmos, ocupar-me-ei da "lei que deve regular a capacidade, o
regime de bens e as relações jurídicas das pessoas domiciliadas no Brasil", como diz o artigo ~30 do anteprojeto.
Tenho observado que toda a vez, neste recinto, que se
discutem as emendas religiosas, as quais concretizam as aspirações da maioria do povo brasileiro, logo os apartes se
cruzam, apaixona-se a linguagem, turvam-se os argumentos
e a exposição do pensamento do orador nem sempre é percebida por quantos o escutam e desejariam compreendê-lo.
Porque isso?
É porque, segundo me parece, em tais ocasiões, se há
procurado discutir a excelência de tal ou qual prlncípio, tomando-se por base da argumentação a Igreja Cat6lica, cuja
ação lJenéfica e benemérita, na educação dos povos e na civilização do mundo nem sempre tem sido reconhecida e pro-
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clamada com a justiça que se devera esperar quando, no
entanto, o proclama e reconhece a sentença inapelável da
História, nas verdades que afirma.
Esquecem, porém, que as emendas não pleiteiam nem
querem o ensino exclusivo da religião católica, senão o ensino facultativo de qualquer religião. Não pedem efeitos
civis só para o sacramento do matrimônio, mas para qualquer casamento religioso, cujo rito não contrarie a ordem
pública ou os bons costumes e, uma vez que, observados na
habilitação dos nubentes os requisitos da lei civil, seja êle
inscrito no competente registo. Não se advoga a assistência
exclusiva da religião católica ás forças armadas, mas o que
se quer é assegural' a assistência religiosa facultativa ás
forças armadas, prisões e hospitais públicos.
Não venho, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, não venho defender a Igreja Católica dos ataques que lhe foram
feitos, comquanto ao seu serviço tenha posto todas as luzes
da minha inteligência, todo o sadio entusiasmo da minha
alma de moço e a dedicação i:Lltegral e completa de que é
capaz um filho, na defesa da honra e digniáade de sua mãe
ultrajada, porquê, e quero proclamá-lo do alto desta tribuna,
eu sou filho espiritual da Igreja Católica, Apostólica, Romana.
O SR. AUGUSTO DE LIMA - Muito bem. Isto honra bastante a V. Ex.
O SR. ARRUDA FALCÃO - V. Ex. poderia dizer que filho espiritual da Igreja Católica é o próprio Brasil.
O SR. ADROAJ.. .DO COSTA - Outra a millua mi:,j:;ão
neste momento.
Quero demonstrar, á luz de um debate sereno, através
o cadinho de uma crítica imparcial e justa, que o ensino religioso facultativo, por todos os motivos, deve ter guarida
nos rígidos dispositivos da futura Constituição brasileira.
E se êle a tiver, como estou certo de que a terá, jámais
importará isso na união da Igreja com o Estado ou mesmo
na dependência ou aliança de qualquer natureza entre um e
outra e nem tão pouco na violação do principio do mais amplo respeito á liberdade de consciência, a qual, tanto quanto
aos adversários dos· nossos ideais, interessa, sobremodo, a
nós próprios.
E devem ter guarida porquê assim o exige a boa técnica
juridica, já que hoje, para tudo, a propósito (, sem propósito,
se invoca a técnica; porquê assim o quer, incontestavelmente, a maioria do Povo Brasileiro; e ainda, porquê assim nó-lo
aconselham as nossas tradições parlamentar-es, afím de evitarmos que desvairamentos momentaneos e paixões subitas
desviem o mandatário do recto .cumprimento e da fiel execução do mandato recebido.
Por essas razões, nós, os católicos brasileiros, queremos
ver ta."{ativamente enumerados na magna lei do país, mesmo na constituição sintética, na qual tanto se .tem falado,
nestes últimos dias, êsses direitos por mim já referidos, de
exercício faculf.ativc, isto é, s6 para quem deles quizer e
pedí-Ios.
Nós não queremos a união da Igreja com o Estado. Conquanto seja essa uniã.o a doutrina por ela ensinada, como a
mais lidima e consentanea com a realização de seus objectivos, ante a realidade brasileira, porém, - e é ela própria
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quem o afirma e ordena - não se deve pleitear a união,
porquê a que entre nós outrora existiu não foi união, senão
escravidão da Igreja, atrelada ao carro do Estado, graças ao
espírito de ferreo galicanismo em que se formou a mentalidade de boa parte, se não da maioria dos nossos· estadistas,
no antigo regime.
O SR. AUGUSTO DE LIMA - Produziu a ques~o religiosa.
O SR. ADROALDO .COSTA - Perfeitamente,
A união da Igreja com o Estado, que existiu no Brasil,
poz-nos sal na moleira e não nos deixou saudades, senão
dolorosas e amargas recovdações.
O SR. ARRUDA FALCÃO - Os manes de D. Vital que o
digam.
:e possível que um ou
O SR. ADROALDO COSTA. outro católico, quem sabe mesmo se, individualmente, até algum bispo, tenha sustenlado, p-ntre nós, a conveniência t; até
a necessidade da união da igreja com o Estado.
O SR. AUGUSTO DE LIMA - Seria uma aspiração muito
legítima.
O SR. ADROALDO COSTA Se tal aconteceu, do quê,
entretanto, jámais tive conhecimento, ou vier a acontecer,
será sempre uma voz isolada e sem éco, na conciência católica da nacionalidade e sem apóio no seio do Episcopado Na"'"
cional.
O SR. ARRUDA

CAM.o\RA -

Ponto de vista pessoal.

O SR. ADROALDO COSTA :tste, com o eminente
Cardeal Leme á frente, disse, repeLio e não se cansa de proclamar que se .não pleiteia a união da Igreja com o Estado;
mas, tão sómente, a inciusão na futura Constituição Brasileira, de alguns textos bem '. explícitos, para que a. interpretação da jurisprudencia, amanhã, encontre mais facilitada a
sua tarefa e não possa vacilar na escolha da interpretação
á americana, que de....era sempre ter sido dada á Constituição
de i891, ao invés da interpretação á franceza.
Fique, pois, de uma vez por todas proclamado· aqui,
em alto e bom som, que os católicos não querem e nem vêm,
perante a terceira Constituinte Nacional, pleitear auniiio da
Igreja com o Estado. E 'repito a afirmacão, para que não
mais possam, de boa fé, os nossos contraditores, atribuir-nos
semelhantes p:'op6sitos assacando-nos tamanha invel'dade.
O simples fato de o Estado permitir o ensino da religião
nas escolas púhlicas não implica na violação do princípio da
separação, nem importa em relação de alianca ou dependência entre o Estado e a Igreja.
Na pátria de. Lulhero,estatúe a constiLuição de Weimar,
noart.. 149, ser a religião matéria ordinária de ensino. Tomo
a liberdade de pedir a espe.cial atenção dos Srs. Constituintes para êsse ponto importantissimo: a religião é ali até
rnat~ria ordin'ária de ensino nas escolas, exceção feita das
que não estão sujeitas a nenhuma confissão, isto é, as leigas.
E, no entanto, apesar do caráter confessional da escola,
quem jámais se lembrou de afirmar estar na Alemanha a
Igreja Cat6lica unida ao Estado ou que existe alí qualquer
relação de dependência ou aliança entre ambos?
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Outro tanto deveremos dizer das constituições de Dantzig, da Polônia e ,da Yugoslavia, que nos artigos :106, 120 e
16, respectivamente, preceituam de modo idêntico.
Mas, se fossemos enumerar todos os países em que há o
ensino facultativo de religião, nas escolas públicas, sem que,
no entanto, exista ali a união da Igreja com o Estado, iríamos
longe de mais, porquê a Dina:marca, a Suécia e a Noruega,
na sua quasi totalidade protestantes e onde o ensino da religião, tal como acontece na Alemanha, é matéria ordinária
nos programas oficiais, a Inglaterra, a Austria, a Hungria, a
Rumenia não poderiam ficar esquecidas.

.. ..
Apregoa-se e repetiu-se, a miude, nas emendas oferecidas ao anteprojeto, que o ensino deve ser dado no lar e nos
templos e jámais na escola, e que o ensino oficial deve ser
rigorosamente neutro.
Antes de tudo, Senhores Constituintes, permittam-me lhes
declare não poder eu conceber como se possa ser neutro em
matéria de ensino. E o que a observação desapaixonada dos
fatos me tem mostrado é que neutralidade, no sentido de
indiferentismo, jámais existiu porquê aquilo que se cognominou, aqui e alhures, de neutralidade em matéria de ensino,
nada mais é senão a negação do sobrenatural e a prática do
mais feroz agnosticismo, quando não da mais declarada investida contra o .cristianismo e a doutrina que êle prega.
O SR: POLICARPO VIOTTI - ];: uma máscara para armar
efeito, apenas.
O SR. ADROALDO COSTA - Como se haveria de explicar á criança a coisa mais simples dêste mundo, por exemplo, a vida de uma planta, de uma nor, de uma rosa? Como
surgiu ela, ou em outras palavras, qual a origem da vida,
qual o princípio criador do universo? Ou o mestre ensinarlhe-ia que há um criador, autor diréto e imediato de tudo
quanto existe, ou, então, lhe inoculária na alma o germe do
materialismo, ex~licando-Ihe que tudo é matéria e que
esta encontra a sua razão de ser em si própria. E aí temos
como o princípio da tão decantada neutralidade de ensino
numa coisa tão simples, nas primeiras lições das ciências
naturais, se patenteia impraticável.
E á mesma conclusão chegaremos, seja qual fOr o ramo
dos conhecimentos humanos que tenhamos de examinar.
No estudo da história, por exemplo, ou explicaremos a
suceRsão dos fatos humanos pOl.' um determinismo inevitavel
ou então proclamaremos, pela boca da aguia de Meaux, que
o mundo marcha, segundo os desígnios da Providência Div.ina, e que tudo quanto nêle ocorre foi préviamente ordenado por Deus, para a ·fiel consecução de seus desígnios
eternos.
, Não variará, por certo, a conclusão, seja qual fÓl' a ciên·cia ou arte, objeto de nosso estudo, porquê o professor, no
justoconoeito d-e Julio P:lyot, queira ou não queira, deve tomar partido nas grandes 'questões essenciais que dividem a
sociedade contemporanea, isto é, nas questões reliõiosas, políticas: e soci~is .. Vivendo no meio dos .pais dos seus alunos,
não poderá refugiar-se na neutralidade que só é possível· ás
Ülteligências e: ás atividades nulas.
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Por toda a parte se nos antolhará, o dilema - ou Deus
ou a Matéria - ou um Ser Supremo ou o Na.da - já que o
problema religioso, queiram ou não queiram, está no amago
de todos os problemas. E isto porquê, senhores constituintes,
a religião não é uma roupa que se usa em determinadas ce.rimOnias, ou que se veste ou despe quando se quer; nem é
uma fé que se professa exclusivamente no recinto dos templos e igrejas. Ela é, .por assim dizer, uma segunda natureza, que deve informar a criatura humana, dirigindo-lhe todas
as atividades e norteando-lhe todos os atos, para a consecução segura de sua finalidade última - a posse do Bem
Supremo. Por isso, eu não posso dar o meu assentimento a
essa I;orrente moderna' e tão preconizada, que manda separar
como coisas distintas o político do homem r~líF:ioso, o cientista do homem de fé, o moralista, na ca1.édra, do libertino,
nas orgias noturnas.
O SR. AUGUSTO DE LIMA - Eis aí por que os ultramontanos entendem que não pode haver' união do Estado com a
I~~a.
'
O SR. ADROALDO COSTA - Em qualquer parte que
se apresente o cidadão, deve êle aparecer com a coerência
que lhe dá a harmonia do seu ser. No remanso e nas carícios do lar; no torvelinho da vida social; no amplo cenario
da vida pública; na cátedra que é púlpito, ou nesta tribuna,
em que um órgão da soberania nacional a ela se dirige, deve
o homem aparecer com uma SÓ moral, de uso permanente e
em qualquer lugar: ubique et semper.
Indiferença plena, por conseguinte, .o que equivale dizer
neutralidade absoluta, em matéria de religião e de confissão
religiosa, nunca foi praticada na América - já o reconhec~u
Bluntschli, êsse corifeu do liberalismo moderno, e, ante a fiel
observação do espetáculo que o mundo ambiente lhe proporcionava, acrescentou:·. "jámais poderia sê-lo em parte alguma".
E depois, Senhores Constituintes, a neutralidade, no
sentido em que a empregam os nossos opositores, seria até um
crime, porquê não devemos esquecer que Solon, o ~ande legislador de Atenas, já havia estabelecido- severa penalidade
para os que se conservassem neutros nas grandes que~tõ~s
que ínteressavamá Pátria.
.
Os que proclamam dever-se ensinar religião s6 no lar
e nos templos esquecem, precisamente, os conceitos que acabo de expressar, como se fOra pOSSível disjungir a religião
de cada ato humano.
A escola é o prolongamento do lar; é aí que se completa
a formação do caráter e que êste se plasma, em sua feição
definitiva.
Logo, a escola não deve ser a antítese dafamfiia nem
a destruidora de quanto êste edifica. O. ambiente espiritual
que a criança respira no lar não deve sofrer modificação de
temperatura, ao penetrar ela na escola, para que o caráter
em formação não sofra os reflexos. dessas mutações repentinas, prejudiciais sempre, quando não fatais para toda a vida.
Depois, a religião não consiste em saber de Cór meia
dúzia de orações e interpretar algumas parábolas do Evangelho.
"
"A instrução cristã - disse-o belamente Leonel Franca,
na .obra em que aprendi grande parte dos 'conceitos que ora
emito - compreende um. dogma e uma moral, uma. história
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e uma liturgia, uma apologética e uma ascêntica. Todas as
grandes questões que interessam avido. e a morte, desde a
existência de Deus até. ao conhecimento dos deveres de cada
estado, são do seu dominio."
E depois, :Senhores Constituintes, os pobres, aqueles cujo
tempo é integralmentp, consagrado ao ganho. do necessário
sustento, para si próprios e para a sua prole, quando disporiam êles de alguns minutos para êsse ensino imprescindível ?
E, quando mesmo lhes sobrasse o tempo, teriam êles o conhecimento suficiente para êsse' ensinamento indeclinável? Saberiam êles para ensinar?
Acresce ainda um motivo ponderosíssimo ,de ordem psicológica, para. que também na escola se ministre o ensino de
religião, qual seja o de se evitar que, pela ausência de ensino
religioso, na escola primária, se forme, no subconciênte da
criança, a idéia de que a religião é uma coisa inútil.
O SR. ARRUDA FALCÃO - V. Ex. devia considerar outro
el'ementa a favOr do ensino da religião nas ecolas: é o princicípio da ~olidariedade nacional.
O SR. ADROALDO COSTA seria outro aspecto. Tomei, apenas, nota das objecÕes feitas ás emendas oferecidas
ao anteprojeto, com o propósito de refutá-las, como o estou
fazendo. seria- repito - outro aspecto, aliás muito belo;
dispenso-me, porém, de abordá-lo, porquê urge dar resposta
ás idéias dos nossos contraditores, consubstanciadas nas referidas emendas.
Quando se ~dita o quanto é delicada a sensibilidade
psíquica da criatura humana, nos primeiros anos da adolescência, é que se· vê a que funestas consequências se poderá
chegar com a prjvação daquele ensino.
E por êsse motivo, de ordem psicológica, é que também
propugno para que o ensino religioso seja ministrado durante
o expediente escolar e nunca. depois dêle.
O SR. AUGUSTO DE LIMA - Permita-me V. Ex. No Es- .
tado de Minas também,. na presidência Antônio Carlos ...
O SR. ADROALDO COSTA
Chegarei lá e citarei,
até, a lei.
foi permitido o ensino
O SR. AUGUSTO DE LIMA religioso dentro do horário de aulas.
O SR. ADROALDO COSTA - A clarividência de Julio
de Castilhos já havia previsto o mal que êsse ensino, ministrado após o expediente escolar, poderia trazer ao caráter
da .criança, e por isso, durante o seu govêrno no Rio Grande
do Sul, jámais impediu fosse o ensino religioso ministrado,
como hoje o pleiteam para o Brasil inteiro toda a vez qlle
se lhe pediu o imprescindível consentimento.
E, seja-me lícito narrar aquí, porquê é pouco conhecido,
o fato passado no Rio Grande do Sul, sObre êsse assunto, ao
tempo da presidência de Julio de Castilhos, servindo-me
para isso das próprias palavras do provecto professor da.
Faculdade de Direito de São Paulo, Dr. Manuel Pacheco Pra- .
tes, primo. de Júlio de Castilhos e; então, director da Instrução Pública..
"
.
E xn carta, por êle dirigida em 1931 ao emérito jesuita
Gustavo Locher, glo:-ia. do púlpito riograndense, e que gentilmente m'a confiou, conta-nos êle o seguinte fato:
..... Tendo vel'ificado que os filhos dos colonos católicos
aba~dona.vam a escola pública depois de dois anos, porquê só
na escola. particular católica podiam preparar-se para a pri-
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meira comunhão, resolvi apresentar a.o presidente uma medida capaz de remover a dificuldade, embora receiando contrariar a orientaljào filosó'fica do Dl'. Julio, que era positivista.
Desfez-me, porém, o receio esta significativa palavra do
Presidente: "Nenhum homem de Govêrno tem o direito de
impôr aos governados as suas crenças e sua orientação filosófica. "
Propuz-Ihe então o ensino facultativo da religião na!' escolas, apresentando a formula seguinte:
"O Estado não ministra o ensino religioso, mas não impede que seja mimstrado ás crianças cujos pais pedirem e
depois do expediente."
Sem· a mínima dificuldade, o Dl'. Julio concordou com a
medida. amplíando-a. Assim, êle propôs:
"O Estado não ministra o ensino religioso nas escolas públicas. mas não impede que seja. êle ministrado ás crianças
cujos pais, tutores ou protetores se não opuzerem." Com esta
formula am1)la conseguirás teu fim generoso. Salvo algum
inimigo declarado da Igreja, ninguem irá reclamar. Quanto 4
hora destinaria ao ensino religioso, deves deixar ao critério do
professor, por diversos motivos. Se o ensino for ministrado
por um sacerdote, a êste incumbe determinar a hora disponivelo Não convém deixar o ensino religioso para depois da
aula, porque seria recebido pelas crianças como pena e colocaria o mesmo ensino em segundo plano. Deve constituir um
número de -programa, embora facultativo."
A' vista desta conferência, expedi circular aos professores, contendo a formula e recomendando prudência na execução. O resultado não se fez esperar. Nossas escolas públicas encheram-se, desaparecendo grande parte das particulares.
Algum tempo depois, em S. Sebastião do Cahy.. mandaram
ao Dr.· Germano llasslocher uma das referidas circulare!!.
Foi logo mostrá-la ao Dl'. Julio, dizendo que me atacaria pela
imprensa. Respondeu-lhe o Dl'. Julio: "Ataque e terá a resposta pela imprensa, com a minha assinatura."
Dois anos após a morte do Dl' . Juilo, surgiram em
Montenegro e S. Seba.;;tião do Cahy emb~racos á execução do
plano. Cumpro o dever de declarar que os Gmbaraços eram
de origem local, po!'quê nunca me constou que, do Dl'. Medeiros, houvesse partido qualquer ato direto ou indireto no
sentido de impedir a execução da medida combinada com seu
eminente antecessor. Foi o que se passou e que, felizmente,
posso reproduzir, porque constantemente tenho tido ocasião
de me referir ao assunto. O Dl'. Julio. declarou-me que em
texto algum a Constituição proibia o ensino religioso facultativo."
. "
.
, E o Partido Republicano -Riograndense, fiel a essa tradição, sufraga, aqui, as mesmas idéias. .
"
" "
Ob.iecãoque se apresentou ao Anteprojeclo, na parte de
que, ora me ocupo e que, ao·'prim~iro exame,parece impres~
_siona-r, ,éa seguint.e: ..A futura CQ'ostituicão brasileira, -para
ser" coerente, não p6de admitir o ensh)o religioso nas escolas
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públicas, porquê o ensino religioso católico é hoje ministrado
de acOrdo com uma comunidade que exerce uma parcela de
poder temporal, isto é, de acOrdo com as instruções e ordens
. do Chefe Supremo da Igreja Católica, o Papa.
Ora, êste, hoje, dispõe do 'poder temporal; é um soberano estrangeiro. Por conseguinte, o ensino de religião católica, no Brasil, ficaria diretamente dependente de um soberano estrangeiro, o que não é possível, porquê atentaria contra
a soberania' nacional.
Denunciemos. de imediato, o êrro do silogismo, pondo
a nú o soiísma, com o uso e. aquí, com todo o cabimento
do clássico Distingu&, dos escolasticos.
Comecemos por discernir, hoje, no Soberano Pontífice,
duas pessoas bem distintas: a primeira, a do Chefe de Estado
do Vaticano; a do soberano terrestre; a do detentor do Poder
Temporal, restrito a um determinado território.
A segunda, a do Papa, sucessor de São Pedro, representante de Jesus Cristo aquí na terra, chefe espiritual do gênero humano, numa palavra: a maior autoridade moral, sobre a face da terra.
O SR. TO!dAZ LOBO - O ponto de vista de V. Ex. é
teológico. O discurso de V. Ex. ficaria muito bem num
congresso eucarístico.
O SR. ADROALDO COSTA - .Á primeira, ao soberano
terrestre, devem obediência, exclusivamente, os subditos do
Estado do Vaticano. Ainda que católicOS sejamos e católicos
brasileiros, nenhuma obrigação, nem dever temos de cumprir as ordens do rei do Estado do Vaticano. Poderemos
até delas dissentir,apreciando-as e criticando-as, dentro
sempre daquelas normas de respeito que os homens de bem
observam -em suas discussões.
O SR. TOMAZ LOBO - V. Ex. está defendendo os interess-es da 'coletividade brasíleira, ou os dogmas de sua religião?
O SR. POLICARPO VI'OTI - Os interesses mais elevado!
do Brasil. (Muito bem.)
O SR. ADROALDO COSTA - Á segunda, ao represen.
tante de Cristo na terra. ao sucessor do pescador da Galiléa,
ao chef-e e pai espiritual de toda a cristandade, a êsse é que
devemos obediência todos os católicos, qualquer que seja a
nossa Pátria, o nosso povo, a nossa lingua.
O SR. TOMAZ LÔBO -'- V. Ex. está imbuído dessa teoIógia cat.ólicR.
O SR. IRENto JOFFILY - E V. Ex. da que está imbuído?
O SR. TOMAz LOBO - Da nossa tradição liberal. (Trocam-se outros apartes.)
O SR. ADROALDO COSTA - Mas, jámais teremos de
recear a possibilidade do mínimo conflito entre a soberania
espiritual do Papa, que não é a mesms. do Chefe do Estado
do Vaticano - e a da nossa Pátria.
E não a devemos I'ecear porque, o Papa é aquela figura
toda de branco que se levanta entr-e os homens como o Único
símbolo da verdade, de amor e de justiç8.. É aquele homem
que manda e governa; censura e perdOa; liga e desliga em
nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, de quem é o I'epresentante na. terra, em virtude de sua sucessão legítima, na Sé
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de S. Pedro. É aquele a quem feram confiados todos os
e que foi feito o alicerce de sua Igreja, para que,
impavido, resistisse aos furacões dos tempos, até á consumação dos séculos.
.
O Pontificado enche a história com o brilho de suas
obras. Colocado bem no alto, como UIll fanal, por êle se
têm orientado os povos,' a êle têm recorrido as almas sedentas de amor e de verdade.
O SR.. TO:MAZ LÔBO - Bela imagem literária. para us/)'
externo.
podere~

O SR. ADROALDO COSTA - Fora dêle não há senão
a dúvida e o egoismo; s6 êle é a afirmação e a generosidade.
O SR. TOMAZ LÔBO - É urna afirmação sectária.
O SR. ADROALDO COSTA - E .o genêro humano, de1501"ientado por falsas e contraditórias filosofias, anhela a
flUprema afirmação, que lhe proporcione a certeza tão necessária para a consecução de seus últimos fins. Por isso,
nos momentos de angústia coletiva ou individual, os povos
volvem para êle o seu olhar e as almas ansiosas de verdade .
a ête acorrem, como a uma fonte inesgotável.
O SR. TOMAZ LOBO- V. Ex. está afirmando isso como
Se a religião católica fosse única 'e universal. O protestantismo tem maior número de prosélitos. Os católicos, conforme dados que se apresentam como verdadeiros, são em
número de 270 milhoos e os protestantes de 380 milhões.
O SR. ADROALDO COSTA - Nisto Se sintetiza e se
condensa a história do Pontificado. Sua ação exterior, tão
brilhante e benéfica, empalidece ante o trabalho interior sõbr.e as almas, que é o queJhe dá o septro da humanidade.
O Papa é o soberano dos católicos do universo inteiro,
por sua influência sObre as almas.
'Por isso, Senhores Constituintes, fico atônito, ante os
argumentos, sem fomento de verdade e -de justiça, dos que
nos apodam de faltos de patriotismo, ,porquê prestamos
obediência ao Papa, que é um soberano estrangeiro.
O SR. TOldAZ LOBO - V. Ex. é internaciolUl.lista?
O SR. ADROALDO COSTA - EsqUecem que o mundo
das almas não conhece fronteiras e que delas, meros acidentes geográficos com que o convencionalismo das nações
dividiu o universo, zomba o espírito.
.
Outra objeção, que vejo formulada nas emendas oferecidas ao anteprojeto, é que o ensino' religioso vai provocar
conflito na aula primária, porquê haverá, fatalmente, burla
na aplicação da lei, - como já houve, segundo se alegou desta
tribuna, sem, entreta·nto, se haver conseguido prová-lo, diga-se de passagem - uma vez que êle se tornará obrigatório
e nunca jámais facultativo.
O SR. ToMAz LOBO - ' Por que V. Ex. não admite o divórcio, medida também facultativa?
O SR. ADROALDO COSTA -Raciocinemos um pouco.
Em primeiro lugar, o fato de uma lei boa em si mesma poder
ser deturpada em sua prática jámais obstou a que o legislador a fizesse e a decretasse. Abttsus non impedit usum.

-

f95-

Ai de n6s o dia em que o receio da possibilidade da
prática de um mal, advinda de uma coisa em si boa, pudesse
determinar a abstencão do uso dêsse bem. Não está aí patente o caso da eletricidade, do rádio e... perdoem-me os ilustres jornalistas - não está aí o caso da imprensa?
Quem se lembraria de privar-se das belas conquistas que
a eletricidade ,e o rádio trouxeram a todos os setores da
vida· humana, pela possibilidade, pela probabilidade e até
pela frequência dos males que de ambos tem provindo? E
quem será capaz de pedir a abolicão da imprensa, a supressão integral e completa, do invento de Guttcnberg, s6 porquê,
á sombra da liberdade de imprensa, se têm cometido muita
licenciosidade e abusos inumeros? Pois cheguemos ás últimas consequências que as premissas permitem e digamos:
queremos o ensino religioso facultativo nas escolas públicas; mas não queremos o abuso e a êste puniremos, se êle
ocorrer, com o rigor máximo, para escarmento. dos que não
sabem respeitar a liberdade alheia, precisamente naquela
modalidade que mais enobrece e dignifica a criatura humana - a liberdade da vontade.
Não haverá, portanto, o abuso e, 8ublata causa. toUitur
effectus.
,Mas, se afastada a hipotese do abuso ainda assim houver rusgas, distúrbios e conflitos, s6 por se haver concedido ao povo o direito de aprender religião na escol:l. pública, quando êle o quiser e pedir, corrijamos, então, os turbulentos e rixentos, ensinando-lhes que os homens nascem
para viver em sociedade respeitando-se mutuamente; que
a escola é, precisamente, o melhor campo experimental para
que essa verdade seja por todos assimilada e praticada. :tase
perigo de conflitos é, entretanto, meramente hipotético,
como é de faeil demonstracão. Países como a Alemanha, onde
o ensino religioso é até obrigatório, como a Holanda e a Rumênia, muito mais religiosamente divididos do que nós, e
onde existe o ensino religioso facultativo nas escolas, não
conhecem êsses conflitos. E o Brasil, onde sem sombra de
dúvida, a maioria, mas a. grande maioria 'é católica, é que
há de ter dêles -o privilégio? Depois, posse testemunhar a
esta augusta assembléia que êsses perigos são meramente
hipotéticos, exhibindo-Ihes prata da casa.
Fui educado no saudoso Ginásio Nossa Senhora da Conceicão, na cidade de São Leopoldo, no meu Estado natalo Rio Grande do Sul. Alf passei cinco anos, de 1907 a 19B,
quando conclui o curso. Na minha turma - de quasi 70
alunos no segundo ano, mas de que só chegamos seis ao sexto
ano - havia um luterano e, quando iamos para a aula de
religião, ia êle, ou para o recreio ou para o estudo, aproveitar o tempo ém outras atividades. Não houve jámais uma
questiúncula, jámais uma disputa, por causa de religião. E
não só no meu curso, mas em todos êles, onde os dissidentes da Religião Católica, talvez se contassem por uns 10 %,
dos 250 alunos do ginásio todo, jámais me constou tivesse
havido ali brigas, por causa de doutrinas religiosas. Por
causa de Rui Barbosa e Hermes da Fonseca -' pois era em
1910 e ia acesa a campanha civilista - recordo,· sim, ter
havido ali troca de amabilidades, de punhos fechados, logo
punidas pela severa disciplina desses eximios educadores'
da mocidade, que são os jesuitas. Por causa de política. de
namoradas, de colecão de sêlos, de paJrtidasde "foot ball",
por causa de tudo isso, recordo ter havido disputas e con-
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ocorrido uma só. E olhem que tenho boa memórIa. AfIrmo
e asseguro que, durante os meus cinco anos ginasiais, não
houve alí um só conflito motivado pela religião ou pelo seu
ensino. E deponho como testemunha ocular. Agora, como
testemunha de oitiva, posso declarar que nunca houve alí
êsses tão temidos conflitos
Tenho para mim que a maioria da Nação Brasileira é
cat6lica e que ela, portanto, tem o direito de ditar' as leis a
toda li. ,Nação, porquê,· no regime democrático~ e nós vivemos
em uma democracia, é a maioria quem governa. Entretanto.
-repitamo-lo mais uma vez, para que todo aquele que tiver
ouvidos ouça, nós não queremos ques6 os desejos da maioria
sejam satisfeitos, senão que os desejos da totalidade o sejam,
e, por isso, queremos o ensino da religião, como um direito
de uso facultativo e não de obrigação imperativa; queremos
o ensino de todas as religiões, de todos os credos: o da religião católica para os católicos: o da de Lutero, para os luteranos; o da de Alan Kardec, para os espiritistas; o da de
Maomet, para os seus adeptos, e assim por diante.
Poderá haver maior liberdade, maior tolerancia, maior
respeito á conciência alheia?
O Sr.. Presidente - Advirto ao nobre orador que está a
findar a hora da Sessão.
O Sr: Costa Fernandes (Pela ordem) - Sr. Presidente,
peco a V. Ex. (',onsulte á Casa se consente naprorrogar~o da
sessão, por meia hora, afim de que o Deputado que está na
tribuna possa conciuir sua brilhante' oração.
O Sr. Presidente - Vou submeter a votos o requerimento
que acaba de ser formulado.
Os Senhores que o aprovam, queiram levantar-se.
(PatUa,')

"

Foi aprovado .
{:ontinúa com a palavra o Sr. Adroaldo Costa.
O Sr. Adroaldo Costa - Agradeço á Casa a nímia gentileza e ao nobre Deputado, Dr. Costa Fernandes, ã. generosidade de ~ua iniciativa.
"Finalmente, Senhores Constituintes, nós não vamos
inovar coisa alguma no espiritO da Constituição de 24 de Fevereiro de :189:1. Vamos apenas esclarecê-lo, exteriorizá-lo,
se assim me posso expressar, para que não mais possa ser
deturpada ou sofismada a intenção do legislador, a mena
legis do texto legal.
E que não vamos alterar coisa alguma no espírito da
Constituição de :189:1, porquê ela já permitia o ensino facultativo de religião nas escolas ,públicas, dí-lo, não eu, mas a
torrente dos nossos juristas, pensadores e estadistas do melhor tomo e carteI.
Rui Barbosa, o primus inter pares dos nossos constitucionalistas, e cuja vida foi um livro aberto, a ensinar direIto
a esta terra de tupinambás, Rui Barbosa, Senhores Constituintes, não uma, sinão reiteradas vezes, versou essa matéria,
mostrando que a lei da sepa!,ação, de 7 de Janeiro, entre nós,
não foi uma lei de hostilidade sinão da necessidade de resti-
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tuir á Igreja a sua liberdade, cõnfiscada pela lei do beneplácito, do padroado e do recurso á Coroa. No verdor dos seus
anos. em 1883, por ocasião da reforma do ensino primário,
no Brasil, era assim' que se expressava o genial baiano, no
artigo 1° do seu parecer, jámais assás louvado: "O ensino religioso será dado pelos ministros de cada culto, no edifício
escolar, se assim o requererem os alunos enjos pais o desejem, declarando ao professor."
Depois, no Colégio Anchieta, em Nova Friburgo, e mais
tarde no auge da campanha civilista, o insigne paladino de
todas as liberdades demonstrou num dos lances mais empolgantes de SUa arrebatadora eloquêncill, á luz da exegese do
texto legislativo - e êle foi o principal fautor, sinão o autor
único da Constituição de :189:1 - que nessa matéria a fonte
aonde se havia ido desalterar a nação brasileira da sua sêde
de liberdade religiosa fôra a Constituição americana, onde a
Igreja está separada do Estado; onde êste é também leigo,
mas onde separação da Igreja do Estado e laicidade dêste não
significam nem significarão jámais hostilidade ou inimizade
entre ambos.
Pedro Lessa, um dos maiores luzeIros que têm brilhado
em nosso Supremo Tribunal Federal, e que nem siquer admitia o livre arbítrio, pois ensinava, do alto de sua cátedra,
o mais completo determinismo psíquico, orientador de toda
a atividade humana, versando de uma feita a matéria, em
livro, Que todos nós consultamos com proveito, assim sentenciou: "Se todas as éonfissões ou religiões fundadas nos
princípios fundamentais do cristianismo, têm direito a uma
proteção igual, nunca se poderá censurar o legislador que,
respeitando o princípio da igualdade, propulsar entre nós
o desenvolvimento do catolicismo; porquanto devemos dizer
dele o que do cristianismo em geral repetem frequentissimamente todos os bons publicistas norte-americanos: se não
é hoje a nossa religião. oficial ou legal é inquestionavelmente
a religião nacional do Brasil".
'Masnós, Srs. Constituintes, não queremos tanto, se
não exclusivamente a igualdade absoluta, sem distinção alguma, para todas as confissões religiosas. Isto é o que queremos; isto é o que pedimos.
Outra não é a lição de Araujo Castro, de Felinto Bastos,
de Pontes de Miranda e, entre tantos oútros, de João Pandiá
Calógeras, um dos maiores expoentes culturais contemporaneos.
.
E, de acOrdo com a opinião de todos êsses, dois estadistas na República, Gracco Cardoso, em Sergipe, e o Presisidente desta Assembléia, em Minas, decretaram o ensino religioso, tal qual ora o pleiteamos.
Antônio Carlos, na véspera de assumir a suprema magistratura de sua terra, assim falou: "O Estado leigo afeta
aos pais de famfIia êsse importante aspecto da educação infantil; mas eu entendo que lhe é vedado ir até ao extremo
de proibir o ensino religioso nas escolas, desde que em tal
sentido se verifique o pronunciamento expresso e iniludível
dos que, pais ou· tutores, respondem diretamente pelo descortinio da criança. Um povo, em cujo meio fale ou desfaleça o espírito religioso está fadado a viver sem idéais, portanto, a existir sem os únicos móveis que em verdade justi..
ficam e nobilitam a vida."
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Mas, perguntar-me-ão: se assim era, por que motivo
querem então, agora, um texto expresso de lei? E eu lhes
responderei: por uma razão muito simples: para que, a
pretexto da interpretação da lei se não venha a fazer a deturpação da mesma lei e porquê a nação, pela sua imensa
maioria, assim o quer, como pela sua imensa maioria, já o
quiz, por ocasião. da revisão constitucional de 1925. Se então não passaram as emendas religiosas, não foi por Dão
terem tido a seu favor a maioria do Congresso e sim por
não baverem Iograçlo a maioria legal prescrita no parágrafo
1.0, do artigo 90 do texto constitucional, que exigia nada
menos de dois terços dos votos na Camara e no Senado, e
nós, na memorável sessão de 30 de setembro de 1.925, não
atingimos os dois terços, apenas por uma diferença de 1.1
votos, tendo, entretanto, a maioria esmagadora das duas casas
do Congresso. E queremo-Io, porquê entendemos não haver
educação sólida e verdadeira sem instrução religiosa, não
poder haver moralidade sem religião.
Quem a quizer, sem a religião, que a tenha; os que preferirem a moral cívica que a adotem. Quem acreditar na
possibilidade da moralidade dos atos humanos sem o fator religioso, que conserve a sua crença.
Mas que não nos queiram dele privar quando, de MOrdo
com a orientação dos pedagogos, dígnos desse nome, dos estadistas e SOCiólogos de mérito, afirmamos só ser possível
a educação.como uma obra essencialmente religiosa.
-Redigido, portanto, assim, o dispositivo legal: - "O
ensino religioso é facultativo nas escolas públicas, sendo,
entretanto, necessária a perfeita comunhão de crenças entre
quem o ministre e os pais OU tutores dos alunos, pelo que
poderão aqueles designar a pessoa incumbida. de ministrá-lo".
teremos feito obra duradoura e útil.
Só a religião é capaz de sopitar, na criatura humana, a
fôrça. maléfica de seus inferiores instintos, e tendo sido o
homem criado para. Deus só Nêle encontrará a felicidade.
"Ensinemos, portanto, a criança a procurar ~ a encontrar o seu Deus e Criador".
(Muito bem; muito bem. PaLTIUlS. f> lYI'ado1' é cumprimentado.)

Durante o -discurso do Sr. Adroaldo Costa, o
SI'. Costa Fernandes requer e obtém prorrogação da Sessão por meia hora, e o Sr. Antonio Carlos, .Presidente, deixa a cadeira da presidencia,
que é ocupada pelo Sr. Fernandes Távora, 2° Secretário.

o Sr. Presidente - Vou levantar a Sessão. designando
paraamanbã, 1. de Fevereiro, a mesma.
ORDEM DO DIA

'rrabalho de Comissão;
JJevanta-se a Sessão ás 18 horas e 5 minutos.

64" Sessão, em 1 de Fevereiro de 1934
Presidência dos Srs. Pacheco de Oliveira, i o Vice-Presidente;
Antônio Carlos, Presidente, e Tomaz LObo, 1 Secretario
0

1
Ás 14 horas, comparecem os Srs.:
Pacheco de Oliveira, Cristóvão Barcelos, Tomaz Lôbo,
Fernandes Távora, Clementino Lisboa, Valdemar Mota, Alvaro Maia, Mário Caiado, Cunha Melo, Luiz Tirelli, Alfredo da
Mata, 'Moura Carvalho, Joaquim Magalhães, Lino ·Machado,
Magalhães de Almeida, Costa Fernandes, Adolfo Soares, Godofredo Viana, Hugo Napoleão, Pires Gayoso, Freire de Andrade, Luiz Sucupira, Valdemar Falcão, José Borba, Pontel'!
Vieira, Odon Bezerra, Arruda Falcão, Arnaldo Bastos, Simões
Barbosa, Góis Monteiro, Valente de Lima, Izidro Vasconcelos.
Sampaio Costa, Guedes Nogueira, Antônio Machado, Rodrigues
Dória, .T. J. Seabra, Marques dos Reis, Prisco Paraíso, Medeiros Neto, Átila Amaral, Homero Pires, !Negreiros Falcão,
Aloísio Filho, Arnold Silva, Lauro Passos, Godofredo Menezes, Henrique Dodsworth, Rui Santiago, Amaral Peixoto, Leitão da Cunha, Olegário Mariano, Raul Fernandes, Prado Kelly, Acúrcio TOrres, Fernando Magalhães, Buarque Nazareth,
Lemgruber Filho, Melo F.ranco, ·Ribeiro Junqueira. Clemel1te Medrado, João Beraldo, Furtado de Menezes, Cristiano Machado, Policarpo Viotti, Daniel de Carvalho, Levindo Coelho,
Campos do Amaral, Carneiro de Rezende, Alcantara Machado,
TeotOnio Monteiro de Barros, Barros Penteado, Mário Whatelly, Guarací Silveira, Hipólito do Rêgo, José Ulpiano, Lacerda Werneck. AntOnio Cove'o, Generoso Ponce, Alfredo Pacheco, Nereu Ramos, Adolfo Konder, Carlos Gomes, Carlo!
Maximiliano, Frederico Wolfenbutell, Renato Barbosa, Demétrio Xavier, Vítor ;Russomll'l1o, As~nio Tubino, Fanfa
Ribas, Raul Bittencourt, Alberto Diniz, Cunha Vasconcelos,
Ferreira Neto, Gilber.t Gabeira, Francisco -Moura, Antonio
Penafort, Sebastião de Olivaira, João Vitaca, Alberto Surek,
Armando 'Laydner, Edmar Carvalho, Alexandre Siciliano, Mário Ramos, Pacheco e Silva, Rocha Faria, Teixeira Leite, Pinheiro Lima, Abelardo Marinho. (109).
O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o comparecimento de 109 .Srs. Deputados.
Está aberta a Sessão.
O Sr. Valdemar Mata (4° Seeretá7'io,serviruJ.o de 2°), prori;!de á leitura da Ata da Sessão antecedente, a qual é postá
em discussão ..
O Sr. Carneiro de Rezende - Peço a palavra, sôbre a Ata.
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o Sr. Presidente - Tem a palavra sObre a Ata, o Sr. Deputado Carneiro de .Rezende.
O Sr. Carneiro de Rezende (Sôbre a Ata) - No uso estrito de um direito e no exato cumprimento de um dever que
compete á bancada perremista, - bancada 'que representa
nesta Casa uma porção considerável da opinião mineira e
que tem mantido, Deste recinto, uma atitude serena e patriotlca, julgo-me na obrigação de fazer algumas observações,
nesta hO::a regimental.
Ao 81'. Deputado Daniel de Carvalho, nosso digno c01'r:eligionãrio, coube, ontem, na Sessão em que se discutiu um
r!3quel'imento de informações ao Govêrno, contrariar pronta:mente a atitude tomada pelo nobre "leader" da maioria. pessoa da confiança governamental, estabelecendo uma linha demarcadora entre constituintes partidarios da Ditadura e cClnstituintes contrários á Ditadura.
O meu ilu~tre corl'eligonario pronunciou, então, as ~e
guintes pslavas que vou ler:

"E' que V. Ex. divide esta Casa entre Govêrno e
oposição, quando Dão vislumbro oportunidade para tal
separação.
O Sa. CRISTÓVÃO BARCELOS -De pleno acôrdo."
Continua o Sr. Daniel de (:arvalhl);
"Estamos numa Assembléia Constituinte. VIemos
aquI para colaborar na obra de reconstitueionaIízação
(lo país, e ainda não existem fatos que demonstrem
essa divisão.
Não me parece seja boa a atitude do Govêrno, querendo estabelecer uma separação nesta Assembléia."
Intervem o Sr. Carneiro de Rezende:
"A separação vem sendo observada desde o começo."

Aparteia o Sr. Cristóvão Barcelos:
"Não de nossa parte."
Mas o digno representante do Estado do Rio d~ Janeir,)
emitiu esta frase: "E aprova1" naturalmente irregistrada
por um ato involuntário de S. Ex. Ao que retruquei imediatamente :

"Querem uma prova? A bancada peroornista não
recebeu convite para reunião alguma das que têm sido
realizadas nesta Assembléia, e a bancada representa,
pelo menos, 63.000 montanheses."
Eu me referia, Sr. Presidente, ao fato de não ter sido endereçado á bancada perremista convite para tomar parte na
reunião dos "leaders" das diferentes bancadas desta Assembléia, e havendo bancada com tres representantes.
O SR. LEVINO COELHO -Pareoe que eram julgados como
suapeitos.
O SR. CARNIRO DE REZENDE - Imediatamente, o Sr.
Deputado Abelardo Marinho declarou:
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"Os convites são feitos pelo Presidente da Mesa."
Quero frizar o aparte: "Os convites são feitos pelo Presidente da Mesa."
Retrucou o Sr. Daniel de Carvalho:
"Acabam os nobres colegas de ouvir a declaracão do
ilustre "l-eader" da bancada perremista."
F-eitas estas observacões, necessárias e procedentes, a
bancada perremista aguarda, sem solicitar, que o Sr.Anlônio
Carlos, Presidente do Partid() Progressista, orientador da polftica mineira e Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, venha com a sua palavra esclarecedora, afim de que o
incidente não tenha significação alguma. E a bancada perremista espera essa palavra esclarecedora sem a solicitar repito - porquê êsse é o ponto de vista -em que ela se encontra. E dele não se afastará, certa de que está zelando,acima de tudo, não pelos interesses da própria bancada, porquanto não tinha o intuito de receber uma prova d-e deferência, a, mais, por fazer questão de que se preste a devida
homenagem a uma grande parcela do povo de Minas Gerais. (Muito bem; muito bem.)

2

o Sr.

BugoKapolelo -Peco a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, sôbre a Ata, o nobre
Deputado.
.
O Sr. Bugo Nalloleão {Sdbrca Áta} - Sr. Presidenf.e,
tendo me retirado da Assembléia logo depois de se haverem
iniciado os trabalhos· da Sessão de ontem, não pude assistir
á. mscussão e votação do requerimento de informacões ao Govêrno sObre a suspensão do brilhante vespertino desta cidade
"O Globo".
Peço, por isso, a V. Ex. faze.. constar da Ata dos trabalhos de hoje que, se· presente estivesse, teria dado meu voto
favorável ao aludido requerimento. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Presidente - O nobre Deputado será atendido.
O Sr. Henrique Dodsworth - Peço a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra, sôbre a ata, o nobre
Deputado.
O Sr. Benri(u'J Dodsworth (S6bre a Ata). --- Sr. Presidente, ao ser denatido, ontem, o r~querimento de informações de que fui um dos signatários, a propósito da ~njusti
ficável penalidade imposta ao brilhante vespertino desta cidade, "O Globo", o nobre leader, Sr. Medeiros Neto, teve oportunidade de ler uma carta do honrado Sr. Ministro da Justiça, carta que, como V. Ex. viu, tlão dizia coisa alguma.
Acerca das referências feitas por S. Ex.,. acabo de receber
uma missiva do ilustre jornalista Sr. Roberto Marinho, diretor do "O Globo", a qual passo a ler: (L~)
Rio de Janeiro, 1 de Fevereiro de 1934 -Exmo.
Sr. Dr. Henrique Dodsworth, M.D. Representant~
do Distrito Federal.
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o Minislro da. Justiça, respondendo por antecipação á Assembléia Constituinte, decl~rou, na sua carta
dirigida ao lcadcr Medeiros Nelo, haverem motivado a
suspensão do Globo as contínuas desatenções dessa
folha para com a consura. Na impossibilidado de res- ponder ao Sr. Anlunes Maciel pelo jornal que dirijo,
tolhido que mo acho em virtude mesmo das restrições
Opo8t:1S pelo regime vigente, quero valer-me da soberania da AS8'Cmbléla Constituinte para esclarecer, pelo
valioso intermédio dll V. Ex. o já ruidoso caso.
Fazendo-o, dosnecessário será dizer, não tenbo
outro intuito senlío ode honrar, com a solicitude deSsa
.explicacão, aos 68 voLnntes favoráveis ao requerimento encabeçado por V. Ex. e pelos Deputados
Acúrcio TÔrros o Aloísio Filho, e bem assim a quantos, dissentindo embora. do pedido de informações,
timbrarlUIl em ressaltar as prerrogativas da imprensa.
Ainda bem que OS constituintes foram quas! UU8nimes na def'6Sa v.irtual, ao menos, da liberdade de
imprensa, salienlando que se opunham ao requerimento de informações por um princípio de coerência
com atos anleriores.
Uma das rnras vozes divergentes, a do Sr. Amaral
Peixoto, qu~ declarou ser incompatível aquela liberdade com o regime ditntorial, não destoaria de seus
colegas so tivesse conhecimento da maneira pela qual
se administ.ro. a consura aos jornais, e acabaria talvez
pleiteando paru o Globo aquela liberdade que se manteve em suns colunas no regime depOsto, quando,
afrontando todo,. 09 riscos, não trepidávamos em. defende-lo das pecllna infamantes com que o estigmatisavam no Congresso Nacional ~ no Club Naval, conforme consta do próprios depoimentos do Supremo
Tribual MUltar.
Repugna-mo acl'cc.Utar, tão grata a impressão que
desejarja mnnlor u. repeito do titular da Justiça, que
o Sr. Antun68 Mnciol, até bem bauco correspondente
do Globo of.lm Polol.as, e que sobremodo desvanece a
folba de minha dll'oClio, considere desatenção pera
com a censura 08 movimentos insopitáveis de revolta
contra a prl1Lica do disparatesdesmoral.jzadorcs
da instituição, o QUO de forma alguma me afoito a
pensar possnm COrr{lr por conta, não direito do ilustre
Chefe do Govôrno Provisório, o que fÔra absurdó,
mas do próprio Chefe de Policia, que é um caráter
revolucionário digno do melhor aprêco. No entanto,
V. Ex. prestaria um excelente serviço á Constituinte
na defeza de cujo prestígio sem par tem sido intransigente o Globo, so esclarecesse o equivoco do Ministro da Justiça., mal informado sem dúvida quand~
atribuiu a essa folha recalcitrancias de desatenções
. para com. a censura, por isso que, tão imperiosa e
ameaçadora ela invariavelmente· aqui se exercita, que
me faltariam recursos para ultimar reações de vuloo.
Tanto essa. afirmativa é exata que não houve
ainda vez em que, procurando essa folha se opÔr ás
mais ridículas e inexplicáve'is ordens' dos censores,
não fosse ocupada por agenles da polícia, .tendo as
suas máquinas violentamente impedidas.
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Alega o 81'. Antunes Maciel desatenções para com
a censura. Não duvido da boa fé da afirmativa dêsse
auxiliar do Govêrno Provis6rio, porquê, estou convicto ignorar o mesmo se exercite o lapis vermelho
dos censores a riscar todo e qualquer comentário ao
decreto do reajustamento econOmico, um ato do qual
disse o Ministro Osvaldo Aranha ser maior que o da
Abolição. Pois então será criveI que o Chefe do Govêrno Provisório, e seus auxiliares tenham conhecimento dêsse disparate, e queiram defender o silêncio
dos órgãos da opinião em torno de uma matél.'Ía em
que o interesse do poder público estaria na mais ampl~ discussão, no mais veemente debate de uma providência capaz, por si 56, de alterar a estructura econômica do país?
Terá conhecimento, porventura, o Sr. Antunes
Maciel de que os jornais foram até impedidos expressamente de noticiar o desastre, por todos os titulos lamentável, do que foi vítima um filho do senhor Getúlio Vargas, arremessando contra uma árvore,
do automóvel que dirigia?
Saberá o Sr. Antunes Maciel que a censura proibiu em todos os jornais o registo de um
sucídio,
apenas porquê verificado na Casa de saúde Dr. Pedro
Ernesto?
Estará o titular da Justiça informado de que em
seu nome, a censura vedou se publicasee um roubo de
galinhas, apenas porquê praticado na residência de
um de seus colegas do Ministério?
Teriam acaso declarado ao Sr. Antunes Maciel
estar a censura peremptoriamente se opondo a toda
e qualquer crítica á reforma da Assistência Municipal,
um assunto em que se empenham as economias do
funcionalismo da Prefeitura. em que se ferem ques.tões de contratos e concorrências públicas e problemas de natureza. social?
Teria sido cientificado o Sr. Antunes Maciel de
que a. censura proibiu se noticiasse um desfalque
apurado em certo estabelecimento bancário?
Saberá também o Sr. Antunes Maciel que
O Globo não teve permissão para registrar a visita
dos exilados Argentinos, manifestando-nos o seu reconhecimento pela circunstancia. de havermos defendido o direito de asilo?
E um roubo ocorrido no Museu Nacional, que
também teve proibido pela censura o registro no
Globo?

E, agora mesmo, saberá, não já o Ministro Antunes Maciel, mas o próprio pt'esidente da Assembléia
Constituinte que um discurso aí proferido acaba de
sofrer arbitrária e inconcebível mutilação da censura? Pois saibam o Sr. Antônio Carlos, e o leade1'
Medeiros Neto, cujo desassombro outro dia, confessando combateria de armas ás mãos, se tivesse podido
a Revolução, foi um testemunho raro de dignidade e
coragem cívica, que. O Globo esteve, realmente hoje
impedido de dar na íntegra o discurso elevado ainda
que discordante do requerimento de informações, do
Sr. Campos do Amaral, tendo de cortar por imposição
da polícia, a p~rte referente ao chefe da censura.
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Seria deselegante, suposta a modéstia de suas
posições, qualquer referência a muitos censores e ao
seu nível inferior de instrução elementar, o que não
impede, entretanto, dentro do Globo êles exerljam situações de mando jamais facilitadas a redatores ilustres. Não há porém como calar, como particularmente
expressiva, a circunstancia de haver a censura escalado de uma feita certo atleta da polícia especial, aquí
mandado com a missão de empregar seus biceps em
caso de discutirmos suas ordens ...
Mas o atleta da polícia especial silenciou e esqueceu a incumbência absurda, para revelar-se um
moço distintíssimo e capaz de compreender que o
prestígio das determinações superiores está em não
se divorciarem nunca do bom senso.
Pois bem: precisamente poris80, o censor em
aprêço foi afastado do Globo e demitido.
Certo, não tenho procuração de meus colegas parafalar em nome deles; mas, se a tivesse, os casos aí
anotados por alto se multiplicariam de maneira· incrível, enaltecendo o espírito de sacrifício de quantos
exercem a profissão de jornalista e estão semf,re
prontos a guindar ás maiores cu1minanclas os que, á
sombra do poder, a todos castigam em nome da estabilidade nacioJl1.ll. aslõegurada pela Ditadura, e exercida nos têrmos que aí se consignam.
Esclarecendo dêsse modo a V. Ex., aos constituintes e ao próprio representante do GovêrnoProvi56rio, não quero deixar de of~eeer, ainda em homenagem a essa Assembléia, uma prova material da
mais recente das minhas afirmações, qual a que diz
respeito ao discurso censurado do Sr. campos
ÂI'..Jfll-al.

Agradecendo a V. Ex. o destino que dér a estas
linhas, sou Muito 8ttO crdo e obrgo, Roberto Marinho,
Diretor-Redator-Chefe. •
.
Sr. Presidente, 'exibo desta tribuna - o que, em qualquer país organizado, seria um constrangimento para um
representante da Nação - a prova material das arbitrariedades, dos desmandos e dos desacertos da censura. (O orQ;dor ezibe um documento.) ~ste documento, 81'. Presidente,
me veiu ás mãos, para que eu o passasse a V. Ex. que, no
exe:,,'cício da Presidência, deve defender as prerrogativas
desta Assembléia e de seus repres-entantes.
Envio a V. Ex. a prova material de que um discurso
proferido nesta Casa e remetido á imprensa foi censurado.
(Muito bem; muito bt-m.)

3

o

Sr. }"ernando Magalhães - Peço a palavra.

O Sr. Presidente Deputado.

Tem _a palavra, sõbre a Ata, .o nobre
.

O Sr. Fernando Magalhães (S6bre a Ata) - 81'. PreSIdente, desta vez a censura é do próprio Didrio da Assembléia
Nacional. Meu discurso foi mutilado, trazendo um grande
prejuízo ao meu patrimônio intelectual, .quando afirmei ao
Exmo. leader da maioria ser 8. Ex. o lea.der da desordem.
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Estou de acôrdo com a censura feita, talvez, pela Mesa,
por achar, quem sabe, a alocução um tanto imprópria dos
hábitos parlamentares. Mas, se houve para mim uma censura, não se compreende como se permita, na boca do meu
eminente. amigo, ilustre Deputado pelo Rio Grande do Sul,
Sr. Vitor Russomano, a declaração a mim dirigida de estar
com a palavra o leader da desordem.
A frase é minha. Não posso permitir que, dentro do
Diário da Assembréia Nacional, o meu nobre colega possa
ser tido como plagiário. Assim, ou fica a minha frase inicial, a minha declaração ao Exmo. Sr. Medeiros Neto e, por
conseguinte, estabelecida perfeitamente a autoria da frase,
ou, então, V. Ex. determine seja riscado, com o que não
estou em desacôrdo, o aparte do Sr. V.Itor Russomano, não
porquê o tenha por injurioso, mas, simplesmente, para que
pvssa dizer, de hoje em diante, que a frase leader da desordem me pertence. Defendo, portanto, meu patrimônio intelectual.
Acresce, Sr. Presidente, uma circunstancia especial: é
que se permitiu, repetidas vezes" que Srs. Deputados
quizessem saber qual era a minha situação. V. Ex. sabe
perfeitamente que sÓ aqueles que estreiam não têm atrás de
si o SllCrifIcio político, representado, justamente, pelo martírio civil que V. Ex. conhece. Sei também, entretanto,
que, na hora' das grandes perseguições anti-semíticas, os circuncisos se batisam - e desculpo, naturalmente, o batismo
dos circuncisos. Não ·sou um martir civil, nem, tão pouco, um
circunciso batisado. Sou, apenas, neste momento, um soldado
do Sr. Géneral FlOres da Cunha, que acaba de dizer, perante
O Globo, f',stas frases lapidares:
"Não preciso repetir que sou pela suspensão imediata da censura aos jornais, por isso que vivemos
numa época em que todos temos de dar conta dos
nossos atos e, atitudes á opinião púbEca. É por isso
que apóiarei toda e qualquer campanha pela urgente
supressão da censura."
.
Por conseguinte, Sr. Presidente, três são os tópicos.
Primeiro: S. Ex. é pela suspensão imediata da censura aos
jornais. Tal como nós. Se S. Ex. estivesse nesta Casa, ternos-ia acompanhado com o seu voto.

o

SR.

o

SR. FERNANDO MAGALHAES -

aparte?

RAUL

BITENCOURT -

V. Ex. dá licença para um
Depois.

Segundo: "Por isso que vivemos numa época em que
todos temos de dar conta de nossos atos 'é atitu.des á opinião
pública", - em desaeÔrdo, naturalmente, com a opinião do
Sr. Ministro da Justiça, que declarou, em documento mandado a esta Casa, não mais daria informat;ões á Assembléia.
Terceiro: "É por isso que apoiarei toda e qualquer campanha pela urgente supressão da censura". E que fizemos
nós? Foi, exatamente, uma campanha urgelite pela supressão da censura. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Presidente - A Mesa não mandou proceder á cen'sura no discurso do nobre Deputado. Se alguma falta ou ir-
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regularidade existe, ocorreu simplesmente á revelia da
Mesa. Constará, entretanto, da ata a retificacão do nobre
Deputado.
. O SR. FERNANDO MAGALH1ES - Agradeço a explicação de V. Ex.
O Sr. Raul Bittencourt O Sr. Presidente Deputado.

Peco a palavra.

Tem a palavra, sôbre a Ata, o nobre

Sr. PresiO Sr. Raul Bittencourt (Sôbre a Ata) dente, Srs. Deputados, desejo proferir, apenas, um aparte,
que o ilustre orador de hã momentos, Sr. Deputado Fernando Magalhães, não permitiu fósse proferido, declarandome que o aceitaria depois e, subitamento, terminou seu discurso, evitando que eu me pronunciásse.
O oSR. FERNANDo MAGAllHÃES - Fi-lo para que v. Ex.
pudesse falar e, assim, não se perdesse no :tJarulho a expressão de V. Ex.
.
O .sa. MÉRCIO XAVIER - Não convinha, talvez, a S. Ex.
o aparte.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - Talvez não conviesSe a
V. Ex. ,
O SR. RAUL BITTENCOURT - Sr. Presidente, é que o
Deputado Fernando Magalhães exéroe, .com maestria, a censura dos apartes. Desejo, unicamente, declarar que a Casa
não pode olvidar, ante as frases há pouco pronunciadas pelo
Sr. Fernando Magalhães, qual o espirito que regeu a bancada do Rio Grande do Sul, no voto ontem proferido.
A bancada do Rio Grande do Sul não expressou, nem
pelo voto, nem pela.palavra, nenhum pensamento a favor da
censura jornalística. (Muito bem). A bancada do Rio Grande do Sul, declarou-se solidáória com o voto do lcader da
maioria e êste foi, de modo expresso, foi no sentido de que,
preliminarmente, entendiamos fóra de comentário, fóra de
mérito o requerimento Acúrcio Tõrres; entendiamos, de acôrdo eom a orientação coerentemente mantidfl. pela nossa bancada, não dever a Assembléia usar dos .processos informativos
por parte do Govêrno Provisório durante o perfodo em que
não principia a tom~r conta de seus atos.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - A declaracão do leader
foi que o requerimento era antiregimental e o Presidente declarou que era regimental.
O SR. MÉRCIO XAVIER - Aceitar a ,Mesa c requerimento
não quer dizer deva a Assembléia nele votar favoravelmente.
O SR. RAUL BITTENOOURT - Sr. Presidente, como
mérc aparte qu eu desejava dar ao discurso do Sr. Fernando
Magalhães, pedf á Mesa a palavra, e vou terminar declarando
que, se alguem votou pensando que o requerimento era antireglmental, êsse alguem não foi a bancada gaúcha.
A bancada riograndense votou pelas razões da preliminar
que acabo de referir. (Muito bem; muito bem) •
O Sr. Campos do Amaral - Peço a palavra.,
O Sr. Presidente Deputado.

Tem a palavra, sÔbre a Ata, o nobre
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O Sr. Campos do Amaral (StJbre a Ata) - Sr. Presidente, ,srs. Deputados, ontem, quando se discutia a momentosa..questão <le pe~ido de informaç~es ao Sr. Ministro da
JustIça sÔbre o servIço de censura á Imprensa tive oportunidad~ de dar as xl!-zõ,es pelas quais negava' o ~eu voto áquele
pedIdo, e, a segUIr, acentuei que o fazia, não por ser apolog~ta de qvalquer restrição da liberdade de pensamento. FrizeI t~mbém q~e, num regime discricionário, em que o poder
públICo necessItava de certos auxílios para o desempenho da
sua árdua tarefa, a oeensul'a era mesmo indispensável. Tive
enfJretanto, ~nsejo de expor á Assembléia, aos meus pares;
o modo defeItuoso pelo qual muitos dosfuDCionários incumbidos dessa tarefa, assás melindrosa, de censurar os jornais
se desempenhavam dela.
O ,Sa. HENRIQUE DODSWORTH - V. Ex. dá-me líceRca
para uma interrupção?
O SR. CAMPOS DO AMARAL - Perfeitamente.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Acabo de mostrar da tri~
buna a prova material de que os discursos proferidos nesta.
Assembléia são censurados, e exibi o !1'ec6rte <1'0 Globo, com
o discurso de V. Ex. todo riscado pelo censôr. O referido
vespertino não poude noticiá-lo. E a 'Mesa possue a prova
material do fato, porque lha mandei, para defesa das prerrogativas da Assembléia e dos seus membros.
O SR. CAMPOS DO AMARAL - Tomei conhecimento
disso exatamente para defender a todo o transe uma de nossas
prerrogativas, das mais altas, de que devemos ser ciosos: a
nossa liberdade de opinião ~ de manifes~ão lIe pensamento,
porque, àentro desta Casa, não estamos fazendo fig-üracão
pessoal; aquí não nos encontramos para exibir vaidades injustificadas (muito bem), mas para falar, alto e bom som, de
tudo quanto interesse á opinião pública, de tudo quanto possa
orientar a opinião pública e a nós próprios, em busca do
objetivo mais elevado, que é o do engrandecimento da pátria. (Apoiados).
O Sa. HENRIQUE DoDSWORTH - E' preciso que cessem
êsses acintes á Assembléia.
O ,sR. CAMPOS DO .AMARAL - E, por isso, essas restrições mal postas, mal conduzidas, mal orientadas, devem
cessar.
Não é possível que a cenSUra á imprensa vá ao cúmulo
ao ridículo de pretender cercear a publicidade do que dizemos nesta Casa. Cretinos são êsses funcionários, que imaginam diminuir a fôrça do nosso pensamento, l'iscando a lapis bicolor, na redação de alguns jornai-s, aquilo que o "Diário
da Assembléia Naciona1" publica na íntegra, isto é, a nossa
opinião. (Muito bem).
Fazendo questão de que tudo quanto digo como representante do povo, tudo quanto dizem os dignos representa~
tes lia nação brasileira, chegue a todos os pontos do paIS,
esclarecendo e orientando a opinião púbUca, l1'equeiro a Vossa
Ex., Sr. Presidente, respeitosamente, proV'idencie jU!lto ao
Sr. Ministro da Justiça, afim de (lue, toman~o conheclme~to
do ,abuso praticado pelos censOres que. mutllaram meu diScurso e de outros colegas, mande verificar o grau de capacidade' individual e moral daqueles elementos e ponha a censura no lugar em que deve fic3Ir, imprimindo-lhe o cara ter

-

208-

que deve ter, de, apenas, cerceadora de abusos, evitadora de
excessos, de paixões mal justificadas.
Solicito, Sr. Presidente, que V. Ex. tome em consideração êsse pedido, dando do caso conhecimento ao Govêrno
Provisório, a cuja. conta. ficam corr~ndo os absurdos praticados por funcionários tão mal escolhidos, certamente coloCados em tais lugares apenas para ganharem o pão, que não
merecem nêsse mistér. (Muito bem; muito bem).
Durante o l1iscurso do Sr. ,Campos do Amaral o Sr-. Pacheco de Oliveira, :1.0 Vice-Presidente,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Antônio Carlos, Presidente.
O Sr. Presidente - Serão tomadas em alto apreco as reclamações que acabam de ser formuladas. (Pausa.)
Em seguida, é aprovada a Ala da Sessão antecedente.
O Sr. Presidente -

Passa-se á leitura do Expediente.

O Sr. Tomaz L6bo (:1.0 Secretário) declara que não há
Expediente a ser lido.

E' lido o seguinte
REQUERIMENTO

N. 7 -

:1.934

Requeremos que· a AssembMia \Nacional Constituinte
faça constar na Ata de seus trabalhos um voto de pesar pelo
falecimento do ilustre paranáense Dr. João Perneta e bem
assim que seja mandado publicar no Diário da Assembléia.
Nacional o projeto de Constituicão que, sob o nome de "Contribuição Republicana", aquele culto estudioso de .nossa sociedade politica publicou em :1.931.
Sala. das sessões, 25 de Janeiro de i934. -

[dálio Sar-

demberg. - Antl1nio' Jorge. Machf.liUJ Lima. - Plínio Tourinho. - Lar:erda Pinto. - Waldemar Reikdal.

Justificação

o Dr. João Perneta, uma das mais brilhantes inteligências e um dos bomens mais cultos do Paraná, iJCUPOU
durante toda a sua. vida devotada ao serviço público e ao
hem da humanidade, cuja religião pI'oíessava, os mais destacados postos da administração e. da polftica de seu Estad()
e do País. Repúbli.cano sem ja«;a, bateu-se sempre pela perfeição do regime, participa.ndc de todas as campanhas liberais que· agitaram o País, ás quais emprestou sempre o brilho de sua inteligência e a energia de suas atitudes. O desassombro com que sempre pugnou nas primei,ras linhas das
reivindicações repúbli.eanas, valeu-lhe um largo ostrascismo
do qual o foi tirar a Revolução de 30 para investi-lo naa
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funções de Secretario do Interior e Justiça, tendo nesta ocasião a oportunidade de, por duas vezes, ocupar a Interventoria do Estado.
Deputado estadual de 1902 até 1915, consecutivamente,
sendo durante todo este periodo o relator da Comissão de
Finanças, é eleito em 1935 para Camara Federal onde permaneceu até 1920, apresentando então nas divel'sas comissões que integrou (Obras Públicas, Fazenda, Código Civil
e Legislação Social) importantes pareceres e projetos dos
quais cumpre destacar o relativo á organização do Trabalho,
formulado em 1917.
A par da figura do político e do estadista é mistér focalizar a do prof-essor emérito que fez da catedra superiormente exercida IU Faculdade de Engenharia do Paraná,
faculdade da qual foi um dos fudadores, um verdadeiro
apostolado, a cujo serviço se dedicou durante largo período
de sua vida.
Incansável lidador publicou uma série de trabalhos d~
alto valor f.ilosófico entre os quais "A Idade Moderna", publicada em 1903, "Os dois Apóstolos" em 1929, e a "Contribuição Republicana" (projeto de Constituição) em 1931.
Tranquilo e venerado pelo povo de sua terra -encerrou
a sua vida de varão republicano sob a consternação geral.
deixando porém a iluminar-lhe a nwmória a tradição d:'
uma vida austé.'ae digna, dedicada á Patria que serviu com
inexcedível lealdade, seja na vida pública modelando as
nórmas políticas e jurídicas de sua legislação, seja no magistério, plasmando rigidamente
caráter de sua mocídad~.

°

Sala das Sessões, em data supra. -

ldálio Sardemberu.

(Junto. 1 exemnlar da obra "Contribl1!cão R~PlJblicana".)
.
O Sr. Presidente - Acaba de ser lido um requerimento
dos nobres Deputados pelo Estado do Paraná, no qual exif'tem duas partes para ser consideradas: a primeira é DO
sentido de um voto de pezar pelo falecimento do ex-Deputado Sr. João Perneta; a segünda, para que seja publicado)
. no Diário da Assembléia Nacional o projeto de Constituição)
de autoria dêsse saudoso parlamentar.
Nos têrmos do Regimento, devo pôr a votog, imediat:1mente, a primeira parte do requerimento, ficando a segunda
para ser incluída na Ordem do dia de amanhã.
Os senhores que aprovam seja inserto, na Ata de hoje,
um pezar peto falecimento do ex-Deputado Sr. João Perneta queiram levantar-se. (Pausa.)
Foi aprovado.
Quanto á segunda parte do requerimento n. 7, de 1931,.
fica encerrada a discussão e adiada a votacão.

5
Tem a palavrà ·0 Sr. AlofsioFilho,
inscrito na hora· do Expediente.

primeiro

orador

O Sr. Aloisio' Filho· -;- .Sr. Presidente, há docu::lentos
que, pela autoridade, de que se revestem,. 'pela lógica da sua
VOLU,ME VII

14
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argumentação e pela elegancia dos seus conceitos merecem
ser dem~r.adamente lidos e pensados pelo País e' pelos que
aqui estão trabalhando pela sua reconstitucionalização.
E' documento dêsse quilate a carta recentemel1te endereçada do ex.ílio pelo ex-Ministro das Relações Exteriores
SI" • Otávio Mangabeira, ao nosso digno colega e eminent~
brasileiro, Sr. Raul Fernandes.
Diriam alguns diminuida a autoridade de quem subscreve êsse depoimento, pela sua condição de auxiliar dI)
Govêrno deposto em 1930. Mas, nesta questão de autoridade para opinar, sôbre os homens e fatos do passado, como do
presente, é difícil, se não impossível, estabelecer-se um critério seguro.
Na Sessão de sábado último, o nobre Deputado, SI". Giieno Amado, da bancada do Pártido Social Democrático da
Bafa, teve oportunidade, por entre expressões do mais incendido e ardente entusiasmo pela personalidade de político
e de militar do atual Ministro da Guerra, de lêr, para que
constasse dos Anais da Constituinte, a entrevista por S. Ex.
dada aos jornais desta Capital, ao assumir aquela pasta.
Ninguém discutirá a autoridade moral e a alta responsabilidade ~o Sr. General Góes Monteiro. Pois bem: éS .. Ex.,
mesmo, o primeiro a reconhecer, nessa entrevista, que "os
abjetivos da Revolução de 30, de fortalecer, ao máximo, o
espírito de nacionalidade, de regular ti. vida. econômica. '1<)
país, r-efundir as instituicões do Estado ~ sanear a administração pública, - não foram, infelizmente, atingidos. E,
mais adiante, o ilustre militar, que o 81'. Deputado Gileno
Am!Ulo consagra "um sociólogo e político de larga visão, cuja
personalidade assume, neste momento, atormentado da vida
nacional" relevo inconfundível, pr-ecisamenle pela coragem
pessoal com que S1J5~nta suas opiniões, sempre claras ê
nítidas", afirma que a Revolução não criou o seu partido:
"ao contrário, embota pregando a necessidade de partidos, 05
condutores da política' revolucionária empenharam-se, nãc
em criá-los, mas em absorver os velhos, como se faz no
foot-ball profissional, com os jogadores afamados dos clubes
adversários. "
Dentro dessa observação do ilustre Genera.l, diriamos
muito bem do Sr. Otavio Mangabeira, que é homem que não
mudou de club.
Mas a verdade, senhores, e que nessa carta a. que me
refiro, como na carta que a motivou, subscrita pelo senhor
Deputado Raul Fernandes vemos dois homens da maior responsabilidade na vida pólítica do país, pejas tradições do
'SeU talento e do seu carater, colocados em pontos de vista
opostos, discutindo com a maior serenidad-e. como homens
educados que são, questões de interesse fundamenta~ para a
vida da nação e discutindo acima de quaisquer paIxões ou
sentimentos partidários.,
. .
É' em homenagem, sobr-etudo, á superIorIdade com que
os Srs. Otavio Mangabeira e Raul Fernandes divergem a,
divergindo, encaram' homens e fatos que importam, de perto,
aos trabalhos constitucionais, que vou .••
O SR. ACÚRClO TÔRRZS - Feliz daNação onde os homens
podem entender-se assim.
O SR. ÂlIBLAROO MARINBO - E louvável o momento que
"permite se entendam assim os homens.
ti

...."... 21:1. ...,..

O SR. ALOíSIO FILHO - ... proceder á leitura dêsse'5
documentos, para que fiquem constando da Ata.
O Sr. Otávio Mangabeira dirigiu, de Paris em novembro último, ao Sr. Deputado Raul Ferna~des esta
carta:
"Meu. caro e eminente amigo Dr. Raul Fernandes: - Respeitador, como sou, da opinião alheia e
reconhecendo, assim, a todos, o direito de sentir'ou
pensar como melhor lhes pareça, nada me animaria a
articular, relativamente ao discurso com que V. Ex.
saudou, a :15 de Novembro, o Chefe do Govêrno Provisório, ·se nêle não encontrasse estas palavras: "Estou
certo de que neste conceito os primeiros q~e me hão
de aplaudir e acompanhar são justamente aqueles que
não comungam nas idéias do govêrno, porquê foram os mais diretamente beneficiados pela lealdade e
correção com que a Revolução de Outubro se desempenhou d~sse grave dever cívico".
Não tenho procuração para falar em nome dos que.
na frase de V. Ex., "não comungam nas idéias. do govêrno". Se é evidente, porém, que a ref~rência se
aplica aos adversários da situação, nem por ser entre
êles o menos autorizado, me considero menos no dever de varrer a minha testada, opondo embargos a
uma afirmação, que não deve passar em julgado, 50;"
bretudo, emitida. em um tal momento, por um homem
de responsabilidade, como é vossa excelência.
As duas benemerências atribuídas ao GovêrnoProvisório, é que, a seu modo de ver, o recomendam á
gratidão do país, senão mesmo á dos seus adversários, foram a de Íier promovido a reunião ua Constituinte e a de haver Presidido a eleições "puras e lisas", como "não há exemplo em nossa história de :107
anos de regime representativo, se não remontarmos
aos remetos tempos em que o gabinete Saraiva fez,
com o mesmo exito, experiência análoga."
Contesto. Mas, se a sua bondade me permite, VOu
adiante. Protesw. Protesto ~m nome da verdade histórica.
Houve revoluções, em :1930, em vários países sulamericanos; Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, PerÚ.
Nenhum precisou de mais de um ano para reentrar na
ordem ·l-egal, ou para pôr no lugar da ditadura deposta a legalidade restaurada. Só o Brasil,que cer.,.
tamente não era, entre as democracias da América, a
demais apagadas tardicões, ou, portanto, s. de menores compromissos, deu ao continente o espectáculo de
necessitar· de mais de três anos para que pudesse reunir a sua Constituinte. Só o Brasil passou pelo desgosto de ver derramado o sangue dos seus filhos pela
causa da volta do país ao primado da lei.
Não é mistér, porélIl, que recorramos a exemplo,;
de outros povos. Mesmo na nossa Pái.ria, quando se
fundou a RepUblica - não obstante se tratar da su~
stituição de um regÍIne que, jâ havia mais de melO
século. vinha funcionando no' país, por outro que lhe
era até ·então absolutamente desconhecido - quinze
mêses bast&l'am aos homens do govêrno provisório -
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Barbosa, Quintino Bocaiuva, Benjamin Constant, Floriano Peixoto, Campos Sales, Francisco Blicério, Wandenkolk, Aristides Lobo, Demétrio Ribeiro - para cobrir o percurso que, iniciado a 15 de Novembro de
1889, tinha o seu têrmo, com a promulgação da Constuição Federal, a 24 de Fevereiro de 1891.
:tJ:sse conselheiro Saraiva, a quem V. Ex. alúde,
citando a lei que lhe celebra o nome, ninguem melhor e mais dignamente havia servido ao Império.
Pois Leve o povo baíano a glória de elege-lo para a
Constituinte da República. Não passou pela cabeça dos
instituidores do regime cassar os direitos políticos aos
homens públicos da Monarquia.
.
Hoje, depois de três anos de autoridade discricionária, estabelecida a pretexto de que eram poucas as
liberdades políticas, prepara-se· a .constituinte em
plena treva. A imprensa, sob censura, como nunca, jamais o esteve tanto. Os comícios, proibidos. Exiladoa
na maior parte, á época da eleição, os chefes políticos
adversários da situação dominante, feridos todos, indistintamente, pela. suspensão de direitos, a principiar
pelo mais velho - An.f.õnio Augusto Borges de Medeiros - aquele sob cuja direi;ão, até, inelusíve, o movimento de Outubro, se desenvolveu toda a carreira do
chefe do govêrno provisório, e que, longe da terra Datál, a culpa. que ainda hoje expia. é só a. de ter
escrito, aos setenta. anos de idade, por honra das tradições de civismo e de bravura do Rio Grande do Sul,
a pagina. quiçá mais brilha.nte da sua. grande e honrada
vida pública.
Até, por assim dizer, ás vesperas dopl~ifJ), suspenderam-se direitos políticos a candidatos já apresentados. O Sr. Costa Rêgo, a caminho de Alagoas, onde
vai pleitear a eleição, é detido no Recife. Nos direitos
políticos suspensos, o que se suspendia sobretudo e1"1
o exercicio pelo -povo de uma prerogativa capital,
qual seja ada livre escolha dos seus representantes,
máxime tratando-se, no caso, da Assembléia destinada
a exercer () poder constituinte.
Pode V. Ex. avaliar qual terá sido a surpresa
para não dizer () desencanto, com que vejo a. eleições
de tal ordem - que nem foram em rigôr, el~ições,
porque eleição, no fundo, é julgamento, e julgamento
não pode haver sem debate - um brasileiro de alta
qualidade, como é V. Ex., taxar de "lisas e puras"
quando a verdade é que, ·sómente em parte. rerá tido
razão V. Ex.: é quando diz que, em toda a nossa
história, que já vai por mais de um século de regim~
representativo, nunca houve eleições assim... Nunca
se praticaram tais processos de amoralidade eleitoral.
O ilogismo tem também ,sua lógica. Por mais
que se procure atenuar, com explicações a propósi·to,
o inesplicável do fato, não coube a nenhum dos seus
membros a "leaderança" da Constituinte, mas a um
()rgão do poder executivo, nem sequer c ministro da
. Justiça, mas outro mais expressivo da. autoridade di~
Latorial.
..
.
Divulga-se, por outro Indo, de antemão, que a
Constituinte elegerá Presidente da: RepúbliCa.. o Chefe
do Govêl'Ilo Provisó:::-io. Chegou a ser publicado, não
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sei se com fundamento, que o Minislrot:ias Relações
Exterior declarara a um orgão da imprensa platina
que o Chéfe do Govêrno Provisório retribuiria a vi~
sita -do Presidente argentino l()go que fosse eleito pela
ConsLituir.te.
A não intervenção do Presidente na escolha do
sucessor foi uma bandeira da revolução. O Chefe
do Govêrno Provis6rio é hoje candidato de si mesmo
á sucessão de si próprio, não comparecendo em campo
raso, face a face dos seus adv,ersários, paX'a subme·ter-se ao voto livre dos seus compatriotas, como esta~
ria nos. compromissos morais do movimento de Outubro, mas sufragado por uma Assembléia que foi
. eleita sob as restrições por êle mesmo impostas, em
-seu beIfeficio pessoal, e que lamentavelment~ corrompera rr., nas Sll.as pr6prias origens, a nova ordem jurídica, em via de instituir-se.
Afa,slado, há três anos, do Brasil, pode ser que
não veja com clareza a atualidade nacional, ou ponha,
nas minhas palavras, uma certa expressão de pessimismo, no qual entre, por muito, a nostalgia, que
não deixa de ser um reflexo do amor que ~e tem á
Pátria.
Tomo, de Jacques Vanville, o último dos seus livros - "Histoire des deux peuples" - e lá encontrlJ
narrado, á pagina 42, que Carlos IV, já lá se vão alguns
sécul05, imaginou simploriamente que, para dar tranquilidade á Alemanha. seria bastante atribuir-lhe
uma Carta, f 0551; como fosse. tIm historiador dos nússos dias' escreve a seu respeito: "~le legalizou a
&,nftrquia e chamou a isso fazer uma Constituição".
Releio, pausadamente, período por período, a sua
oração de 15 .de Novembro, e me pergunto a mim
mesmo se o subconciente, tão em voga, terá atuado
em seu espirito, no momento em que V. Ex., depois
de referir-se aos ditadores que organizam a autocracia,alude aos "que tergiversa.m, adiam, e, por fim,
fraudam a .manifestação da opinião pública, para obter
a ratificação do movimento de f6rça de que nasceram."
E, mergulhado na meditação sôbre .o nosso país e
os seus destinos, volvo-me para o Cristo Redentor, e
dêle espero que, vendo, do alto do Corcovado, uma terra
tão linda e tão boa, há de ter pena de n6s, da nossa
inexperiência, da nossa incapacidade, em suma, das
nossas fraquezas, e, se afinal é forçoso que, por culpa
dos nossos pecados, ainda no~ guarde o presente algumas vicissitudes, há de. preservar-nos o futuro,
abrindo os braços a gerações mais felizes.
Na carta que ora lhe escrevo, tenha V. Ex., além
do mais, quaisquer que possam ser as divergências por
que nos distanciemos, um testemunho do inalterável
apreço do sim velho amigo e admirador. - Octavio
Manyabeira. - Paris, 27 de Novembro de 1933."
Em resposta, o Deputado Raul Fernandes escreveu a
seguinte . carta aberta ao Sr. Otávio Mangabeira:
iRio de Janeiro', 23 de Dezembro de 1933.- Prezado amigo, ])Ir. Otávio Mangabeira. - Sua carta de 27
. de Novembro, portadora de seu protesto contra cecta
passagem do discurso com que saudei o Chefe do Go-

..... 2:f.4 -

vêrno Provisório. na abertura da Assembléia Nacional
Constituinte, ao mesmo tempo que chegava ás minhas
mã~s, circu!ava amplamente em cópias remetidas de
ParIS a VáX:I~S pessoas, a9ui e nos Estados, e logo teve
larga publICIdade pela Imprensa em Minas, em São
Paulo, nesta Capital, no Estado do Rio de Janeiro e
provavelmente alhures.
Praticamente. V. Ex. me hourou com uma carta
aberta. Valho-me, pois, do mesmo meio para lhe transmitir, respeitosamente, esta z'esposta.
F·alando do modo como a Revolução de Outubro se
desobrigou do dever de entregar á Nação a reconstrução constitucional da República, eu me declarei convencido de que os próprios adversários do Govêrno
Provisório me aplaudiriam no elogio á "correção" e á
"lealdade" com que êle procedeu nesse passo, pois que
de uma e outra tinham sido os beneficiários diretos.
E' na qualidade de adversário do govêrno que
V. Ex. desautoriza essa afirmação. Está V. Ex. no
seu direito, e só me cumpriria registrar essa atitude
se V. Ex. não procurasse justificá-Ia por considerações estrauhas áquele louvor, ou quando pertinentes á
motivação dele, infundadas.
E' assim que, ao contrário do que dá a entender
o seu protesto, em nenhum tópico daquele discurso é
gabado o Chefe do Govêrno Provisório por haver promovido a reunião da Constituinte, ato êste que V. Ex••
taxa de excessivamente procrastinado, comparando os
tres anos de espera, a que fomos submetidos, com a relativa celeridade da convoca~ão de outras Constituintes
no Brasil mesmo, e em vários países sul-americanos.
Sendo dever comezinbo .do govêrno revolucicm~
rio restabelecera regime legal, não me passou pela
cabeça elogiá-lo por· motivo da reunião de tal assembléia, tornando-se ociôso discutir com V. Ex. se três
anos foram um prazo excessivo 011 adequado ás circunstancias, isto é,· se· nas eondicões em que se encontrava o paIs havia possibilidade de convocar mais cedo,
e r.om exilo, a Assembléia Constituinte.
Encareci. isto sim, a lisura das eleições, graças ao
processo eleitoral instituido, segundo o qual todas as
operações do pleito- desde a qualificação dos eleitores até a verilficação dos poderes - foram confiadas a
tribunais independentes.
.
Argúe V. Ex. que as eleições se fizeram sob a censura da imprensa, cerceada a propaganda e impedida
mesmo no caso que V. Ex. refere, estando muitos chefes políticos exilados OU inelegíveis pela suspensão de
seus direitos políticos.
Pessoalmente ou através do partido fluminense a
que pertenço. não tenho a menor responsabilidade na
política do· govêrno provisório. Mas peço vênia. para
ponderar que a censura da imprensa, muito mais frouxa sob o govêl"no ditatorial do que a dos sítios constitucionais da República velha, não limitou a prOpaganda eleitoral; e que o impedimento oposto por autoridade de Alagoas á viagem de Costa Rêgo á sua terra
durante a campanhaeleitora·l, foi um ato l'epreensível sob todos os pontos de vista, mas, por isso mesmo, ficou. i30lado, sem encontrar imitadores.
Se. p.ro verdnde, até Outubro de 1930, o exílio no
estrangeiro, por V. Ex. exprobado á revoluçiío, não ti-
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nha. outros p~ecedentes senão os de 1889, que atingipelo b.amf!lento,. ou pelo desterro-, a Famílía ImperIal, o nobIlíssImo 'VIsconde. de Ouro Preto, seu h'mão
Carlos Afonso e o 'ConselheIro Silveira Martins, é porquê os vencidos nas lutas civis só não ficavam enca.rcerados pelo govêrno, nas prisões do Estado quando sofriam o degredo em paragens inhospitas ou em ilhas
deshabitadas ,
Para "ganhar" um exílio fóra das fronteiras, penoso mas confortável, eles deviam arriscar a vida em
evasões perigosas, como, entre outros, foi o caso de J,
E. de Macedo Soares.
O exflio impediu certamente a algumas pessoas a
participação nas eleições, e a suspensão dos direitos
políticos feriu a outras com a inelegibilidade. Mas antes da Revolução a proscrição não atingia \Sómente alguns ciçladãos, pois fulminava, em mll§sa, os partidos
adversos aos govêrnos, excluilliio-os da representação
política pela fraude eleitoral ou pelo arbítrio no reconhecimento de poderes.
. .
Compare V. Ex. a Assembléia Constituinte com
qualquer das legislaturas ordinárias nos últimos anos
anteriores á Revolução e não encontrará em nenhuma
destas a generalizada representação de partidos independentes, ou oposicionistas, que se encootra naquela.
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso,
Distrito Federal, Rio de Janeiro, Espirito Santo,
Bala, ~ergipe, Pernambuco, Piam, Maranhão, tem represent.antes filiados a partidos em oposição ao govêrno do centro ou do Estado. O Rio Grande do Norte,
entre quatro Deputado elegeu três oposicionistas. São
Paulo, em combate aberto contra v interventor, elegeu 18. No Ceará, a Liga Católica fez quasi a metade
da representação, e no Estado do Rio de Janeiro, afóra
um oposicionista eleito, 05 demais mandatos se repartiram entre três partidos locais, mantida pelo interventor a mais exemplar neutralidade.
A lei eleitoral decretada pelo Govêrno Provisório
e executada por êle e pelos tribunais com o maior escrúpulo, permitiu a anulação total ou' parcial das eleições quando viciadas por fraude ou ilegalidade, realizando-se outras cujo resultado modificou a composiCão de certas bancadas. (Minas Geraes, Espirito Santo,
Santa CaLari-na, Mato Grosso, etc.) Ela acabou com o
escandalo dos reconhecimentos de poderes por C1'itério político, entregando essa função, em última instan~ia, ao f:.uperior Tribunal Eleitoral.
Foi por isso que os correligionários de V. Ex.
Deputados á Assembléia, tendo a percepção próxima
e direta - não remota e de segunda mão - da atualidade brasileira, não me desautorizaram com qualquer protesto análogo ao que V. Ex. me opõe.
Ainda que infundado, êle não me surpreendeu,
dado que V. Ex. vem 'Se revelando o mais pugna;/;
eontendor da revolução entre quantos ela encontrou
'DOS altos postas da política bra-sileira.
Entretanto.
pela largueza e generosidade do seu culto espírito,
V. Ex, é, entre eles, o menos qualificado para. preferir o passado aO presente...
V. Ex. voltará ao convívio dos seus patrícios.
Voltará brevemente para servir a Baía e o Bra-si! com
~m

-2:16-

a sua esplêndida vocação política. Tomará, então, o
partidoque'lhe aprouver. Se fOr o da. oposição ás instituições que a Revolução está construi,ndo, experimentará as garantias de representação lealmente organizadas pelo Código Eleitora! decretado pelo Govêrno Provisório.
Recordando-se, nessa ocasião, do me'.., elogio,
agora tão veementemente impugnado, verá que êle
foi tão justo quanto sincero, e que, na realidade, como
V. Ex. mesmo suspeita e tão belamente escreveu,
afastado, há três anos, -do Brasil, não viu "com clareza
a atualidade nacional" e poz nas suas palavras, "uma
certa expressão- de pessimismo na qual entra, por
muito, a nostalgia, que não deixa de ser um reflexo
do amor que l;e tem á Patria."
Agradeco o testemunho do seu apreço, retribuindo- com a efusão da velha amizade e admiração com
que permaneço de V. Ex. aW., venro. e obro. - Raul
Fernandes."
A essa carta, respondeu recentemente o Sr. Otávio Mangabeira nos sp.guintes têrmos:

"Meu caro e eminente amigo Dr. Raul Fernandes:
Não creia me anime o propósito de entreter com
V. Ex. uma polêmica. Já, entretanto, que me deu a
honra de tomar em consideração a minha carta, datada de 2i de Novembro, não leve senão á conta de
reciprocidade no apreço as observações que me sugere a sua .prezada resposta, cujo recebimento acuso.
Dir-se-ia, a julgar pelas suas primeiras palavras,
que V. Ex. estranhou o fato de que minha dita carta, ao mesmo tempo que lhe chegava ás mãos, "circulava amplamente em cópias, remetidas de Paris, a
várias pessoas, e logo f.P.ve larga publicidade pela imprensa em Minas, em' São Paulo, nessa Capital, no
Estado do Rio de Janeiro, e provalmente alhures".
Para que não pareça a ninguem, muito menos a
V. Ex. que eu tenha acaso incorrido em qualquer
falta, por mínima que fosse, apresso-me em deixar
~sclarccido que, remetendo-lhe a carta, dela enviei
duas cópias, uma para aí, outra para a Bafa, e tomei
providOncias no sentido de que, urna vez entregue o
documento ao seu destinatário, tivesse divulgação.
Absurdo seria admitir que uma carta do gênero
daquela não se destin:lSse á publicidade. A correspondência epistolar enLrehomens públicos, em casos
cemo o de que nos ocupamos, e sobretudo em momentos como o que temos todos o infortúnio de ainda
~travessar,_foi sempre um recurso idOneo, ainda nos
meios mais cultos ou mais civilizados, par::. a elucidação dos episódios da atualidade poiítica, não sendo
para esquecer, que, no circulo dos que colaboram
com a situa<:,ão atual,é, não há dúvida. V. Ex. um daqtleles com os quais se pode a gente dar ao luxo de
trocar impressões publicamente. Assim, portanto, a
única re~salva, que a polidez oua ética me impunham, seria evidentemente a de que a carta s6 fosse
publicada depois que V. Ex. a tivesse recepido. Foi
f

-

217-

precisamente o que ocorreu . Já da sua resposta,
aliás, ao que não farei reparo algum, outros tiveram
as primícias, lendo-a, por toda parte, nos jornais, antes qUI:! houvesse chegado ao meu conhecimento.
Tinha eu atribuido a V. Ex. o exagero de creditar ao Chefe do Govêrno Provisório dois grandes
atos de benemerência, que o impunham, na sua frase,
á gratidão do país, principalmente á dos adversarios
. do referido govêrno, quais o de ter promovido a reunifí.O da Constituinte e o de haver presidido a elei<:ões como outras nunca tivemos tão "lisas" e tão
"puras". V. Ex. esclarece, no tocante ao primeiro
dos dois atos, que, "sendo dever comezinho do governo revolucionário restabelecer o regimen legal,
não lhe passou pela cabeca elogiá-lo por motivo da
reunião de tal assembléia". Permita-me V. Ex. que
me exPlique. Eu acreditãra que nas palavras - "Ela
é criação vossa" - com que V. Ex., depois de pintar com as cOres mais brilhantes o quadro da assembléia reunida, SP. dirigia, saudando-o, ao Chefe
do Governo Provi5ório, estava contido o elogio. Ninguém, porém, reconheço, melhor que V. Ex., pode
interpretar seu pensamento. Registro, pois, de bom
grado, a retificação que me oferece. Nem ela deixa
de ser de alguma utilidade.
Parece-lhe ocioso debater se três anos foram de
mais para a reunião da Constituinte. A mim não se
me afigura tão ocioso assim, tratando-se, como se
trata, de assunto a que se prende, com todos os illU,resses, a dignidade do país. Citei o exemplo de todas,
sem exceção de nenhuma, todas as nações americanas, que sofreram. revoluções á mesma época, e o caso do Brasil em 89. Teria agora a acrescentar o de
Cuba, mais sacudida ou convulsionada, incomparavelmente, que o Brasil, e cujo govêrno dIscricionário
já se sentiu no dever de prestar satisfações á soheránia da nacão, anunciando eleições para a reprl:!sentação nacional, e afirmando que, no máximo, até
Maio, terá deixado o poder. Porquê, de fato, o poder,
que se perpetúa pela fôrlja, só se há de exercer com
deshonra, que outra não há mais profunda que a de
trair á Pátria. Meu velho e prezado amigo. Nada
mais arriscado ou mais precário que a defesa das
causas ingratas. Os patrOnos mais ilustres, os mais
experimentados, os mais cáutos, não se livram de incorrer, quando entram por semelhantes arraiais, na.
prática do qUfl se chama vulgarmente a advocacia do
Diabo. V. Ex. há de convir comigo: desgra<:ado daquele, homem, ou governo, que precise de três anos
para dar cumprimento a um "dever comezinho"l
Se, ao primeiro dos dois elogios, acima rememorados, V. Ex. recusa a sua paternidade, por considerá-lo des~abido, reafirma, entretanto, o segundo,
e com tanto maior insuspcição, quanto põe em relevo, desde logo, quP. "perssoalmente, ou at.ravés do partido fIl1minensp- a que pertence, não tem a menor
responsabilidade na política do Govêrno Provisório".
Vasto era talvez o campo que na minha carta se
esbocava. Preferiu V. Ex. isolar, do. conjunl.o, um
dos aspectos - o do processo eleitoral em si mes-
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mo - e desce então a detalhe~, ou se externa em
juízos e confrontos, que devo considerar.
,Sustento que, a 3 de Maio, não houve eleição no
Brasil. Houve um simúlacro de eleição. Assumiu
êle as proporções de um escarneo, quando se tem em
vista que foi obra de uma situação que resultou do
convulsionamento do país, em nome precisamente de
reivindicações eleitorais. Não havia, no Brasil, a 3
de Maio, liberdade de imprensa, ou de tribuna. Como não há ainda hoje. Á pr6pria data da carta, com
que V. Ex. me responde, ou alguns dias antes, um
dos jornais do Rio de Janeiro, a que é ligada sabidamente uma das personalidades principais do movimento de Outubro, via suspensa pelo govêrno a sua
circulação e detido o seu c1iretor, na Capital da República, reunida a Constituinte. a que pertence, como
um dos seus membros, a referida personalidade.
Não bastou, entretant.o, ao govêrno já entregue
todo o país, de norte a sul, a chefes ou governantes,
por êle nomeados, por êle demissíveis "ad nutun",
levar a tais extremos a opressão das libet'dades a
que me refiro. Tão pouco lhe' bastou, a êle, ao govêrno, que os oposicionistas mais notórios, ou de
maiores responsabilida,des, estivessem, no momento,
expatriados. Foi adeante. Quiz mais. Suspendeu os
direitos políticos aos seus adversários, a muitos nominalmente, reservando-se, porém, a autoridade para
cassa-los como quizesse e entendesse, á medida que
fosse preciso, dosando praticamf'nte o emprego da
violência, conforme as necessidades da preservação
do seu arbítrio. Cassou-os no pr6prio Estado do
Chefe do Govêrno Pr6vis6rio, a candidatos já apresentado e ás vésperas do pleito.
Não sou bacharel fo~mado, senão ~m ciências outras que não a do direito V. Ex. é um consumado
jurista. Sab_El portanto, sabe melhor do que eu. sabe
que em tais condições, que são na realidade as que
se verificaram, não houve, porquê não pode ter havido, o que se chama eleição. PerdOe-me. Não seria
admissivel que, 'abstraindo de tais circunsúmcias,
preponderantes na hipotése, ou simulando esquecêlas no seu exato significado, jurídico e moral, se pretendesse ajuizar da eleição pelo simples exame dos
textos do seu regulamento, ou do modo por que se
paz em prática o respectivo processo, tanto mais calmo, tanto mais festivo, quanto mais suprimida pela
f6rca uma ens partes na luta, que assim deixou de
travar-se.
.
Tão inexperto, ou inadvertido, não será, provavelmfmte, o Chefe do Govêrno Provisório, a ponto de
não ter compreendido que a eleição da Assembéia
Nacional seria a maior das oportunidades que se lhe
poderiam oferecer para de fato pacificar o pais, assegurando as franquias dentro das quais a nac;ão, só
ela soiJel'ana, pudesse escolher livremente o,s seus
representantes, sem as restrições de toda a ordem,
que a reduziram e a anularam. Se a êsse, que era o
caminho regular, do mais estrito bom senso, preferiu
o da exclusão, mas exclusão por decreto, de quantos
adversários lhe hajam. caído no index, afóra tudo o
mais que observamos, é que teve razões, e razões for-
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tes, para incidir conscientemente no êrro. É porquê
estava seguro, absolutamente seguro, de que, em um
pleito que se efetuasse com relativa regularidade,
nunca lhe seria favorável, na altura dos seus desejos,
o pronunciamento das urnas. É porquê nutria o propósito de acompanhar, passo a passo, a formação da
assembléia, de modo a garantir-se de antemão com.
a certeza do seu voto para a permanência no poder,
subtraída ao povo brasileiro a grande prerrogativa,
que êle vem exer.:endo há quarenta anos, de, por sufrágio direto, eleger o presidente. O cálculo aí está,
visibilíssimo, na sua simplicidade. Nada mais claro.
Nada mais translúcido. Se, porém, mesmo assim,
não der certo, não será a primeira vez que urna justiça imanente perturba planos e maquinações, ainda
os mais finamente arquitetados. Restaria, contudo,
em quelquer caso, verificar se a nação, outr'ora tão
sensfvel, perdeu de todo a sensibilidade.
Ora, que o arbítrio se exerça na sua plenitud6,
já é muito. Mas que se inculquem como beneméritos atos de tanta suballernidade, e ainda se convoqUe
o adversário para aplaudí-los de público, V.~.
concordará que é demais. Comparar semelhante!!
práticas com as que adotou no govêrno, ao .promover
a sua grande reforma, já nos fins do segundo reinado, o conselheiro José Antônio Saraiva, foi conf.ra
êste, uma profanação. Justo era que alguem, pela.
Baía, lhe desagravasse a mémoria. Há, é evidente, na
Constituinte, reprcl;cnt:lçõcs das mais dignas, sob
todos os pontos de vista, ou Deputados que seriam
eleitos, mesmo em eleições "lisas" e "puras", que
acaso se tivessem celebrado, tão notório o seu pt'~s
afgio nas circunscrições que representam _ Não infirma isso o meu conceito sObre o que se l>assou a 3 de
maio.
Será porém - tomando agora a q'.lestão onde
V. Ex. a colocou será porém que, de fato, o Código
Eleitoral, presentemente em vigor, tenha. as virtucies
miríficas, que V. Ex. lhe atribue, ou, ao menos, haja.
sido executado com uma lisura que mereça ence·
mios?
Conversemos um pouco sObre o assunto.
A entrega de certas funções eleitorais a membros do Poder Judiciário pode ter com efeito expressão na vigência dos regimes de poderes limitado~.
Na vigência, porém, de um regime, em que o Chefe
do Poder Eexecutivo se permitiu aposentar, exofficio, como poderia demitir, nada menos de cinco
Ministros do Supremo Tribunal, e consignou em decreto que ao Poder Judiciário falece conmpetência para
conhecer dos seus atos, não há os ..tribunais independentes" a que V. Ex. se refere. Sim. Porquê
pessoalmente dignos, que felizmente ainda os temo!!,
para que esteja observado o preceito da. independência da magistratura. Mistér se faz que as garantias clá.ssicas, sem as quais o juiz se converte, como
hoje está converttdo, em funcionário comum, lhe sejam devidamente asseguradas.
Falar, por conseguinte, em magistrados, com()
significação de independência, sob (1 ponto de vista.
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doutrinário, em uma situação como a atual, éemitfr
um conceito vasio.
Confesso lealmente a V. Ex. que não conheço
ainda bem a fundo o novo regulamento eleitoral. Ha
nêle, comtudo, uma disposição, que seria bastante,
a meu juízo, para fazê-lo o peor de quantos tenhamos tido. É aquela em virtude da quai - parece inverosímil - um mês depois da elei{\ão, procedida a
3 de Maio, não se lhe conhecia o resultado, mesmo
no Cjue tocava ao munícipio da Capital do país. A
publicidade imediata dos resultados eleitorais foi
sempre condição essencial á moralidade dos pleitos.
Uma regulamentação, um sistema, qne confia ás autoridades, sob o regime discricionário, durante semanas e meses. e longe das vistas, o que equivale
a dizer da fiscaliza cão dos eleitores, o transporte, por
montes e vales, em um país como o nosso, e, ap6s,
a guarda das urnas, onde estão recolhidas as cédul~
que ainda vão ser apuradas, é efetivam(!nte dess~
coisas que, s6 vendo. 'Se pode acrp.ditar que houvessem tido algum dia realidade e exi~tência.
Afastado, no estrangeiro, não posso formar idéia
do modo como correu, na sua prática, O processC1 da
eleição da Assembléia Nacional, senão pelo que dizem
os que a assistiram, ou nela foram parte. Valioso é
para mim, por todos os motivos, o testemunho de
V. Ex. sObre o que ocorreu no seu Estado. Já outros
depoimentos, não menos autorizados, assinalam, até
mesmo na Capital da República, mas sobretudo em
outras regiões, anormalidades entre as quais a, desde logo ·prevista, da substituição, mansa e pacífica,
do conteúdo das urnas. Aliás, o meu ponto de vista
mantem a preliminar de que pouco importava no
caso a regularidade do processo, uma vez que êste
havia perdido, por todo um conjunto sistematizado
de medidas de -exceção, de que se fez preceder, ou
sob as quais se veiu a efetuar o seu verdadeiro caráter de meio pr6prio a ser por êle expressa a vontade da Nação. Não seja demais insistir. Cogitava-se,
na espécie, de eleger uma Assembléia que vai dar
ao país o seu regime. Foi a pretexto de aperfeiçoar
a garantia das liberdades polít.icas que se tomou a
responsabilidade de lanear o país ás incertezas de
um movimento revolucionário.
Compara V. Ex., e convida-me a acompanhá-lo
no confronto, a atual Constituinte com as últimas
camaras republicanas, para o fim de alegar que,
atualmente, há delegações variadas, ou de oposição,
ou independentes, entre as quais não· se esquece de
arrolar 18 entre 22 representantes paulistas. Não
sei qual o número de constituintes em atitude franca
de combate á situação dominante. se é que alguem a
pode ter, sem limtiações excessivas, mesmo na Assembléia Nacional. O que sei é que, na Camara que
funcionava no Brasil, quando irrompeu o movnneuto de Outubro, bem mais numero~a era a corrente
de adversários rúbros do govêrno, sinão de revolucionários àeclarados, á frente dêles, e unánime, a representação riograndense. De duas uma, portanto:
ou o argumento é probante, c milita em favõr da antiga eamara, ou, se esta era condenáv(·l. n~o tem Vlf,-
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lôr o argumento. O Sr. J. E. de Macedo Soare~.
citado por V. Ex., e que então se achava detido, por
mandado judicial, escrpvia da prisão artigos assir.·:>,dos atacando com veemência o Presidente da República, sem que o bravo Diário Carioca houvesse de
passar pelos incômodos com os quais tem andado ás
voltas, hoje que recolhe as tempestades dos vent(ls
que ajudou a semear, na intenção de servir o país.
E o Sr. Getúlio Vargas, tendo de ler a sua plataforma, em nome da Aliança Liberal, fazia-o em um
grande comício na Esplanada do Castelo, isto é, na
praça pública, edificante espetáculo que se diria banido dos nossos usos e práticas, se não houve~sc,
para orgulho nosso. mantido o fogo sagrado '0 povo
de São Paulo, reduto invicto, inexpugnável, ctn. democracia brasileira.
Já é tempo, meu caro amigo, de pôr um têrmo
a essa burla, tão desacreditada ela se acha, que insinúa a separação, como compartimentos estanques.
entre o passado e o presente, procurando impingir
aquele como a éra dos abusos e êste como o reinado
da regeneração e do bom tom. Não creio sejam outros do que os meus os seus sentimentos no caso.
Teve, sim, o passado, muitos êrros, imensos, inume·
ráveis, ao longo das quatro decadas de instituicões
republicanas. Não os aplaudo. Não os advogo. Ma.:atire a primeira pedra quem, exercendo a ativi<:lade
pública, os não tiver cometido, ao menos por omissão. Não é menos verdade, porém, que o re~ime qUl!'
vai de 89 li 930 e exibe, por igu::.!, no seu ativo, a gloria de serviços memoráveis, aos quais se encontra
ligado o nome de brasileiro verdadeiramente benemeritos, que evidentemente não merecem, s6 porquê
não se acham no poder. ou porquê já faleceram, que
se faça cair sObre êles, ás vezes sacrilegamente, a
sombra da excomunhão. Contra isso é que me insurjo. Insurjo-me, porém, sobretudo, contra os olhos
que se fecham aos êrros, ainda mais graves, do presente, quando, bem mais que a dos governos extintos,
que em regra se não podem defender, o que interessa
precipuamente ao país é a ação dos que estejam no
momento a dirigir-lhe os destinos.
Passando sôbre o govêrno que foi depOsto a 24
de Outubro, vai V. Ex. reportar-se ao que chama,
na sua resposta, "os sítios constitucionais da República Velha. O ex!lio não é propriamente "confortável", como, pelo que vejo, lhe parece. Não nos entibia o animo. Quem sabe até se nos beneficia, do
ponto de vista moral. Aprimora-nos talvez o amor
da Pátria distante. Fico tranquiio, entretanto, dado
o grande bem que lhe desejo, na esperança de que
V. Ex. saberá sempre evitar a possibilidade de "ganhá-lo". Há nêle um aspecto a mais. O mil réis brasileiro, que valia três francos franceses, ao tempo
do "cambio vil", vale hoje, em realidade, mais ou
mec.os, a terça parte, ao tempo das finanças restauradas pela ditadura que se gaba de haver também
põsto em ordem,' não s6 a cHsciplina, mas a pr6pria
hierarquia, nas nossas fôrças armadas.
Relembrando V. Ex. os velhos. sitias constitucionais; reêorda-Ihes alguns dos incidentes, o degre-
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do "em paragens inhóspitas, ou ilhas deshabitadas",
as "evasões perigosas". Pois deixe então que lhe
conte: Manifestava, um certo dia, a Camara, o seu
apôio ao govêrno, em uma de tais emergências. Falavam, pelo órgão dos seus leaders, as diferentes baucadas. Proferi algumas palavras, discretas e comedidas, nas quais transpi:1recia o meu respeito pelos adversM'ios vencidbs. Levantou,-se um Deputado do
Rio Grande do Sul. Aparentemente moderado, caiu
entretanto de rijo sObre a revolucão e os seus autores, derramando-se no aplauso aos atos do govêrno
que a vencera. Já V. Ex. adivinhúu quem era o
Deputado. E' êle hoje nada menos que o chefe do
Govêrno Provisório. Mas, por essas e outras, é quo
digo. Sõbre essa triste comédia, que exibe o presenle
engalanado e florido, porquê o presenle é o govêrno,
onipotente, discricionário, e o passado coberto de andrajos, porquê o passado é o ostracismo, é tempo <1e
fazer baixar o pano.
Não sei como receba ou considere o tilulo que
me dá V. Ex., quando me apregOa o mais pugnaz dos
contendores da revolução, entre os que ela encontrou
ocupando os postos de govêrno. Seria mister que se
me esclarecesse. Que é a "revolução"? A que está
ela hoje reduzida? Em outros têrmos: quem lhe interpreta os propósitos, ou lhe representa os ideais?
Os que a propagaram ? Os que a fizeram? Os que lhe
asseguraram. política ou militarmente, a vitória?
Vejamos. Os chefes dos dois partidos do Rio Grande
do Sul, ao tempo do movimento: os Srs. Borges de
Medeiros e Raul Pila ? A figura central, que sobrevive, da ação em Minas Gerais: o Sr. Artur Bernardes? Os generais de 24 de Outubro: Augusto Tasso
Fragoso, João. de Deus Menna Barreto, na pessoa dos
seus sucessorés, Isaías de Noronha, José Mari,. Leite
de Castro, Pantaleão Teles Ferreira, Firmino Borba,
ou o então coronel Bertóldo Klinger? A tradição revolucionária, na sua figura de maior relevo: general
Izidoro Dias Lopes? Os tribunos, como o Sr. João
Neves, os jornalistas, como o Sr. Color e o Sr. Asz1l!
Chateaubriand, os comandantes civis, como o Sr. Luzardo? O Parlido Democrático de São Paulo, as fôrças que, no Distrito Federal, tiveram como expressão,
na Prefeitura, o Sr. Adolfo Bergamini, ou o Norte
da Aliança Liberal, com o Sr. Epitácio Pessoa, 011 o
Sr. J. J. Seabra, companheiro de Nilo Peçanha na
chapa da Reação Republicana?
Mas êstes, a bem dizer, na quasi totalidade, se
acham a esta hora proscritos, precisamente pelos
protestos que ergueram contra o govêrno revolucionário, passanào até do domínio das divergências pacíficas para o terreno das armas. Que vale, ante o
libelo que lavraram, com a mais expressiva das insuspeições, contra a ditadura vigente, a obscuridade
dos meus atos? Diga-me, porém, V.Ex. Quem é a
"revolução"? São êles, evidentemente a maioria, mas
8 imensa mpjoria dos leaders do movimento nas responsabilidades principais, ou o chefe do Govêrno
Provisório, com os que, por enquanto, ainda o
apoiam ?
V. Ex. me ha de fazer a justiça de recoIihecel"
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que não cito, nem tais fatos, nem tais nomes, por
5unples espírito de exploração política. Seria impróprio. Fi-lo para tornar assinalado que empregar,
já agora, entre nós, o têrmo "revolução", no sÊmtido
em que o faz V. Ex., é brincar com o adversário, é
em matéria de argumentação, o mesmo que seria,
por exemplo, na gíria de certa época, pretender "vender-lhe um bonde", é usar uma expressão que se
tornou inteiramente Oca, sem significado, sem alcance, por isso que, na vanguarda da oposição ao govêrno que ainda se alcunha de "revolucionário", se
encontram, salvo poucas exceções, todos os chefes ou
leaders do movimento de· outubro, civis e militares, e
o que sobrenada no poder, procurando agarrar-se, em
último caso, não digo ás táboas da lei, porém, á táboa da legalidade, antes que as ondas o engulam, é
o paradoxo de uma situação que, depois de nos ter
conduzido, at.ravés de três anos terríveis, a semelhantes extremos, nos aponta com o dedo o 116 qufl
ainda lhe falta - o da anarquia material em ~i própria para concluir sorridente: "Ou ela. ou eu. A
Constituinte que resolva." E ainda há quem lhe celebre a habilidade ...
Só um cego não verá por onde temos vindo, ao
que já temos chegado, para onde vamos indo, sem
que a oposição, todavia, esteja funcionando, e com o
país ás escuras. Que será quando as luzes se acenderem? '.rempo é, entretanto, que se acendam, que
a noite e o pesadelo já vão longos. Aos influente&,
que não aos a quem se negam até direitos políticos,
as conclusões a tirar. Faço os votos mais ardent.es
por que se mude de rumo, e ainda se encontre um
caminho. Nem há médico. por mais egoista, que não
estremeça de júbilo se vê desviado o curso a um grsve diaJPlóstico. ou a um pro~6stico sombrio.
Agradeço-Ihe os votos que faz pelo meu regresso
ao Brasil. Hei de regressar algum dia, Que espero
seja próximo. Irei sem licença. ou permissão de ninguém, porquê a ninguém reconheço - já o declarei,
há m<:ses, por escrito - autoridade para recusar a
nenhum cidadão brasileiro, por mais inútil Que seja,
o direito de viver e morrer na terra em que nasceu.
IrEli primeiro á Baía. Dela ausente, vai caminho de
oito anos, irei dobrar os joelhos aos pés dos seus altarp.s. Tanto mais melindrosas ou dificeis as situações se apresentem, tanto mais me reputo no dever
de persistir na atividade política. Se alguma coisa
profundamente desejo é a tranquilidade do Brasil,
pela cordura, pela tolerancia, pela fraternidade entro
os seus filhos, e que só creio possível. por honra da
nossa Pátria, hoje, como ontem, como sempre, no
regime franco e pleno do voto e da liberdade. Nesse
particular, considerações me ocorreriam, que sou
forçado a adiar para outra oportunidade, tão extensa
já vai esta.
Rp.levando-me ainda uma vez, conte sempre, sem
reservas, com todo o apreço e a mais sincera estima
do velho amigo e admirador. - (a.} Octamo Mangabeira.
Paris, iO de Janeiro de t9U."
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Eram essas, Sr. Presidente, as considerações que achei de
meu dever fazer hoje desta tribuna. (Muito bem; muito
bem.)

O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao Expediente.
Vai-se passar á Or'dem do dia. (Pausa.)
Comparecem mais os Srs.:
Antônio Carlos, Abel Chermont, Mário Chermont, Veiga
Cabral, Leando Pinheiro, Rodrigues Moreira, Agenor Monte,
Leão Sampaio, ]fígueiredo Rodrigues, Jeová Mota, Xavier de
Oliveira, Silva Leal. Martins Veras, Kerginaldo Cavalcanti,
Ferreira de Souza, Alberto RoseIli, Veloso Borges, Irenêo Joffily, Pereira Lira, Barreto Campelo, João Alberto, Agamemnon Magalhães, Souto Filho, Luiz Cedro, Solano da Cunha,
Mário Domingues, Arruda Camara, Augusto Cavalcanti, Jos~
Sá, Alde Sampaio, Osório Borba, Humberto Moura, Augusto
Leite, Deodato Maia. Clemeute Mariani. Magalhães Neto, Arlindo Leoni, Artur Neiva, Edgard Sanches, Alfredo Mascarenhas, Leoncio Galrão. Manuel Novais, Gileno Amado, Francisco Rocha, Paulo Filho, Fernando de Abreu, Carlos Lindenberg, Jones Rocha, Miguel Couto, Nilo de Alvarenga. João
Guimarães, Cesar Tinoco, Alípio Costal!at, José Eduardo,
Gwyer de Azevedo, Fábio Sodré, Cardoso de Melo, Soares Filho. José Braz, Martins Soares, Augusto de Lima, Negrão de
Lima, Gabriel Passos, Mata Machado, Delfim Moreira. José
Alkmim. Odilon Braga, Vieira Ma:-ques•. Raul Sá. João P2nido,
Alei:-:o Paraguassú, Valdomil'o Magalhães, Belmiro de Medeiros. Licurgo Leite, Celso Machado. Jaques Monta·ndon, Plínio
Correia de Oliveira, Rodrigues Alves. Almeida Camargo. Zoroastro Gouveia, Cincinato Braga, Carlota de Queiroz, Morais
Leme. José Honorato. Domingos Velasco. Nero de Macedo.
Francisco Vilancya, Plínio Tourinho, Lacerda Pinto, Antônio Jorge, Idálio Sardemberg. Arão Rebelo, Simões Lopes,
Maurício Cardoso. João Simplício. Pedro Vergara. Argemiro
Dorneles, Adroaldo da Costa, Aeir Medeiros, Vasco de Toledo, AntÔnio Rodrigues, Valdemar Reikdal. Miartins e Silva,
Edvald Possolo. Guilhe·rme Plaster, Eugênio Monteiro de
Barros, Milton Carvalho: Augusto Corsino. João Pinheiro, Pedro Rache. Euvaldo Lodi, Gastão de Brito, Roberto Simon-:sen, Oliveira Passos, David Meinicke, Levi Carneiro, Morais
Paiva, Nogueira Penido. (f 18) .
Deixam de comparecer os Srs. :
Carlos Reis, Herectiano Zenaíde, Leandro Maciel, Lauro
Santos, Sampaio Corrêa, Pereira Carneiro, Oscar Weinschenck, Bias Fortes, Adélio Maciel: PandiáCalógeras Pedro
Aleixo, Augusto Viégas, Simão àa Cunha, Bueno Brandão,
José Carlos, Morais Andrade, Vergueiro César, Cardoso de
Melo .Neto, Abreu Sodré, Henrique Bayma, João Vilasboas,
Assiz Brasil, Anes Dias. Mário Manhães, Ricardo Machado,
Valter Gosling, Horácio Lafer (27.)

o

Sr. Prosidente -

Está finda a hora do

~xpediente.

Passa-se á Ord~m do dia na qual não há matéria que dependa
da deliberação do plénario. A' vi-sta disso, vou. dar" a palavra
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aos ora'CIores que SP, inscreveram para falar em explicação
pessoal. O primeiro desses oradores é o Sr. Antônio Covel!),
a quem dou a palavra, para explicação pessoal.
O Sr. Antônio Covelo (para explicacão pessoal) - 'Senhor Presidente, Srs. Constituintes, cumpre-me, preliminarmente, fazer uma declaração, - a de que não nutro
mais entusiasmo pela novidade das doutrinas correntemente formuladas e arremessadas á avidez da curiosidade
intelectual dos que se preocupam com as <!uestões políticosociais e tendeutes â solução do problema da felicidade da
criatura humana. Não desconheço, entretanto, a necessidade de examinar atentamente as fórmulas novas, as medidas
preconizadas para atender aos assuntos, que se relacionam
com o bem estar do homem individualmente considerado e
con.c;iderado como membro da coletividade. As fórmulas
que surgem constantemente, revestida~ do sabor da novidade, fracassam parcial ou totalmente. E, na vestiginosa
sucessão dos acontecimentos, pela observação da mudança
brusca e continua dos rumos históricos, somos levados a
julgar com grande e necessária prudência o emprêgo das
medidas que a experiência nos indica como acertada e próprias á solução dos graves problemas que oprimem o espírito dos políticos, dos sociólogos e dos governantes.
Entretanto, Sr. Presidente, devemos convir em que
é na observação dos fatos quotidianos, no exame cauteloso
das reformas aconselhadas e postas em prática, que havemos de haurir os elementos necessários á realização das manifestações polftjcas e constitucionais exigidas pelos graves
e complexos problemas que nos assaltam de todos os lados.
Os últimos acontecimentos verificados na Capital do
Estado de São Paulo - a parede ferroviária, felizmente extinta pelo acOrdo celebardo entre os interessados membros
do Sindicato dos Ferroviários, as empresas e o Governo, viéram demonstrar que uma das medidas aventadas pelos
autores do anteprojeto constitucional e sujeit.os á discussão
da Casa merece, incontestav-elmente, a nossa leal aprovação. Refiro-me, Sr. Presidente, a um dos dispositivos do
Titulo atinente á ordem econômica e social, dispositivo
constante do art.. 123, que estabel-ece o seguinte:
"É garantida a cada indivíduo e a todas as profissões
a liberdade de união, para defesa das condições de trabalho
e da vida econOmica.
§ 1.0 As orE'anizações patronais e operárias, bem como
as convenções que celebrarem, serão reconhecidas nos têrmos da Lei."
'Os dois incisos se reportam, respectivamente, á regularizacão, á organização; direi melhor, e ao reconhecimento
dos sindicatos patronais e dos sindicatos operârios e ás
convenções coletivas de trabalho que, reconhecidas como
pasarão a ser p~lo Poder Público, se transformam num ins.:.
tituto de direito público, regulando, dai por deante, as 1'8lacões entre operários e em'Pregados e empregadores capitalistas ou diretores de empresas manufatureiras.
Acham-se as duas questões intimb.mente ligadas e não
se poderia conceber o instituto da convenção ou do contrato
coletivo. de trabalho, sem a prévia organização e legalização
dos sindicatos de operários, trabalhadores e empregadores.
VOLUME VII
15

-2213-

Esta é, insofismavelmente, uma das questões mais interes,santes, que se podem debater em face da situação atual, em
que St: tem colocado o proletariado moderno e em que se
têm colocado todos aqueles que, pela sua situação particular, se tornaram elementos da prodUIJão manufatureira.
A legislacão. trabalh~sta tem, incontestavelmente, progredido, e, depois da terminacão da guerra mundial assumiu preponder-ancia esnecial, constituindo-se o centro das
preocupacões, dos esLudos e das atividades de todos quan.tos assumem a responsabilidade da direção dos negócios públicos. É curioso e interessante verificar-se o aspecto que a
legislação trabalhista tem oferecido nestes últimos tempos.
E, a respeito, um dos mais notáveis e modernos escritores
afirmou que a mesma se notabiliza, principalmente, pelo
fato de adquirir um caráter extra-estático e inoficial, pela
circunstancia, ainda, de se constituir um elemento de democratização com tendência antihierárquica,e, mais ainda,
pela signifiooção de independência, de autonomia de que se
r~vest.!l, assumindo a feição de uma fórmula legislativa em
substituição ás disposições tradicionais que regem os contratos no direito comum.
Ora, precisamente pelo fato de termos em vista o capítulo particular da legislação trabalhista, aquela que, a roea
ver, centraliza ou deve centralizar todos êsses interesses,
capítulo que trata do reconhecimento jurídico do instituto
das convenções coletivas de trabalho, entendi de confrontar
o di&J)ositivo do anteprojeto.com as emendl1-s apresentada~,
sObre êstc relevante assunto, pelos Senhores Constituintes,
permitindo-me Dhamar a atenção da Casa para o debate do
magno problema, afim de que a fórmula consagrada pelo
anteprojeto não seja alterada, não obstante a cultura,
a elevação e o patriotismo que revelam os autores das
emendas.
.
O SR. ALBERTO MARINHO - V. Ex. acha que deve continuar a ser negado ás profissões liberais, o· direito de se
sindicalizarem?
O SR. AL'VTONIO COVELO -- Uma das emendas - e
respondo ao aparte com que me honra o nobre Deputado versa, precisamente, sObre a inclusão das profissões liberais nos dispositivos referentes á syndicalizacão. Entretanto, o áecreto referente á matéria - o de n. 21.761 estabelece "Como pessoa jurídica, assiste aos sindicatos a
faculdade de formarem ou sancionarem convenções ou contratos de trabalho dos seus associados com outros sindicatos
profissionais, com empregados e patrões, nos têl'IllOS da legislação que a respeito fôr decretada".
E C anteprojeto, no art. 123, pp.rmite. a meu ver, a inclusão das profissões liberaes ,na regra destinada á organização dos sindicatos. É garantida a cada indivíduo e a todas
as profissões a liberdade de reunião para defesa das condições de trabalho e de vida econômica.
O SR. ABELARDo MARINHO - Divirjo da interpretação
de V. Ex., porquê o anteprojeto garante o direito de união,
mas não obriga0 seu reconhecimento oficial. Está na lei
atual o dir~ito de união. A interpretação do govêrno, entretanto, é que os sindicatos de médicos, engenheiros, etc., podem ser constituídos, não gozando, porém, de reconheci;mento oficial. O Sindicato Médico Brasileil'O, que conta com
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grande númerp de associados e tem filiais em quasi todos
os Estados, não foi reconhecido, sob o fundamento de que a
lei não o permit.ia.
O SR. ANTONIO COVELO - Embora não seja meu
.propósito tratar aa questão da sindicalizacão de classes e
de sua representação política, da qual sou extrenuo partidário, quero, entretanto, procurar atender o aparte com
que me honra o nobre Deputado.
O SR. ABELARDO MARINHO - Só aparteei o ilustre orador, porquê me pareceu que S. Ex. achava que o artigo do
anteprojeto era muito bom, e, como encontrei a falha apontada, desejava saber a opinião dI> orador a respeito.
O SR. ANTONIO COVELO - As razões pelas quais as
prof,issões liberaes não estão .especificadamente contidas no
art. 123, vêm do fato de obedecer a orientação sindicalista
ao propósito de defesa das condições de trabalho e das
condições econômicas de cada classe.
O SR. ABELARDO MARINllO - J=;sse, porém, não é o
conceito mais moderno de sindicalização, que e, hoje, o da
colaboração recíproca entre as partes interessadas.
O SR. ANTONIO COVELO - É um conceito lato. :tsse
conceito, entretanto, não está sacrificado pelo dispositivo do
anteprojeto, desde que, pelas disposições de direito comum,
todas as profissões liberais e culturais se podem constituir
em classes, adquirindo personalidade jurídica, em virtude
da qual são capazes do exercício de direitos e são também
obrigadas a deveres. Podem. por consequência, dentro da
órbita das determinações legais, exercer, com toda a amplitude, a faculdade necessária á defesa de Sp.us legítimos interesses.
O SR. ABELARDO MARINHO - Isso existe atualmente, e,
no entanto, nada se tem conseguido, pois se tem alegado que
essas instituições estão fora do espírito do sindicalização.
O SR. ANTONIO COVELO - Não vejo, apesar disso,
impedimento á constituição de sindicatos compostos de
membros das classes liberais. O que penso é que a organização de sindicatos das profissões liberais .não tem, apenas, o
interesse de natureza trabalhista a que obedece a legislação
a que me venho referindo, da sindicalização das classes, do
reconhecimento das convenções de trabalho e da instituição
das juntas de conciliação.
O SR. ABELARDO MARINHO - Ficando dentro desse conceito restrilo de sindica!ização.
V. Ex. tem razão. O conceito mr)derno, entretanto, Ô
mais amplo, as profissões liberais tem outras reivindica· ções a pleitear, o que só poderão fazer por intermédio de
· seus órgãos reconhecidos oficialmente.
O SR. AN'l'ONIO COVELO - Não contesto isso, afirmo
que os sindicatos compostos de membros das classes liberais
não têm o mesma fim, trabalhista e econômico, a que obe•decem os demais.
O SR. ABELARDO MARINHO - Os sindicatos liberais têm,
entretanto, aspirações que os trabalhistas não têm.
O SR. ANTONIO COVELO - O decreto referente á sindicalização das classes operárias e da dos empregados, é de
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natureza essencialmente trabalhista e obedece ao propósito
de favorecer e regularizar todas as questões e dissenções
que possam surgir entre empregados e empregadores.
O SR. ABET,ARDO MARINHO - ~sse decreto é muito im..
perfeito, muito incompleto. Há coisas nele que não se justificam e que não satisfazem.
O SR. ANTONIO COVELO - Antecipo a resposta ao
aparte do nobre colega. Não nego as imperfeições do decreto.
Faço, sim, questão de que o princípio seja adotado e incluído
no projeto da Constituição e, finalmente, aprovado.
O SR. ABELARD()' MARINHO - Quer dizer que V. Ex. se
bate pelo princípio restrito.
O SR. ANTONIO COVELO - Não, pelo princípio genérico. Dentro da Constituição, porém, não vamos atender aos
casos individualmente considerados. Desde que o projeto
contenha dispositivos que regulem a organização das clal;se::
dos empregadores, empregados e operários, desde que a futura Constituição encerre dispositivo em virtude do qual
seja reconhecido e legalizado o instituto do contrato coletivo
de trabalho, penso que as aspirações daqueles que se preocupam com as ql1estões de ordem social estarão satisfeitas.
Depois, por meio de leis ordinárias, os pormenores. do problema serão atendidos e regulados.
.
O SR. ABELARDO MARINHO - De acOrdo, menos num
ponto. V. Ex. é de opinião que o dispositivo do anteprojeto
é suficiente. Acho que não, porqnê dá lugar a interpremção
contrária áquela que V. Ex. acaba de expõr.
O SR. ANTONIO COVELO - V. Ex. há de permitir que
eu fira a questão da sindicalização das classes quando, de
novo, tornar á tribuna para ocupar a respeitável atenção dos
Srs ~ Constituintes.
O meu intuito hoje é focalizar a questão do contrato coletivo de trabalho. Não que eu deseje põr de lado a objeção
respeitável do nobre colega..•
O SR. ABELARDO MARINHO - Muito obrigado a V. Ex ..
O SR. ANTONIO COVELO - .. , ma!! ~rquê não quero
sacrificar o método que me impús para não desviar a aten-:(jão do problema da convenção wletiva de trabalho para
a orgamzacão e sindicalização das classes dos empregadores, empregados e operários.
O Sn. AnELAnDO MARINHO - Nem meu intento foi desviar V. Ex. de seu roteiro.
O SR. ANTONIO CO\"'ELO - O esclarecimento de
V. Ex. foi para mim de grande relevancia, porquanto, renovando a resposta que tive a honra de dár-Ihe há poucos mi.nutos, entendia que a disposição do anteprojeto inclue apo:::sibilidade da sindicalização dos membros das profissões liberais e que quando alguma dúvida pairasse ainda sôbre
a intenção manifesta do legislador, as disposições do direito
comum atenderiam, perfeitamente, ao caso.
O. SR. ABELARDO MARINHO - Isso viria dar lugar a
muita discussão, e não tenho confiança nessas coisas qUb fIcam para as leis ordinárias.
..
O SR. ANTONIO COVELO - Sr. Presidente, explicado
assim o meu ponto de vista relativamente á organização dos
sindicatos profissionais voltarei a tratar do ponto que cons-
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titue propriamente o objeto de minhas despretenciosas e .des..
valiosas considerações . (Não apoiados.)
O SR. AUGUSTO DE LIMA - V. Ex. vai discorrendo brilhantementesôbre êsses delicados problema!!.
O SR. ANTôNIO COVELO - Muito agradecido ao nobre
Deputado.
Referia-me ao coatráto coletivo de trabalhe, e dizi~
qUE: era um ponto de natureza essencial no capítulo referente ás questões de ordem econômica e social. E se não temesse avançar proposição arrojada, diria que reside nesse
dispositivo um dos portulados graves da revolução que se
operou no Brasil, em consequência do movimento de 1930.
Si há um ponto por onde se possa divisar novo horizonte,
largo, aberto, arejado, é êste. E quando se tem em mira um
instituto que permite enfrentar a questão social f6ra do terreno abrazador dos choques e atritos revolucionários, maa
através do prisma calmo do direito que permite conciliação
entre os interesses antagônicos dos operários das empresas manufatureiras e dos que monopolizam a mão de obra
- êsse é evidentemente, o do dispositivo do art. 123 parágrafo 1°, do anteprojeto.
Sr. Presidente, dizia eu que não era um fanático apologista de todas as teorias novas, de toda! as novidades doutrinárias que surgem, e isso eu afirmava porquê também
não participo da opinião e das paixões daqueles que se. deixam empolgar pelas fórmula" das doutrinas socialistas extremadas.
Não há, Sr. Presidente, doutrina que contenha uma formula precisa para solução exata dos problemas SOCiliis e polfticos que nos afligem. E a doutrina socialista, empregada
como elemento de salvação, como remédio destinado á solução
de todas essas graves e complexas questões, traz, igualmente,
no bojo os germes dos antagonismos que fazem reviver,dentro da própria classe proletária. êsse confiíto violento de
interesses dividindo-a em diversas categorias, segundo o. gráu
de capacidade técnica dos operários, das posições que ocupam
e dos salários, que vencem.
Antagodismos que se revelam na concorrência entre a
mão de obra nacional e a mão de obra estrangeira, no choque
entre as aspirações, os interesses do proletariado nacional, em
concurrencia com os daqueles que são portadores da técnica
estrangeira; antagonismos que se revelam, também, na divergência doa interesses que se prendem á preferenclalidade do
trabalho das mulheres quanto ás vantagens de preço que
apresenta sObre o trabalho dO$ homens.
~sses antagonismos demonstram que dentro das pr6prias
fileiras socialistas existem germes de dissenções, de discordia.
de lutas, que não se apagarão ainda mesmo quando vencedora
fossem as doutrinas e os princípios por êle preconizados.
O SR~ VALDEMAR REIKDA'L - Permita V. Ex. um aparte.
Creio que, nesse ponto, não. está discutindo com precisão,
porque, a meu vêr os socialistas, mesmo vivendo sob o regime
burguês, preconizam o princípio de ser possívei a equiparação de salário entre os operários de ambos os sexos. . .
O SR. ANTôNIO COVELO :.- E' apenas, uma aspiração;
não passa de um. desejo, .de um ideal, e o que afirmo é ~re
cisamente a existência dos antagonismos que atualmente Impedem a sua realização. E, para mostrar: que. a ~inha ~es~ é
verdadeira relembraria o fato do próprIO trlUn10das IdéIas
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extremistas na Russia, os quais, fazendo subvert.er· a . ordem
social, substituindo um govêrno secularmente implantado naquele país por um outro substancialmente novo, nem assim
conseguiram resolver a incognita da felicidade social.
Referirei também o problema da revolução fascista, que,
triunfante contra as ameaças de uma dissolução bolchevista
e implantando o regime unitário, pela predominancia de um
partido que exerce, incQntestavelmente uma ditadura benefica sôbre o país, também não conseguiu acalmar todas as excitações, satisfazer todas as aspirações, dar solução de todo!
os problemas, permitindo que lhe estendesse no território da
Itália um céu de pacificação e concordia.
O SR. VALDEMARREIKDAL - Perfeitamente. Nem podia
fazer isso .
. O SR. ANTóNIO COVELO - Isso vem revestir de verdade o que vou avançando, isto é, que longe dos extremos partidários, fora dos extremos .doutrinários, devemos procurar
aquilo que a realidade aponta como certo, aquilo que a experiência nos mostra como praticamente admissível.
. ,li: os homens que têm a responsabilidade da solução dêsses problemas devem buscar, nas lições da realidade, sempre
presente, <; meio termo necessário á decisão, razoável e justa,
de todas essas questões.
.
O contrato coletivo de trabalho é, a meu vêr, uma necessidade, porquê é o meio em virtude do qual se estabelece
a aproximação dos empregados e dos operários daqueles que,
monopolizando o Capital e dirigindo as empresas, são responsáveis pela· produção.
Ora, quaís os característicos dêstenovo instituto? Como
devemos compreendê-lo? De que forma devemos ínterpre'lá-lo?
Eis, segundo o meu modo de entender, as questões que
merecem largos cqmentários, mas que não escapam á cultura
e á competência dos ilustres senhores membros desta Assembléia.
Inquestionavelmente, porém, é de verificar-se que a convenção coletiva de. trabalho mais do que um contrato, importa na privação do monopólio legislativo dos parlamentos
para as unidades, 'para as aglomerações legais, constituidas.
de &COrda com a legislação de cada povo.
Enquanto, pelo regime atual, é. o parlamento que deve
decidir - e decidir quasi sempre incompletamente - das
questões de salários, horas de trabalho. disciplina interna das
fábricas e aplicação de capital. pelas convenções coletivas
de trabalho. todos êsses assuntos passam a ser resolvidos pela
colaboração reciproca das próprias partes interessadas. principalmente pelos conhecedores técnicos dêsses .problemas.
O SR. I...AcEROA WERNECK - M6rmente nuro país da vastidão do Bi:asil.
O SR. ANTóNO COVELO .-Se os contratos coletivos
de trabalho têm essà fôrça de organização e representam.
hoje, uma fonte de legislação completamente moderna, e se é
pela realização das convenções de trabalho. que os empregados e operários podem remover as causas de atritos. de conflitos, de antagonismos, as greves e todos os movimentos perniciosos á pazsocial,seria incompreensivel que a futura
Constituição do Brasil se afastasse do rumo adaptado por 0~'7"
tras legislações. e, sobretudo. pela Constituição alemã, deIxando .de reconhecer, de legalizar o instituto a que 'me Tefiro.
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oferecIdas ao anteproJeto, por alguns dos ilustres Srs. Mero~
b~os (Ia Assemb~éia Nacional..A primeira, de número 254, assInada pelo ezmnente Sr. LUlZ Sucupira, estabelece, ou procura estabe~ecer, por modificação IlO parágrafo 1° do artigo
123, o seguInte:
'
"As organizações patronais, operárias e de funcionários
públicos, bem como as convenções que celebrarem, serão reconhecidas, nos termos da lei."
O eminente colega aceita, também, o instituto da con~
venção coletiva do trabalho, mas se prevalece da oportunidade para conferir no dispositivo do anteprojeto, aos funcionários públicos a capacidade de organização sindical, coisa
que a doutrina repele, porque os funcionários públicos representam uma categoria especial de empregados, sujeitos â
hierarquia juridicamente estabelecida pelo Estado e subordinados a disposição expressa de ordem de direito público.
, A outra emenda apresentada, a den. 895, e de autoria dos
eminentes constituintes Srs. Seares Filho e Cardoso de Melo,
está redigida nos seguintes termos:
"Ao art. 123. E' assegurada a cada indivíduo e a todas
as profissões a liberdade de união e de associação para promovera defesa e melhora das condições do trabalho e da vida.
econÔmica e cultural.
§ 1.· As cõnvenções celebradas pelas associações patronais e operárias, serão reconhecidas, nos têrmos da lei, desde
que não limitem ou entravem essa liberdade."
O acrescimo sugerido pelos nobres constituintes, a meu
vêr, é desnecessário. Primeiramente, porque a sua redação é
ambigua. "As convenções celebradas pelaf; nssociações patronais e operárias $erão reconhecidas, nos termos da lei, desde
.
que não limitem ou entravem essa .liberdade ."
Não Homem OU entravem essa liberdade'? "As convenções celebradas" ou "os têrmos da lei", segundo os quais essas
convenções foram celebradas'?
Relendo as atas dos trabalhos da sub-comissão incumbida de elaborar o anteprojeto constitucional, verifica-se
que essa questão de limitação da liberdade das convenções
foi afastada do debate, e que· delas não se cogitou, porquê,
devendo ser as convenções regularizadas por dispositivos de
uma lei especial, lei esta que atualmente se acha em vigor,
e que é o decreto n. 21.761, de 23 de agosto de 1932, é manifesto que não podemos cogitar de excesso de liberdade na
realização, nas convenções colectivas de trabalho, uma. vez
que a propria lei se incumbe de traçaras condições mediante as quais ess<'ls contractos ou essas convenções são celebradas. Há. a considerar-se, no caso, o sujeito de direito, o objeto das convencões, as circunstancias inerentes ao objeto
dessas convenções, as questões das horas de trabalho, o limite máximo ou mínimo do salário, a questão da disciplina
'interna das fá1;lricas e do regulamento dos serviços, a extensão territorial para a qual é feita a convenção do trabalho, enfim, todos os elementos, que se referem á regularizacão e har,.monia das relações entre empregadores e empregados. E, desde que tais condições .especificamente traçadas dentro da lei, determinadas por uma legislação 9speéial, é evidente que não se deve cogitar da limitação dessa
liberdade, porquê a mesma liberdade ficará ipso-facto circunscrita nos termos da· legislação comum, feita de aeôrdo
com o dispositiyo ou com o princípio constitucional.
'
A terceira emenda traz o n. 936, mas não figura na publicação oficial da' Casa. Deveria ter sido .subscrita pelos
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nobres Constituintes Srs. Acír Medeiros e Ferreira Neto. Há
apenas, uma referência ao artigo 123, sem a menção da
emenda, razão pela qual eu a deixo de analisar.
Outra emenda referente ao assunto é a de n. 1.165, e
está assignada pelos 81's. Constituintes Vasco de Toledo,
Reikdal, Francisco Véras, Veiga Cabral, Costa Fernandes,
Pires Gaioso e outros. Preconiza o acrescinio de dois parágrllfos ao artigo 123.
Parágrafo - digamos - terceiro.
"É asseguradaâs profissões liberais a sua sindicalização".
Está aí o dispositivo a que se referiu o nobre Deputado
Sr. Abelardo Marinho relativamente ao assunto que foi
objeto do seu aparte de há. pouco.
Outro parágrafo:
.
"Aos sindicatos compete: .zelar pela ética profissional,
defender os interesses materiais e econômicos, bem como o
amparo moral de seus membros".
O primeiro parágrafo pode ser recebido como uma circunstancia adminicular e esclarecedora da lei.
Penso, entretanto, que o último parágrafo é desnecessário, porquê a finalidade estabelecida pelos nobres Constituintes, autores da emenda e constante dêsse segundo parágrafo, já está ass~gurada pela própria lei da sindicalização
das classes. É objecto da sindicalização das clas:;es defender
os seus interesses econômicos, interesses culturais, interesses
cooperativistas.
O SR.. ABELARDO MARINHO - Essa questão da ética, por
exemplo, não está na lei ordinária. É preciso que fique na
Constituição.
O SR. ANTONIO COVELLO - A ética· é um reflexo da
moral e o Direito não regula a moral.
Não se compreende instituição que consigne fins que
não sejam rigorosament~·éticos.
O SR.. ABELARDO MARINHO - V. Ex. está dentro do conceito restrito do sindicato e os signatários da emenda, entre
os quais estou, adoptam conceito mais moderno, mais ampio. Não queremos dar. ao sindicato essa finalidade meramente econômica; mas, uma finalidade mais larga. Pleiteamos isso. É perfeitamente compreensível o ponto de vista de
V. Ex., levando-se em conta o espírito de que se acha imbuido.
O SR. ANTONIO COVELLO - Mesmo assim, iI.cluido
que seja na feitura da Constituição o princípio que admite
a sindicalização das profissões liberais, as finalidades dessa
sindicalização devem ser estabelecidas na lei comum, para
não trazeNnos um acréscimo desnecessário aos dispositivos
da Constituição.
O SR.. ABELARDO MARINHO - É outro ponto em que estamos em divergência. V. Ex. quel." um exemplo? Havendo
um sindicato médico reconhecido, se não se instituir essa
clausula do direito exclusivo de pugnar pela. ética profissional,sQ.rge logo a idéia das ordens médicas, idéia aristocrãtica, incompatível com o espírito de sindicalização. V. Ex.
compreende que vem a luta dentro da própria classe. Só
por êste exemplo, já vê V. Ex. que tem algum cabimento
o segundo parágrafo por nós apresentado.
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O SR. ANTÓNIO COVELO - Mesmo que assim fosse
- o que não estou longe de admitir - penso que não seria,
entretanto, de se adicionar êsse dispositivo ao que vlle constar da Constituição, porquê creio que da Constituição deve
constar apenas o princípio geral, o elemento substancial que
justificará, posteriormente, a organização da legislação especial para êsse assunto, de modo a permitir admissão de
todas as sugestões, todas as medidas e todas as finalidades
compativeis com o seu objectivo de Claráter social.
O SR. ABELARDO MARINHO - V. Ex., entretanto, está
de acOrdo com o parágrafo que prevê a questão das convenções do Lrnbalho e õos contootos coletivos. Ora, isso é implicito no espírito de sindicaliz'J,ção. V. Ex. seria mais lógico, a meu vêr, se também não quizesse isso na Constituição.
O SR. ANTONIO COVELO - V. Ex. há de permitir
que eu divirja do aparte com que me está honrando e da sua
respeitável opinião, porquê, para mostrar que não me está
faltando completamente a lógica...
O SR. ABELAnDo MARINHO - Nem eu disse isso.
O SR. ANTONIO COVELO - '" vou citar a V. Ex.
o dispositivo 165 da Constituição de Weimar,que é considerada um monumento de sabedoria e que enfrentou o problema nos seus artigos 159 e 165. No artigo 159, dispõe o
seguinte:
"A liberdade de coalÍl:;ão para defesa e melhoria das
condições de trabalho da vida econômica é garantida a cada
um e a todas as profissões. Todas as convenções c disposições tendentes a limitar ou entravar esta liberdade são ílicitas" •
No artigo 165:
"Os operários e empregados são chamados· a colaborar
com os empregadores, e em pé de igualdade, na iixação dos
salários "e das condições de trabalho, assim como no conjunto do desenvolvimento das forças econômicas productivas.
As organizações patronais e operárias e os contratos opor
elas concluidos são juridicamente válidos".
O SR. ABELARDO MARINHO - O ponto não éêsse. V. Ex.
acha que a questão da ética, atribuida aos sindicatos,. não
" deve figurar na Constituição ao passo que é de opinião que
a questão referente ás convenções do trabalho e aos contratos coletivos nela figurem. Eu digo: ou tudo, ou nada,
porquê muito mais implicitono espírito de sindicalização é
a questão dos contratos coletivos e das convenções do trabalho. V. Ex:. entretanto, admit-e um e não admite outro.
Eu concordaria com o que está na Constituição Alemã em
tel'1llos genéricos, apesar de que aquíno nosso meio, d'aria
êsse parágrafo lagar a interpretações e, como só se refere a
empregados e empregadores, se concluiria que, por êsse fato,
.os liberais estariam excluidos .
.
É o medo que tenho da legislação ordinária.
O SR; ANTONIO COVELO - Se interpreto bem o pensamento do nobre colega, através do seu longo aparte, S. Ex.
acha que se deve incluir a disposicão referente á ética do
.fim dos sindicatos na Constituição, porquê esta admite a
convenção coletiva do trabalbo.
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o SR. ABELAR.DO MARINHO - Tanto urna cousa tem cabimento, quanto a outra. E se insisto é porquê V. Ex. entende que uma cabe e outra não.
O SR. ANTôNIO COVELO - O nobre colega faz de
uma questão de lana-caprína um cavalo de batalha ..•
O SR. ABELARDO MAAINHO - Não sou eu e sim V. Ex.
quem o faz.
O SR. AN'i"'óNIO COVELO - ... querendo que se sobrecarregue um dispositivo da ordem constitucional com urna
particularidade que está subentendida, implicitamente contida no mesmo.
.
O SR. ABELARDO MARINHO - A outra mais ainda. o
está.
O SR. ANTóNIO COVELO - Não se compreende organização de sindicato, de sociedade cultural destituida de um
fiméLico. Desde que tenhamos como pressuposto que a ética
é que rege as relac;ões entre os homens e inspira os conceitos
de ordem jurídica, não vejo razão para se incluir êsse esclarecimento. como complementar, quando êle resulta da
próprio conciência jurídica.
O SR. ABELABDO MAlmmo - Tudo o que V. Ex. acaba
de dizer, repito, mutatís mutandís, relativamente ás convenl;ões de trabalho e contratos coletivos.
O SR. ANTóNIO COVELO - O nobre colega é partidário da inclusão dêsse parágrafo. Não serei eu quem vá oporse a essa inclusão. O que digo é o seguinte: faço questão lutarei para que da futura Constiluição fiquem constando dispositivos referentes á sindicalização das classes trabalha..ioras
e dos empregadores e dispositivos que consagrem a legalização das convenções do tl'abalho. Evidentemente, essas cOJlvencões devem ter ·uma finalidade ética, além de jurídka e
econômica, é manifesto. Se o ilustre Deputado julga indispensável êsse esclarecimento no próprio texto constitucional,
que se o fa~a. Quanto a mim, julgo que tal esclarecimento
seria desnecessário, porquanto viria a ser incluido na legislação ordinária, decorrenle desses princípios, e com outra latitude, como complemento lios dispositivos recomendados
pela e:x:pel'iência, de vez que os decretos que instituiram a
Sindicalização das classes operárias e a convenção coletiva do
trabalho ,a meu ver, se ressentem de graves defeitos e falhas
e não preenchem a finalidade· a que se destinam.
Prosseguindo, Sr. Presidente, quero referir-me a outra
emenda apresentada sôbre o assunto, assinada por todos os
nobres representantes da Chapa Única por São Paulo Unido,
e que está assim redigida:
"Art. 123. A todos é lícito associarem-se ou reuniremse livremente, incluido-se nêsse direito o de organizarem-se
em sindicalos os patrões, os representantes das classes e os
trabalhadores rurais.
Parágrafo 1.0 As organizaoões patronais, operárias, dos
trabalhadores . rurais e l'epresentantes das classes liberais,
bem como as conveneões que celebrarem, serão reconhecidas
nos têrmos da lei. "
1:sse o parágrafo iOdo art. 123, do anteprojeto,também
apoiado pelos membros componentes da Chapa única da representação de. São Paulo. Não estaria de acôrdo com a redação do artigo 123, primeiro - porquê a lei de sindicalização,
nos têrmos em que está formulado o citado artigo faz refe-
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rOneia á sindicalização dos trabalhadores rúrais e dos propriétarios agrícolas o que já se compreende no texto do anteprojeto, segundo - porquê não compreenderia o sindicato de
representantes das classes liberais, mas, sim de membros das
classes liberais.
Não concordaria, também com o parágrafo 1. dêsse artigo, nos têrmos em que a emenda está redigida.
De acõrdo com a redação adotada pelos membros da representação paulista que fazem parte da Chapa Única, verifica-se o seguinte: os representantes das associações culturais poderiam constituir-se em sindicato, violando completamente a finalidade da lei de sindicalização, porquê essa lei:
tem por objet,ivo aglomerar, reunir, unir todos os membros
componentes de uma classe, ou de uma profissão. Os representantes das classes liberais não são a totalidade dessas classes.
Será uma nuga de ordem puramente redatorial, mas que
permite também uma interpretação divergente a ser esclarecida.
Onde, porém, me encontro em desacÔrdo absoluto com
a colaboração de um dos .mais eminp-ntes constituintes, Sr.
Dl'. José Ulpiano, é na parte relativa á emenda n. 834.
S. Ex. é pela supressão, pura e simples, do art. 123 do anteprojeto, bem como de outros dispositivos.

Aí, pennito-me divergir integralmente de S. Ex., não
obstante a autoridade jurídica que lhe reconheco e a elevacãode propósitos que teria inspirado a emenda. Suprimir um dispositivo que possibilita a. legalização das convenções coletivas de trabalho seria retroceder-se na evolução por que têm passado o direito industl"ial e a legis!3.cáO
trabalhista; seria fechar-se a única válvula aberta á expansão das aspirações proletárias. Essa conquista pela qual
pugnamos e que já faz parte de nosso patrimônio jur~
dico, objetivada no decreto a que já me reportei, não pode
ser abandonada, uma vez que a hist.ória nos vem mostrando a necessidade imperiosa da sua adopção em países nos
quais o trabalho tem assumido proporções colossais e onde
as condições dêsse me:;mo trabalho são ventiladas, estudadas
com uma notável oe larga superioridade. Na Inglaterra, nos
Estados Unidos, na Franç-a, na Belgica, na Holanda, na Itália e, sobretudo, na Alemanha, o contrato coletivo de trabalho se incorporou á legislacão, transformando-se num instituto indispensável ao equilíbrio das relações entre os d:etentores do capital e os detentores da mão de obra. E,
quando passamos a examinar o valor dessa colaboracão de
ordiem jurídica, trazida, pelos mais ilustres pesquizadores
das questões de ordem social, á legislação de todos os povos,
ficamos"assombrados por constatar que as autoridades mais
notáveis apadrinham, aconselham e prégam li. adoPcão das
convenções coletivas de trabalho para todos os países.
A "convenção coletiva de trabalho", é a opinião de Delevskky, escritor que se especialisou no estudo dos antagonismos humanos e proletários - "é o índice de paz entre
operários e capitalistas; significa tt renúncia dos primeiros
á luta, durante um determinado período de tempo".
Na Itália, Cacto Costamagno; em França, Duguit, Vigoroux e tantos outros, e ,sobretudo, um que reputo dos
mais autorizados e dos mais competentes,· Gurvitch, louvam o
alto valor social e jurídico da convenção coletiva de trabalho. ~ste último refere que, num "inquérito sôbre a produção", empreendido pelo "Bureau International du Tra-
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vail", se chegou á conclusão de que "o contrato coletivo
tornou-se o modo normal de fixação do trabalho" e, SUJeItos aos contratos coletivos de trabalho, hoje se encontram
dezenas de milhões de operários e empregados, que aceitam as convenções, como um elemento de caráter, digamos,
normativo, destinado á regularização e solução dos graves
problemas que afetarr. as relações entre empregadores e
entre empregados e operários •
"O desenvolvimento impressionante das convenções coletivas do trabalho, que vInculam dezenas de milhões de
operários e importam em verdadeiras cartas constitucionais
para todo um ramo de indústria e o reconhecimento dessas
convenções como fontes de um novo direito positivo, pela
própria legislação estaotista, vem confirmar a importancia
do fenOmeno assignalado."
E é efetivamente verídica a observação do, para mim,
mais competente e mais erudito dos escritorp..s que tratam
do questão daquele que lança as bases scienUficas do dir.eito social como elemento de necessidade, para substituiçãoda velha doutrina jurídica individualista e tradicional
que começa a perder terreno, deante dessas Org3nizações
que se vão espontaneamente formando no seio das coletividades, portadoras de aspirações reconditas, portadoras' de
vozes que expri·mem necessidades imprescindíveis e imperiosas, sem cuja solução impossível seria cogitar-se da paz,
da tranquilidade e da ordem social.
Sr. Presidente, a convenção coletiva do trabalho, a meu
ver, é uma necessidade imperiosa para a organização social
brasileira.
Seria temerário pensar-se que não existe a questão social em nosso país, por não apresentar, aquí, os graves aspectos de que se reveste nas velhas nações européias; seria temeridade afirmar a·.inexistência da questão social, porquê o
meio brasileiro, mais 'benévolo, mais hospitalera, permte,
com maior facilidade, a solução de todos os reclamos do operariado moderno. Mas, pela circunstancia de podermos verificar, através de um prisma de cores atenuadas, a questão
social no Brasil, não estamos desobrigados de reconhecê-la
como um imJjerativo social, deixando de fixar, dentro de
nossa legislação, dispositivos, medidas e reformas que atendam aos seus reclamos, aos problemas que a ela se prend~m,
que atendam, ás vezes, ás aspirações, ao clamor, formidávól
e eloquent.e, que emana das classes proletárias. (Muito bem.)
Sou adepto da solução conciliatória, da solução jurídica,
e quando vejo no contrato coletivo de trabalho lU\l instrumento, uma arma destinada a impedir 05 antagonIsmos, os
atritos, que separam os homens e as classes e a permitir a
solução de todos os problemas que surgem, inevitáveis, das
relações entre empregados, entre proprietários de emprêsa~
e operár'ios, não posso deixar, sem fugir a uma imposição de
minha conciência, de abusar da atenção benévola dos Senhores Constituintes (não apoiados), solicitando-lhes um
pouco de seu valioso concurso para o estudo dêste problema,
afim· de que a nossa futura Carta Constitucional esteja ao
nível das mais adiantadas legislações e possa permitir, dentro do nosso país, uma fórmula em virtude da qual tenhamo:;
uma arma para resolver tais problemas, quando êles se revestem. de um caráter gravíssimo, como poderia ter acontecido na parede dos ferroviários em São Paulo.
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Eram essas, Sr. Presidente, as considerações que deve.
ria fazer, a propósito do assunto, abusando, repito, da atenCão benévola dos membrQs desta Casa (não apoiados).
Para terminar essas singelas e rápidas ponderações, eu
me permito relembrar um trabalho que li, ontem, publicado
na Revista de Paris, num de seus últimos números, se não m~
falha a memória. datado de 1 de janeiro, do corrente ano.
Um jornalista que percorreu a República Soviética narrava,
em ligeiros quadros, as suas impressões dos aspectos so!:Íais
da Rússia contemporanea.
Longe de enveredar pelo terreno perigoso dos comentários, preferiu êle fixar color-idos paineis, flagrantes da vida
diária. Dentre outros fatos, que êsse jornalista cita - alguns jocosos, outros dolorosos - , lembro-me do seguinte:
em Moscou, assistia êle á representação de uma peca teatral - "Os dois Napoleões" -, se me não falha a memória,
de Hasenclever.
A representação transcorreu interessante: os atores
magníficos, a enscenação perfeita, como acontece, aliás, no
teatro russo. Terminada a representação, com os aplausos
de toda a assistência, quando supunha que o público ia retirar-se do interior do teatro observou· com surpresa que o
empresário veiu ao palco e, dirigindo-se ao público, disse:
"Acaba de ser representada esta peca e desejaria. conhecer a
opinião dos assistêntes, para verificar se ela merece, efetivamente, êsses aplausos ou se não deve continuar no progr-ama. Convirlo aqneles que quizerem se manifestar sObre
o mérito da peça, a virem ao palco para dizerem lealmenw
o que lhes ocorrer ." Um dos assistentes, Ivan Petrovit.cb,
moço, vigoroso, desempenado, salta para o palco e ladeado
por duas estenografas postas á disposiCão dos espectadores,
diz estas palavras, entre outras: "Estranho a representação
desta peça. Pode ser inLercssanle, n'las nada descubro nela
que possa atender aos fins da nOl:isa Revolução. Refere-se a
um velho tema europeu. Nós pertencemos a uma revolução
e temos necessidade que todos colaborem conosco, trazendonos idéias, ensinamentos, que nos ajudem a resolver o problema de nossa Revolucão, instituindo, entre nós, medidas
que atendam aos interesses gerais. Os senhores atores são
também operários e a usina em que trabalham é o palco.
Assim, não preenchendo 11 peça um fim eminentemente revolucionário não deve continuar a figurar no programa.
Sr. Presidente, não quero estabelecer um simile. O
Brasil, porém, também passou por uma revolucão, em 1930.
A revolução trouxe á sua frente postulados novos, para a reforma de costumes, para reforma de nossa legislação, para
reforma de nossas instituições.
No dia seguinte ao da vitória da revolução, entre as
declarações de seus procer~s, figuravam ás promessas de reformas que atendiam aos reclames do operariado nacional,
que se relacionavam com a solução do problema social.
Estamos promovendo &. elabor&.ção da .futura Carta
Constitucional. O Parlamento é a usina do legislador e do
homem público. Estamos, portanto, no dever de trabalhar
para a solução desses problemas, instituindo essas reformas,
preconizadas com medidas solucionadoras do problema operário.
Instituiremos essas medidas para que, no dia de amanhã, algumas das classes interessadas, as quais se refira substancialmente a Constituição, não se levantem para dizer: Os

-

238-

1egisladores de 1.934 nada fizeram 110 sentido das medidas
mdispensáveis á solução do problema social. Cancelemos
também essa Constituição. (Muito bem; muito bem. Palmas.
O orador é vivamente currLprimentado.)

6

o Sr. Presidente
Tem a palavra, para explicação
pessoal, o Sr. Henrique Dodsworth.
O Sr. Henrique Dodsworth (Para explicação pessoal) 51'. Presidente, insensível, ontem ás injúrias, e, já hoje, ás
ameaças, dos que procuram desviar os objetivos da minha
crítica aos atos da administração municipal, vou entrar
propriamente na documentação relativa ao aumento de despesas verificadas no atual govêrno, exclusivamente com a
criação de cargos novos, criação que considero nociva, não
só pela desnecessidade dos emprêgos inovados, como, igualmente, porquê êsse acresci mo de despesas com a verba pessoai para funcionários altamente remunerados prejudica.
enormemente não só os funcionários humildes da Municipalidade, como a toda a população do Distrito Fl"deral.
Devo ressaltar de início que as seções ineditori'ais de
todos os órgãos da imprensa carioca foram ontem inun'dadas com uma carta-aberta a mim dirijida, subscrita por
pseudonimo que,certamente, ô~l'á muito mais relêvo ao S~ll
autor do que o nome verdadeiro.
Bastaria, 51'. Presidente, a simples. circunstancia de
não desejar o autor da carta assumir, de público, a responsabilidade do que escreveu, para ficar patente o seu intuito
de agredir-me, tão s6mente para se mostrar solicito na dedicação ás autoridades da Ditadura.
Aquí e ali, .porém, no descozido dos seus argumentos, o
devotado escritor, entrelaça ferinas alusões a epítetos
cordiais a meu respeito, chegando a invocar os vinculos de
antiga camaradagem para tratar-me com intimidade, como
se o remorso da injustiça perpetrada lhe impusesse abrandar o estilo nas asseverações ca.luniosas que julgou necessário estampar contra mim e contra a atitude qu~ assumi.
~sse consórcio da literatura amena com a injúria fê-lo
o "exponlaneo" advogado da administração municipal com
que pr<>p6sito?
.
O de contestar as minhas asseverações da tribuna da
Assembléia Constituinte? Não.
Delas não se ocupou e preferiu deixá-las intangíveis.
Mas para que, então?
Para tentar o desvirtuamento dos têrmos em Que coloquei a crítica á administração da Prefeitura, "crítica desapaixonada e, sem intuitos pessoais, Que o assunto não
comporta, e, se comportasse lhe tiraria a fôrça da singeleza na exposição dos fatos relatados."
Para mim o que está em jogO são os atos da adminis,
tração, atos que reputo nocivos, prejudiciais, errados. Para
o an'Ônimo subscritor da carta aberta o que im.porta,
apenas, é a pessoa dos mandatári<>s do Poder cujos nomes,
entretanto, nunca foram mencionados por mim com irreverência, cuja reputação, ou serviços por ventura pres,tados, não feri, nem procurei por qualquer forma desfazer.
Assim o testemunhou a bancada Autonomista unanime,
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que assistiu e aparteou o meu discurso sem que uma só vez,
dada a altura a que elevei o debate, tivesse de acudir para rebater increpacões desairosas ou comentários descorlezes.
Pois bem. Só o frequent.ador dos "A pedido", t.ão cuidadoso no ocultar-se sob pseudônimo, quanto insofrido
na defesa da pessoa do Interventor carioca, julgou necessário recorrer nos doestos e á mentira, nos aleivcs mais vis
e ás patranhas mais fantasiosas para responder-me, como
se a onda da sua maledicência, que não pode ir além de;
uma despresfvel intenção bajulalória,pudesse tragar as
cifras que extraí dos documentos oficiais da Prefeitura,
com indicação da fonte, enumeração de datas, citação incontroversa dos documentos de onde todas promanavam.
Essas cifras até agora não foram contestadas.
O SR. JONES ROCHA - Já. tive ensejo de dizer que e5sas
cifras serão retificadas c provado o equívoco de V. Ex.,
quando o nobre Deputado terminar a série de discursos
prometida.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Permite-me o orador um
aparte?
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Com muita satisfação.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Eu desejava, apenas, fazer
pequena retificação nas cifras e demonstrar, com os próprio5 números por V. Ex. lidos 6a tribuna, que a sua argumentação é falha. Se permitir, em peucas palavras resumirei a questão.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Atendo, com todo
prazer, ao aparte do nobr~ Deputado; pedIria, porém, que
me deixasse conclUIr, n~ste momento, as considerac,;õp.s que
estou fazendo, em relação ás injurias c aos doéstos de que
tenho sido vítima, por haver subido desassombradamente
á tribuna da AssembléIa Na!iional Constituinte, afim de defender o povo carioca.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Aliás, o nobre orador certamente fará justiça aos Deputados do Partido' Autonomista,
reconhecendo que êles têm sabido manter, aquí, a mesma li'nha de correcão que S. Ex.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Que fiz eu, Sr.
Presidente? Trouxe, apenas, documentos, mas documentos
com a sua origem revelada e insuspeita, apontei as fontes,
enumerei as datas. Trata-se, por consequência de uma documentacão insusceptível de crítica. Se há. erros. êsses
erros são dos dados oficiais constam do orçamento de 1932
publicado no "Jornal do Brasil" de 7 de Janeiro de 1932, no
de 1933, publicado n() mesmo jornal em 3 de Janeiro daquele
,ano, e no de 1934, publiCado uma duas vezes - porquê já
o foi três vezes - no órgão oficial da Prefeitura em 11 de
Janeiro de 1934.
O SR. AMARAL PEIXOTO -São os dados, justamente, que
ser'vem para a defesa da atual administração da Prefeitura.
O SR. JONES ROCHA - Os dados estão certos. As deduções é que não estão.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - O ilustre Deputado, Sr. Amaral Peixoto, acaba de ouvir a declaracão do

-

240-

Sr. Jones Rocha, de que os dados esliio certos. Nem
poderiam deixar de estar certos, por,!u~ foram extraidos de
documentos oficiais.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Conleiltnm()~ nprmas a maneira de V. Ex. os analízar.
O SR. JONES ROCHA - Essa é que é verdadeiramente errônea.
O SR. AMARAL PEIXOTO - A aritmcl.lcll do orador esLá
errada.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Ali declaracões de
v"'V. EEx. são subsidios valiosissimos para minha argumentação, porquê deixam fóra de dúvida quP, os documentos que
eu trou.""<e e as cifras que citei são verdadeiros, exatos,
certos.
O SR. AMARAL PEIXOTO
O e!;tudo que V. Ex. fez é
que está errado.
O SR. JoNES ROCHA - A prova disso I) que o orçamento
da despesa não é de 153 mil contos, como o orador afirmou.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - D(l quanto é?
O SR. JONES ROCHA - Pl'ovarci oportllnamenf.c.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Posso pl'ovl\-Io Imediatamente.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Há aumento da
despesa?
O SR. AMARAL PEIXOTO - Muito mlmOl' do que o vel'ificado nos quatro anos da administrncúo PI'/uJo Junior,
O SR. HENRIQUE DOnSWORTU - Em quanto V. Ex.
estima êsse aumento?
O SR. AMARAL PEIXOTO - Em 22,OH contos. Na administração Prado Junior foi de H. 930 contos. Aí está, com
os próprios dados extraidos por V. Ex.. ,mndo de notar
que a maior parte dêsse aumento prov(\rn dos contratados,
que antes percebiam pela verba "matnrinl" Il hoje percebem
pela verba ~pessoal". Outra parte rc:H1ltn da reforma das
Diretorias . da Assistência Pública o da Iostrução, a que
V. Ex. não pode deixar de fazer justlcn. De maneira que, .
analizado com imparcialidade, o aum(mto ~ insignificante
para ser atacado.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Dessa parte, relativa ao pessoal, vamos cuidar, quan(lo :mnUzarmos as despesas da. Diretoria de Obras.
O SR. A..'"dARAL PEIXOTO - Espero essll oportunidade.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Dosdo Já devo assinalar...
O SR, AMARAL PEIXOTO - Devo declarar que á frente
da Diretol'ia de Obras se acha um auténLico revolucionário,
o Capitão Delso da Fonseca, alheio a qualquer injunção politica. Não é membro do Partido Autonomista e, pelo contrário, até o combate.
_
O SR. HENRIQUE DODSWORTH Considero-o, POi'
isso, um benemérito.
•
O SR. AMARAL PEIXOTO - E', por conseguinte, elemento
.insuspeito.
:
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O 8R. HENRIQUE DODSWORTH - Sr. Presidente, já
me permito felicitar pela colaboracão valiosa dos nobr~s
Deputados, que, fazendo um abatimento nos números, ...
O 8ft. AMARAL PEIXOTO - Abatimento, não. Os dados
estão aquf, no Diário da Assembléia.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - ... que citei, como
representativos do aumento da despesa, estimam êsse mesmo
aumento em cerca de 30 mil contos.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Com aritméticn CIucnão seja
a do SI'. Pereira Lobo.
O SR. HENRIQPE DODSWORTH - Desejo ouvir essa
demonstracão ..
O SR. AMARAL PEIXOTO - São dados que V• Ex. não pode
contestar e com os quais no primeiro momento não se pode
argumentar. Mas, com um estudo de cinco minutos, isso é
facil.
O Sn. Jú:-'ES ROGRA - Não dizemos que o orador esteja
incidindo em êrro propo!'ital.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Desejo ver como VV.
EEx. partem da preliminar de que as cifras estão certas e
concluem que OR resultados estão errados.
O SI\. AMARAr. PEIXOTO - V. Ex. errou na sua argumentacão matemática, permita-me a expressão, - ao anahsar
um aumento global de oito anos, quando a análise devia ser
feita parcialmente, de ~ em 4 anos.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Analisei de quatro
em quatro anos.
O SR. A.....rARAL PEIXOTO - V. Ex. não o fez parceladamente, mas considerou esse aumento em bfõto. V. Ex. sabe
que em matemática só se podem fazeI' comparações perante a
unidaàe.
O SR. Il]':NRIQUE DODSWORTH - Analisei quatro anos
no período CO'lstitucional, e quatro anos no govêrno revolucionário.
O Sn. AMI..RAL PEIXOTO - Assim fazendo V. Ex. cnegará á conclusão a que cheguei: nos quatro anos de administração Prádo Júnior o aumento foi de 62 mil contos para
107 mil.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Aumento determInado pelas obras de embelezamento da cidade e não exclusivamente com a criação de cargos altamente remunerados.
O Sa. AMARAL PEIXOTO - Esta é uma consequência dêsse
aumento. Vamos verificar, analisar matematicamente as cifras do aumento. O aumento na administração Prado Júnior
montou a 44.930 contos ...
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Esse aumento esta.
consignado por mim, foi computado no meu cálculo.
. O SR. AMARAL PEIXOJO - '" e na. atual administracão
foi d,.22.940.

O ~R. HENRIQUE DODSWORTH - V; Ex., com seu
aparte, poderia, involuntariamente.•.
O SR. AMAnAL PEIXOTO - Elogio a administração Prado
Júnior, pelo aformoseamento. da Capital Federal; mas tamVOLU,ME VII
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soube atender, agora, á população carioca, reformando não
só o serviço de assistencia pública, como, principalmente, o
da diretoria de instrução. V. ~x. não ignora. o numero de
escolas abertas, sobretudo no último ano, quando houve úm
aumento de matrículas de trinta e tantas mil I}rianças.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - O aparte .do nobre
Deputado deve ser esclarecido por S. Ex. O aumento a qu",
se refere S. Ex. na administração Prado Júnor, uma das
mais operosas e ativas das que tem tido o Distrito Federal ...
O Sn. A~URAL PEIXOTO' - Faço justiC~.
O SR. HENRIQUE DOnSWORTH • .• foi por mim
consignado em meus cálculos; não houve omissão' dêsse aumento. Mes'mo assim, mantenho, antes de uma contestação
evidente ...
O SR. AMARAL PEIXOJO - ~ contestação por fatos, algarismos, cifras. .
.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - •.. que, sómente
com a criação de cargos - que é o que estou combatendo cargos de alta categoria, sem proveito do funcionalismo de
categoria administrativa inferior, a administração resolveu
aumentar 3. despesa em cifra astronômica.
O SR. JONE8 ROCHA - V. Ex. mais tarde, terá ocasião
de se penitenciar do êrro em que estâ.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Entremo3, agora.
a fundo nêste terreno. cuja aridez incorrigível confesso, asravada de bela inferioridade do orador que se encontra na tribuna, sem meios nem recursos para amenizar a exposição
do têma. (Não apoiados) •
O SR. AnELARDO MARINHO - V. Ex. tem uma inteligência brilhante, muita cultura; é médico, advogado, e jornalista; tem 10 anOs de vida pública. Está, pois, em condicÕes
de fazer crítica á administração. Mas citar numeros, sem tirar as consequ~ncias percentuais, não está direito, é contra as
regras elementares da estatfstica ~
.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Vou ao encontro dos
desejos dos nobres Deputados. Começo por estudar o aumento .de despesa com a veroa pessoal n~ Asslstencia Municipal.
A reforma a que SS. EEx. alúdem, se pode ter aspéctos benéficos, em alguns pontos, certamente não terá em outros,
porque, apezar de terem sido nomeados 149 médicos que não
pertenciam ao quadro, o posto central de assistencia funciona
exclusivamente com 3 médicos, que são insuficientes para
acudir ao servico congestionado daquele departamento municipal.
.
O SR. AMARAL PEIXOTO - V. Ex. deveria, então, fazer
referência ao numero de postos criados.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - A criação de postOs
novós como foi feiOO é um êrro técnico gravíssimo.
•
O SR. AMARIL PEIXoTo - Se é êrro técnico, nêle colaborou o eminente Sr. Leitão da Cunha, como membro do Conselho Consultivo .
. O SR. HENRIQUE DODSWORTH - O DI'. Leitão da
Cunha não colaborou nessa reforma, como ela foi feita. Vou
prová-lo.
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o SR. AMARAL PEIXOTO - Também colaborou o Sr. Deputado Oliveira Passos, correligionário político ~e V. Ex.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Vou ler o parecer
do Deputado Leitão da Cunha, que está presente, e nos ouve
nêste momento, e que poderá contestar ou confirmar as asseverações que vou fazer.
Mas, Sr. Presidente, esta reforma, cujos beneficios se
apontam como dos maiores realizados pela atual administração da Prefeitura, sofre, de inicio, deste êrro evidente e
ostensivo: é que a criação de numerosos postos como foi
feita, não resolveu o problema da assistencia.
A criação de numerosos postos teve que acarretar a distribuição de todo o pessoal médico, inclusive de 149 facultativos, nomeados, agora, sem concurso, - outro êrro funesto
da administração, perdoem-me os médicos nomeados... a tal ponto que o Posto Central da Assistencia dispõe, para o
seu serviço, exclusivamente de três médicos, numero insuficiente para o cabale completo desempenho de sua missão.
O SR. JONES ROCHA - Atende perfeitamente ao serviço.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - V. Ex. contesta
que apenas existem três médicos no Posto Central '?
O SR. JONE8 ROCRA - Seja qual rÓI' o numero que existe,
o serviço do Pronto Socorro é irrepreensível.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Irrepreensível mas
excesllivo parl!- todo o pessoal.
O SR. AMARAL PEIXOTO - V. Ex. não pode argumentar
Sem saber qual o movimento atual do Posto Central da Assistencia.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Sr. Presidente, há
outro, c êrro grave, .em relação á questão da Assistencia
Municipal. No orçamento de 33, - declarei eu noutro dia os socorros da Assistencia Pública se tinham tornado inacessíveis á bolsa da população pobre da ,gidade. E isso por que'?
Pela tabela comparativa, que anexarei ao meu discurso, se
verefica que todos os curativos, todas as intervenções, inclusive a própria internação no Hospital de Pronto Socorro, tiveram uma majoração que orça por 50 %, quando não atinge
ti aumento muito mais significativo.
O SR. AMARAL PEIXOTO - V. Ex. permite um aparte?
O SR. HENRIQUE DODSWORTB - Aceito todo:! os
apartes de V. Ex. com muito pl'aSl;r.
O Sn. Al'.I."RAL PEIXOTO - A tabela que V. E.~. está lelldG
é para os que podem pagar. V. Ex. não ignora que hlc até
um corpo de investigadores, ruja finalidade é alJurar (} grau
de fortuna dos que recorrem a êsse serviço.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Eu desejava que
V. Ex. me deixasse concluir o pensamento, porque, até agora,
está respondendo por advinhação, pois que ainda não terminei o meu raciocínio. Esta tabela não· pode ser contestacta,
porque foi extraída do órgão oficial da Prefeitura. De um
.lado, eu alinho o orçamento Prado Júnior, e de outro, alinp.p
as cifras do orçamento municipal de 1933.
Poderia citar outros dados, mas exatamente para não
aumentar a aridez que implica a enumeração deles, apenas me
limitarei a anexar, na íntegra, ao meu discurso, o quadro
comparativo.
"
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.
Rp-alment,e; todos aqueles que não possuem recurso de
qualfluer.espécie .não pagam os curativos ou as interVenções
que sofrem no Hospital do Pronto Socorro.
/- ',' iA tabela, porém, não se destina exclusivamente a êles e
'tal 'como está feita, incide sôbre toda a população, na sua
'média 'sem recursos para pagar a tabela exorbitante.
_, O" SR-. A....'\!ARAL PEIXOTO - Atualmente, nada pagam .
. /." . O' SR.' HENRIQUE DODSWORTH - Então a tabel<l é
'uma: 'hiuti1idade desde que ninguem paga coisa alguma.
:, /Ô 'SR. AMARAL 'pEIXOTO "":'Pagam os ricos, que preferem
-9.; f'rpnto ,Socorro a uma casa de saúde particular.
;:>0 SR.' HENRIQUE DODSWORTH - Então, há um erro
·da 'administração, que elevou por tal fórma os preços da
-Assistência·' Muni1lipal, tornando-os inácessiveis a todas as
bolsas do Distrito Federal, que é preferível recorrer-se ás
-Basas de Saude ·particulares.
. '. . Ora,:· ·Sr." •Presidente, quer V. Ex. uma demonstração
eloquente?
Vou dá-la.
A diária do Hospital do Pronto Socorro era. antigamente,
de 5$000 a 201000.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Antigamente, quando?
O .SR. HENRIQUE DODSWORTH - Quando do orçamento Prado Júnior, em 1930.
No orçamento de 1933, elaborado pela atual administraC;ão revoluciouária, a diária foi elevada de 20$ a 40$, o que a
torna superior ás diárias das casas de saude particulares!
Contestam-no?
O SR. JONESRoCHA - Foi elevada para evitar a exploraçãodos ricos, que procuravam o Pronto Socorro.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Para mostrar a
V. Ex. que essa-·elevação de preço tornou a internação no
Pronto Socorro mais"onerosa do que nas outras casas de saude
particulares .••
O SR. AMARAL PEIXOTO - Mas justamente com a finalidade que acaba de ser dada pelo nobre colega.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - " .para responder'
aos apartes de VV. EExs., trago uma prova insuspeita, estampada nos diários desta cidade, segundo a qual a internação na Casa de Saude Pedro Ernesto começa por diãrias de
fl)$OOO.
(O orador exibe um recorte de jornal.)
O SR. JONF:B ROCHA - Na enfermaria, 15$; em &narto
particular, .45$000.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - No Hospital do
Pronto Socorro, entretanto, o preço mínimo da diária é d~ 20$,
e pode ir até 40$000.
<:> SR. AMARAL PEIXOTO - Desafio a V. E::t. a que traga
uma estatistica do Pronto. Socorro, COIll as entradas, durante
um mês, dos q"J.e foram socorridos gratuita~ente e dos que
"contribuiram de acôrdo com a tabela. Só aSSIm V. Ex. chegará á conclusão de qUe o Pronto Socorro é para atender aos
pobres e não aos ricos.
O SR. HENRIQUE'DODSWOR':DH - Perdão. V. E~. só
pode' dizer que é para atender a todos, de preferêncIa os
pobres.
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o SR. AMARAL PEIXOTO - O ideal, é claro, seria que ninguem pagasse coisa alguma; que toda a população tivesse
o mesmo direito ao serviço hospitalar e. médico.
O SR .. HENRIQUE DODSWORTH - A finalidade do serVIÇO é atender a toda a população. E qual o critéI'io para evitar-se o abuso de se alegar que um individuo pobre é rico ou
vice-versa?
. O SR. AMARAL PEIXOTO - Sim, o serviço devia ser gratuito para todos.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Seria muito mais
lógico que a· administração não elevasse o pl'eço dos tratamentos a essa altura inacessivel á bolsa de todos, deixando-a
gratuita pata os pobres. .
O SR. JONES ROClIA - Não á bolsa de todos; mas somente
daqueies que procuram o Pronto Socorro para explorar os
seus serviços.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Dizia eu, .Sr. Pre~idente, que, em virtude da reforma processada na Assistência
Municipal, o aumento com a verba pessoal atinge a réis
6.310:360$000. A verba, no orçamento de 1930, quando prefeito o Sr. Prado Junior, era no total de 3.675:200$000.
Atualmente, passou para 9.985 :560$000.
Essa reforma se processou, realmente, ouvido o Conselho
Administrativo da Cidade. E foi exatamente o ilustre professor e constituinte, Dr. Raul Leitão da Cunha quem elaborou
o parecer respectivo, dizendo, porém, textualmente, como está
pubHcado no órgão oficial da Prlõ'fp.iflll'a, flp 23 flp. Maio de
f933:

.

"Cumpre salientar que as organizações :lqui previstas 56 serão crIadas, e nomeados os seus servidores
ao passo e á medida em que se torne isso possível.
Não foi calculada verba material necessária ás diferentes funções novas, justamente por essa razão.

O SR. AMARAL PEIXOTO - Mas em que está essa oportunidade? Foi resolvida pela regulamentação do jogo, que
V. Ex. tanto combateu.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - V. Ex. há de permitir que dê ao Dr. Raul Leitão da Cunha a precedência da
contestação do que estou afirmando, pois é S. Ex. o autor do
parecer do Conselho.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Só se referiu á oportunidade,
.'
em relação á v e r b a . '
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Não; em relação â
despesa que foi feita contra o pal'ecer do Conselho Consultivo.
As nomeações derivadas da criação de cargos novos s6 poderiam ser feitas á medida que se tornassem possíveis. Por
essa razão foi que, nem S. Ex., nem seus eminentes companheiros de Conselho se deram sequer ao trabalho de fazer
o cálculo da verba necessária.
O Sn. AMARAL PEIXOTO - A' medida que se torne isso
possível. Que quer dizer?
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Que quer dizer?
Vai responder a V. Ex. o Dr. Raul Leitão da Cunha e a resposta de S.Ex. só pode ser uma: é que, dada a situação angustiosa em que se encontram as finanças da Municipalidade
do Distrito Federal, l.\ criação desses cargos s6 poderia ser
feita quando o florescimento de suas finanças permitisse a
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cr!açã.o dos lugares. .Que!-, dizer que a cl'Íação imediata, como
fOI feIta, sem a obedIêncIa á seleção pelo concurso. era inteimente desaconselhada.
O SR. AMARAL PEIXOTo - E por que foi feita? Porque
o Chefe do Govêrno permitiu, para atender a essa oportunidade, a regulamentação do jogo na Capital da República . .A
criação dos lugares, portanto, não veiu onerar o orçamento.
, O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Se a oportunidade
fdíproporeionada pela regulamentação do jogo, devo dizer a
V. Ex. que se trata de um érro da administração, porquê não
se pode, de forma alguma, com bom senso, admitir se custeiem
serviços, que necessitam de verbas prefiXadas, com uma arrecadação arbitrária e certamente modificável dia a dia.
Tanto assim é que. a pesar da arrecadação ter sido permitida, a ela não se referiu· o Conselho Consultivo.
O SR. AMARAL PEIXOTO - V. Ex. conhece os serviços da
Assistência Pública de Montevidéu? Vive, única e exclusivamente. á -custa da regulamentação do jogO no Parque Hotel
e no Hotel Carrasco.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - V. Ex. sabe que, no
Uruguai, o fato, de terem sido municipalizados êsses serviços
e de ter sido destinada a renda do jogO como receita para
custeio desses serviços, deu lugar a abusos de toda ordem.
Os pr6prios empregados dos hoteis foram transformados em
funcionários de. Prefeitura. Quando estive hospedado num
desses hoteis de Montevidéu, apurei que nele havia mais empregados do que hóspedes.
O SR.. AMARAL PEIXOTo - Isso é um érro da administração municipal de Montevidéu. que V. Ex. está censurando.
Nada tem com a questão que discutimos.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - V. Ex. é que a invocou. Não se pode, de modo algum, apelar para a arrecadação do imposto do jogo, quando essa arrecadação é variável,
transforma-se de dia para dia, e pode até desaparecer.
O 8R.. AMARAL PEIXOTO - A realidade é esta: não podia
a Capital do País continuar com o serviço deficiente de assistência pública.
O SR.. HENRIQUE DODSWORTH - Se V. Ex. atender
para a eircunstancia, que já acentuei, de que estou me
ocupando exclusivamente com os aumentos decorrentes da
criação de lugares novos, isto é. COM o aumento da verba "Pessoal". V. Ex. me faria a justiça de não solicitar o encarecimento dos benefícios de serviços de que não estou, absolutamente. cogitando, e nem sequer me propúsa tratar, quando
assomei a esta tribuna.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Então, não sei o que V. Ex.
está criticando.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Estou criticando três
~rros da administração: primeiro, os prejuízos para a Capital
da República do excessivo aumento de despesas na Prefeitura, com a criação de cargos, o que prejudica ao pr6prio funcionalismo; segundo, os' êrros do orçamento municipal, que
consigna a arrecadação de determinados impostos com estimativa baixa, quando, na realidade, essa estimativa. é muito
superior á consignada no orçamento; em terr-eiro lugar, vou
demonstrar, em defesa da popula«;ão do Distrito Federal, não
só dos cariocas, mas igualmente de todos OS que nele habitam,
p~gando impostos á Prefeitura, que essa orientação adminis-
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trativa é J}rofundamente censuráv~l, porquê, por essa causa
se viu a administração municipal obrigada a fazer um espantoso e inacreditável aumento nas tributações.
O SR . .AMARAL PEIXOTO - V. Ex., por enquanto, está somente na reforma da Assistência Municipal.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Por enquanto estou
exclusivamente nessa. reforma e, prosseguindo, como V. Ex.
deseja, direi que não foi feliz, o ato da administracão onerando os funcionários da Prefeitura com a obrigação de contribuirem para a Assistência Médico-Cirurgica dos Empregados
Municipais. Isto porquê, em virtude do Decreto n. 4.003, de
3 de Setembro de i932, essa contribuição era facultativa,
muito embora, pela lei se concedesse o prazo de i5 dias para
uma declaração formal do funcionário sObre se desejava, ou
não, socorrer-se desses servicos.
O SR. AMARAL PEIXOTO - V. Ex. conhece a regulamentac;ão federal, em relação á Caixa de Pensões e .Aposent:utorias ?
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Perfeitamente.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Pois bem: a criação dessa Assistência é uma eonsequência dessa lei.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Nessa primeira fase
da criação da Assistência Médico-Cirurgica dos Empregados
Municipais, a contribuição dos funcionários era a seguinte:
5$000
Até 500$000 mensais •........................
De mais de 500$ mensais até 800$..............
6'000
De mais de 800$ até i :000$. . . • . . . . . • • . . . . . . . •
7$000
])e mais de i:OOO$ até i:200$.................
8.000
De mais de i :200$ até 1 :500$................
9'000
De mais dei: 500$
10$000
Assi.m, 'POIS, as contribuicões variavam de 5$ a i 0$000,
conforme os vencimentos dos funcionários, mas se tratava de
uma contribuicão facultativa, dependente de declaração em
tempo prefixado.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Como em todas ~s repartições, são obrigados, em virtude do decreto que citei a
V. Ex.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Em seguida, pela
regulamentação desse serviço de assistência, a que se refere
o decreto n. 4.237, de 23 de maio de 1933, regulamento pu-·
blicado no "Jornal do Brasil", de 24 de maio do mesmo ano,
essa contribuicão, se tornou obrigatória, além de ter sido
ainda elevada.
Aqui tenho o quadro, pelo qual se verifica que essas
contribuicões oscilam hoje de 5$ a i5$000. Perguntar-me-ão:
- Mas mesmo com a clausula da obrigatoriedade, será desnecessária· essa. assistência, ou será desvaIitajosa para o funcionário essa contribuição? Responderei: - Sim. Mesmo os
professores estagiarios pagam essa contribuição, sendo que
êles recebem diarias de 10$000. Quando acontece substituírem um colega por um dia apenas, percebem iO$, dos quais
5$000 são descontados impiedosa 6 absurdamente!
Ora, Sr. Presidente, com êsses vicios, com ésses disparates, não é possível afirmar-se que essa criacão veio acudir
ás necessidades do f\1Dcionalismo da Prefeitura, que não
teve,. até êste momento, o merecido reajustamento de seus
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vencimentos, exclusivamente por obra do grande aumento
de despeza· com os cargos novos de categoria e de remuneração elevadas. .
. P~s~emos, poré~, para a D~retoria de Obras e Viação e
reparílçoes anexas.
.
Não pode haver, realmente, uma comparação, do ponto
de vista do melhoramento da Cidade, entre a administração
d.i) SI'; Prado Junior e a do Sr. Pedro Erne~to, que dela não
c.uidou, sob O aspeto de' iniciativas novas.
O Sft. AMARAL PEIXOTO - Porquê a revolução não tem
por programa aformoseamentos, mas, sim, o amparo á miséria.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Amparar a miséria
é calcar ruas e sanear as zonas doentias. d~ cidade. A administração revolucionária de forma alguma se preocupou com
a realização de novas obras.
. A "verba pessoal", ao tempo do Sr. Prado Junior, era
de 25.532 :200$000. Compreendia ela a Diretoria Geral de
Engenbaria e o Departamento. de Material da Prefeitura. No
orçamento para 1934 está consignada a verba de 29.168:508$.
Há,' por conseguínte, um aumento de 2.636 :308$000. Proveiu
êsse aumento da despeza com obras de qualquer ordem, ou.
exclusivametne, da creação de cargos novos?
Dá-se, porém, um fato interessante: os melhoramentos
da administração Prado Junior, concernentes a estradas de
rodagem e várias obras, exigiram admissãú de numeroso
pessoal ...
O SR. AMARAL PEIXOTO - Devo confessar a V. Ex. que,
no tOcante á Diretoria de .Obras, encontro-mo na mais completa ignorancia, mas, conhecendo, como- conhece, o Capitão Delso da ~onseca, amanhã responderei, ~ficientemente, a
V. Ex.
O SR. HENRIQUE ÚOPSWORTH - Com a mesma boa
fé com que V. Ex. vai discuti-los, eu os estou trazendo ao
conhecimento público.
Dizia eu, Sr. Pt'esidente, que a vet'ba pagamento do pessoal incumbido das obras na cidade era, nr. administração
do SI.'. Prado Juniot', de 16.665:880$000 ..
O ot'çamento da atual admi<listração consigna, apenas,
urna verba·de 2:300$00 para pessoal extranumerario.
Ha, por conseguinte, nêsse particular, uma diminuição
real de 14.365: 880$000 entre a administração revolucionária e a administração do Sr. Prado Junior. Isso é compreensível, desde que os orçamentos, ao tempo do Sr. Prado
Junior, deviam computaI.' verba para melhoramento da cidade.
.
Como a administração revolucionál'ia não está efetuando
obras, essa cifra orça, apenas, por doi f: mil co-ntos.
Entretanto, vêde bem, apesar da diminuição do pessoal
incumbido das obras da cidade, a diferença a mais pat'a a
verba pessoal, entre o orr,:amento revolucionário e o do Sr.
Prado Junio~ éde 3.636:308$000.
:tsse aumento só pode ser atribuido ã criação de cargos
novos.
. O Sa. AMARAL PEIXOTO - V. Ex:. atribue. Eú descoqheço êsse ponto.
O SR. JONES ROCHA - . O orador está incidindo em errO.
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o SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - Acredito que na Diretoria
de Obras não se tenha dado eS!'la criação de cargos.
O SR. JONES ROCHA - Não houve criação de logares.
porqu f; não havia necessidade disso. Proponho-me a justiIicar êsse ponto, logo que o orador termine a sUa analise.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - No momento, V. Ex.
podeexplicâr? Não seria útil" a contestação
imediata.
não
.
.
O SR. JONES ROCHA - No momento não desejo explicar.
se b~m que já tenha todos os dados.
O SR. HENRIQU~ lJODSWOR.TH - Respeito, então. os
desejos de V. Ex.
Sr. Presidente, vejamos a Superintendência da Limpeza Públ ica. A verba para êsse serviço era, em 1930, de réis
18.462 :580$000; na administração revolucionária, entretantf-, subiu para 20.676:440$000. Quer dizer, há um acrescimo
dr. 2.213 :860$0001 E isto por que? Fui, por ventura, aumentado o que percebem os funcionários modestos, os funccionários humildes da Prefeitura Não. Só o foram os cargos elevados; alguns dos quais vencem mais do dobro que
um professor eatedraticode escola superior.
O SR. AMARAL PEIXOTO - O professor catedratico pode
dispõr de muito tempo para exercer sua atividade em out.ros
mistéres, ao passo que o Diretor da Limpeza é obrigado,
oesde a madrugada até a noite, a estar á frente desse serviço.
O SR.. HENRIQUE DODSWORTH - Criaram-se mais tres
logares de sub-diretor, com trinta e um contos anuais cada
um. Os administradores, que eram apenas vinte e quatro,
entre segunda e primeira categorias, atualmente são todos
de primeira, em número de vinte e seis e percel>em vinte e
quatro contos de réis, anualmente. Em 1930, venciam, 1'espetivamente, 13 :200$ e 15 :000$000 anuais.
Na Diretoria Geral de Fazenda, Sr. Presidente, em 1930,
bavia 320 funcionários; hoje, em 1934, existem 445. Houve,
pOr conseguinte, um aumento de 125 servidores, aendo a despesa total acrescida àe 1. 586: 123$0001
Na Instrução Pública, a majoração é de
.
6.055:793$000.
. Na Secretaria do Gabinete do Prefeito, o aumento é de
L 772 :300$000. Porque? Porquê de 434 funcionários, em
1930, passou-se, em 1934, para um quadro de 6221
O SR. AMARAL PEIXOTO - Peço a V. Ex. que, depois
dêss~ aumento, verifique a arrecadação da Secretaria. da
Prefeitura e observará que a arrecadação aumentou muito.
O SR. HENRIQUE DODSWORTU - É um engano a. dedução de V. Ex. A arrecadação, em parte alguma do mundo,
pode aumentar por efeito do numero do pessoal incumbido
dQ serviço. Só cresce em virtude· da majoração dos impostos e essa é espantosa, como vou provar.
(Os Srs. Amaral Peixoto, Jones Rocha e Cristóvão Barcelos' dão apartes.)
: . O SR. AMRAr. PEIXOTO - V. Ex. deve analisar o aumento dos impostos e a at'recadação. Do- contrário, estará
fazendo obra facciosa. (Haoutros apartes.)
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Chegaremos lá.
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Sr. Presidente, vejamos a Diretoria do PatrimÔnio. Não
consta que os bens da municipalidade tivesBem sido acrescidos em próprios municipais, ou que tivesse aumentado a
extensão territorial do Distrito Federal.
Entretanto, de 57 funcionários, que existiam em 1930,
hoje existem 86, e a diferença para mais entre os orçamenlos de 30 e 34 é de 533 :909'000.
Aí estão examinados, numa digressão, por assim dizer.
orográfica, pelas cumiadas apenas .••
O SR. AMARAL PEIXOTO - V. Ex. diz muito bem.
"pelas cumiadas"; mas, pelas .;umiadas, ninguém pode analizar orçamentos.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - ... os pontos culminantes da causa do aumento criminoso das despesas da
Prefeitura.
O SR. AMARAL PEIXOTO - V. Ex. analisa a despesa.
pondo de lado a receita.
O SR. ABELARDO MARINHO - Foi o quadrozinho que pedi
outro dia, e que ainda estou esperando...
O SR. HENRIUE DODSWORTH - Vamos chegar agora
a essa questão. Nisso vai certamente relevante serviço preslado ao Sr. Pedro Ernesto, que poderá mandar verIficar
pelos seus dedicados colaboradores, que o orçamento não
consigne com exatidão a estimativa de certas rendas pois
essa estimativa é, na realidade. muito superior á indicada.
:e assunto que se articula, aliás, com a criação dos impostos novos. A êsse respe~to. devo apresentar á Assembléia
um documento insuspeito e expressivo: é o boletim comercial do "Monitor Mercanlil", que, em data de 13 de Janeiro
do cOITente ano, escrevia o seguinte.
O SR. JONes RoéHA - V. Ex. diz "insuspeito" por que?
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Porquê é um boletim de circulação nos meios comerciais da cidade •••
O SR. JONES ROCHA - Escreve conforme entende, favorecendo a quem quer.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - ... que dele se
servem para obter as informações indispensáveis. E V. Ex.
deve dispôr de elementos decisivos para contestar a veracidade do que nele se encontra escrito. Diz o boletim:
"O orçamento da Prefeitura para 1934 majorou
sensivelmente vários impostos, além de ter criado
novos como o instituído sôbre a circulação da riqueza
móvp,1 e a taxa de i % sObre os pagamentos realizados
ao erário municipal. As reduções, bem poucas aliás.
feitas aqui e ali insignificantes e não atenuam as
dificuldades que o físco do Distrito Federal vem
criando ás classes produtoras e a todos os contribuintes. em geral. Damos a seguir uma rápida sinOPse dOlf
tributos agora aumentados:
L°, n.o predial, o das casas alugadas com mobília
- pela incidência do imposto sObre o total da renda;
2.0, comércío ambulante, o aumento de alguns mil
réis em cada licença;
3.0, veiculos terrestres, idem, idem;
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4.0, imposto de licença sóbre o comércio fixo,
indústria" e localização:
a) os açougues, que, em certos casos, pagarão
mais de 200 0/0;
b) as casas de penhor, em mais de 50 % - quando cobrarem juros superiores a 2 % ao mês (e são
todas) ;
c) tOdos os conf,ribuint9s do imposto, quando negociem em mais de uma espécie, em 2 % sÓbrG o total
da licença, para cada negócio adicionado, sendo o minimo do imposto - 50$000;
d) registro de conheciment.o do imposto, na dele~r.ia,

10*000;
5.°, aferição, 20 % de aumento geral;

6.0,

tran~missã.o

de propriedade, elevação. para

2 % da taxa de 1 % na arrematação de bens móveis em

leilão ou hasta pública;
7.°, anúncios, 20 % - colocação de UHdos, de 50 %
a 400 %, conforme a zona - exibição de t.õldos 20 %
- colocação de bambinelas nas abas das marquizes,
20 %;
8.°, matança de gado em matadouro particular, de
2'000 para 2$500, por cabeça;
9.°, veículos ou receptáculos para condução de
carnes e miudos, vistoria, 10$000;
10.0, comércio, localização nos pequenos mercados:
aves de alimentação, de 180$000 para 200$000; leite,
de 180$000 para 200$000; verduras e frutas nacionais,
de 150$000 para 200$000; cereais, de 700$000 para
800$000;
11.0, Inspectoria de Veterinária,

diversas taxas
novas instituídas pelo decreto há dias publicado".
Supõe, porventura, a Assembléia que ai parasse a fobia
da. Municipalidade contra o bolso do contribuintes carioca,
Não!
Ainda hoje, os jornais registram. CO[Jl realce, a notícia.
de que caiu a selagem prameditada SÓbre aves, e outros animais no mercado.
Isso, Sr. Presidente, onera ou não o contribuinte do Distrito Federal? Mas a que se destina essa majoração de impostos? D~stina-se a fazer face aos compromissos da Prefei~
tura? Não, á criação de altos cargos, fartamente pagos.
Á Prefeitura caberia aplicar êsse dinheiro em iniciativas úteis, calçamentos, limpeza, higienização, ensino, e para
fazer face igualmente aos compromissos de sua divida ...
O SR. JONES ROCHA - É o que ela vem fazendo.
O SR. JONE8 ROCHA - Lerei da tribuna documentos
reais, nesse sentido.
O SR. AMARAL PEIXOTO "- Sabe V. Ex. qual o depósito
da Prefeitura no Banco do Brasil, para atender ao pagamento da divida externa?
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Sei, sim senhor.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Podia f.azer a justiça de
citá-lo.
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o SR. XAVIER DE OLIVEmA - Quanto no aumento de lugax-es na Assistência Pública, acredito qUi> o Dr. Henrique
Dodsworth, médico, está <lontra o Dr. Henrique Dodsworth,
D~utado, porquê entendo que a vastidão da cidade justifica a criar;ão de muitos pÕsl.os de assistência, por toda ela
distribuídos ..
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Vou responder,
imediatamente, á questão que me formulou o nobre Deputado, Sr. Amaral Peixoto: a de saber qual o depósito que
possue a Prefeitura no Banco do Brasil, para efetuar o pagamento dos serviços da dívida externa. Possue a importancia de 27.950 :000$000.
.
O SR. AMARAL PEIXOTO - É verdadeiro. E qual foi o
último coupon pago, pela Prefeitura, para amortização da
divida externá, sabe V. Ex.? Foi o coupon número 56.
Faltam dois, apenas, os de números 57 e 58, que correspondem, justamente, áquela quantia.
O SR. HE!'õRIQUE DODSWORTH - Anexarei ao meu
discurso um quadro elucidativo da situação financeira do
Distrito.
O SR. AMARAL PEIXOTO - V. Ex. podia, também, deciarar que na Preféilura, durante o período revolucionário,
não foi feito nenhum empréstimo e o funcionalismo está
todo pago em dia.
O SR. HENIUQVE DODS,\VOftTII - Está todo pago em
dia; mas, enquanto o funcionalismo bumilde é mal pago,
os cargos supcx-iores da administração são pagos éom excesso.
O SR. AMARAL PEIXOTO -No -entender de V. ·Ex.
O SR. HE~RIQUE DODSWORTH - O aumento de impostos, taxas e contribuições, na administração Peâro Ernesto, constitue uma violência sem par á capacidade tributáx-ia do ,contribuinte municipal.
Vejamos o aumento da taxa sanitária.
No orçamento de 1930, rúbrica 63, estava estimado
em 16.000 contos.
No orçamento para 1934 continúa estimado em 16.000
contos. Entretanto, houve o aumento seguinte:
Até a renda anual de réis:
1924
1930
por mês por mês
1$000
1$500
1 :000$000 •.
,
" .•..... ,
3$000
2$000
2:000$000 •
4$500
4$000
3:000$000
6$000
5$000
4:000$000
7$500
6$000
5:000$000
9$000
7$000
6:000$000
.
8$000
12$000
8:000$000
15$000
10$000
10 :000$000 .'. .
.
18$000
:12$000
12:000$000
16$000 27$000
18 :000$000
.,
.
36$000
. 20$000
24:000$000
25$000
54$000
36 :000$000
.,
.
No entanto, apesar do aumento incrível, a renda. dêsse
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imposto continúa a ser orl,;ada em 16.000 contos, isto é, o
mesmo do que ao tempo em que o imposto era 50 % menos
elevado!
Veja V. Ex:. agora, Sr. Presidente, qual o critério para
essa taxação. As casas de saúde e hospitais particulares pagavam 1$000 por quarto e por mês, de taxa sanitária na administração Prado Júnior. No orçamento da administração
revolucionária essa taxação foi reduzida para 1$000 por
mês. Mas, enquanto assim se procedia para com êsses estabecimentos, para os hoteis, casas de comôdos e pensões a
taxa foi elevada a 2$000 por comôdo e por mês!
O SR. JONES ROCHA - Os estabelecimentos hospitalares
são bastante onerados pelos impostos municipais.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Devo dizer a V.Ex.,
dentro de critério impessoal com que estou discutindo o assunto, que o seu argumento não procede. A que é destinada
a taxa sanitária?
O SR. JONES ROCHA - Conclua V. Ex. I) seu raciocínio.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Deve ela incidir
menos nos hospitais particulares e casas de saúde do que
nos hoteis, pensões e casas de comõdos?
É, evidentemente, um critério desigual da administração.
Ora, Sr. Presidente, se o aumento da taxa sanitária foi
de 50 % em 1934, e em alguns casos de mais de 50 %, pergunto: se a estimativa da arrecadação era de 16 mil contos
em 1930, quando a taxa era 50 % mais barata, come é possível que no orçmento da administração revolucionário continue a mesma estimativa?
É, pois, um falseamento evidente dos dados do orçamento, e que não desejo atribuir ao intuito de mais tarde
servir para o endeosamento de uma arrE'.cadação perfeita...
Vejamos agora, o imposto sôbre riqueza móvel, criado
pelo decreto n. 4.615, de 2 de Janeiro de 1934, rúbrica 10
do orçamento.
A arrecadação dêsse imposto está avaliada em 4.300
contos. Ninguém pode prever, entretanto, a quanto atingirá,
mas o que é certo é a estimativa é irrisória.
A criação dêsse imposto, que repercutiu tão largamente
nos protestos da imprensa carioca e associações de classe,
recái sObre notas promissórias emitidas e descontadas no
no Distrito Federal, por particulares, bancos e casa bancárias; sObre todos os contratos, todas as cartas de fiança, no
valor de 0,2 0/0.
Ora, sendo assim, não é possível seja ~ arrecadação dêsse
imposto estimado apenas em 4.300 contos.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Em quanto o estimaria V. Ex.?
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Já disse que a
renda resultante dêle é imprevisível.
Passemos agora para a quota. de saúde, - outro imposto
novo, - art. 237 do orçamento de :1934 - e que é cobrado
na razão de 1 % sôbl·e todos os pagamentos feitos á Prefeitura, exceto imposto predial, territorial, taxa sanitária testada e foros. ~sse imposto novo renderá á Prefeitura, no
mínimo. :1.439 contos para. custeio dos serviços da Assistência, a que há pouco me referi, porquê êles são custeados
·por dois tributos: um, recái sôbre o funcionário, e o outro,
sObre o contribuinte carioca, em geral.
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o imposto adicional de 20 % produz realmente muito
mais do que está consignado no orçamento. O orçamento
consigna :11.000 contos, mas demonstração pode ser feita de
que êle há de render, no mínimo, 24.319:500$000.
Nos têrmos do art. 236 êsse imposto recai sÔbre todos
os impostos, taxas e contribuições, exceto:
.
Predial " .. .• . ........•...."
.
Licenças comerciais ~. ..
Imposto S/SêIO ., .. .
.
.
Imposto s veículos ., .. .
.
Imposto s/ambUlantes .. .
Imposto s poules e diversões
.
Taxa de fundo escolar
.
Guias de transito, gazolina. óleo combustível, e sobretaxa de expediente......

70.000:000$000
33.000:000$000
200:000$000
30.000:000$000
600:000$000
4.000:000$000
2.100:000$000
3.300:000$000
116.200:000$000

A receita tola! orçada para 1934, menos as operações de
crédito, monta a
Réis .• .. .....•......•................... 237.797 :500$000
Menos •. ... . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 116.200 :000$000
121.597:500$000

o que faz com que o imposto adicional de 20 % deva atingir
a 24.319:500$000.
Qual a causa de escondê-lo o orçamento, dando estimatí·...as ostensivamente falsas?
ÊSses êrros, enganos, omissões, intencionais ou involuntários, têm sido registrados na imprensa. Ainda ante-ontem,
"O Pafs", dêles se ocupou, e aquí tenho o quadro e o artigo
a que deu publicidade.
O SR. AMARAL PEIXOTO - V. Ex. pode informar quem
foi o auLor dêsse artigo?
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - ~ um artigo da
redação" e n~o está portanto, assinado.
O 8R. AM.'\RAL PEIXOTO - Tem quasi o mesmo valôr da
carta· aberta a V. Ex.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - A carta aberta me
foi dirigida com um pseudÔnimo ...
O SR. AMARAL PEIXOTO - Aliás, não ligamos o menor
interesse a essa carta.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH ....,.. '" mas o nome
verdadeiro do seu autor anda na bOca de todos os que lidam
nos meios da imprensa desta cidade. Felicito-o pelo estado
lisonjeiro das suas finanças que lhe permitiram não só defender a administração a que está ligado como reproduzir
a sua carta nas secções ineditoriais de todos os órgãos da
imprensa cariõca.
O SP... AMARAL PEIXOTO - Devo declarar a V. Ex. que
condeno o autor dessa carta.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Dizia eu, Sr. Presidente, que a campa;nha contra os gastos da Prefeitura tem
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repercutido na imprensa, que igualmente condena êsses gastos excessivos, êsses gastos indesculpáveis, êsses gastos inúteis, êsses gastos nocivos.
Hoje ainda a êles se referiu, novamente, o brilhante matutino OO'lTeio (1a Manhã. Há poucos dias, a propósito do imposto sObre riqueza móvel, o Jornal do Comércio publicou
apreciações judiciosas que farei acompanhar o meu discurso.
O SR.. AMARAL PEJXOTO - Mas há outros 6rgãos que defendem.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Não os conheço.
Cite-os V. Ex.
O SR.. AMARAL PEIXOTO - Posso citar: J ornai, do Brasil,
A Nação, O Radical e ainda outros.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - As associações de
classe também se insurgem contra as demasias desses dispêndios alucinantes.
Aqui está o relato da reunião da Associação Comercial
para estudar o imposte sObre a riqueza móvel.
De todos os lados surgem os protestos contra essa orientação errada da administração municipal.
Eu me sinto feliz por ter sido a voz através da qual
ecoou êsse sentimento de revolta. Foi para refletir o pensamento do povo carioca e defender as grandes causas em
que palpitam os seus interesses legítimos, que o voto das
urnas, em plena Ditadura, me mandou ;lara a Assembléia.
Eu me honro dêsse mandato, e em obediência aos seus
imperativos aqui estou, para cumpri-lo com independência
e altaneria. (Muito bem; muito bem. O orador é cumprimentado.)

Documentos a que se refere o 81'. Deputado Henrique
Dodsworth em seu discurso
A881STtNCJA MUNJCIPAI.

Preços dos socorros cirúrgicos em geral, conforme tabela
abaixo:
Orçamento
Orçamento
Prado Júnior Pedro Ernesto
1930
1933
Curativos asepticos e feridas ....
20$ a 40$
100$000
Socorro geral com:
35$ a 100$
100$000
'Curativos de feridas múltiplas ..
Incisão, evacuação e drenagem de
uma hematoma de
.
50$ a 90$
100$000
Amputação ou desarticulação de
35$ a 100$
100$000
quirodáctilos ou pododátilos.
Trepanação de craneo
. 150$ a 450$ 1:000$000
. 150$ a 450$ i:OOO$OOO
Intervenção na raquis . .
.
60$ a 450$
500$000
Ablações e :imputações de
150$ a 450$
500$000
Operações sõbre articulações '"
600$000
Operações· sõbre ner"os e vasos. 150$ a 450$
Operações sÔbre músculos e ten50$ a 300$
500$000
dões . . . .
.
&tração de corpo estranho
300$000
50$ a 100$
nos tecidos . • .•..........
Extração de corpo estranho
30$ a 100$
200~OOO
da faringe . . . .........•.•
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Extracão de corpo estranho
do globo ocular
.
Extracão de corpo estranho
do ouvido.
.
,
Extracão de corpo estranho
do nariz . . . .
.
Extração de corpo estranho
do esôfago.
.
.
Extração de corpo estranho
da traquéa
.
E:x:tracão de corpo estranho
do brônquio e traquiotomia.
Feridas de vasos e órgãos do pescoco
.
Raquicentese.
.
.
'Pleurocentcse . .
.
'Periocardiocentese . . . .
.
Laparof,ómia exploradora . .
.
Quelotomia . . . .
.
Laparatomia c o In intervenção
visceral.
.,
.
Imperfuração ano-retal (intervenção) . . . .
.
Luxacão ou fraturas (aparelhos
provisórios)
.
Luxa.tões ou fraturas (aparelhos
definitivos) . .
.
Osteosíntcse . .
.
Queimaduras extensas (tratamento) • • • • ....•.•.....•.••

Partos, de . .
.
Períneorrafia . . . .
.
Injecão intra-utcI:ina, tampona
mento uterino ou delivrances
simples . . . .
.
Redução do prolapso do útero ou
do reto . . .
.
Operação no aparelho ocular .. ,
Operacão no faringe
.
Operacão no nariz . .
.
'l'amponamento· anterior ou posterior das fossas nasais
.
'l'repanacão nos seios da face
.
Operações no aparelho auditivo ..
Operações na laringe . .
.
Operações na boca . ..
.
Intervenções em flegmasias supUl·adas.
.,
.
Intervencões do aparelho genitourinário 00 homem
.
Idem da mulher . .
.
Paracentese
.
Diária do Hospital P. Socorro .
Aluguel de auLo-ambulancia1l1. hora . . . .
.
Pelas demais . •
.
Para remoção de cádaver
.

.30$ a 100$

200$000

30$ a 100$

200$000

30$ a 100$

200$000

150$ a 450$

500$000

150$ a 450$

500$000

150$ a 450$

500$000

a
a
a
a
a
a

600$000
300$000
300$000
300$000
800$000
600$000

150$
100$
50$
100$
150$
80$

450$
300$
150$
300$
450$
360$

150$ a 450$ . 1:000$000
150$ a 450$

500$000

35$ a 120$

200$000

100$ a 300$
150$ a 450$

600$000
600$000

150$ a 450$
50$ a 150$
70$ a 240$

300$000

35$ a

500$000
300$000

60$

200$000

35$
50$
100$
100$

a 60$

a 300$
a 300$
a 300$

100$000
600$000
600$000
600$000

50$
150$
150$
150$
100$

a
a
a
a
a

100$
450$
450$
450$
400$

200$000
600$000
600$000
600$000
500$000

50$ a 300$

300$000

150$
150$
50$
5$

600$000
600$000
a 450$
600$000
a 150$
a 20$ 20$ a ~O$

a 450$

25$

20$
30$

30$000
25$000
40$000

UM IMPOSTO ILEGAL E CON'l'RAPRODUCENTB:

Os impostos e as taxas que a Interventoria do Distrito
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Feàeral estli arrecadando vãocrecendo numa propor(;áo antieconômica e s;;mamente prejudicial.
Basta rclemhrur. que o que se quer cobrar da população do
Rio de Janeiro corno Estado e munir-ípio é apenas o terço de
toda a ronda estadual e municipal de São Paulo. l1:sse excesso
de fiscalização !.orna a situação do contribuinte, do comerciante e dJ induôtrial" desta cidade em condições inferiores ás das
outras localidades do país. Tudo fica mais caro no Rio, porquê tudo é mais onerado. Pois, apeSár disso, apesar do aUmento de todos os impo~los e taxas nos últimos anos, o Sr.
Intervcuto:- no Distrito Federal, na mehhor das intenções por
certo, c017tinua a aceitar novas sugestões de outros tributos,
no propósito de compensar de qualqucr forma o acrescimo
formidável da:; despesas da Prefeitura.
Solicitamos, entretanto, de S. Ex. a reconsideração na solução de vários tributos que resolveu criar, sem examinar as
suas consequências econômicas.
Umas das inovações mais prejudiciais e ext:ravagantes
foi a do imposto da riqueza móvel, que o decreto de 4 do corrente acaba de ccnsagr~r com o intuito de o tornar definitivo.
ÊSse gravame viria, entretanto, peorar dc tal maneira a
situação do comércio, qqe essa classe tão honrada e t.ão pronta a todos os sacrifícios para o bem da cidade, essa classe que
um sofrido tanta tributa<:ão nova sem protesto, julgou indispensável promov~r um movimento no sentido de solicitar do
Sr. Interventor a revoga~ão desse imposto iniquo.
,
l1:sse imposto, se acaso prevalecer, virá prejudicar ainda
mais o curso natural das mercadorias e o necessário jOgO das
transações, tornando ainda mais caro e dispendioso qualquer
ato que represente uma transação .comercial ou unI conLl'::do
civil.
Ontem, por, convocação da Associação Comercial, houve
uma gra.nde reunião de representantes do comércio e daIS m...
dl.lstrias do Rio e de suas sociedades. Todos (}3 presenf.e1, concordaram com os oradores que mostraram que a tributação
sObre a riqueza móvel iria contribuir para reduzir o movimento dos negócios e os prejudicar o que é, além disso, inconstitucional.
De fato, como o ilustre DI'. Fausto de Freitas e Castro,
advogado da AssociacãoComercial, provou, no dsicurso que
pronuncIOu na reunião. que o novo imposto é um imposto de
s~lo e como tal não pódc ser cobrado pelos Estados senão sôbre papp.ig que dependam da administração local. A lei organica do Govêrno Provisório manteve a discriminação da
competência tributária da Constituição de 1891-~6, O Distrito Federal é, para esse efeito. equiparado a um Estado. Nessas
condicões, o Interventor no Distrito Federal exorbitou de SiJas
funcões, criando um imposto sôbre matéria tributável que não
é da competência dos Hoderes estaduais.
Os representantes 710 comérdo e da indústria do Rio,
apezar da inconstitucionalidade da medida e do seu êrr{)
econômico, resolveram, por espf!'íto de cordura e tolerancia,
não apelar para a autoridade superior do Chefe do Gov{\rno
Provisório nem para o Poder Judiciário e sim nomear uma
comissão para solicitar do Sr. Interventor Pedro Ernesto a
revogação desse tributo ilegal e co.ntrarpoducente, errado sob
o ponto de vista jurídico e sob o ponto de vista econÔmico e
fmanceiro.
q tributo assim impugnado pelo comércio, em geral tão
Hlbmlsso e cordato, não póde, de fato, ser posto em execuçâ()
·e nrrecadado.
VOLUME VII
17
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l!:.5se imposto de dois décimos ,por centú sObrl:: a circula~
ção da riqueza móvel recairá sObre contratos de empréstimos
com garantia de caução, penhor, hipoLéca. ou anticrese, em~
préstimos por meio de obrigacões ao portador, com garantia
t'special ou não, contratos de arrendamento, lúcação ou sublocação e outros que transmitirem o uso e goso de bens móveis
e imóveis, fianças quando em separado do contrato, em contas
<lU por escrito; seguros de vida,
terrestres, marítimos e de
acidentes, inclusive do trabalho; notas promissórias, contra-:tos ou constiVlição de so(lÍedades civis ou comérciais, contratos de abertura de créditos em conta corrente, garantidas ou
descobertas venda de mercadorias a têrmos, em bolsa; cescões de crédito; promessa de compra e venda de bens móveis
Ou entrega de valores de qualquer especie, por escritura pública ou particular e procurações em causa própria.
S6.não estão sujeitos ao imposto sObre a circulaçã ú da riqueza mÓVel a~ letras de cambio, duplicatas, contratos de
compras e·venda de bens móveis quando celebrados entre negocIantes e mdustrlalS, para fins mercantis, contratos de dissolução c liquidação de socied:.tdes civis Oi: comerCll~is.
Mas, por outro lado, todos os atos jurídicos pagam o irr,1)osto sÔbre o valor dos contratos, com exceção dos seguros e
casas de penhores em que o imposto é devido sóbre o valor
dos prêmios e sua cobranJia será feita pelo processo adotrldo
para a taxa de fiscalizacão pelo Govêrno Federa: e na mesma
época.
1\18« todas as transações no registto de im6veis pagam
quando se eretua:'~m c impo<;t(' lip 1 % (um por cento) sôbre
o valor dos bens
Resumir assim este novo imPClsto, qlJe vem depois de t.aJ:~
tos outros e de t:mtos aumentos, é condená-lo.
l!:sse gravame é de tal f6rma violento e sobrecarregará de
tal maneira o comerciante e o produtor, que várias emprezas,
8Ó com a sua ameaça.,'· já estudaram a possibilidade de sua
transferência para ouiras cidades.
Por tudo isso, c:-editamos que o Sr. Interventor. examinando as ponderações da grande comissão que vai procurar
S. Ex., mandará anular o ato que estabeleceu o tributo iniqno.
O honrado comércIO desta praça, elemento principal da grandeza da cidade. bem merece essa prova de justa consid-::ração. (Do "Jornal do Commercio", de 20 de Janeiro de 1934.
PREFEITURA. DO DrS'IlRITO FEDERAL
SITU."ÇÃO FINANCElnA

Valôres em contos de réis
Títulos

Em
31-12-930

Dívida interna consolidada
.
241.483
Divida interna consoli. 138.822
dada em libras
Dívida externa
. 402.458
Dívida flutuante
. 171.849
Juros da dívida interna
em ~ -- 1931 .......•

Em
31-12-932
302.708

Diferença
em
31-12-932

+

61.225

138.822
394.102 -- 8.356
186.496 + 14.647
2.440

+

2.440
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Juros da dívida
em ~ -- 1932
Juros da dívida
em f -- 1931.
Juros da dívida
enl ~ -- 1932
Juros da divida
em $ -- 1931
Juros da dívida
em $ -- 1932

interna

+ 6.694
..... ,.
3 . .192 + 3.1'92
e:x:terna
.
3.192 + 3.192
externa
.
5.876 + 5.875
e:x:terna
.
21.926 + 21.926
Total . . ..
954.012 1.065.448 + 11/).836
.

e:x:terna

6.694

--

NO'l'AS - A Prefeitura tem em depósito no Banco, do
Brasil para efetuar o pagamento do serviço da dívida externa e do empréstimo interno de f 4.000.000, vencido e niio
pago, a importancia de 27.950 contos.
A conversão nos dois anos em causa, das moedas estrangeiras a mil réis foi feita ao cambio de 6d. Se se quizer te!.'
o total pelo cambio atual, a dívida enl moéda estrangeira ficará majorada de 50 %, passando de 577.244 a 865.866
contos. Assim a dívida total passará de 1.065.448 a 1.354.070
conto!', com o aumento sObre 1930 de 399: 458 contos.
Opinando favoravelmente ao plano de reforma dos serviços da Assistência Municipal, sem, entretanto, desatender
ás determinacões estabelecidas em o n. 1. do art. 13 do deereto n. ~0.348, de 29 de Agõslo de 1931.
'
"mmos. 81'S. Membros do Conselho Consultivo do Vistrito Federal - Ternos a honra de submeter ao Vosso esclarecido parecer um projeto de reforma dos serviços da Assistência Municipal, cuja necessidade premente se justifica
pelas razões que, com a devida vênia, vos apresentamos.
Atualmente aispõe a Assistência Municipal de um pequeno
hospital de 100 leitos, de finalidade muito restrita, pois que
apenas se destina ao internamento de acidentados e vítimas
de mal súbito, de dois dispensários muito mal instalados e
defecientemente aparelhados e organizados, de três postos.
médicos para socorros urgentes, também em tais condicões
além de um velho casarão mal adaptado que ::;erve de asilo
a sexagenários inválidos. Tais fundacões são superintendidas por três inspetoria .. técnicas, cujas atribuicões não estão
nitidamente delimitâdas no atual regulamento, resultando
daí a maior confusão profundamente. prejudicial á ordem e
eficiência dos trabalhos, a ponto de, em uma mesma organização, interferir direta e simultaneamente a autoridade dos
três inspetores, e como cada um dêles compete orientar e
dirigir os serviços que lhe são subordinados é fácil conjecturar das dificuldades adminisí.rativas e entrechoques disso
resultantes. Acrescentando-se mais que a cada passo aautoridade do Diretor Geral fica de par com a dos inspetores,
seus subordinados, aí tendes as razões fundamentais de ordem administrativa que por si só justificariam uma remo-,
delr.ção se outras de maior monta não reclamassem aquela
providência. Ora sendo notória a exiguidade dos nossos. ser- :
viços de assistência, seria impossível ampliá-los, satisfato- i
riamente, dentro da organização atual.
i
Pretende pois, o Govêrno da Cidade, com o presente· pro-".:
jeto de reCoI'ma armar-se de um aparelhamento capaz idel
I

I
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permitir o desenvolvimento dos alevantados problemas da
Assistencia, de forma a satisfazer as necessidades crescentes
que já agora se fazem mistér numa cidade cujo capital humano já atinge a tão alto valôr. Começamos por dividir os ser:'
....iços de Assistencia em duas modalidades, servTços filantrópicos ou de proteção e ampáro ao indivíduo são, os de tartamento do indivíduo doente, daí, logicamente, a creação de
duas subdiretorias de atribuil}ões delimitadas, a de serviços
sociais e de serviços médicos e hospitalares, não cabendo
aos subdiretores senão funções de execução, reservadas exclusivamente ao diretor geral das _funções de orientação e direção. As organizações atuais e l1S que venham a ser criadas
naturalmente se colocarão em uma outra das sub-diretorias
segundo a slla finalidade. Encontram-se nêstc projeto de reforma organizações de alta relevancia, cujo alcance se impõe
umas pelas próprias ãenominações e outras que nos levam
a aditar algumas considerações justificáveis.
O Centro de Perícias é um instrumento de garantia mutua no recrutamento do pessoal dos quadros do funcionalismo pela documentação científica que se propõe reunir relatimente á administração, aposentadoria, jubilação, licença, a
capacidade funcional, acidentes de trabalho, classificação dos
anormais, emfim, á toda a sorte de perícias médicas que se
tornem necessárias ao esclarecimento da administração. Para
ISSO é preciso que seja dotado de aparelhos e instalações que
permitam o registro científico capaz de criar uma documentação tanto possível isenta da equal}ão pessoal. Não se trata
pois de organização de ornato e sim de grande alcance sob
todos os pontos de vista. O Conselho Técnico destinando á
criação de normas e organizações de serviço. padronização de
material, estudo de questões técnicas, administrativas, sociais,
constitue um aparelhamento de alto valór indispensavel na
uniformização, normalidade e harmonia de todos os serviços,
pelo subst.rat.o científico que lhes imprime. Como elemento
de ligação ênlre a 'tradição dos serviços e a orientação renovada o projeto mantém dois elementos fixos permitindo
a designação de três de imediata confiança da administração
em exercício.
O Abrigo para Menores - constitue um centro de observação que se propõe a recolher o menor abandonado ou
desamparado e encaminhá-lo para a organização conveniente
ás suas aptidões apuradas. O Instituto de Ensino que se destina ao aperfeiçoamento de médicos, estudantes e enfermeiros, tem ainda o objetivo de proporcionar educação profissional a todos os funcionários que tenham atribuições, mesmo as mais rudimentares, relativas aos serviços de assistência. Ao Instiluto inc:.tmbe inslruir e educar o corpo de investigadores sociais que representam papel de tão alta re1evaneia social qual seja a de executar as múltiplas sindi(;ancias para descobrir, orientar, esclarecer e encaminhar os
nec2ssitados aos serviços que lhes são devidos pela Assistência Municipal. O Necrotérío Muni.cipal é organização que
não deve sei.' adiada, atendendo á feição especial apresentada
no presente projeto pela tendência que vai caracterizando a
vida das grandes meLr6pole~, onde a habitação coletiva substitue a passos largos a habitação isolada e onde os espaços
se disputam pela valorisação, tornando-se realmente embaraçosa muitas vezes a permanência legal do c&.daver em
meio adverso e complexo. As camaras mortuárias que àquí
se prevêm parecem constituir uma solução racional para tais
emergências, satisfazendo ao mesmo tempo aos objetivos afe-
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tivos e piedosos. Não seria possível realizar-se lal organização que caracteriza fundamentalmente pelo seu aspecto técnico sem a condição correlata da especialização profissional,
justificando-se assim a necessidade da efetivação dos especialistas, pois, só dêste modo se 'Poderá manter um COl"P0
de agentes dolados de real efíci~ncia.
Cumpre salientar que as organizaçõe aqui prévistas só
serão criadas e nomeados os seus servidores ao passo e á
medida em que se torne isso possível. Não foi calculada a
verba material necessária ás diferentes fundações novas,
justamente por esta razão.
O pequeno aumento de vencimentos que se propõe justifica-se plenamente quando comparados aos de funcionários
de categoria equivalente de outros quadros de servicos municipais, sem levar em conta as cóndições de trabalho a que
está sujeita a maioria dos servidores da Assistência onde
se não gozam os dias festivos e de descanso habitual.
Não sendo possível, pelas condições atuais da Prefeitura,
estabelecer os estipêndios que merecem tantos quantos se
entregam a tão penosos serviços, parece-nos justo que a título de compensação se lhes conceda a contagem de um terço
a mais no computo necessário para a aposentadoria o tempo
de serviço prestado. Para a cobertura das despesas a serem
realizadas com a presente ampliação dos serviços a cargo
da Diretoria Geral de Assistên!:ia, conta ainda a referida Diretoria, além àas taxas já consignadas no orçamento vigente
com 25 % do total de renda proveniente da exploracão dos
jogos autorizados no Distrito Federal de conformidade com
as instruções resp~ctivas. Sirvo-me da ovortunidade. para
apresentar os protestos de minha elevada estima e distinta
consideração ...
Todos quantos se interessam pelos problemas relativos é
assistência pública, individual ou social, sentem a grande
deficiência dos serviçosrespeclivos, no Distrito Federal, e
não podem, por isso, deixar de receber com simpatia as iniciativas tendentes á remodelação dêles.
O projeto apresentado ao Conselho Consultivo constitue
um evidente progresso e se não resolve de uma vez todos
os aspectos da questão, estabelece um núcleo estável e não
muito complexo, ao qual poderão ser anexados, depois, novos serviços, exigidos pelas necessidades da assistência e permitidos pelos recursos da Municipalidade.
A reorganização proposta acarretará aumento de despesa,
equivalente no mínimo a 30 % da dotação orçamentária
atual, mas em se tratando de serviços de assistência pública,
assim como para com os de educação, todos os gastos feitos
sem desperdício serão produtivos c, ao invés de prejuízo
acarretarão, sempre, benefícios para a coletividade.
Acresce a circunstancia de que a instalacão conveniente
dos serviços remunerados, a cargo de funcionários capazes,
permitirá que progressivamente cresçam as parcelas resultante5 de pagamentos pela execuoão dos trabalhos da alçada
respectiva, compens:mdo-se assim, gradativamente, parte das
despesas majoradas.
Além disso, para custeio dos novos serviços e cobertura
das despesas resultantE's do aumento equitativo de vencimentos, serão destinados "25 '10 do tolal da renda proveniente da
explOJ'ação elos jOgos autorizados no Distrito Federal, de conformidade com as instruções respectivas".
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Convém, ainda, reproduzir da expOSlçao de motivos
transcrita no inicio dêste relatório o seguinte trecho:
"Cumpre salientar que as ol'ganições aqui· previstas só
serão criadas e nomeados os seus servidores ao passo e á medida em que se torne isso possivel."
Em conclusão: Parece-me que o Conselho Consultivo poderá opinar favoravelmente ao plano de reforma dos serviços
da Assistência Municipal, deliberando assim em beneficio
dos necessitados do amparo dos poderes públicos, sem com
isso, entretanto, desatender- as determinações estabelecidas
em o n. I do art. 13 do decreto n. 20.348, de 29 de agôsto
de 1931.
Sala das Sessões, 22 de Maio de 1933. - Raul Leitão
da ClLnha.

Durante o discurso do Sr. Henriquo Dodswortb, o Sr. ARtõnio Carlos, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Tomaz Lobo, 10 Secretário.

7

a 81'. Presidente - Tem a p~lavra o Sr. Pacheco e Silva,
para explicação pessoal.
a Si.". Pacheco e Silva (Para explicCU;úo pessoal) lê O seguinte discurso: - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, venho hoje ocupar a atenção desta Casa, na certeza de tratar
de um assunto que não pode deixar dc despertar o interesse de todos aqueles que se acham aqui reunidos, por· delegação expressa do Povo brasileiro, para elabonr a N~
Carta Constitucional, porque se prende á. pr6pria vida déf.
Nac;ão.
Eu quero referir-me, Sr. Presidente, á necessidade de
se ventil;tr-em neste recinto, onde, com exceção do orador,
figuram médicos do; mais ilustres do Brasil ...
O SR. XAVIER DF: OLIVEIn,\ - Entre õles, V. Ex. é uma
das maiores capacidades. (Apoiados.)
O SR.. PACHECO E SILVA - É gentileza de Y. Ex .
. . . os problemas relacionados com a medicina e a higiene
sociais, que ainda estão, fôrça é reconhecer, reclamaJldo
maior aten(;ão dos poderes públicos.
Assiste-me o propósito, Srs. Constituintes, de justificar algumas emendas apresentadas pela bancada paulista da
"Chapa única" ao anteprojeto que serviu de roteiro aos nossos trabalhos e que foram reunidas em capítulo á parte,
considerando a importancia dêsses problemas, que podem
ser equiparados aos da defesa nacional, porquê representam
também interêsses vitais para a Nação.
Razão de extrema fôrça me obriga a procurar fundamentar amplamente as emendas referidas, subscritas que
foram pela bancada do meu Estado, que me confiou a sua
justificação, honra que tanto me desvanece, quanto agrava
a minha obrigação de sustentá-las, senão com brilho, que
os meus predicados não comportam, pelo menos com empenho.
Felizmentr. para mim. o assunt.o é de tal ordem que eu
não creio haja entre os representantes de todos os recantos
do Brasil quem tenho. opiniüo discor-dante e não reconheça
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a urgência de se cuidar do aperfeiçoamento da raça, procurando por todos os mei,!s melhorar.as suas. condições físicas, apurar os seus predIcados moraIS e aprImorar os IntelectuaIS.
A condição essencial para que um povo se erga, transforme as suas fôrças num centro de energias vitais capaz
de dar expansão ás iniciativas dos seus filhos, para impõrse perante as nações do mundo, tornando respeitadas as
suas fronteiras, está na integridade física, mental e moral
da raça.
. Lançai, 81'S. Constituintes, as vistas para os grandes
países do mundo, cujos exemplos citamos aquí todos os dias,
atentai para os povos cuja grandeza serve de estímulo ~s
nações nova!!, ávidas de progredir, de desenvolver as suas
fôrças em potencial, e vereis o carinho com que são cuidadas as questões de ordem eugênica, sanitária e social.
O desenvolvimento inaudito que a medicina, de par
com as ciências naturais, tomou no decurso do século XIX,
os progressos da física, da química e da biologia se refletem hoje em todos os campos da atividade humana, exigindo
que a atenção do legislador moderno se volte para os problemas médico-sociais. Assim, o poder público, pela elevada tutela de que está investido, é obrigado a empenhar
os maiores esforços na conservação da saúde do povo, e a
êste assiste um novo direito - o direito á saúde, e nós não
podemos deixar de incluir na nossa Magna Carta as garantias dêsse mesmo direito, dando assim ao povo brasileiro uma prova de elevado sentimento de solidariedade
humana, além de despertar para êles a atenção dos legisla.dores do futuro, cuja missão será :l. de completar a obra que
aquí se vai esboçar.
Além de assegurar aos brasileiros, em toda· a sua plenitude, uma existência material e espiritual digna, cumpre
á Nação proclamar o direito legal á· Assistência, que já se
não considera como um favor prestado, mas como uma
reeducação a que todos têm direito, em benefício da própria coletividade.
Aos poderes públicos compete fazer pela saúde, pela educação e pelo bem estar da população os maiores esfôrços, em
virtude de não haver sacrifício algum, feito com êsse objetivo, que não seja fartamente compensado pelos benefícios
materiais e morais deles decorrentes.
Para se acompanharem os progressos realizados nos diversos setores da atividade humana, torna-se necessário
7"ortalecer o sentimento da responsabilidade coletiva, desenvolver o espírito da colaboração no esfOrço humanitário,
elaborar uma verdadeira política social.
O principal papel na execução dêsse programa cabe ao
médico, que deverá contar com o auxilio de todas :lS gran(Jes organizações, com o concurso de professores, sacerdotes,
militares e de todos aqueles que têm fundas raizes na sociedade.
A funçâo social do médico é incalculável, já afirmava
uma das maiores figuras que têm tido a medicina, o grande
Rudolf Virchow. A medicina sempre exerceu - dizia êle :.....
grande influênciasôbre as condições sociais e econômicaS
dos povos, mas é interessante notar-se que essa influência
é tanto maior quanto mais se eleva o nível cultural de uma
nação.
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OSn. HENRIQUE DOOSWORTH - E V. Ex. p6de afirmá-lo como um dos representantes mais notáveis da cla3~e
médica brasileira.
O SR. PACHECO E SILVA - Muito obrigado. V. Ex. é
muito gentil.
.
O Sn. HENRIQUE DOOSWORTH - Faço apenas justiça.
O SR. PACHECO E SILVA - Ao se estuqar a organi":'
zação social da maioria dos povos do mundo, conclue-se
desde logo que o mMíco é hoje chamado a cooperar com as
suas luzes nos mais diversos problemas, não s6 naqueles
'que se prendem diretamente :fi sua profissão, como em muitos outro~ resolvidos. até então, á sua revelia.
Os médicos, afirmava o velho Virchow, são os advogados naturais dos pobres e, sp.ndo assim, a questão social
é da sua alçada e a êles cabe orientá-la.
O exercício da profissão os obriga a penetrar nas diversas camadas da coletividade, a observar as condições de
vida das diferentes classes de uma população, a estabelecer
paralelos, notando as oscilações mais suUs, que s6 êles podem registrar, o que lhes confel'e uma posição dt' excepcional privilégio quando se trata de opinaI' sôbre os problemas sociais.
Po~' outI'O lado, a sorte e o futuro das maiores nações
do mundo dependem do estado de saúde do povo, das moléstias coletivas, como demonstra a históI'ia da cultura da
humanidade.
Os enOI'mes progressos que se tem opeI'ado na higiene
social, sobretudo no tocante ás suas relações com a ordem
econômica, com a composição da população, com os problemas concernentes á mortalídade, á morbicidade, á nupcialidade, á natalidade e aos movimentos imigI'atórios, obrigamnos, Srs. Constituintes, a refleti%" detidamente sôbre essas
questões.
Nesta augusta Assembléia já se têm travado debates em
torno do principal problema brasileiro, que para alguns está
na educação do povo, outros há propensos a julgá-lo uma
questão sanitária e há ainda os que tudo subordinam á situação econômica.
Julgo extremamente oportuno reptir aquí as palavras
do Senador Paul Strauss,' antigo ministro de Higiene e Assistência da França, pronunciadas quando se debatiam naquele »aís os mesmos problemas que hoje nos empolgam:
"Depois de se ter tentado combater um a um, por meios
específicos, os flagelos que afligem as massas, chegamos á
conclusão da impossibilidade de soluções isoladas. Só uma
campanha de conjunto, uma ação integral result.ará eficiente.
A escola desenvolve os predicados da criança, os serviços de higiene preservam e entretem a saúde; o seguro social protege a existência humana contra os riscos a que vive
exposta; a assistência recolhe os desvalidos e a legislação
eleva o nível da vida. O problema é, pois, único nos seus
múltiplos aspectos, trata-se de sustentar, fortalecer, alargar
,a personalidade humana em face dos fatores que tendem a
deprimí-Ia, fragmentá-la, esmagá-la."
.
Daí a razão porquê os médicos que estudam os fatores
sociais e suas relações com a medicina e com a higiene devem. ser ouvidos, pois a êles cabe estabelecer os postulados
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indispensáveis para melhorar as condições de miséria fisiológica e, porquê não dizer moral, em que vivem as camadas
menos cultas do país.
Urge que se apliquem no Brasil, como fazem hoje ·todos os grandes centros civilisados do mundo, os benefícios
decorrentes das investigacões científicas, das conQ'llstas do
laboratórios, dos resultados surpreendentes obtidcr. na profilaxia e no tratamento das doenças, removendo os IJbstáculos porventura opostos pela rotina, pela tradição, e sobretudo pela superstição do nosso povo, implantando os mais
modernos princípios científicos, auferidos mercê de tamanhos esforcos e que tanto têm modificado a vida na face da
terra.
Já não é possível ao legislador moderno traçar as principais diretrizes a serem impostas a uma Nação, sem ter
em conia a influência sôbre a vida humana de uma série de
fatores que as últimas conquistas da ciência nos vêm revelando.
Basta lembrar os benefícios consequêntes dos progressos
da bioqufmica, os novos conhecimentos sObre o valor nutritivo dos alimentos, traduzido em calorias e vitaminas, as
questões atinentes ao metabolismo, á auto-regulação organica, á biotipologia, á psicologia aplicada e tantos outros
problemas de importancia fundamental para a vida.
Quem ousará negar a influência que exercem as glandulas de secreção interna, não só sObre o desenvolvimento
físico do homem, como sObre os atos psiquicos, sôbre a conduta. refletindo-se em todas as nossas ações, desde as mais
banais, até' as grandes reações com reflexos no organismo
social? Só por:llwá p-xistir harmonia nas fqnCÕp.s endÓr;lrinas
num organismo sadio, razão porquê. a influência da saúde
da raca se faz sentir cada vez maior sObre as bases fundainentais de uma nação, que são os interêsses comuns econômicos e espirituais dos que a compõem.
Salus populi suprema le:c esto, máxima de direito público em Roma, torna-se assim cada vez mais verdadeira.
Nenhum problema vital do país escapa a essa condição básica do progresso C da riqueza de um povo. Tomemos. ao
acaso, um exemplO - o áa defesa nacional. Velar pela integrlOaae aa Patria não consiste apenas em adotar medIOI1.l)
de caráter puramente militar, mas imoorta sobretudo em
~e!horar as condições de saúde do povo onde são recrutlJo
dos os soldados. De nada valerá um exército bem aparelha
do materialmente, mas composto de soldados fisicamente Il"Ial
dotados e sem qualidades inteletuais e morais, condição essenCial peu"a que se desenvolva o sentimento patrióti~o, que
impele ao cumprimenlo do dever.
As leis básicas do país não podem, por outro lado,· deixar de favorl'Jcer· a difusão das ciências sôbre os seus múltiplos aspectos.
Recordo, em abono da tese que· estou defendendo, aque.las palavras de Pasleur, pronunciadas quando a França 1nteira desolada, depois de Sedan, assistia á invasão do seu
território: "Foi pela ciência que nós fomos vencidos. Estamos pagando as culpas de cincoenta &.'oos de esquecimento
profundo das ciências, da,;; condicíies do seu desenvolvimen-·
to, da sua imensa influência sôbre os destinos de um grande
povo e de tudo quanto póde au.''Ciliar a difusão de luzes."
Mas, não só nas' guerras, como também nas grandes
campanhas humanitárias, a aplicação prática das ciêDcias
médicas tem conseguido os mais belos triunfos. Não é Qre-
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ciso buscar exemplos em alheias terras, nenhum mais frisante se poderá oferecer ao mundo, 81's. Constituintes, qUf.
êst.e da TlIl'lc:a maravilhosa Capital, onde nos reunimos boi~
~ranquilos e seguros, graças aos esforços do grande OSValtac.
t..TU:G, létCanna mais tarde reeditada por outro eminente me.dico brasileiro - Clementino Fraga.
Teria entretanto sido possível levar a bom termo as
duas investidas, se porventura tivessem falhado os créditos
necessários para ocorrer ás despesas exigidas para combater
o mal amarílico, se os dois presidentes, Rodrigues Alves e
Washington Luis, Re houvessem rec!usado a facilitar os
"meios e a dar mão forte aos que se empenhavam na sua debelação? Certamente que não. E teriam com isso praticado
um delito, cuja figura jurídica já começa a se caracterisar,
e que p6de e deve figurar êntre as responsabilidades dos
chefes de govêrno - o delito sanitário.
Outro exemplo paralelo, de consequências econOmica.q
também incalculáveis, da aplicação da ciência na salvaguarda da saúde da população, é o da obra de saneamento do
canal do Panamá, tido durante quatro séculos como o túmulo
do homem branco e que em poucos anos se transformou em
estação climatérica tropical. É essa a mais bela história do
mundo, no dizer do insígne mestre AfraIiio .Peixoto, e que
serviu para despertar em toda a parte a "conciência em matéria de higiene."
Muito tem tardado, 81'S. Constituintes, o Brasil em se
integrar dentro da nova mentalidade, que manda se apliquem sem delongas os recentes conhecimentos científicos em
benefício da humanidade, removendo todas as dificuldades
que acompanham ordinariamente a aplicação das descoberú\s
novas, sobretudo nos domínios da medicina. Nenhuma oportunidade se nos afigura mais propícia do que esta para quebrar os velhos preconceitos, inscrevendo na nossa magna
Carta os princípios fundamentais que obriguem os poderes
públicos a cuidar com maior carinho dos problemas da saúde da raça.
Desde ha muito que.j;e repete a frase de Miguel Pereira
- o Brasil é um vasto hospital, um país cuja população é
de 40.000.000 de habitantes, mas tão débeis, tão pouco eficientes na luta pela vida, tão enfermiços, que se podera. considerar o valor de cada três indivíduos como equivalentes a
um - na expressão do meu sábio mestre Miguel Couto.
O grande bemmatct'Íal de uma nação é, afirmava Adam
8mith, a saúde do povo, condição sine qua non da felicidade
humana. Disraeli renovou essa afirmação em palavras lapidares: "E' sObre a fundação da higiene pública que repousam a felicidade do povo e a prosperidade do Estado. As
reformas tendentes ao desenvolvimento da higiene pública
devem merecer primazia. sóbre todas as outras. Teodoro
Roosevelt, um século mais tarde, afirmava "A nossa higiene
nacional é o nosso maior patrimônio."
Luiz Dublin publicou, recentemente, um trabalhe notável "The Money Value of Man", fazendo uma avaliação do
capital produtivo que representa na América, nas diferentes
Idades,. um diarista, um opeI'ário. de categoria, um empregado do comércio, um cientista. Multiplicando êsses valores
pelo número total de habitantes, divididos em grupos, aque~
le autor logrou' estimar o valor econômico da população inteira - é o que se chama capital humano de um Estado. Tal
valor nos surpreende pela sua enormidade. Representa na
Inglaterra e nos Estados Unidos cinco vezes mais que a ri-
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queza nacional. Apreciando êsses resultados, nen~ Sand
observa - o homem não tem sómente um valor espiritual
a salvaguardar e a desenvolver; tem também um valor mat~rial a proteger ~ a aumentar. Ê~se valor é tão elevado que
Ultrapassa de mUlto o das propriedades sObre as quais velamos com tamanho interesse. As doenças absorvem aos Estados e aos particulares no mundo inteiro, cerca de 15 o/Ó
dos orçamentos, sendo que, no estado atual da ciência, um
terço, pelo menos, dos casos de moléstia poderia ser evitado. Convém, também, não esquecer que uma. criança céga,
surda ou retardada custa ao Estado cinco a seis vezes mais
que uma criança normal. ProlongaI' a idade ativa dos elementos sãos, desenvolver o vigor, a eficiência c a boa vontade dos trabalhadores, salvar as exigencias ameaçadas, prevenir as dor,nças e a miséria, proporcionar conforto e bem
estar aos seul' habitantes, é enriqueceI' uma nação.
Não se alegue, Srs. Constituintes, que o assunto não é
matéria constitucional. Como é possivel deixar de considerar o maior patrimônio do país, o mais representativo dos
seus valores, o capital mais precioso na ordem econômica,
um manancial inesgotável de possibilidades infinitas em todos os campos da atividade social e espiritual, que é o
homem?
--Sampaio Doria, professor de direito constitucional na
Faculdade de São Paulo, pondera: Todas as normas da anatomia e da fisiologia do Estado, da organização e do funcionamento do govêrno da instituicão e do exerdcio dos poderes,' continuam a figurar no arcabouco das constituicões.
Mas o seu ambito se estend~ para além desta fronteira. Alguma coisa há, jurídica, na vida social, que se tem elevado
da esfera ordinária par:!. a órbita constitucional. São aqueles
princípios, aquelas normas gerais cuja violacão atinge
f'Jndo a conciência nacional, aluem os fundamentos da ordem jurídica, fer~m sentimentos profundos dos cidadãos,
arruinam ou destroem interêsses organicos do povo.
A Constituição de \Veimar é também, Srs. Constituintes, uma prova do quanto se tem desenvolvido o sentimento
de responsabilidade coletiva, que já de há muito vinha se
fazendo sentir na. Alemanha, onde três grandes nomes, Kohler, von List e Bertholzheimer, insistiam já em 1911, a propósito da fundacão do Instituto defisiolofia do direito e de
investigação sociológica, sõbre a necessidade dos trabalhos
legislativos serem vasados em obervações sociológicas e
cientLficas. "Novas formacõE's das camadas ,sociais, da mentalidade social de uma época, diziam êles, das condicões e
relações econÔmicas e técnicas requerem hoje de modo ininteI'Impto a criaéão de leis novas e a remodelação das existentes.
Não podemos, assim, Sr. Presidente, retardar os progressos da higiene pública, deixar de favorecer :l difusão
de novos conhecimentos e a utilisação pronta das inovações
médicas, 'que sefia entravar os progressos sociaes em todas
as direções. Cumpre-nos não deixar ás gerações futuras trágicos exemplos de indiferença e munosprêzo pela saúde pública. Foi reconhecendo essa necessidade que a conferência
escolar do Reich, reunida em 1920, adotou as seguintes
. resoluções:
A .educação escolar em matéria de higiene é a base sôbre a'qual repousa a propagacáo dos preceitos da luta con-
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tra. a's moléstias populares e o crescimento das forças da coletividaéle.
A educacão do escolar em matéria de higiene deve ser
introduzida em todas as escolas, em todos os graus do ensino. rrorna-se imprescindível que essa educação penetre na
vida escolar inteira; t.odos os ramos se prestam, mas toda
escola deve1'lá dispflr de cursos especiaes de higiene.
Busquei, ,Sr. Presidente, abordar o assunto em suas linhas gerais, justificando a criação de um capítulo novo na
nossa Carta Constitucional, onde se incluam as medidas essencia.s que assegurem ao povo brasileiro o direito â saude
e á assistencia. Mas a magnitude e a extensão dêsses problemas exigem maior explanação, o que me levavá a voltar
a esta tribuna, se a tanto me 'permitir a generosidade dos
Srs. Constituintes. (Muito bem; müito bem. Palmas. O
orador é cumprimentado.)

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Lacerda Werneck (Pausa.)
Não está presente.
Tem a palavra o Sr. Acir Medeiros. (Pausa. )
Não está presente.
Tem a palavra o Sr. A.dolfo Konder. (Pausa.)
Não está presente.
Nada mais havendo a tratar, vou levantar a Sessão designando para amanhã a seguinte
ORDE:M DO DIA

Votação do requerimento D. 7, de 1.934, do Sr. Idálio
Sardemberg e outros, pedindo seja publicado no Diário da
Assembléia NacÍO?UJ.L um Anteprojeto de Constituição de autoria do Sr. Joâo Perneta, ex-Deputado Federal (discussão
única.)
Levanta-se a Sessão ás 1.7 horas e 37 minutos.

65 Sessão, em 2 de Fevereiro de 1934
11

Presidência dos Srs. Antônio Carlos, Presidente, e CrístôvãlJ
Barcelos, 2° Vice-Presidente

1
A's 14 horas, compareeeram os 51's.:
Antônio Carlos, Pacheco de Oliveira, Cristovão Barcelos, Tomaz Lobo, Fernandes Távora, Clementino Lisboa, Álvaro Maia, Cunha Melo, Alfredo da Mata, Veiga Cabral, Costa
Fernandes, Adolfo Soares, Godofredo Viana, Luiz Sucupira,
Pontes Vieira, Xavier de Oliveira, Martins Veras, Ferreira de
Souza, Odon Bezerra, Barreto Campelo, Agamenon de Magalães, Arruda Falcão, Arruda Camara, Simões Barbosa, Osório
Borba, Góis Monteiro, Valente de Lima, Izidro Vasconcelo3,
Sampaio Costa, Guedes J"ogucira. Rodrigues D6ria, J. J. Seabra. Marques dos Reis, Alfredo Mascarenhas, LeOncio Galrão,
Átila Amaral, Homero Pires, Manuel Novais, Negreiros Falcão,
Aloisio Filho, Arnold Silva, Fernando de Abreu, Godofredo
Menezes, Henrique Dodsworth, Leitão da Cunha, Olegário Mariano, Joito Guimarães, Prado Kelly, Acúrcio TOrres, Fernando Magalhães, Gwyer de Azevedo, Buarque Nazaré, Melo Franco, Gabriel Passos, Mata Machado. José Alkmim, Vieira Marques, Clemente Medrado, João Beraldo, Furtado de Menezes, Cristiano Machado, Daniel de Carvalho, Levindo Coelho, Belmiro de Medeiros, Cel~o Machado, Campos do Amaral, Carneiro de Rezende, Alcantara Machado, TeotOnio
Monteiro de Barros, Barros Penteado, Almeida Camargo,
Mário Whatelly. Guaracf Silveira, HipóliLo do Rêgo, José
. U1piano, Cincinato Braga, Abreu Sodré, Anl.õnio Covelo,
Alfredo Pacheco. Francisco Vilanova, PTlfnio Tourinho,
Adolfo Konder, Carlos Gomes, Carlos Maximiliano, Anes
Dias" Renato Barhosa, Demétrio Xavier, Fanfa Ribas, Alberto Diniz, Cunha Vasconcelos, Gilbert Gabeira, Vasco de
Toledo, Fl'ancisco Moura, Antônio Pennafort, João Vitáca,
Alberto Surek, Eugênio Monteiro de Barros, Edmard Carvalho, Pedro Rache, Alexandre Siciliano, Euvaldo Lodi,· Mário
Ramos, Pacheco e Silva, Rocba F~ia, Pinheiro Lima (106).
O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o comparecimento de 106 Srs. Deputados.
Está aberta a Sessão.
O Sr. Valdemar Mota (4° Secretário, servindo de 2°) procede á leitura da Ata da Sessão antecedente, a qual é posta
em discussão.
O Sr. Henrique Dodsworth - Peço a palavra.
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o Sr. Presidente - Tem a palavra, sÓbre a Ata, o nobre
Deputado.
O Sr. Henrique Dodsworth (Sôbre a Ata) - Sr. Presidente, quando ocupei, ontem, a tribuna ...
O SR. CUNHA VASCONCELOEt - Com brilhantismo.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Agradecido a V. Ex.
. . " procedendo á leitura da carta do ilustre e distinto
jornalista Sr. Roberto MaI"inho, tive ensejo de aludir á censura que se exerce em todos os jornais, em relação ao decreto de reajustamento.
Acabo de receber, por intermédio do nobre constituinte,
Sr. Professor Fernando de Magalhães, uma solicitação do
Sr. Osvaldo Aranha. no sentido de t~·ansmit.ir á Assembléia
a declaração de S. Ex., de que nunca se havia interessado
para que a censura se exercesse na crítica ao decreto referido.
Era esta, Sr. Presidente, a declaração que me cumpria
fazer no momento, apróposito do debaLe sôbre a Ata da
Sessão de ontem. (Jluito bem; muito bem.)
2

o Sr. Leitão da Cunha O Sr. Presidente Deputado.

Peço a palavra.

Tem a palavra, sóbre a Ata, o nobre

O Sr. Leitão da Cunha (Sóbre a Ata) - Sr. Presidente
quando, na Sessão de on~ ocupava a tribuna o nobre representante do Distrito Federal, cujo nome peço licença para
declinar, Sr. Henrique Dodsworth, por ocasião de formularem apartes os não meDOS Dobres representantes desta cidade, cujos nomes também tenho o prazer em pronunciar,
8rs. Amaral Peixoto e Jones Rocha, foi feita referência ao
parecer por mim apresentado ao Conselho Consultivo do
Distrito Federal, relativamente ao projeto de reforma da
Assistência Municipal. De acôrdo com os arts. 12, 20 e 22
do Regimento Interno dêsse Conselho Consultivo, as matérias levadas a seu· julgamento, depois de convenientemente
relatadas, são sujeitas ao plenário e, posteriormente a isto,
se lavra um parecer que corrcsponde á deliberacão da Assembléia.
r.i, na Ata da Sessão dp. ontem, o relatório inicial por
mim apresentado. Entretanto, não está o parecer subscrito
por todos os membros do Conselho. E, para elucidação conveni~llte dêsse assunto, vou solicitar a V. Ex., SI". Presidente, conste da Ata de hoje, também como complemento ao
discurso dêsse nobre Deputado, 0- parecer por mim elaborado e aprovado pelo Conselho Consultivo.
É o seguinte:
"Considerando dever a Assistência pública, individual ou social, constituir uma das maiores preocupações dos administradores;
Considerando ainda constituir o projeto de refQrma, submetido ao Conselho Consultivo pelo Sr. Interventor Federal, um progresso evidente no que respeita a essa assistência;
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Considerando finalmente que o acresci mo da
despesa em que importa a reforma proposta, não deverá acarretar o desaquilíbrio do orçamento municipal, porquê encontrará compensação no aumento da
renda dos serviços remunerados, na utilização de
25 % do total da renda proveniente da exploracão
dos jogos autorizados no Distrito Federal de conformidade com as instruções respectivas" e na providência de ser a criação das novas organizac;õcs préViSULS no projeto e a 110meação dos respectivos servidores subordinadas ás possibilidades orçamentárias.
Opina o Conselho Consultivo do Distrito Federal
favoravelmente ao plano de reforma dos serviços da
Assistência Municipal, deliberando assim em benefício de quantos precisam do ampáro dos poderes públicos, sem com isso desobedecer ás determinacões
estabelecidas em o n. I do art. 13 do decretonú.nero 20.348, de 29 de AgOsto de 1931Rio de Janeiro, 5 de Junho de 1933. - Raul Leitão da Cunha. - Octa?Jio da Rocha Miranda. - Napoleão de Alenc~tro Guimarães.
Francisco de
Oliveira Passos. - Augusto V. Corsi7'/.(). - Mário Zeferino Barroso. - Serafim Vallandro. - Herúert Moses. _ Alberto Franback. n

o § 1° do art. 13 do decreto referido nesse parecer,
n. 20.348, de 29 de AgOsto de 1931, está assim redigido:
"As despesas autorizadas nas leis orc;ameotárias
ou resultantes de créditos extraordinários, suplementares ou especiais, não deverão exceder á receita
Ordinária, orçada para oexercicio. Os créditos extraordinários, .suplementares ou especiais, não deverão exceder ao saldo da receita arrecadada sObre a
receita orçada.
01> Interventores e Prefeitos se empenharão,
portanto, em realizar o equilíbrio orçamentário."
Bastam essas considerações, Sr. Presidente, para que
se possa compreender, com nitidez perfeita, a regularidade
e a conveniência, no qu(' respeita aos interesses dos municfpes, da atitude assumida pelo Conselho Consultivo do Distrito Federal nessa emergência. (Muito bem; muita bem.)

3

o Sr. João Vilashoas - Peço a palavra.
O Sr. Presidente Deputado.

Tem a palavra, sôbre a Ata, o nobre

O. Sr. João Vilashoas (Sóbre a Ata) - Sr. Presidente,
por acbar-me enfêrmo, deixei de comparecer ás duas últimas sessões da Assembléia Nacional, e, senlio esta a primeira oportunidade que se me oferece, depois de se ter aqui
discutido e votado o requerimento do ilustre colega, Sr.
Acúrcio TOrres, pedindo informações ao Govêrno sôbre a
.suspensão do jornal "O Globo", peço a V. Ex. fazer con-
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signar na Ata de hoje que, se presente estivesse aos trabalhos de anteontem, teria dado voto favorável ao aludido requerimento. (Mttito bem; muito bem.)
O Sr. Presidente - O nobre Deputado será atendido.
Em seguida, é aprovada a Ata da Sessão antecedente.
O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do Expediente.
O Sr. Tomaz Lôho (10 Secretário) procede á leitura do
seguinte
EXPEDIENTE

4
Telegramas:
De Poconé - Presidente Assembléia Nacional Constituinte - Rio - Totalidade população Município 'Poconé,
representada elementos componentes seu comércio, indústria, agricultura, pecuária, funcionalismo, classes trabalhadoras, vem protestar energicamente contra idéia secessão
Estado, pleiteada elemento" descontentes, movidos ambição
'mando. Junto em nome altos interesses do Estado, queremos Mato Grosso uno indivisivel, continuando p8i'a O' futuro com o mesmo território que o valor e patriotismo de
nossos antepassados, ã custa de lutas e sacrifícios nos legou.
Estamos certos atuais dirigentes do país não hão de consentir divisão Estado e apelamos V. Ex. fim evitar que
tão nefasta idéia possa, contra tôdas as indicações do patriotismo e do bom senso, tornar em realidade. A popu!a-·
Cão do Município de Poconé antecipadamente agradece os
esforços que está certa V. Ex. fará pela manutenção unidade Estado. Saudações atenciosas. - Manoel Nunes Rondono - Alvaro Prado. - José Souza Vieira. - Ante1ÍÓr
Figueiredo. - Oth,on Cunha. - Silvio Freire. - Hildebran,do Costa Marques.' - José de Lacerda Cintra. - Augusto
Anacleto de Figueiredo. - Solon de Arruda Martir. - An,tonio Costa Marques. - José Casimira Pinho. - Manoel
Rodriguse do Prado. - Waldemiro de Arau;o Bastos. João de Deus Rondon. - José Cintra Junior. - Luiz Pinho.
- Pedro Assis Silva. - Manoel Guimarães. - Boaventura
Soares de Lima. - Joaquim Carlo$ Torto1"eU'I.. - Antonio
José de Araujo Bastos. - Antonio Eubank Netto. - Felipe
Paes de Arruda. - Catulino Paes de Arruda. - Americo
Paes de Arruda. - Joaqutm de Arruda. - João Paes Rodrigues. - Edesio Paes Rodrigues. - José Paes Rodrigues
Fingo. - Benedicto Paes Rodrigues. - ElesMo Pinto de
Oliveira. - Joaquim Paes Rodrigues. - Luiz Caeta. Justino Francisco da Silva. - Manoel Jacinto da Silva. Benedito Jeronymo Silva. - Aristoteles Silva. - Camilo
José Silva. - Benedicto Leitão. - Antonio Pinto de Figueiredo. - Palm/lro Pinto de Figueiredo. - Silvino da
Silva Lara. - ltIart::iano da Silva Mendes. - Manoel Igna'"
cio de Araujo Bastos. - Benedicto Pedro de Araujo. _
Addor de Souza. - Luiz Freire Filho. - Martins Guilherme. - ' Avelino Viegas. Silva. - Manoel Corsina
de Oliveira.
André Julio de Oliveira. Jôsé
Mendes de Oliveira. - Arthur Leite da Süva. - Roberto
Alves. - Alvaro Rodrigues Palma. - Leonido de Paula
Corrêa. - Benedito Teodorico Pereira. - Antenor Freire.
- João Alves Tei:ceira. - João Ferreira Mendes. _ Ma-
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noel Enock de Franca. - Achiles EnocTe de Magalhães.
José Antonio Alonso. - Joaquim Manoel Ribeiro Leite.
Francisco Cezario Paes. - Celestino Correia da Costa.
José Paes de Arruda. - Manoel Francisco Paes. - Joaquim Manoel Ribeiro Leite. - Joaqu.im Paes de Arruda. Lawro de Lacerda Cintra. - Nemezio Quintino da Silva. .4ntonio da Costa Campos. - Benedicto de Siqueira. - Benedicto Antonio Pereira. - SUo Athanagildo da Silva. Valeriano de Panla Bispo. - .4ugttsto Antonio de Arruda.
- Salvador Modesto Silva. - Elizeu Modesto da Silva. Manoel Torquato da Silt'a. ~ Norberto Augusto da Silva.
-Antonio Modesto da Silva. - José do Amaral Freire.
- Amancio Vieira Almeida. -- Benedicto Leite dos Santos.
- José Aprigio dos Santos. - José Pedro dos Santos. • José Baptista da Silva. - Valeriano de Araujo Basto.~. Joaquim Octaviano Araujo Bastos. - Faustino José Lopes.
- Antonio Ferreira Gomes. - Boaventura Augusto Silva.
Alicio de Campos Silva. - Manoel Paes de Roma. - Miguel
Haidamus. - João Vitalino Caporossi. - José Maria Caporossi.
Lizandro Nunes Pereira. - Joaquim Octaviano
- Araujo Bastos Filho. - Antonio Manoel Aquino Nunes.
- Henrique Marques Silva. - Jfanoel Roz da Silva. - Benedicto Rosa da Silva. - João Noberto da Silva. - Pedro
Noberto da Silva. - Antonio Noberto da Silva. - João
Marques de Moraes. - Carlos Bispo da Guia. - Izidoro
da Costa Curvo. - José Maria de Oliveira. - José Vigne
Carlos Ferreira da Silva. - Manoel Theodoro da Guia. José Benedicto de Oliveira. - Antonio Leite dos Santos.
--.. José Domingos. - Humberto de Lacerda Cintra. - La{aete Ferreira Gomcs. - Antonio Ferreira .Gomes. - Olavo Ferreira Gomes. - André Ferreira Gomes. - Juvenal
Ferreira Gomes. - Fortunato Alves da Silva. - Manoel
Martins. - Manoel Timotio da Costa. - Pedro Alves Garcia. - Francisco do Amaral Martins. - Joaquim Roque
Pinheiro. - Bruno Rondão. - Ephigenio da Costa Leite.
-Antonio Dias do Valle. - Benedicto Oliveira. - Quirino Dalles de Araujo de Moraes. - Deodoro. de ,Moraes.
- Marcelino de Araujo Bastos. - José de Moraes e Silva.
- Benedicto Pedro de Campos Sobrinho. - Manoel Patroeinio Coimbra. - Izidoro Nunes Martins . ..;.... Antonio Pinto
Queiroz. - Arnaldo Leite de Medeiros. - José Calazans
Merules Oliveiras. - Argemiro Mendes de Oliveira. Antonio
Luiz de Oliveira Filho. - Sebastião Mendes de Oliveira.
- Dario Ramos Martins. - Damião Ramos Martins. Deodato Ramos Martins. - Emerenciano Martins. - Deleão Dorico de Lacerda Cintra. - Armando Augusto Leite.
- Salvador Costa. - Marques Filho. - João Nicolau Araujo Bastos. ~ Benedicto José Araujo Bastos. - João Baptista da Costa Garcia. - Benedicto Filisimo Pereira. Aiz Figuri. - Antonio João Rondon.· - Manoel Verano
Brito. - Joaquim Juvencio dos Santos. - Napoleão Mar..
ques de Siqueira. - Hugo ['o/unes RoMon. - Manoel Nunes
Rondon. - José Delfino. """':"" Jovane Nunes Rondon. - Clodovil Nunes Corrêa. - Jovino Pereira. - Luiz Malheirosde Siqueira. - Marciano Corrêa. - Jovino Pereira. - JosêAugusto da Costa Marques. - Odelio da Costa Maroues. "Benedicto Edgar da Costa Marques. - José Augusto Costa.
Marques Filho.- Carlos da Costa Marques. - João Epiphanio da Costa Marques Netto. - João Rodri[!ues das Neves. - Solomão Alves Ribeiro. - Joaquim Anibal de Arruda. - Trajano Alves. - J!'rancisco de Paulo Alves RiVOLU,:MEVlI
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beiro. - João Mauricio Al'IJes Ribeiro. - Antenor dos Ba.,tos. - José Maria de Figueiredo. - Honorio Floriano de
. Figueiredo. - Constantino Figueiredo. - Pinto de Figueiredo. - Gabriel árr. Silva Curado. - Benedicto Lino de
Campos. - Antonio Diniz. - Antonio Curado. - Daniel
-Martins. Leão. - Joaquim Pedro. - Sebastião de Campos.
- Manoel, Pinto Guedes. - Manoel José de Campos. Joaquim José de Campos. - Aristides Paes de Proença. Graciano José da Silva. - Eduardo Garcia Duarte. - Manoel Maximo de Assis e Silva Filho. - Benedicto Mendes
da Silva Campos. - Francisco Assis e Silva Filho. - Benedicto Mende.ç da Silva Campos. - Alcides da Silva Campos. - Benedicto Antonio da Silva Campos. - Manoel Lino
da Silva Campos. - Benedicto da Sil1Ja Campos. - Anto-.
nio João Silva Campos. - Joaquim Vitorino Silva Campos.
-João Feliz SUva Campos. - Benedicto Pio Silva Campos. - Norberto Henrique Eubanlc. - Assade Felipe. João Cassia da Silva. - José Mendonça Junior. - Abel
Domingos. - Inteirada.
'

"DE TR~S LAGOAS - Presidente Assembléia Nacional
-Constituinte - Rio - Desaprovando formalmente campanha movida pró divisão Estado cuja finalidade só pode trazer para· futuro do povo matogrossense série infinda lutas
ingloriosas entre filhos mesmo rincão pátria levamos vossências veementes protestos solidariedades apOio absoluto,
afim ser mantida integridade Mato Grosso adotada uma
fórmula conciliatória definitiva entre norte, sul para que
juntos trabalhem pela nosa grandeza economica, moral e
po1itiC<l. Fomentando se o exercício atividades produtivas
na exploração eficiente e' prática nossas fabulosas possibilidades, sejamos todos acima de tudo matogrossense. Cordiais sauds. - Antônio Sousa Queiroz, prefeito - Elmana Soares; jornalista. Bruno Garcia de Garcia,
delegado de polícia. - Felippe Nery Monteiro, tabelião Benedito AfOnso, funcionário federal.
Manoel Pedro
Antônio Ra:mos Prado, funcionário
Campos, tabelião estadual. - Odorico Correia, funcionário federal. - Trazibulo Antônio Santos, proprietário. - Gu.mercinào Pacheco,
comerciante - Benedito Alcindo Fomeca, jornalista.Lycurgo Bastos, cirurgião"'-dentista. - Gumercindo Arruda
proprietário. - Alvaro Feii6, funcionário estadual. -- Josl}
e Joaquim Meireles, comerciante. - Maria Eulalia Vieira.
diretora Grupo Escolar. - Flavio Canuro, bacharelando.
- Aristides Osorio, profesor. - Manoel Dias Silva, funcio·
nário estadüal. - Chrispim Coimbra Rodrigues Angelo,
funcionário público. - Jayme Costa, funcionário estadual.
- José Ferreira Oliveirr, Filho, funcionário estadual. João GonçalvesOli'iJeira, proprietário. - Rosario Congro,
advogado. - Sebastião Durval Costa, comerciante. - Ale:candre José Costa, subdelegado polícia.- Bernardo Antdnio Leite, capitão rp-formado. - José Reis Cunha, comerciante. - Gonçalo Arruda Campos, funcionário federal. Eurvdice Cruz, funccionário federal. - Dulcindo Costa, proprietário. -:.. Angelo Lopes Aguiar, proprietário. - João
Arinos, proprietário. - Ananias Alezandria, proprietária e
comerciante. - Antonio Beneditti, i:omerciante. - Aureo
Marcltesi, proprietário. - j. Mercante, funcionário federal.
- Ary Costa, funcionário federal.' - Ercilia Campos. Angelo Mandita, comerciante. - Serafina Moura Zenith. -
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Ciecro, professora. - Aracilda Cicero Sá, professora. - Adelaide Evangelista Delfina. - Moura Correia Costa. - Orphila Mercante, professora. - Olivia Maria Campos. Hare{ Salomão, comerciante- Miguel Atalla, comerciante
Wilsole Marchesi, proprietario. - Luiz Arruda, proprietário. - Narciso Ribeiro, comerciante. - B. R. Filho,
proprietário. - Paulo Arruda Campos, funcionário federal.
- Antonio Salles Acioly, maior. - Manoel José Ribeiro,
proprietário. - Afonso de Lamare, proprietário. - Eulogio
Vieira Pontes, comerciante. - Cesario Henrique Santos, comerciante. - Felia: Peccora, proprietário. - Calipso Ramos Santos, proprietário. - José Acher GorMs, comerciante. - Irlanda Sigarini Reis. - Vicente Francisco Santos,
proprietário. - Joaquim Ma.ria Pinheiro, proprietário. Bem.vindo Cunha Vianna, comerciante. - João Etchevers,
comerciante. - Ruth Pinto Silva. - Francisca Pinto Silva. - Martinho Bulhões Silva, proprietario. - Maria Camargo Oliveira, professora - Waldomiro Oliveira, funcionário público, Aurea Cubana.-LourivaL Serra.-Proprietário. - Ruylina Serra. - !ce.:; Damião Ferreira, funcionário federal. - Alipio Trouy, comandante destacamento.
- Lindaura Sousa Trouy. - Benedita Trouy. - Americo
Trouy. - Maria Au:ciliadora Campos. - Bernardino Campos, proprietario. - Francisco Acüino Gomes, proprietário.
- João Alves Costa, proprietário. -Benedito Antunes Costa, proprietário. - Lauri'Tlda Alves Costa. - Maria Alves
Costa.-/olié Moreno, proprietário.--José Romero, proprietário. - Amadeu Teixeira, proprietário. - Waldemar Lui:
Sousa, propri~tário. - José Pereira Araujo, proprietário.
- Benedito Santanna Silva, proprietário. - José Pedroso,
proprietário. - Manoel Jorge, negociante. - Renato Carrato. - Joaquim Martins. - Antonio Moreira JunÚJr. Luiz Mancini. - Levindo Marcelino Campinas. - Marcelo
Fleurey. - Angelo Ledo e Abelino Alves Pereira, funcionários municipais. - Manoel Maria Martinho, negociante Hermogenes Ribeiro Mendonça, agricultor. - Maria Lidia
Mendonça. - Jubian Josá, comerciante. - Leonel Brito, alfaiate. - Francisco Pires, comerciante. - Pruspero Giacheta, barbeiro. - J. O. Teixeira Garcia Leal. - João Garcia. - Antonio Perei7'a da Silva. - João Garcia. - José
Garcia Freitas e Nelson Garcia Freitas, fazendeiro. - Diogenes Manoel Marques, comerciante. - Cesar Santos Melo,
comerciante. - Ana Ramos Santos. - Cecüia Maria Santos.
- Generoso Pinheiro, motorista. - Jorge Elias & C., comerciantes. - Salim Abrão, comerciante. - Saed Chufe,
comerciante. - Benedito Damacio, barbeiro. - Clarindo
Spinola, alfaiate. - Adolpho Augusto Morses, comerciante.
- Vasco Queiroz Matos, fazendeiro. - Bertholdo Miran'!a
Barros, agricultor. - João Batista Oliveira, agricultor. - Celso Nogueira Caputti, alfaiate. -Sebastião Santos, lavrador. - Felipe José, negociante. - Moisés Elias, negociante. - Elias Assad, negociante. - Milton José COir, comerciante. - Francisco COir Filho, funcionário federal Candido Jacintho, fazendeiro. - Martin Rocha, comerciante.
Sebastiã.o Antonio, lavrador. - Benedito Eliodoro, lavrador.
- Pedro Martins, agricultor. - Epaminondas Tei:1:eira Lages, proprietário. - Anthero Padilha, fazendeiro. - Pedro
Vieira, fazendeiro.- Manoel Claudino, agricu!tor. - Antonio Moreira Junior, pelo prefeito municipal de Três La-

; i·

gôas, comerciante. - . João Gregorio Urbieta, pastor igreja
batista. - Adelino Lopes,' chauffeur. - José Antonio, agricultor. - Joaq'Lim Elias, lavrador. - João Vaz Mato, negociante. - Maria Magda),ena Almeida. - Evaristo Almeida,
funcionário federal. --..; Verissimo Nogueira Silva, proprietário. - Bendito Soares Silva, propritario. - Dolores Silva
Manorita. - JuZia Francisco e Florencio Gomes, proprietária. - Carlos Esperidião, agricultor. - João Cancio Silva,
comerciante. - Rosa Nunes Vieira, comerciante. - Targino
de Castro, agricultor. '- Afonso, agricultor. - Joaquim
Martins Pet'eira,funcionário federal. - Jorge Salomão, proprietário. -- José Davídde Oliveira, lavrador. - Melchiades
Apolinario, lavrador. ..:.... Antonio Marques Silva, lavrador.
- Antonio. Castro, lavrador. - Ricordino Alves Diniz, funcionário federal. - Aitacleto, lavrador. - Ary Delamare,
proprietário. - Deocleciano Mascarenhas Castro, proprietário. - José VeridianoCámpos, proprietário. - Wüson Campos, proprietári-o.- Romulo Garcia Leal. - Pratazio Garcia Leal. Marcondes. ~Gorgial Leal..- Gumercindo Garcia Leal. ldalino. Fonseca, Jurema & Comp.
- Inteirada.
'.
O Sr. Presidente -: Es~ findas. leitura do Expediente.
Acha-se sôbre a mesa e, de acOrdo com o Regimento, vou
submeter a votos o seguinte
':

j
I

"

,'o,
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REQOERIloIEN'rO

Requeremos á ASs~mbléia Nacional Constituinte, faça
constar da· Ata dos seus. trabalhos um voto de pezar pelo
!alecimentodo ilustre'. bistoriógrafo catarínense, Dr. José
Artur Boiteux, ex-secretário da Camara dos Deputados.
Salas das-Sessões,2! de Fevereiro de 1934. - Ner~u Ramo:. - Carlos Gomes;' ';';"Arão Raõelo. - A. Konder.
Aprovado:.

6

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. TeotÔnio Montenro de Barros, primeiro orador inscrito
, I':
O Sr. Teotônio Monteiro de Barros - Sr. Presidente,
Srs. Deputados. Tratando..se das garantias individuais, que
'De. Anteprojeto de Constituição vêm compendiadas ne. art. 1.02,
a bancada paulista, tendo ·em consideração o dispositivo do
§ 19 dêsse mesmo artigo,' apresentou emenda,. em que sugére
ml)dificacáo da reàação ie em. que acrescenta a proibição.
entre as penas perpet.uas; das penas de morte e de confisco.
Traz-me hoje á tribuna o intuito de fazer algumas considerações a respeito dessas penas de carater perpetuo e,
notadamente, a. respeito da 'pena de morte. E se o faço, Senhores Constituintes; éporCluê .encontro na massa volumosa
das emendas propostas,. uma dos nobres DeputadosSenhores Góes Monteiro e Augusto Cavalcanti, em que se alvitra a
adoção e aplicação da pena· de morte êntre as leis penais do

Bras.il.
. : :,~, ~'
O problema da penar de morte, apezar de velho, de tão

velho mesmo quanto o homem, sempre trouxe, na sua apre-
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ciação e na sua discussão, as mais sérias dificuldades, não
somente por causa da diversidade de prismas dentro dos quais
pode, precisa e deve set' encarado, como também pOt'quê a
êle se misturam considerações de ordem afetiva, de ordem
sentimental. Direi mesmo que, no fundo, em que pese a
maneira científica com que se tem pretendido abordar o
problema, êle permanece, antes de mais nada, acima de tudo,
um problema de natureza afetiva. Não satisfaz uma solução
puramente teórica, quer no terreno filosófico, quer no terreno criminológico. Não satisfaz, igualmente, um exame no
terreno .do ~mpiri5mo puro -- tudo porquê, como já disse. no
ámago do problema existe um outro de natureza afetiva,
sentimental. Por isso mesmo as escolas penais, versando o
assunto. nunca desprezaram êsse aspeto da qnestão. A escola clássica tenta apresentá-lo sob um prisma puramente
jurídíco, estudando principalmente a feição da Jegitimidadc
da pena de morte. Verifica-se, entretanto, senhores, que as
discussões havidas no século passado, respeitantemente ao
assunto, pp,rmanecem, sempre e sempre, vinculadas, jungidas
ao aspeLo sentimental do problema.
A escola positiva procura d<:spl'ezar o elemento sensível, e vai buscar na temibílidade do dclinquenle, na necessidade, na utilidade e na defesa social os fundamentos do direito de punir. Mas um e outro conceitos em que ela tenta
arrimar-'se assentam, sobretudo, também, na opinião coletiva, nas impressões da massa e, por isso mesmo, refletem um
fundo afetivo.
A própria escola técnico-jurídica, a mais nova escola
italiana, dá ao problema um aspeto empÍl·ico, bascando a
aplicação da penalidade em uma necessidade social e política. É Artur/) ftOCCCl quem o diz, em "L'Impero", r1e 7 de
outubro de 1926, buscando no entanto, a justificação dessa
necessidade, também, na conciência coletiva, que é variável,
de acõrdo com o sentimento. Sempre e sempre, pois, a mesma tecla afetiva no cérne do problema.
Essa,; dificuldades explicam a imensa bibliografia que
tem surgido sôbre o assunto. Há já 125 anos, Anselmo Feuerbach, tratando da matéria, diz estas palavras: "j;:ste tema
da pena de morte já foi tratado tão amplamente, que p~r
tence aos logares comuns." Assim, falar nêsse assunto é retomar, sempre, conceitos antigos e repetidos.
Tal é a massa de bibliografia. a respeito, que Hetzel tem
um volume de 600 paginas, exclusivamente sõbre o assunto,
no qual procUra compendiar e metodizar todos os estudo,:;
nos 100 anos que vão da publicação da obra de Becaria "Dei deliti e delle pene", até 1869, época em que se elaborou
o projeto de Codigo Penal da Confederação Germánica do
Norte.
E porquê me preocupo. senhores, com o exame do assunto na Italía? Porquê é (;la, precisamente, no dizer de Maa::J
Pesterauus, em "La reforme penaLe en ItaLia", "cele terre
d'election de la science penale". É êsse mesmo autor que,
referindo-se a Roma, batizá-a com o nome de "mãi das leis".
Pois bem, na UaHa, diz Paolo Rossi: (" La Pena. di
Morte")
"Na Italia, entre 1865 ea promulgação do Código
Zanardelli, além da discussão de 1865, da de 1875, da
de 1887, da de :1888, na Camara e no Senado, houve
publicações periódicas, como "O Jornal pró abolição
da pena (ie morte", de EIlero, o "Cesare Beccaria", dirigido, primeiramente, por Frederico Bellazzi, e de-
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pois por Sternich, as atas da Sociedade pró AboliCão
da pena de morte, de Milão, a Biblioteca Abolicionista de Luca, na qua.l, a come~ar pelo livro insigne de
Mittermeyer, traduzido por Gabba, e anotado por
Carrara, foram indicadas obras de grande interesse.
Quanto a estudos isolados, deixando de parte artigos
de jornal, apareceram não menos de duzentas publicações, entre opusculos, monografias, volumes de
grosso porte, como aqueles de Gabba, de Ercole, de
Bucellati."
E, fora. da Italia, em todos os países, notadamente naqueles que conservam em sua legislação penal essa forma de
punição, é enorme, é formidável mesmo a literatura que
versa o assunto.
É; portanto, senhores, sob todos os prismas, sob todos
os aspectos um problema esgotado. O assunto entr~ nós, no
Brasil, entra, porém, agora em f6co porquê, reorganizandose a nossa Lei estatutaria, êle vai dizer respeito áquelas garantias que se configuram no capítulo das "Garantias individuais", onde cada cidadão vê inscritos os limites que hão
de fixar não só o exercício do poder, como o exercício do
direito punitivo. E assim, embora problema vastamente vertido, embora assunto amplamente estudado, sendo agora focalizado, é bem certo que podemos invocar aquela velha afirmativa da soberania, segundo a qual Hnulla unquam de morte
hominis cunctatio longa est" ...
Como se tem pretendido justificar a aplicação da pena
de morte, dêsse terrivel meio punitivo'!
Muitos são os aspectos com os quais se tem querido atingir êsse designio, Um dos que mais frequentemente se invocam é o prisma histórico da questão.
Vera, no seu opusculo sobre "La pena di morte.., chega
a perguntar o que teria sido da sociedade e mesmo da história da civilização, se não fosse êsse meio mais ou menos
seiectivo, mais'·ou menos eliminatorio, com o qual a humanidade se tem protegido, no decorrer dos seculos, contra os
germens de destruição que ela pr6pria tráz em seu seio.
Não parece, entretanto, que o exame do problema, sob
o seu aspecto histórico, possa fundamentar a pretensão
daqueles .que desejam restabelecer essa forma punitiva entre
n6s, ou onde quer que seja\
Se passarmos, á vol d'oiseau, uma revista nos séculos
transcorridos, veremos que a evolução do direito punitivo
tem sido no sentido do abrandamento. Haveis de partir das
primeiras legislacões; haveis de tomar em mão o Código de
Manú, :l velha legislação mosaica, os preceitos de Zoroastro
no Zend Avesta; os preceitos primários do direito bramanico; e encontrareis, nessas legislacõe~ vetusta~, soprada db
sõbre elas, a fuligem dos séculos, as penalidades as mais
atrozes, as formas ai:; mais tremendas de punição. Aos mais
leves delitos correspondiam penas terriveis. E se passardes
dessas legislações mais primitivas para o direito romano,
ireis encontrar, ainda nêsse povo, embOl'"'d tivesse êle um
exquisito instinto jurídico, formas severas e tremendas de
punio;ão. É que o povo romano, a pesar dêsse instincto jurí.dico, a pesar dessa tendência organica no ramo das ciências
do Direito, era um povo rude, rústico, por assim dizer, nos
seus hábitos e costumes guerreiros.
Dentro d':l pl'óTlria legislacão romana, vindo d~s primárias a que. já me I'dlll'i para ela, haveis de encontraI' já um
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abrandamento e notareis que aos romanos, coro essa conciência jurídica de que eram dotados repugnava a aplicação da
pena aos cidadãos romanos.
É azsim que se encontra o direito de exilio voluntário
para os "civis romanus" que tivessem incorrido em delito ao
qual se tivesse de impôr a pena capital; e, eleita essa forma
de penalidade indireta, - o exílio voluntário - o cidadão
se furtava á pena máxima.
Eram as garantias que davam ao cidadão romano a Ler
Porcia, a Lex Valeria e toda a IegisIal;ão suIana.
E se tornardes para exame ainda nêsse terreno, a obra
de Cicero, para não me referir a outros de seus trabalhos,
mas s6mente áquele mais conhecido, vereis como Cicero sofisma para pleitear e conseguir a aplicação da pena máxima,
nas Catilinárias, aos réos que êle acusava. Vereis como argumenta. O réo que, pelo seu proceder, investe contra o bem
público, deixa de ser parte da comunidade, perde o caráter
de "civis romanus", e, s6 então, pode receber a pena capital.
Era o sofisma com que o grande Cicero eUdia a dificuldade, a repugnancia que estava na conciência jurídica dos
romanos, de impOr a pena máxima áqueies que trolLxessem o
t.ítulo de cidadão de ltoma. Mas ainda dentro da história, manuseando Herodoto, Strabão, haveis de observar referencias a
povos, embora primários, que desconheciam essa maneira
de punir.
É assim que Herodoto alude ao faraó Sabbakon, que
nunca puniu quem quer que seja de morte e que substituia,
invariavelmente, êsse castigo pelo de trabalhos forcados.
Strabão faz menção a um povo do Caucaso do qual aquela
penalidade era desconhecida e ignorada, e ao mesmo tempo
compara tal povo com outros da mesma região, onde, embora se executasse e puzesse em prática a pena capital, o
volume dos delitos era maior que no meio daquele povo.
em que a pena de morte se fazia ignorada.
E, no próprio Império Romano, três dos imperadores do
Oriente, Comemno, Maurício e Anastácio, cancelaram da legislação a imposicão da pena de morte por qualquer delito.
Embora, senhores, como estou fazendo vêr, das primárias legislações, isto é, de Manú, do Zenda Avesta, da legislação bramanica, até o direito romano, já se tivesse verificado um abrandamento, no sentido da eliminacão dessa
forma de penalidade, é cer~o que o direito romano se conserva ainda áspero e rude, sob o ponto de vista do direito
de punir, e toda a legislação justinianéa, compendiada no
Livro 9°, é uma massa severa de penas capitais.
O problema propriamente abolicionista é, pois, ricente,
porquê, saindo-se da legislação romana e atravessando-se
os séculos medievais, vamos encontrar sempre formas pesadas de castigo e, também, a pena de morte prodigalizada a
mancheias. Principalmente depois do "Contrato Social" de
Rousseau e depois da obra filos6fica de Kant e de Fichte; a
campanha abolicionista tomou impulso e começou a ganhar
enormemente, velozmente, terreno na Europa.
É interessante, senhores, fazer notar que essa campanha
abolicionista, levantada e posta em foco por Beccaria, a
princípio, surgindo do "Contrato Social" e da apreciação
e do estudo das obras de Kant e de Fichle, emergiu, justamente, de duas construções _. política uma e filos6fica outra, que ambas aceitavam a pena de morte. Mas, por que?
Porquê tanto Rousseau, no "Contrato Social", como Kanl e
Fichte nas suas obras, dadas as premissas que assentaram,
s6 chegaram á, conclusão da aceitação da pena de morte, por
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uma sugestão, que eu poderia chamar - sugestão do passado, hist.órica; porquê é certo que, como muito bem fez notar
Beccaria no exame analítico dessas obras, as premissas firmadas tanto por um, como por outros, não comportavam a
pena de morte como consectário lógico.
Foi assim, senhores, quo, surgidos o "Contrato Social",
de Rousseau, a filosofia de Knnt o a obra de Fichte, dois
caminhos diversos se abriam n quantos quisessem examinar
o problema da pena de mort(I, no I!(\lltido de abolf-Ia em vez de
pór ou ilidir, desde logo, ali prClmill:lllR (\ toda a construção que o
"Contrato Social" (3 UH fllO/loClnfl do Kant e Fichte encerravam, caminho êsse preferido POI' CI\rmlguani, Carrara, Albini,
Nypels e tanfl)s outros; 011, enU\o, tomando essas construc;ões,
quer a de Rousseau, como 11 de Kant e Fichte, examiná-las,
analizá-Ias; pôr em confronto fluas premissas coro suas
consequências afim de vôr 110 as consequências tiradas pelos
respectivos autores estavrun como legítimas e como p~rfei
tas decorrências lógicus das premissas que êles próprios firmaram. Foi êsse o caminho seguido e adotado por Beccaria.
Foi por isso mesmo qUB a obra de Beccaria, aparecida
em 1764 - o pequeno opú8culo "Dei delítti e delle pene" teve aquela imensa, aquela formidável repercussão; tão·
imensa, tão formidável que, em nossos dias, Paulo Rossi,
examinando. a matéria, haveria d~ dizer que Beccaria, depois
de Galileu, at~ 1800, foi o homem que por mais tempo fixou
:;ôbre si a atenção de todo o mundo científico e pensante d&.
Europa.
Que fez Beccaria para, nCHRll construção filosófica tanto
de Rousseau, como de Kant e FieMo, chegar a seu ponto de
vista abolicionista?
O "Contrato Social" flrmava, como tese, que o homi:lm,
cansado do isolamento f! dn "Ida pCl'manentemente combativa., de mútua destruiçlio, linha a8sentado um contrato tácito, dentro do qual cada um, abrindo mão de uma parte
da sua própria liberdade, ChQglLVrl a um pacto, segundo o
qual essa parcela de .1lbordl\dc de que cada ULl dispunha
constituia um poder pro\.(llm' fI dirigente, que era encarregado de velar e de gurrtnllr o g{'lw da liberdade restante a
cada individuo.
Ora, tomando dessa tOllo, Doccaria chegou á conclusão
de que, se a liberdade do qUll o homem podia abrir mão não
ia até o ponto, até o limito do facultar-lhe o direito de se
destruir a si próprio, m'a cN'lo que, não tendo êsse direito,
não podia delegá-lo a quem quer que fosse.
Eis porque, embora ROIltlI\OIlU, autor da teoria contratualísta, tendo firmado C88U8 premissas, chegasse á inesperada conclusão favorável li pellll do morte, Beccaria, partindc
déssas mesmas premissas, negava o direito de qualquer individuo delegar poder de desll'\11çl'io da sua própria personalidade como meio de adqui:-Ir proteção para a sua libel'daJI;.
Seria isso tamanha contl'adlclio, tamanha antinomia, que
corresponderia a fazer do melo adotado para garantir :A liberdade o instrumento destinado a destruí-la, com a destruição da personalidade.
Com as -{~orias de Kant e Flchte deu-se a mesma coisa.
Tanto um como outro, fazendo do homem o fim de si próprio,
chegava, entretanto, por fôrça do oonceito da justiça absolubo a admitir a pena de morte. Os abolicionistas, pelo mesmo processo analítico, pelo mesmo recurso de contrapor as
consequências aos principios de que elas nasceram, chegavam a conclusão oposta, no tocante á pena de morte.
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Eis como, com Beccaria, com essa obra formidável abolicionista por êle iniciada, se alastrou, como incêndio gigantesco por toda a Europa, a campanha, que encontrava é&:.o
no coracão humano, porquê o problema é, como digo, no
fundo, na essAncia, de ordem afetiva, sentimental.
Eis pOl'que, senhores, Nypels, Despêche, Hélie, Lecointre
Pessina, c mais de 20 outros, quecomelltaram e que estu~
daram a. obra de Beccaj'ia, chegam a se referir ao valOr intrínseco dcssa obra. e principalmente ao seu mérito de ser
a primeira a ter a coragem de ir pesquisar os fundamentos
tio dil'cílo de punir. de impôr a pena capital; chegam a afirmar quo ele apal'elhou a reconstrução das "mod6rnas legislações, abriodo-lhllS a base, preparando-lhes () material, de,;ignando as proporcões, estudando as leis morais que sérão o
alicerce eterno da justiça penal. E Dupin, o grand'e advogado
Dupin, referindo-se á obra também de Beccaria, diz que "só
o parágrafo sôbre a pena de morte podia fazer o autor
digno do título de chefe de uma escola e de d:J.r a sua doutrina c nome de um sistema". (Paolo Rossi - "La Pena di
Morte") .
Rossi, examinando a campanha abolicionista feita em
türno da pena dc morte, assim nos esclarece: "O Scnador
Técchio, falando em favôr da abolição, na sessão de 20 de
fevcreiro d':l 1875, referia-se ao estado do problema nas
Gniversidades italianas e constatava que proprofessavam a
abolicão France::.co Carrara, em Piza; Ellero, em Bologna,
Pessina. em ~apoli; Buccellali -, em Pávia; Lucchini. na
Escola Superior Comercial e Consular de Veneza; Giampaolo
Tolomei, em Padova; Tallcl'edo Canonico, em Torino; Pietro
i'ol;ito, em Roma; Sebastião Brancati, em Messina; Vicenzo
SCl'(:lli, ém PCl'ugja; G. TurbigIio, em Ferrara; Giovannetti,
em Camerino; eatalano. em Catania; Slrani, em Modena; Pietro Pcilegrino, em Macerata; Mariano Bucciarelli, em Palermo; Alfonso Cavagnari, em Parma; Beredi, em Urbino; Scano,
~U1 Cagliari; Paglicci, em Siella."
Tanto no Parlamento, como na imprensa, como nos opusculos € nos panfletos, essa campanha abolicionista, que tinha
partidú de Beccaria. com sua interpretação l6gica, verdadeira e, sobreludo, humana da obra contratual de Rousseau e da
filosofia de Kant e de Fichte, ganhava terreno velozmente.
. Dentro da Italia, era essa, que citei, a sua extraordinária
expansão e, por toda a Europa, nas palavras de Voltaire, nas
apreciações de inumeros outros escritores. a campanha abolicionista levantava alto a sua flamula, para impôr, em pouco
tempo, quer a supressão da pena de morte, nos modernos
C6digos europeus, quer a restrição dos casos de aplicação
dessa pf.\nalidade, na maior parte das legislações de hoje.
Ora, Senhores, como se vê, o primeiro dos argumentos
invocados em favor da pena de morte, que é o argumento de
sua tradição, de sua existência através dos séculos, ou melhor,
o argumento histórico, perde integralmente o valôr, desaparece como peça de convicção em prol dela, porque, tomando,
como fiz. das legislações primárias da humanidade, até os
temrJos de hOJe, encontramos sempre a evolução do direito
de punir, no sentido do abrandamento, da diminuição dos
casos de aplicação da pena de morte.
,
E se é certo que, dentro da Itália, ap6s um largo perí,odo
de aboliCão, se restaurou, há pouco, a pena, devo dizer
aos 81'S. Constituintes que tal restauração veiu como consctário politico e não como imposição da ciência criminal ou
da opinião pública.
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o SR. ALOiSIO FILHO - Muito bem. É a pura verdade.
O SIi.. TEOTÔNiO MONTEIRO DE BARROS - Basta examinar
o novo Código Penal italiano para se constatar que, das vinte
c seis figur-as criminais a que a legislacão impõe a pena
capital, vinte e duas têm como motivo, como móvel, como
objetivo crimes de natureza poiftica. Eis porquê, implantado
na Itália um regime de forca, um govêrno que traz da disciplina uma. nocão verdadeiramente férrea, êsse govêrno, quer
como autodefesa, quer como meio de assegurar as suas finalidades, restaurou a pena de morte, contra o sentimento generalizado da nacão italiana.
O Sn. XAVIER DE OLIVEIRA - V. Ex. poderia dizer
que os próprios criminalistas,. tratadistas, e, sobretudo, os
psiquiatras italianos são os que vão na vanguarda dêsse movimento no sentido de considerar êsses que têm atentado contra Mussolini e aos quais eu chamo "magnicidas", como doentes sociais. Tenho estudos particulares li respeito.
O SR. ALOísIO FILHO - Um dos episódios mais dolorosos na ciência criminal modérna foi justamente a atitude de
FeITi, que, depois de haver, em suas obras notáveis, combatido a pena de morte, como punição dos crimes políticos, foi
o primeiro a defender essa penalidade quando Mussolini dela
precisou. Entretanto, essa atitude reprecutiu desfarovelmente no mundo inteiro, e inumeros foram os que a combateram,
e até esfriaram relacÕes amistosas, que mantinham com o
méstre.
O SR. TEOTÔNIO MONTEIRO DE BARROS - Exatamente.
Mesmo em 1921, a propósito do aparte do nobre eolega, o parecer que foi dado pela UniversIdade do "Sacro Cuore", ela-borado pelo padre Gemelli, l'ôbre o projeto Ferri, jusf.amente
conclúe com a afirmativa de que era moportuno o levantamento da questão dentro da ltalia, nêsse momento.
O SR. ALoíSIO FILHO - Meu apart(, foi precisamente no
sentido de apoia~ á brilhante exposição deV. Ex., mostrando
que a iniciativa da Itália não refletiu bem no mundo civilizado.
O SR. TEOTONIO MONTEmo DE BARROS - Ora, se
não socorre a pretensão restauradora o argumento histórieo,
eumpre-nos .passar em revista,. ligeiramente, uutros pontos
de vista, com os quais se possa tentar defender semelhante
restauracão.
Examinemos o critério da u~i1idade, sob o duplo aspeetú
que êle pode oferecer; quer '0 da utilidade da pena de morte,
como repressão propriamente, nos seus efeitos intimidativos,
persuasivos; quer sob o ponto de 'Vista de, sendo útil essa
pena, ser ou não ser ela uma pena desmoralizadora .e, portanto, uma pena de resultados deficientes para o fim que se
visou.
Nesse terreno, nada diz mais eloquentemente do que o
poder dos números. Ora, as eslatísticãs revela.m na Itália,
na Suécia, na Inglaterra e em inúmeros lugares, que, com a
abolição, ou a suspensão ãa pena de morte, ou mesmo, com
a simples l'estricão dos casos a que ela compete, a criminalidade decresce imediatamente.
O SR. ALOíSIO FILHO - Muito bem. O efeito da pena de
morte é nulo. Não tem nenhuma eficácia. Asestatístieas o
provam.
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o SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Nem tanto assim, porquê
na própria Londres, a criminalidade é ainda muito grande.
O SR. TEO'fONIO MONTEIRO DE BARROS - (M).
"Chiese, senador italiano, na discussão de 187~,
citava uma passagem de Coletta, relativa ao reinado
de Fernando IV, para demonstrar que a frequência
dos suplicios servia mais para aumentar o número
de delitos.
"Na Inglaterra, entre 1818 e 1832, as condenaçõe~
á morte pronunciadas foram 24.178, sendo 1.758 as
execuções; na Escóssia, no sp.tenio 1823-1829, respeI}tivamente, 113 e 47, qeer dizer, 113 condenações e
47 execuções; na Irlanda, entre 1823 e 1831, 2.324
condenações e 525 execuções. Entretanto, apenas entraram em vigor os UbilIs" de 1832, 1833, 1834, 1835 e
1837, que aboliam a pena de morte, em grande número de figuras de crime, os deli tos diminuiram enormemente. Só na Inglaterra as execuções que tinham
sido em número de 1.758, nos 22 anos precedentes,
no triênio de 1837-1839 se reduziram a 25, com a extraordinária vantagem da calma pública e imensa diminuição da criminalidade em gênero, tanto que os
Deputados Ewart, Kally e Lushington pediram logo
depois a abolição completa. A moção obteve, há mais
de cem anos, em um país extremamente conservador,
98 votos contra 161. Em 1831, 1.107 jurados de Londres pediram a abolição da pena de morte para a
maior parte dos delitos; em 1833, 5.330 eleitores firmaram uma petição no mesmo sentido. As razões invocadas são textualmente estas: A excessiva severidade das leis tem por única consequência a impunidade de graves delitos, porquê repugna aos jurados
pronunciarem veredictos de culpa, ás partes lesadas
formular denúncias, ás testemunhas depOr perante a
. justiça. Não só: mais de mil banqueiros ingleses pediram concordemente a abolição da pena de morte por
crimes de falsidade, demonstrando peremptoriamente
como o extremo rigOr determina na prática a impunidade.
Publicaram-se o "Anti-Draco", e numerosos outros estudos contra a pena capital e se fundaram as
duas associações históricas: "Society for diffusion of
informations on the subject of capital punishments",
"Howard Society, que começaram a discussão com. a
demonstrar que o exemplo e a prática tinham posto
de manifesto a eficácia negativa da pena de morte.
No Piemonte e na Sardenha, as estatísticas são
também eloquentes."
U

Na Toscana, a mesma coisa.
Abolida a pena de morte, em 1786, por Pedro Leopoldo
de Lorena, os delitos capitais diminuiram consideravelmente.
O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao Expediente.
O Sr. Teotô:!lio Monteiro de Barros - Sr. Presidente,
estou inscrito para explicação pessoal, em primeiro lugar.
Conr,luirei, en'tão, minhas considerações. (Mt:ito bem;·muito bem.)
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Está finda a hora destinada ao Ex-

Vai-se passar á Ordem do dia. (Pausa,.
Comparecem mais os Srs.:
·Compareceram mais os S1's.:
Mario Caiado. Abel Chermont, Mário Chermont, Leandro Pinheiro, Joaquim Magalhães, Lino Machado, Magalhães
de Almeida, Rodrigues Moreira, Agenor Monte, Hugo Napoleão, Pires Gaioso, Freire de Andrade, Valdemar Falcão, José
Borba, Leão Sampaio, Figueiredü Rodri!1;ues. Jeovah Mota,
Silva Leal, Kerginaldo Cavalcanti, Alberto Roselli, VelosCJ
Borges. Irenêo Joffily, Pereira Lira, João A.lberto, Souto Filho, Luiz Cedro, Solano da Cunha, Mário Domingues, ArIlaldo
Bastos, Augusto Cavalcanti, Alde Sampaio. Humberto Moura,
Antônio Machado, Augusto Leite, Prisco Paraíso, Magalhães
Neto, Arlincio Leoni, Medeiros Neto, Artur Neiva, Edgar Sanches, Gileno Amado, Francisco Rocha, Paulo Filho, Lauro
Passos, Jones Rocha, Rui Santiago, Amaral Peixoto, Miguel
Couto, Sampaio Correia, Nilo de Alvarenga, Raul Fernandes,
César TinOco. Alípio CostaIlat, Fábio Sodré, Cardoso de Melo,
Lemgruber Filho. Ribeiro Junqueira, Augusto de Lima, Delfim Moreira. Odilon Braga, Raul Sá..João Penido, Policarpo
Viotti, Aleíxo Paraguassú. Valdomiro Magalhães, Licurgo
Leite. Jaques Montandon. Plinio Correia de Oliveira, RodriguesAlves. Zoroastro Gouveia. Carlota Queiroz, Morais Leme, José Hon()rato. Domingos Velasco, Nero de Macedo, Generoso Ponce, João Vilasboas. Lacerda Pinto. AntOnio .Jorge,
Idálio Sardemberg. Xereu Ramos, Aarão Rebelo, Simões Lopes. Frederico WolfenbutP.ll, João Simplicio, Ascánlo Tubino,
Pedro Vergara. Argemiro Dorneles. Raul Bittencourt, Adroaldo da Costa, Acir Medeiros. Ferreira Neto. AntOnio Rodrigues. Valdemar Reikdal, Martins e Silva. Sebastião de Oliveira, Edval Possolo;'Guilherme Plaster, Mário Manhães. Augusto Corsino, João Pinheiro, Gastão de Brito, Roberto SImonsen, Teixeira Leite. Oiiveir.a... Passos, Davi Meinicke,
Leví Carneiro, Abelardo Marinho, Morais Paiva, Nogueira Penido (111).
Deixaram de comparecer os Srs.:
Luiz TireIli, Moura Carvalho, Carlos Reis, HerecLiano
Zenaide, José Sá, Leandro Maciel, Deodato Ma;.a. Carlos Lindenberg, Lauro Santos, Pereira Carneiro, Oscar Weinschenck,
José Eduardo, Soares Filho, Bias Fortes, José Braz, Adélio
Matiel, Martins Soares, Pandiá Cal6geras, Pedro Aleixo, Negrão de Lima, Augusto Viégas, Simão da Cunha, Bueno Brandão, José Carlos, Morais Andrade, Vergueiro Cesar, Lacerda
Werneck, Cardoso de Melo Neto, Henrique Bayma, Maurício
C~rdoso, Assiz Brasil, Vítor Russomano, Armando Laydner,
Milton Canalho, Ricardo Machado, Walter Gosling, Horácio
I ..afer (37).
ORDEM DO DIA

7
. O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o comparecimeoto de 217 Srs. Deputados. .
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Vai-se proceder á votação da matéria constante da Ordem do dia.
'
I
Votação do requerimento n. 7. de 1934, do
Sr. Idálio Sardemberg e outros, pedindo seja publicado no "Diar'io da Assembléa Nacional" um
projeto de Con~tituição de av,toria do Sr. João
Perneta, eX-DepftadO Federal (discussão única.)
Aprovado.

8
O Sr. Presidente - EsJotada a matéria sObre a qual teve
qlle Se pronunciar a Assembléia, dou a palavra, para explicar;ão pessoal, ao 81'. Teotônio Monteiro de Barros.
O Sr. Teotõnio MonteirJde Barros (Para explicação pessoal) - Dizia eu, Sr. Pre$idente, que na Toscana as estatísticas revelam o mesmo ~enômeno.
Abolid::!. a pena de mo~te, em 1786, por Pedro Leopoldo
dc Lorena, os delitos capitais diminuiram consideravelmente; retomada ela e aument~dos os casos, em 1795, pelo GrãoDuque Ferdinando, os delitps gravíssimos cresceram.
Mantida a pena, sob a Idominação francesa, houve ainda
um recrudescimento de de~itos, tanto que o General Menou,
em seu relatório ao Imperàdor, em 1809, constatava que, eal
um período de anos igual, los delitos capitais cometidos sob
o regim~ leopoldino não a~ingiam á metade daqueles praticados sob o duríssimo sistrm.a penal francês introduzido no
reino da Etruria."
•
No reinado de Napolis, a mesma coisa.
Quando o rei Vitor E~anuel entrou nos Estados Sardos, integrou, immediatamepte, em 21 de Maio de 1814, o antigo e monstruoso Código 1e Vitório Amadeu, com os acr~s
cimos de Carlos Emanuel T suplícios das rodas, das tenazes,
etc. - observaram-se os ~esmos fenômenos. ~stes dados,
Sr. Presidente, eu os tomei á já citada obl"a de Paulo Rossi,
intitulada "La Pena di Mor1e e la sua erítica" .
Mas há um exemplo, Senhores Constituintes. que é profundamente convincente,
tocante ao nenhum efeito, ao
nulo poder dissuasivo e d~intimidação da pena de morte.
sob o aspecto de sua utilidade. E' o exemplo que decorre da
observação e do estudo doslatentadosregieidas.
"Henrique IV, em 21 anos de reinado, teve 18 atentados.
A descrição dos suplícios aps quais os sucessivos autores de
atentados foram submetidos, nas praças públicas, perante
multidões imensas, é cons~rvada- em muitos documentos.
Nada disso, porém, serviu J?ara impedir - aplicados que foram .os suplícios aos três, [quatro e cinco primeiros autores
dos atentados - para im~edir, dizia eu, os treze, quatorze
ou quinze outros atentatlosl~subsequentes. Napoleão nunca
perdoou nenhum dos que atentaram contra a sua exislêncja.
Damerville, Ceracchi. Are'l~ Topino-Lebrun foram justiçados, solenemente, em 31 d~IJaneiro de 18()1. No entanto, em
15 de Fevereiro de 1804, houve outra conspiração com Cadoudal, l\Ioreau, Pichegru, Isendo que os dois primeiros foram justiçados c Pichegru se enforcou no cárcere. Em 2 de
Outubro de 1809, F'rederico Straaps tentou apunhalar o imperador. Foi condenado ál' morte p"llo Conselho de Guerra
e executado imediatamente ...'~sses exemplos não impediram
o atentado de Ernesto von der· Sahale, salvo da morte pela
queda de Napoleão e o inb'I'.1..sso em Paris dos aliados." (Paulo
Rossi - op. cit.)

*0

-

286-

Luiz Felipe, o mais liberal dos soberanos, em 18 anos
de reinado de tranquilidade e calma pública e mesmo dentro
de um período de prosperidade economica, sofreu oito atentados. Dêsses oito responsáveis, s6 um êle perdoou. E, entretanto, os castigos, a pena de morte imposta a quantos tinham atentado contra êle na primeira, segunda e terceira
vezes, não foram suficientemente fortes, suficientemente intimidativos para evitar novos atentados contra o príncipe
reinante. A respeito dos atentaõos contra Napoleão III há um
volum-e inteiro escrito. São inúmeros. Citarei apenas os da
conspiração da "Rainha Branca", da Sociedade dos Invisíveis,
e o da ópera ,CÔmica. S6 entre 26 de Abril e 18 de Novembro
de 1855, sofreu três atentados contra a sua vida.
Todos êsses autores de atentados expiaram o crime com
a pena capital; e essa 'Pena capital não leve nenhum efeito
dessuas6rio, nenhum poder intimidativo sÔbre os que viéraro em seguida e investiram contra a existência dêsse
mesmo princípe.
Alexandre lI, da Rússia, foi vítima de seis atentados,
tendo sido todos êles castigados. nas pessoas de seus autores, com pena de morte agravada, muita vez com, suplícios
que tornaram mais dolorosos os meios empregados. Mas
isso não bastou, não foi suficiente para que êle se visse
protegido contra novos atentados, vindo. finalmente, a perecer. morrendo assassinado na praca pública.
Como· se vê. trata-se de uma série inumerável de crimes,
todos castigados com a pena de morte, mas sem nenhum
efeito intimidativo.
Agora, em contradição a êsses dados, observem os Srs.
Constif,uinfp.ll o que llur,eden na Inglaterra com a raínha Vitória.
.
Logo no princfpiõ do seu govêrno, ela sofreu dois atentados contra a sua existência. Que acontece? Ela obsta a
aplicação da pena capital. Passam-se 33 anos sem que fato
idêntico se reproduzisse. Só em 2 de Marco de 1882, na estação de Windsor. Roderick Maclean' pratica uma tentativa
á passngem da raínha. É também poupado da pena capital;
e a dinastia reinante na Inglaterra, desde então, desde 2
de Marr:o de 82, até agora, tendo atravessado períodos agudos de crises econômicas e a fase tumultuária e perigosa da
guerra européa, não sofreu qualquer atentado nas pessoas
dos que a constituem ou nas de suas próprias fammas.
O contraste, Senhores Constituintes, entre a rude penalidade capital a.plicada a todos os outros exemplos citados
e a maneira por que se conduziram a Justiça e a casa reinante ingl~sas, nesse terreno, examinado em confronto com
os resultados produzidos, é verdadeiramente impressionante
no sentido de nos levar a concluir, fatal e obrigatoriamente,
pela inutiliáade daquele castigo como fôrça dissuasória u
intimidativa.
Do seu propinamento em praça pública, resulta, sempre, um fato interess!lnte: as multidões que assistem ao su. plício, comovida~ e perturbadas pela bruteza do espetáculo, cedo se esquecem dos crimes. daquele que está sendo
justiciado e passam a ver nêle o martir, o sofredor, a vítima
da justica, e em torno daquele que morre no patíbulo, a
êle levado, muitas vezes, por crime infamante, atrocíssimo,
por conduta verdadeiramente tremenda. como que se forma
uma aureóla simpática de martírio. :t a solidariedade da
multidão com o criminoso, solidariedade que constitue, psi-
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cologicamenle falando, 11m efeito desastroso da pena do
morte, porquê nivela moralmente essa massa humana· com
aquele que morre infamado por crimes dos mais nefandOll.
Poderia citar, a respeito, o caso interessante da Mar··
queza de Brinviliers, envenenadora das maIs terríveis, iniciadora, se não me engano, do uso e aplicacão do arsênico
como D'leio letal, que foi levada á praça das execuções. Alí
a multidão, diante de uma mulher que ia sofrer o suplício
último, começou a se comover. Dentro em pouco, essa multidão chorava, enternecida, levada pela comiseração, peIto
dó em torno daquela figura horrível, verdadeiramente nefanda, da criminosa, que era a Marqueza de Brinvilier~.
Observando a sua frieza, característica de todo crimInoso sem senso moral, vendo a indiferença completa á morte,
e a maneira rude, mesmo, com que a criminosa se comportava no patíbulo, diz Madame de Sevigné, em uma de suas
cartas, que a mesma passava aos olhos da multidão quasi
que como envolvida por uma aureola de santidade. "On disaít qu'elle etait sainte."
Eis outro efeito danoso da pena de morte: êsses espetáculos familiarizam as massas, as multidões com os crimes
de sangue, com a brutalidade de tais cenas em que se elimina a vida humana. De modo que ela apresenta essas
consequências, as mais t#'!rríveis, as mais degradantes para
aqueles mesmos que assistem á imposição da pena.
Tão interessante é êste aspecto que não quero me furtar a ler aos Senhores Constituintes uma estatística organizada por Holtzendorf. Um sacerdote, destinado aos serviço r~ligioso nos cárceres, narrou-lhe que, d#,! 167 justicados
por êle assistidos, como capelão, 161 - isto é. todos, praticamente - tinham estado presentes, não a uma, mas a
várias e:tecuções de pena capital, não faltando, nunca, a semelhante espetáculo, todas as vezes em Que podIl1.m assistf-Io. Isso significa que nem o exemplo imedIato, direto,
solene, tem eficácia. É que êsses homens, tendo se familiarizado com o espetáculo degradante da aplicação da pena
de morte, habituados com o crime de sangue, pela assistência, tantas vezes quantas puderam, a execuções de pena capital, chegaram a ponto ·de delinquir, incorrendo nessa mesma sanção, levados, talvez, pela sugestão ou pelo contágio.
elementos que não podem ser desprezados, em tal assunto.
Não quero alongar esta exposição, referindo-me aos trabalhos de Levingstone e á obra "Systeme penale", de Luccas,
onde são referida.c; tantas e tantas observações interessantes
a respeito do assunto.
Falta, portanto, á pena de morte, o elemento histórico
em seu abono; falta-lhe também o elemento utilitário, porquê não tem efeito intimativo e dissuasivo. trazendo ainda
consigo como consequência lógica o efeito terrivelmente desmoralizante para as massas, que decorre da rudeza do espetáculo de sua aplicação.
Sob outro aspecto, ela aparece ainda como nma terrível
injustiCa. porquê não encerra em si uma única e só penalidade. Qu~m é sujeito ao castigo da pena capital, sofre, ifJsofactQ: ao mesmo tempo, pelo mesmo fato criminoso, duas
sanções: uma, aquela Que realmente foi .imposta pela Justiça, a pena capital; outra, que a antecede - e que consiste
no terrível estado de espírito do condenado, desde o conhecimento da sentença até o momento da ·execução. É uma 101'-
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ma indireta de penalidade, superior talvez, e mais tremenda,
mais angustiosa para a creatura humana do que a pr6pria
execução capital em si mesma.
O SR. AUGUSTO DE LIMA - É o suplício no oratório.
O SR. TEOTôNIO MONTEIRO DE BARROS Ontro
efeito inegável, indiscutível da aplicação da pena de morte
é a ãWculdade que ela acarreta, na repressão dos delitos.
A observação, no terreno da criminologia e da psicologia.
revela que, á medida que se intensifica a severidade das penas, intensifica-se concorrente e correspondentemente, em
uma razãc direita, o ardfl de quem delinque, o cuidado na
premiditação do crime, a astúcia na ocultação pacient.e,
minuciosa e súbtil de todos os elementos indiciários que pudessem esclarecer a autoria. E é assim que, não raro, delitos
atrocissimos, delitos que corresponderiam á. pena capital,
têm de ficar impunes pela incerteza da autól'ia, porquê foram precedidos de um trabalho cuidadoso, detalhado de premiditação.
Esta má consequência da pena de morte e da agravação de qualquer forma da penalidade, dificulta por tal maneira a repressão aos delitos que a tendência do Direito Criminal moderno é deixar elasticidade na aplicação da pena e
aplicá-la tão s6mente enquanto ela se faz necessária para regeneração do delinquente.
Ora, se faltam á pena de morte, .num resumo ligeiro, o
elemento histórico e a eficácia utilitária; se ela dificulta a
repressão, que é que resta em seu favor?
Restariam, no conceito da escola positiva penal italiana,
a necessidade e a defesa social.
Não quero entrar ná' discussão dessa tese; direi apenas
que, sejam quais forem os àrgumentos que militem em favor
dela, .é certo que se choca e se choca terrivelmente com os
dois últimos argum.entos que se levantam, irrespoodiveis,
contra a pena de merte: um de ordem filosófica-teoI6gica, e
outro de ordem essencialmente jurídica. O IJrimeiro, que é
aquele segundo o qual a ninguem é lícito suprimir, no desenvolvimento da vida de cada um, a possibilidade que lhe assiste de, em dado momento, voltar atraz, arrepender-se e se
regenerar. É um direito natural. Cabe aqui examinar a
questão de "onde viemos, o que somos e para onde vamos".
Compete saber se é lícito, sob o ponto de vista teleol6gico,
tolher o direito natural de todo indivíduo tender para um
maior gráu de perfetibilidade, emendando-se e melhorando-se.
Se é lícito - deve-se perguntar - tomá-lo em plena
flagrancia de delinquência e fixar o momento infamante da
sua vida, para cortar-lhe o fio, estancando-a e impedindo,
portanto, que a sua finalidade se realize, no sentido da perfectibilidade. Isso, é violar o direito natural de cada um, é
evitar se exerça a emenda, a regeneração, o arrependimento.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Podia completar dizendo
que a ciência psiquiatra, nesse ponto, tem dado um passo
adiante, tanto assim, pode-se dizer, que, com a praxiterapia,
hoje, se vão, não s6 curando os psicopatas, como se regenerando, também, os correcionais numa proporção de 6q%.
O SR. BARRETO CAMPELO - .Se adotarmos a pena de
morte, dada a vivacidade da índole nacional, os cidadãos
prestantes vão para a lámina da bUilhotina, e os que deviam
. lá estar vã~ para a manivela do aparelho.
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O SR. TEOTONIO MONTEIRO DE BARROS - Dentro
ainda dêsse ponto de vista teleológico, 8eria curioso indagar-se se a dout~ina cristã aceita ou se a ela repugna tal
forma de penalidade.
É bem certo, senhores, que, na organização mosáica,
êsse sistema de punir vem acolhido, mas também é fora de
dúvida que êle não se concilia. com o espírito dos Evangelhos. Scblatter já o procurou demonstrar.
Lembra-me a propósito a parábola de Jesus, essa parabola em que, falando da adúltera, havia convidado, aquele
que fosse livre de pecado, a lançar a primeira pedra.
Era, na maneira de se exprimir, sempre meiga e sempre
suave do doce Nazareno, o cepticimismo que reinava no seu
coração em tõrno das possibilidades e das contingências da
justiça humana. Era como que a velada proibição de que
se impuzesse uma penalidade de moide a extinguir a criatura, porquê nenhuma justiça humana, pela sua própria
contingência, pela sua própria nature't:l, pelos limites que
lhe traçou a sua própria organização, está em condições de apreciar a extrema latitude do vaIor da vidiJ. humana.
Conquanto essa questão tivesse preocupado Cesare Malanima, Ferdinand Walter, Hetzel e o já citado Schlatter, além
de outros, deixo de parte o assunto para entrar, finalmente,
no último e definitivo argumento que, só êle, quando único
e exclusivo fosse, harraria, como fOrça incoercível, a penetração da pena de morte em qualquer código penal de povos
civilizados, e, especialmente, naquele de um povo sensível
como o brasileiro. É o argumento da possibilidade e mesmo
da probabilidaae do êrro na decisão da justiça humana. Ese errado o ve1'edictum, se errada a sentença; e se mal provada a autoria que se supunha certa e indubifá~el, é aplicada a pena definitiva e última, como se há de reparar, como
se hão de restabelecer os direitos daquele que foi suprimido,
em nome de uma sentença errada e frustra, quando tal decisão e tal execução são por si mesmas !rreparáveis?
Bastaria invocar toda essa ronda sinistra, em que é tão
fenil, principalmente, a história judiciária francesa, para
que, apavorados, de cabelos arrepiados, rejeitássemos maciçamente essa fórma tremenda de penalidade, quando nos
lembrássemos de Calas, de Chevalier La Barre, de Laly Tolenda1, de Sirven e de inúmeros outros, os quais, numa dansa
macabra de tíbias e perõneos, cujo ruido estamos escutando
através dos séculos, estão percutindo a nossa conciência jurídica com marteladas terríveis, no sentido de provar a ela
que só êste argumento, que, quando único fosse. da. inoeparabilidade do mal acarretado pela sanção, bastaria para expungir os códigos dessa fórma tão tremenáa de harbaria.
O SR. ADROALDO DA COSTA. Permita-me um aparte.
v. Ex. tem prata de casa: o que ac~nteceu a Mota Coqueiro.
O SR. TEOTONIO MONTEIRO DE BARROS - Perfeitamente. E' um caso.
Eram estas, Senhores, as consid3rac~es que eu queria
aduzir sObre o assunto, para justificar a razão pela qual,
mantendo o espírito do anteprojeto, embora mOdificando, em
parte, a redacão do § 19 do art. 102, a bancada paulista rejeitou, também, a pena de morte, e para fundamentar a desnecessidade, a improcedência, a inutilidade e, mais do que
tudo isso, o grande ril'lllO, a periculosidade iminente dessa
fórma de sanção, quando adotada entre nós.
VOLUME VII
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Sr. Presidente, nada justifica, no Brasil, a aplicação, no
momento, da pena de morte,. pois, sendo em si um problema
fundamentalmente de ordem afetiva ~ sentimental -=sí.anlOs
em um país que tem como característico primordial da sua
psicologia a sua profunda e grande afetividade e, portanto,
sujeito a sofrer muito mais os efeitos desmoralizadores e degradantes dessa f6rma de penalidade, do que a pretensa intimidação, o pretenso poder persuasivo, que se deseja trazBr
em abono de sua adoção.
Era o que queria ponderar a esta ilustre Assembléia.
(Muito bem.; muíto bem. Palmas. O orador é vivamente
cumprim.entado. )

9

o Sr. Presidente - Tem a palavra, para explicação pessoal, o Sr. Daniel de Carvalho.
O Sr. Daniel de Carvalho (Para explicação pessoal) QuaOli'o, Sr. Presidente, subi á tribuna pela última vez, foi
em virtude de gentileza do digno reprp.6entante pela Baía.
Sr. Homero Pires, e estava certo, por isso,' de que S. Ex.
falaria hoje, servindo-se da minha inscrição.
Foi, pois, com surpreza que recebi o aviso de V. Ex.,
Sr. Presidente, dando-me a palavra. Aproveitá-Ia-ci, entretanto, para desenvolver idéias do pequeno discurso que
aquí pronunciei em seguida á formosa oração do nobre
leader, Sr. DI'. Medeiros Neto, que também honra, aqui,
as tradições de inteligência e de cultura da gloriosa terra
baiana.
O primeiro ponto a esclarecer é, justamente, o do voto
do Partido Republicano Mineiro. Votamos a favor do requerimento de informações, não por influências do· momento, não por sugestão do ambiente poíítico, mas, exclusiva'mente, em obediência a um .()os itens do nosso programa e
a uma das promessas com que comparecemos perante o eleitorado de Minas Gerais no memorável pleito de 3 de maio.
Com efeito, Sr. Presidente, limitar-me-ei a ler dois trechos dês;;e documento político, que é o manifesto de 5 de
fevereiro de 1933, para que V. Ex. e a Assembléia tenham
a certeza de que não podia ser outra a nossa atitude, em
face do que ocorreu com um dos órgãos mais estimados da
imprensa desta Capital - "O Globo".

Diziamos nesse manifesto:
"Mas, não é possível, entretanto, que se processe
a aladida reconstitucionalização sem esta medida de
absoluta necessidade: ampla liberdade de crítica pela
imprensa, pela tribuna popular e pela cátedra.
ObstaI', por exemplo, a controvérsia política e impedir de igual passo, o debate eleitoral, oprimindo a liberdade de pensamento, é repetir o absolutismo e repudiar sérios compromissos tomados para com o povo
brasileiro.
:J:: rigorosamente por êste fato que o P. R. M.
cuja responsabilidade revolucionária nunca relegou e
cujos princípios nunca abjurou sente a. imperiosa
obl.'igação de reclamar a imprescindível liberdade de
crítiea,não pal'a demolir, mas para ajudar a cons-

-

291-

truir, provocando debates, animando discussões, criticando soluções, oferecendo sugestões e lembrando
alvitres, com a única e exclusiva preocupação de ser
útil á nossa Pátria."

o SR. ABELARDO MARINHG - Permita V. Ex. um avartb, Parece que tudo isso se referia á matéria constitucional.
Não era á ampla liberdade de imprensa, para todos os assuntos.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Não era s6 para a
matéria constitucional. Era o livre debate •..
O SR. ABELARDO MARINHO - Não é o que se p6de deduzir dêsses trechos lidos.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - ., .em tÔrno de todos os assuntos, especialmente os eleitorais e políticos.
O SR. ABELARDO MARINHO - Os assuntos eleitorais passaram.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - O manifesto foi aprf\sentado antes da eleição.
O SR. ABELARDO l\f.AhINHO- O manifesto se referia
apenas á constitucionalisação, e a nada mais. A conclusão
lógica é que essa liberdade tôda que o Partido de V. Ex.
apregõa, em seu manifesto, se prende ao assunto da reconstitucionalisação do país ..
O SR. DANIEL DE CARVALHO - É muito djfícil separar êsses assuntos. Estavamos em vésperas de pleito eleitoral e era preciso livre exame em 1õrno nos homens e das
idéias.
O SR. ABELARDO MARINHO - O manifesto não é explícito.
Eu queria apenas esclarecer êsse ponto. Se eu tivesse votado em Minas Gerais, podia não ter dado o meu apôio ao
partidc de V. Ex., se fôsse favorável á critica ampla. Quer
dizer, o eleitorado podia ter votado nos Deputados do P. R.
M. achando que VV. EEx. iam defender a livre crítica da
imprensli. para assuntos dessa ordem.
.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Não é possível esta:"
beIecer essa restrição, porquê o manifesto está cla::.'o.
O SR. ABELARDO MARINHO - Claro não está, pelo menos
para mim. Talvez o defeito seja meu. Acho-o muito restrito.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Aquí, no manifesto,
se acha estabelecida a necessidade da livre crít.ica.
O SR. ABELARDO MARINHO - Para todos os assuntos?
O SR. DANIEL DE CARVALHO suntos.

Para todos os as-

O SR. ABELARDO MAnINHO - Na primeira linha o manifesto fala na recO'nstitucionalizacão do país.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - É para obter êsse
objétivo, da reconstitucionalização do país. Não podemos
realizá-la sem que haja o mais amplo debate.
O SR. ABELARDO MARINHO -Debate relativo a assuntos
constitucionais.
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O SR. DANIEL DE CARVALHO - No caso em tela só
podiamos saber a natureza do assunto com o pedido. de ininformações. Quais eram os assuntos tratados no Jornal '?
Constitucionais, ou não? Sem os informes" solicitados, ná!)
podiamos sabê-lo.
O Sn. ABELARDO MARINHO - Quer dizer, o voto dó
VV. EEx., da bancada perremista, foi consequência do ma:"
nifesto. VV. EEx. subordinaram seu voto aos motivos da
!uspensão do "O Globo".
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Há engano de
V. Ex. O primeiro motivo é o princí,pio da livre crítica.
~ste é o princípio essencial de que decorria o nosso
voto. Havia outro, que explicarei depois, relativo á questão
do exame que temos de fazer dos atos do Governo Provisório.
Se iremos julgar os atos da Ditadura, devemos ter em
mãos todos os elementos de informações, colhendo-os, para
isso, de preferência, na própria ocasião em que os ~tos são
praticados.
O SR. ABELARLO MARINHO - ~sse é outro assunto.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Parece-me que está
bem esclarecida a razão de nosso voto, que é a existência em
nosso programa do princípio de liberdade da imprensa e,
além disso, a promessa que fizemos ao povo mineiro de nos'
batermos por essa liberdade, sobretudo no período atual, em
que se torna necessário o mais amplo e completo debate em
torno dos assuntos que dizem respeito á reconstitucionaUzação do pais.
O SR. ABELARDO MARINHO - Está perfeitamenteexplicado.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Quero referir-me.
agora, a outro ponto, isto é, ao meu asserto de que
não era possível dividir a Camara em maioria e minoria.
Fiz esta declar-ação em nome do nobre leader da bancada do
Partido Republicano Mineiro, Sr. Carneiro de Rezende, em
nome de meus companheiros, enfim, em nome do Partido a
que pertenço. Houve, entretanto, um jornal que estranhou
essa frase, referindo-se ao discurso do meu eminente amigo
Sr. Carneiro de Rezende, que é uma das mais respeitáveis
figuras do cenário·polfti~o de Minas Gerais, (apoiados) como
sendo a manifestação do desejo de pertencer á maioria. Não
se podê, absolutamente, tirar essa ilação das palavras de
S. Ex .. O ql.1e ficou patente é que S. Ex. não compreende
a existência de maioria, .•.
O SR. CRISTOVÃO BARCELOS Nesta primeira fase.
quando tratamos essencialmente de elaborar a Constituição.
de fato não se compreende. Nas outras etapas,- nos dois outros lances, então, bem, será c'ompreensível essa divisão.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - ... não compreende.
mesmo, a existência de leader da maioria.
. O SR.. CRISTOVÃO BARCELOS - Nesta primeira fase, é
leadcr da Assembléia.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Não tendo passado
a emenda por mim apresentada, não tendo passado a emenda
do Sr. Clemente Mariani, que é, sem favor, um dos mais
brilhantes docentes da Faculdade de Direito da Baía (apoia-
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dos), não se tendo aqui fixado sequer a divisão das correntes ideológicas, como estabelecer maioria e minoria?
O Sr. Chefe do Govêrno Provisório entregou o anteprojeto de Constituição ao exame da Assembléia, sem manifestar preferência por êste ou aquele ponto de vista. Deu
a mais ampla liberdade a todos os senhores Constituintes e
podemos, portanto, exprimir o nosso voto, num sentido ou
em outro, sem que estejamos fazendo oposição a S. Ex.
O SR. ABELARDO MARINHO - V. Ex. emprega a palavra
"minoria" como sinônimo de oposição ao Govêrno?
O SR. DANIEL.DE CARVALHO - Quem a empregou
foi o leader que dividiu a Assembléia em govêrno e oposição,
em maioria e minoria.
O SR. ABELARDO MARINHO - V. Ex. interpretou que
êle empregava minorfa como sinOnimo de oposição ao govêrno.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Não interpretei. As
palavras de S. Ex. são claras e constam do Diário da Assembléia. O leader estabeleceu a divisão e, por isso, opús
O meu reparo.
O SR. CRISTOVÃO BARCELOS ' - O leader, no calor do debate, após alguns apartes, referiu-se a determinadas figuras,
da Assembléia, aliás respeitáveis, que tomaram a iniciativa
do requerimento. S. Ex. aludiu, exclusivamente, a êsses
nobres Deputaàos.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Nós também aprovamos êsse requerimento e já expliquei a razão de nosso voto.
O SR. CRISTóvÃo BARCELOs - O de urgência. Posso garantir que a intenção do leader não foi essa. No aceso da
discussão, S. Ex. referiu-se aoS que o estavam aparteando.

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Devo persistir nessa
idéia, acentuá-la bem, pois me parece fundamental para a
l:Joa ordem dos nossos trabalhos. Não podemos, aquí, estabelecer essa distinção .•.
O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - Perigosíssima.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - '" perigosíssima,
como diz o ilustre Deputado, porquê importa em uma arguiCão de suspeição. Se, de um lado, o leoder diz que há um
grupo governista, que está incondicionalmente com o govêrno ••.
O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - S. Ex. não disse isso.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - .'. e, de outro lado,
afirma que o: ::>te um grupo de oposição, que autoridade teremos nós para julgar os atos do govêrno?
Se vamos seI' juízes, nós nos daI'emos por" suspeitos
desde já se assumiI'mos atitude de apOio ou de oposição ao
Govêrno.
O SR. DEMÉTRIO XAVIER - Mas V. Ex. pode declarar
se está solidário com o govêrno ditatorial?
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Não posso declarar...
O Sa.DEMÉTRIO XAVIER - Logo, isso implica que V. Ex.
é da oposição.
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o SR. DANIEL DE CARVALHO - '" porquê, se vou
ser juiz dos atos do Govêrno, como afirmar préviamente
que sou solidário com êle, antes de examinar êsses mesmos
atos? Se vou ser juiz, não quero ser arguido de suspeito.
O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - Não devemos indagar se
V. Ex. é ou não a favor do govêrno, no atual momento. Somos, aquí, um corpo legislativo. As controvérsias devem girar em tôrno das idéias e pensamentos, nesta primeira fase.
Agora, quando estudarmos os atos do Govêrno Provisório,
quando fizermos o ajuste de contas, aí, sim, é que s:e vão dividir as fronteiras e definir as atitudes. Neste primeiro
lance, não há aquí maioria nem minoria. Somos uma assembléia e o leader tem ele coordenar as diversas correntes
de idéias 2 opiniões da Casa, sem intenção pessoal ou partidária, afim de que possamos fazer uma obra acima das pai'xões e dos homens. (Muito bem.)
O SR. ABELARDO MARINHO - Devemos guardar aS conveniências e aparecer fantasiados.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Não quero, absolutametne, guardar as conveniências. Quero ter atitudes lógicas.
. O SR. ABELARDO MARINHO (dirigind.o-se ao Sr. Cristóvão Barcelos) - A realidade é que existem maioria e minoria. Se o Deputado não é solidário com o govêrno ditatorial,
o seu partido o é. Logo, estamos diante de uma situação de
fato.
.
O SR. CRISTÓVÃO BAllCELOs - Onde a vantagem de se indagar, desde já, quais os partic!ários do govêrno, na hora em
que temos coom dever precípuo elaborar a Constituição?
(Trocam-se veementes q.partes entre os Srs. Medeiros
Neto e Aloisio Filho. O Sr. 'Presidente reclama atenção, fazoando soar os tímpanos.)
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Tenho, Sr. Presidente, a satisfação de ver do meu lado uma das grandes figuras da Revolução, o Sr. Cristóvão Barcelos.
O SR. FERNANDO MAGALHÃES - A diferença é muito
simples: há os da oposição e os dI'. posição.
O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - Diga V. Ex. quais são os
da posição.
(Trocam-·se novos e calorosos apartes.)
O SR. PRESIDENTE - Atenção! Está com a palavra o

Sr. Da.niel de Carvalho. Peco aos Srs. Deputados não interrompam o orador. A palavra será depois dada a quem a
solicitar.
O SR. DANIEL DE CARV.ALHO - :Não supunha, senhor
Presidente, que as minhas palavras pudessem dar lugar a
tumulto, quando estou fazendl) exposição doutrinária que
deve ser ouvida pelos juristas desta Casa.
Eu sustento e repito que não é possível fazer separação
.
entre governistas e oposicionistas. ~ •
O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - V. Ex. não precisa insistir, porquê êste é o pensamento de todos nós.
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O SR. DANIEL DE CARVALHO - ... porquanto vamos
ser juízes amanhã e não podemos ser arguidos de suspeitos
uns por amizade ao govêrno e outros por inimizade a êsse
mesmo Govêrno. E' este o meu pensamento e estou certo de
que a êle fará justiça o nobre leader da Baía, a quem já Uve
ocasião de referir-me com o preito devido á sua inteligência
e á sua cultura.
O SR. :MEDEIROS NE'l'O - Si V. Ex. lêr os discursos que
tenho pronunciado aquí, há de vêr em um dêles - talvez o
primeiro - a minha estranheza em que alguém tivesse dividido a Casa em maioria e minoria, porquê - dizia eu todos n6s eramos aquí constituintes e aquí vinhamos para
votar uma Constituição. Não era possível que com êste pensamento nos dividíssemos em maioria e minoria, visando
fazer política contra a Ditadura.
O SR. ALOíSIO FILHO - V. Ex., nessa ocasião, não falou
como leader.
O SR. MEDEIROS NE'l'o - O que falei, repito hoje: a minha posição de leader não altera o meu pensamento nem a
minha conciência de constituinte. Se, por acaso, para arcar
com a leaderança, tivesse de faltar ás minhas crenças e convicções, despresaria essa posição, como sempre soube despresar todas as outras até esta data. Permita-me V. Ex. a
extensão do aparte. até porquê querem apartear o aparteanle. O que eu disse é que estranhava mais de uma vez que
sob o disfarce de oposição â Ditadura investissem contra os
ideais mais caros que não podem ser monopolizados nesta
Casa, porquê todos nós temos os sentimentos mais nobres,
Quais os de defender a liberdade, que êsse é o objetivo supremo de quem vola uma Carta Constitucional.
(Trocam-se apartes entre os Srs. Aloísio Filho e
Medeiros Neto. O Sr. Presidente reclama atenção.)
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Não posso senão registrar com a maior satisfação as declarações que acaba de
fazer o nobre leader, porquê se manifesta agora inteiramente solidário com o meu ponto de vista e, por isso, não preciso mais nele insistir.
Mas, quando S. Ex. falava, dei também um. aparte.
Lembrei que para o caso de ser negada á informação havia
a sanção da opinião pública. S. Ex. achou que essa sanção
era puramente moral e, portanto, ineficaz, visto como - se
bem me lembro de suas palavras - estavamos aqui para
praticar atos jurídicos e aguardar sanções jurídicas.
O SR. CAMPOS Do-AMARAL - V. Ex. me dá licença para
um aparte? Parece que vem um pouco tarde. porquê houve
outro!' aparteantes quando pedi permissão para interromper V. Ex. E!'tou acompanhando com muita atenção a sua
argumentação, com a qual estou inteiramente de acõrdo.
Vamos ser oportunamente juízes do Govêrno Provis6rio e
V. Ex. diz que devemos guardar a serenidade necessária
para, nessa oportunidade, sermos juízes idoneos. E V. F-x.
concorda que aqueles que vão julgar amanhã estejam desde
hoje indaganào dos atos dos que vão ser julgados?
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Acho próprio. Os
.iuízes precisam pedir informações. Se V. Ex. estivesse
mais familiarizado com a processualfstica saberia que á fase
decisória do processo antecede sempre, muito naluralmente,
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a fase informativa, sem a qual não se compreende a primeira.
O SR. VAJ-DO:Mtno MAGALHÃES - ~ste não é o momento
oportuno.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Os juízes precisam
de informações que podem proferir o julgamento além de
serem ministradas pelas partes podem ser por elas reclamadas. Não sem a instrução necessária, a qual precisa ser
completa cabendo-lhes por isso, no processo, um papel que
não é méramente passivo.
Permita o nobre colega que eu diga: S. Ex., evidentemente, não é jurista, e, por isso, deu êsse aparte.
O SR. CA.'7POS DO AMARA - E' verdade. Não s/)u jurista,
mas, dos juristas não é monopolio opinar em questão como
a que se debate e que depende mais debomsenso do que de
saber jurldico.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - E estou respondendo
justamente para fazer justiça á sua boa fé.
Precisamos fazer a instrução e, portanto, á medid&. que
forem apar-ecendo as peças poderemos colher as informações necessárias .
.0 SR. :MEDEIROS NETO - V. Ex. não acha que a iniciativa da prestação de contas cabe á Ditadura?
O SR. DANIEL DE CARVALHO - A Ditadura deve
prestar contas dos seus atos.
O SR. MEDEIROS NETO - A iniciativa é dela.
O SR. DANIEl.. DE CARVALHO - Não importa que o
seja. Aliás, V. Ex. acha, então, que o Govêrno podia deixar
de prestar essas contas?
O SR. :MEDEIROS NETO - Se Q fizer, incorrerá em responsabilidade. É a única sanção que temos para isso, mas no
momento oportuno.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Não é a única. A
sanção mais eficiente é a sanção moral. Aí é que eu queria
chegar.

(Trocam-se numerosQs e veementes apartes. Soam os
tímpanos.)
O SR. ACÚRCIO TORRES - O nobre orador permite um
aparte?
O SR. PRESIDENTE - Atenção! Estã com a palavra o
Sr. Daniel de Carvalho.
O SR. ACÚRCIO TÔRRES - Estou pedindo licença para
um aparte. O orador não está falando porquê permitiu o
aparte. Queria dizer a S. Ex., em contraposição ao que declarou o ilustre Deputado Sr. Medeiros Neto, o seguinte: a
iniciativa para a prestação de contas, ou melhor, o exame
dos atos do govêrno, não é do govêrno. O decreto diz taxativamenttl que, feita a Constituição, passaremos imediatamente á analise dos atos do gov~rno' e, depois, á eleição do
Presidente da República.
O SR. JOSÉ .ALKMIN - Não: promulgada a Constituição, procede-se á eleição do Presidente da República. É o
que está no Regimento.
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o Sa. AcúacIo TÔRRES - Perdão I O decreto de convocação estabelece, como disse da tribuna o Sr. Deputado
Prado Kelly, três assuntos que devem seguir na ordem ero
que se acham colocados: votação da Constituição, exame dos
atos do govêrn.o e eleição do Presidente da República: Mesmo porquê o govêrno não nos faria a injúria de convocar a
Assembléia para. examinar seus atos e depois deixar a seu
arbítrio fôsse ou não feito êsse exame.
O SR. MEDEIROS NETO - Permita-me o orado:.' um aparte complementar. Vê o nobre orador que o ilustre Deputado
Acúrcio Tôrres está de acõrdo comigo quando digo que, votada a Constituição. seguir-se-á a fase da prestação de contas. Não devemos, portanto, tratar disso agora.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Permita-me o nobre
leader dizer que a conclusão não está nas premissas.
Quero agradecer o aparte do nobre leader, quando se refere á prestação de contas e afirma que o govêrno, caso não
as preste, incidirá em responsabilidade. E pergunto: qual
responsabilidade? Evidentemente - responsabilidade moral.
Já vê V. Ex., Sr. Presidente, que tinha toda a razão em
levantar, em pôr bem no alto essa sanção moral, que o nobre
colega menospreza mas que considero da maior importancia
nas questões políticas.
O SR. MEDEIROS NETO - Consinta V. EL ainda num
aparte. Em primeiro logar, não declarei, nem poderia declarar, que menosprezo sanções morais. O que quero dizer é
que uma Assembléia, conciente de seus deveres, só pergunta
quando tem o direito de exigir resposta. Quem pergunta sem
êsse direito não pode exigir respost.a. Em segunão logar, a
sanção não seria apenas a sanção moral, seria a sanção que
estabeleceria a Constituição para a autoridade que não cumpre seus deveres legais, seria a sanção que pune a falta de
exação no cumprimento dos deveres. a prevaricação, todos
os crimes, enfím, que, por acaso lhe fossem imputaveis no
exame desses atos.
O SR. CUNHA VASCONCELOS - Isso de conciência e coração tranquilo são coisas ideais para fazer estilo.
O SR. DANIEL DE CARVALHü-A conclusão que o nobre
"Ieader" tira de seu argumento não colhe.' Aqui estamos
para elaborar a Constituição e julgar os atos do govêrno.
Não quero, aliás, repisar matéria já examinada. Consta; porém, do nosso Regimento a plausibilidade dos requerimentos
de informações, isto é, o direito de perguntar. Basta essa
consideração, que põe por terra toda a argumentação de
S. Ex.
O SR. MEDEIROS NGTO - V. Ex. cite um artigo do Regimento que permita os pedidos, os requerimentos de tai!
informacões.
O SR. DANIEL DE CARVALHO--J"á foi citado. Não tenho
á mão o Regimento para ler o dispositivo.
O SR. MEDEIROS NETO - PeMIlitindo tais pedidos de informações, não há.
O SR. ACÚRCIO TÔRRES E OUTROS SRS. DEPUTADO - Há.
O SR. ALoiSIO FILHO - O Sr. Osvaldo Aranha, ministro
leader, ministro orientador - e coordenador da Assembléia
apoiou aquí requerimento de informll,ções.
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O SR. DANIEL DE CARVALHO-Havia eu acentuado a importancia das sancões morais e da opinião pública no julgamento dos atos políticos. Quero arrimar-me a uma autoridade, pelo menos igual -á do ilustre 81.'. Medeiros Neto.
O SR. ACÚRCIO TÔRRES - Permita o orador um aparte,
para responder ao nobre leader. O Regimento Interno, artigo
80, § 3°, letra. a, diz: "Serão escritos, sujeitos a apoiamento
e discussão, e só poderão ser votados com a preseúlja de
128 Deputados, no mfnimo, os requerimentos sObre: a informacões solicitadas ao Poder Executivo, ou por seu intermédio". (Palmas nas galerias) •
O SR. MEDEIROS NETO - Informações sôbre a materia
constitucional em discussão.
O SR. RAUL BlTI'ENCOUR'l' - No mom6otc, própdo.
O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - Precisamente ver qual a natureza dessas informações.
Cllá outros apartes).
O SR. DAl'41EL DE CARVALHO - Não quero, absoluta. mente. aquecer o debate e trazer perturbação ao animo dos
Srs. Constituintes. Acho conveniênte, portanto, deixarmos a
época atual e volvermos aos bons tempos do antigo Conselho
de Estado, dos estadistas do Império. Vou citar, em abono
á minha tese, a favOr das sanções morais, das sancÕes da
opinião pública, cuja censura constitue na prática o mais
certo e quasi sempre o único corretivo para os desacertos dos homens públicos, o que ensina o velho "Visconde de
Uruguai em - "Ensaios sObre Direito Administrativo Brasileiro" •
Passo a lêr:
"Há uma espécie de responsabilidade, chamada
moral, imposta pela opinião pública, em muitos casos
mais eficaz que a legal. 1'iinguem a pode evitar, e
produz sempre todos os seus efeitos. Vai diréta ao
causador do mal. Não respeita condições e hierarquias;
pIo contrário - quanto mais elevada.é a posicão do
indivíduo, mais o persegue, mais com êle se agarra.
Não há soberano, por mais poderoso, que a não tema.
porquê ela mina e destroi a forca moral, sem a qual
não pode durar um poder."
No mesmo sentido se pronuncia o Visconde Uruguai, em
outra passagem do mesmo livro:
"Nos países regidos pelo sistêma representativo e,
sobretudo, em nossos tempoe, a responsabilidade moral
representa um papel muito mais importante e muito
mais eficaz do que a responsabilidade legal".
O SR. AGAMENON DE M.-\GALHÃES - Afinal, qual é o
conceito jurídico de V. Ex. sObre a responsabilidade do Govêrno Provis6riQ?
O SR. DANlliL DE CARvALHO-Não venho aquí dar lições,
nem pretendo, absolutamente, ciiscutir doutrinas de responsabilidade. Estou tratando de um caso concreto e dando a
opinião do Visconde Uruguai em abono da sancão •••ural,
muita vez mais eficaz do que a legal.
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o SR. AOAME="ON DE MAGALH.~ES dera a responsabilidade moral?

V. Ex. ::6 consi-

O SR. DANIEL DE CARVALHO-Não; existe também a
legal.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - A responsabilidade do Govêrno Provis6rio, nesta hipótese, qual é?
O SR. DANIEL DE CARVALHO-Diz o nobre leader da
maioria que é legal. Eu sustento que é também e precipuamente moral.
O SR. AC.UVIENON MAGALHÃES - S. Ex. disse bem. É
legal, porquê os atos do Govêrno Provisório que não forem
aprovados serão Insubsistentes. Logo, não é moral.
O SR. DANIEL DE CARVALHO - Uma não excluiria a
outra. Entretanto, pergunto ao nobre Deputado por Pernambuco: quem vai levar á cadeia um representante do Govêrno
Provisório que houver infringido os preceitos da Lei? .
O SR. AnA:.tE:"o=" PE MAGALHÃES - Aí é que desejaria
que V. Ex. distinguis6e os efeitos.
O SR. DANIEL DE CARVALHO-Os atos são insubsistentes
mas as pessôas envolvidas neles ficam impunes. Aliás, estamos de acórdo; mas qual a responsabilidade das pessôas que
praticaram atos puníveis? (TrocaTTlr-se apartes). É a responsabilidade moral.
O SR. PRESIDENTE - Atenção! Está com a palavra o
Sr. Deputado Daniel de Carvalho.
O SR. DANIEL DE CARVALHo-Essa doutrina dos antigos
Sr. Presidente, é, aliás, sufragada pelol) autores mais modérnos e mesmo pelos autores de Direito Civil. Corni~, por exemplo, no seu "Le Droit Privé", põe em relevo a importancia da responsabilidade moral ao lado da que decorre das
leis. Diz que seria excessivo colocar na função coercitiva a
característica da regra de Direito. APonta, por exemplo, as
regras de Direito Internacional que não têm outra sancão
a não serem as de ordem moral e a sanção da opinião pú.blica internacional. Quando o particular pleiteia um direito
contra o poder público, e ganha a sua demanda, que, em
última análise, obriga o GovêrIio a satisfazer o compromisso,
a cumprir a sentença judiciária? É, principalmente, a opinião pública. A opinião públ1ca encerra uma força superior
á dos "gendarmes"; e desde que um Govêrno aliena o sentimentogeral, compromete a sua autoridade e arrisca-se, em
suma, a quebrar, pela força brutal da massa, seu poder coercitivo, sempre mais ou menos convenclOnal.
Nestas condições, Sr. Presidente, acredito que tinha inteiro cabimento o aparte que dei e que vi logo secundado
por vários Srs. Cl)nstituintes.
A fórmula que o Partido Republicano Mineiro adota é a
mesma fórmula de Castilhos ede Borges de Medeiros, do
Partido Republicano Rio-Grandense: nem oposição sistemática, nem apoio incondicional.
Trouxemos para aquí o firme, o inabalável propõsito de
nos mantermos fiéis aos imperativos de ordem moral. Nós,
do Partido Republicano Mineiro, confiamos mais nessa força
imateria.l, misses imponderáveis que se chamam moral, Di!'eito, Justiça, do que na força material. Os triunfos da força $ão passageiros. Duradouros são, certamente, os efeitos da
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Ordem, da Lei, da Verdade e da Justiça. (Muito bem; muito
bem. Polmas. O orador é cumprimentodo.)

10

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Acir Medeiros,
para explicacão pessoal.
O Sr. Acir Medeiros (Para explicação pessoal) Sr. Presidente e Senhores Deputados. O assunto que me traz
á tribuna é, talvez, desinteressante para a A:ósembléia Nacional Constituinte, mas altamente palpitante para o proletariado nacional, que tenho a honra de representar.
Fala-se, Senhores, nesta Casa, desta mesma tribuna,
acerca da liberdade de pensamento, pela palavra falada ou
escrita. Há, entretanto, operários encarcerados na Ilha dos
Porcos e na Colônia de Dois Rios, pelo crime de haverem
manifestado suas idéias, pela palavra falada, quando sabemos
que .êsses mesmos operários derramaram seu sangue pela implantação do regime que aí está, julgando que êle melhoraria suas condições, pelo menos no tocante á liberdade. Daí
se manifestarem êles, confiantes na declaraçà:> do Qovêrno,
de que, no Brasil, era IhTe a expansão do pensamento. Foram, porém, traídos nessa confiança e jogados nos presídios,
com trabalhos forçados, por êsse mesmo Qovêmo e seus asséclas, que não toleram o proceder sincero, leal, daqueles
que, não divergindo, muitas vezes, da orientação tr:1çada pelos
governantes, procuram pregar suas ideologias, não depredando, não dinamitando, como se fazia outr6ra, mas dentro do
terreno da doutrina, propugnando pelas rei....indicações !lue,
quer queiram, quer não, têm de triunfar no Brasil, porquê
nós, os operarios, somos a corrente mais forte, somos, os
construtores da grandeza material dêste país. Na hora periclitante, quando a integridade da pátria se vê ameaçada,
lembram-se os Govêrnos de clamar aos quatro ventos que é
preciso defendê-la. E, então, chama-se o humilde trabalhador dos campos e das cidades para as triDcheiras~ para a luta,
para a guerra de rapina, em defesa daquilo que não é seu,
porquê pertence ao capitalismo, á. plutocracia, manipulatlora
dos mecanismos guerreiros que destr6em a humanidade!
Sr. Presidente, trago meu veemente protesto á tribuna
desta augusta Assembléia, afim de que dos seus Anais conste que, no Brasil, após o período de uma revolução em que
se. pregavam as reivindicações das liberdades públicas, os
operários Roberto Morena, Júlio Homem de Morais, Henrique
Covre, Álvaro Santos, Pais Leme, Otávio José da Costa, Zamora, Joaquim Tenório das Neves, Marcelo José de Campos,
Eduardo Braz da Silva, João de Barros Valente, Adalfeu da
Silveira, Mário Rodrigues, Bernardes e muitos outros sofrem
as agruras do cárcere, na ilha dos Porcos, onde são alvo de
toda a sorte de persegui<;ões e maldades que o cérebro humano imaginar possa.
Há, ainda, na colônia de Dois Rios, Saul Gliquer, Valter
Birnbaum, Luiz Menu, Israel Spindel', Benjamin Baumen,
Antônia Rainha, Abraão Prensíein, André Rogognitof, Manuel
de Almeida, Baruch Zell, José Chuste e outros dc tlue não
foi possível obter os nomes, em virtude da severa vigilancia,
que a policia mantém em torno desses presos.
De"o acentuar que nos aludidos proletários, J·uiz Mentz
está preso, desde Julho de 1932, apenas por haver dado um
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aparte ao orador do Club 5 de Julho, em comício realizado
então em :frente ao Teatro Municipal desta cidade.
O meu protesto, Sr. Presidente, não envolve a bancada
proletária nesta Casa, sendo lavrado tão sómente sob minha
responsabilidade de cidadão e Deputado á Assembléia Nacional.
Se não formulo ao Sr. Ministro do Interior requerimento das informações que o caso e::dge, é por não querer
quebr'ar a linha política que a minha bancada segue e, mesmo, por entender que a medida não traria beneficio aos companheiros privados da liberdade.
SI' . Presidente, é preciso, de uma vez por todas, pôr
têrmo a êsse sistema de opressão que se exerce sôbre o operariado brasileiro quando êste procura pregar suas idéias e
manifestar aquilo que sente, do :fundod'alma, diante das
falhas do regime em que nos achamos.
Srs. Deputados, devemos atentar bem para êsse clamor, que é ao mesmo tempo uma advertência. Se bem que
não me anime, absolutamente, q1..'alquer pr6posito de ameaça, acentuei que, como todos não ignoram, da opressão nasce
a reação, a qual, por sua vez, pode trazer consequencias
lamentáveis.
Neste instante em que o operariado brasileiro. em São
Paulo, se levanta em greve e no Estado do Rio se reb~la contra a asfixia de seus direitos ...
O SR. EOMAR CARVALHO - Acho que o nobre orador não
deve citar êsses casos, principalmente o de São Paulo, em relação ao qual sabe que dois colegas, nossos emissários, trouxeram informações seguras e o resolveram como competia.
Penso que esta é que deve ser a nossa ação coordenadora, a
bem da eficiência da defesa da nossa causa.
O SR. ACIR MEDEIROS-A ação pessoal de V Ex....
O SR. EDMAR CARVALHO - Aliás, não foi minha, mas de
dois colegas.
O SR. ACIR MEDEIROS - É o meu modo de ver.
O SR.. EOMAR CARVALHO - A interpretação é uma só. O
nobre colega deve, toda vez que se dá um fato, fazer o que
todos '-aZem em hipóteses semelhantes: sindical' do ocorrido
e agir de 3.CÕrdo com a sua autoridade.
O sn. ACIR MEDEIROS - A respeito, indiquei os nomes das vítimas.
O SR. EOMAR C.~VALHO - O ilustre colega não se melindre, pois, Com estas palavras, procuro alL'"(iliá-lo. Digo apenas que, em casos tais, dirijo-me ao Ministério da Justi.ça,.
para examinar os processos. Estudados êstes, procuro então
os remédios adequados e intervenho, desde que o direito e a
razão estejam ao lado dos companheiros.
O SR. ABELARDO MARINHO - Isso pode demorar e fazer
que os companheiros fiquem presos por muito tempo ...
O SR. PLíNIO CORREIA DE OLIVEIRA - Parece-me que nã"
se devem trazer ao plenát"io da Constituinte, principalmen~
para determinadas moções ou. requerimentos, fatos cuja ve..
racidade não esteja apurada de modo indiscutível.
O SR. ACIR MEDEIROS - Foi, como acentuei, para nãf
quebrar a linha política adotada pela minha bancada nes~
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Casa, que deixei de oferecer requerimento nêsse sentido
Limitei-me a apontar os nomes dos operários, no objetiva
de conse/Wir sua imediata liberdade, verberando o constran..
gimento e as privações a que estão sujeitos.
Homens, como disse, naturalmente incultos, êssp-s homens 1l1..1mildes falam o que sentem, expresstludo-se pe!<':voz da alma, pelo voz do coração.
Espero, Senhores, que a minlia atitude surta o desejad(l
efeito, isto é, a liberdade imediata dês~es operários, afirx
de que voltem ao. seio de suas famílias e possam continuar
a obter os necessários meios de subsistência. Obreiros, êlei.
são os construtores da grandeza do país que todos aqui re'
presentamos.
Ademais, sabemos que, sem o braço, o capital não POd4
caminhar.
. Dir-se-ia que se encarceram êsses operários e s(
lhes nega o direito de manifestar o que sentem, na especta·
tiva, talvez, de que seus representantes venham a batel' palmas a todos os atos do Govêrno. Enganam-se, porém, 4»
que assim acaso pensem.
De mim, louvarei todos os atos das autoridades públi.
cas que sejam pautados por um CI'itéI'io de absoluta justiça
e pI'aticados dentro dQ!' sentimentos de humanidade. Criti.
carei,todavia. todos os at6s que se afastem dêsses princípios. como o faço neste instante.
UM SR. DEPUTADO - Aliás, é o dever de toda a Assembléia.
O SR. ACIR MEDEIROS - Friso, mais uma vez, qU&
falo em meu nome pessoal, sem quebra da Unha polfticõ
mantida pela bancada a que tenho a honra de pertencer.
l?;ste era, SI'. Presidente,' o protesLo e. ao mesmo tempo
o apêlo que desejava fazer. atim de que o Govêrno ponh;
imediatamente em liberda<:" os operários a que aludi, per.
mitindo voltem ao aconchego do lar e cuidem do bem estaI
de seus filhos. Nã'o devemos esquecer, nós que aqui noi
achamos, gozando de ampla libeI'dade e garantidos nos nossos direitos, se estivessemos naquela situação, estimaríamo~
por certo, que uma voz 'Se levantasse em nosso favor.
O SR. EOMAR CARVALHO - Não parece ao nobre colega
que está cometendo grav'ssima injustiça, quando se refer«
á linha política de nossa bancada? Se S. Ex:. disser: "li~
nba de conduta", concordarei.
O SR. ACIR MEDEIROS - É questão de interpretaçãG
ou de convicção pessoal. Digo "linha política", por..
quê nos encontramos em uma Assembléia polfticti.
O SR. EDMAR DE CARVALHO - E' preciso saber o sentido
com que o colega atira a frase.
O SR. ACIR MEDEIROS - Abstenho-me de entrar etn
outras apreciações. Ou votamos com c Govêrno, ou contr&
êle.
O SR. EDMAR CARVALHO - Isso, na interpretação d~
V. Ex:.
O SR. ACIR MEDEIROS - Evidentemente: desde qu.
. faJo, como declarei, em meu nome, nem podh ser no de
V. Ex.
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Termino, Sr. Presidente, na certeza de que o ilustra

leader da maioria tomará em consideração as minhas pala.-.

vras e, com o prestigio de sua autoridade, fará sentir ao
Govêrno que é necessário dar liberdade a operários encal'<>
cerados só pelo delito de terem manifestado seu pensamentu
na praça pública.
E, já agora que S. Ex. me presta mais atenção ...
O SR. MEDEIROS NETO - Estou prestando desde o
princípio da oração de V. Ex.
O SR. ACIR MEDEIROS - .•. voltarei a referir u~
caso qne qualificarei de hediondo, em se tratando do Brasi~
onde o povo se deixa governar mais pelo coração do qUtpelo cérebro: é o que respeIta á prisão de um operáriG,
desde julho de 1932, pelo simples fato de ter dado ul1
aparte a determinado orador do Club 5 de Julho, quand,
discursava em frente ao TeátroMunicipal, nesta cidade.
Aí ficam, Sr. Presidente, o meu protesto e o meu apêla.
alimentando eu a esperança de que o honrado leader di
maioria levará ao connecimento do Sr. Chefe do Govêrtl(·
Provisório o anseio do proletariado brasileiro, tendente à
volta, ao seu seio, dos colegas que se acham detidos. (Muito
bem; muito bem. O orador é r.umprimentado.)
Durante o discurso do Sr. Acir Medeiro! o S1'
Antonio Carlos, Presidente, deiy.a a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cristóvão
Barcelos, 2° Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE - Não havendo mais quem queira
usar da palavra vou l~v:ml.ar a Sessão, designando para amanhã a seguinte
ORDElIt DO DiA

Trabalho de Comissão.
L!~vanta-se

nutos.

a Sessão, ás 16 horas e 38 mi-

66- Sessão, em 3 de Fevereiro de 1934
Presidência do Sr. Antônio Carlos, Presidente

1
Ás 14 horas, comparecem os Srs.·:
Antônio Carlos, Pacheco de Oliveira, Cristóvão Barcelos,
Tomaz Lóbo, Fernandes Távora, ClemenUno Lisboa, Valdemar Mota, Luiz Tirelli, Alfredo da Mata, Abel Chermont, Veiga Cabral, Moura Carvalho, Costa Fernandes, Adolfo Soar~,
GodofredO Viana, Luiz Sucupira, Valdemar Falcão, José
Borba, Pontes Vieira, Xavier de Oliveira, Ferreira de Souza,
Odon Bezerra, Irenéo Joffily, Agamenon de Magalhães, Arruda Camara, Arnaldo Bastos, Simões Barbosa, Valente de
Lima, Izidro Vasconcelos, Sampaio Costa, Rodrigues Dória,
Deodato Maia, J. J. Seabra, Medeiros Neto, Artur Neiva, Al!redo Mascarenhas, LeOncio Galrão, Homero Pires, Negreiros
Falcão, Aloísio Filho, Francisco Rocha, Arnaldo Silva, Lauro
Passos, Fernando de Abreu, Henrique Dodsworth, Sampaio.
Correia, Leitão da Cunha, Olegario Mariano, Nilo de Alvarenga, João Guimarães, Raul Fernandes, Acúrcio TOrres, Fernando Magalhães, José Eduardo, Gwyer de Azevedo, Lemgruber
Filho Ribeiro Junqueira, Augusto de Lima, ?data Machado,
Delfim Moreira, Vieira Marques, Clemente, Medrado, João
Beraldo, Furtado de Menezes, Levindo Coelho, Aleixo Paraguassú, Belmiro d eMedeiros, Campos do Amaral, Jaques Montandon, Alcantara Machado, Teotônio Monteiro de Barros, Mário' Whately, Hipólito do Régo, José Ulpiano, Antônio Covelo,
Nero de Macedo, Alfl'edo Pacheco, Antônio Jorge, Nereu
Ramos, Adolfo Konder, Aarão RebeIlo, Anes Dias, Renato
Barbosa, Demelrio Xavier, Ascanio Tubino, Raul Bittencour.t, Adroaldo da Costa, Alberto Diniz, Gilberl Gabeira,
Vasce Toledo, AntOnio Rodrigues, Valdemar ReikdaJ. Sebastão de Oliveira, João Vitaca, Guilherme Plaswr, Edmar
Carvalho, Mário Manhães, João Pinheiro, Pedro Rache, Alexandre Siciliano, Mário Ramos, Pacheco e Silva, Rocha Faria,
Teixeira Leite, Pinheiro Lima (105.)

o Sr. Presidente - A lista de presença acusa o comJ)a't'ecimento de 105 Srs . Deputado! •
.... . E~tá. abe~~ a. sessã.o ..
O Sr. Fernandes Távora (2" SeC1'etário), procede li leitura da Ata da Sessão antecedenle, a qual é posta em dis,.
cussão.
• O Sr. J[enriCllle Dodswortll VOLWdEVII

PeQo.a palavra•.
20
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o Sr. Presidente - Tem a palavra, sObre a Ata, o nobre
Deputado.
O Sr. Henrique Do!lsworth - Peço a palavra.,
O Sr. Presidente - Tem a palavra, sObre a Ata, o nobre
Deputado.
O Sr. lIenrique Dodsworth (S6bre a Ata) - Sr. Presidente, a Presidência da Assembléia ficou de providenciar sObre a censura aos discursos dos Deputados.
Desconheço por enquanto o resultado das iniciativas adotadas, mas não ponho em dúvida que o - perfeitam~nte, com
que V. Ex. endossou a minha reclamação de há poucos dias,
venha a se transformar em atos decisivos que reintegrem 1$
Assembléia e os Constituintes no direito de darem publiCIdade aos atos e discurso! que ne1& se verifiquem ou sejam
proferidos.
O SR. ACURCIO TORRES - E'· "16ra de dúvida" que o
Sr. Presidente tomou providências ...
O SR. SAMcPAIO CORRtA. - Pedeitamente ...
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Na suposição d"que a Mesa não tenha até agora, por circunstan.cias 4e valor,
conseguido resolver o incidente, permito-lI)e oferecer-lhe um
subsídio valioso, como seja a solidariedade do Sr. Antunes
Maciel, o qual, como Deputado, em 1926, chegou a recorrer
ao Supremo Tribunal para combater a censura e advogar, em
termos candentes, a livr'e expansão das suas idéias no "Libertador", de Pelotas.
Ocupando a tribuna, na sessão de 28 de Junho, o antigo
Deputado AnLune$ Maciel, hoje proeminente !ígh."a do Govêrno Provisório, disse ..textualmente :
.. . .. estou no dever de dar aos meus pares ums
satisfação indispensável, a propósito da situação em
que me vi, recentemente,envolvido, no meu Estado, e
cuja repercussão se espraiou até aqui. Refiro-me ao
episódio que me forçou- a impetrar uma ordem de
habeas-corpus, em meu favor, ao Juiz Federal no Rio
Grand~ do Sul, e que, denegada, pende ainda de d-eeísão,
em grau de recurso, no Supremo Tribunal Federal.
Direi, desde logo, que não me preocupou, precipuamente. a decisão que o Judiciário porventura désse
ao caso. Quando impetrei a ordem. não procurei, propriamente, o deferimento. Na elasticidade assustadora
mente progressiva que se vai dando ao estado de sítio,
no:Brasil, não caberiam ilusões que pudessem embalar
as esperanças de um político que assentou praça, permanente, na oposição, há longos anos, nela .se Larimbou. através de sacrifícios e revéses, e que a fOrça da:.
circunstanciae a observação diu~urna dos fracassos
da nossa atribulada democracia não podiam deixar dto
tornar cético.
O SR. FLORES DA CUNHA - E p~ .qrÍe votou V. F...x.
a progressão do sitio? .
. O SR. ANTUNES MAC!EL - V• Ex., em tempo, terá
a resposta. O que eu queria, e o alcancei, era -manter
alto o respeito que professo a esta corporação, de que
sou o mais obscuro dos membros; era mostrai" ao país
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que não deixo menosprezar sem protesto as prerogatívas que a Constituiç.ão nos outorga; era tornar pública a extravagante arbitrariedade pela qua·l a liberdade de pensamento de um representante da Nação,
mesmo em assunto estranho aos motivos da "censura",
ficava sob o cutélo de um alféres da Brigada Milil.ar do
Estado, .pretoriano sem letras e sem compreensão dos
seus encargo~, arvorado em delegado deJ:lCJl1cia de uma
das cidades mais cultas do 'Brasil" ...
Nessa altura da sua oração, abrazada de justos rancol'P;S
contra l1. censura aos artigos quú desejava publi~ar, intervém
no debate uma das figuras eminentes da bancada gaúcha: II
nosso antigo colega Getúlio Vargas, que ·sem contestar as palavras do orador, mas sem, igualmente, confirmá-las, limitou-se a formular uma pergunta displicente ao ádversário
polftico que se encontrava na tribuna:
"- A Justiça Federal deu razão a V. Ex.?"
Certamente, nesse instante, há de ter sorrido o Sr. Getúlio Vargas.
.
Anws que o Sr. Maciel, porém, pudesse replicar a indagação que acabava de lhe ser feita, surgiu, decISivo na atitude e claro nas palavras, o Sr. Flores da Cunha, que s&
aliou, com entusiasmo, ao Sr. Gt:lúlio Vargas, no combat& a:>
Deputado Maciel:
"E a Justiça Federal amparou o procedImento do censor .. - dis~e S. Ex. com a voz já dominada pelo aooso da
refrega.
De nada valeI'am, contudo, nem a subtileza da indagação
do Deputado Getúlio, nem o tom firme da declaração do
_
Deputado Flores.
O Sr. Antunes Maciel prosseguia impávido, para declarar
já agora, a outro Depuiaào, que o interpelar::. ::. propósito da
censura, que não aãmitia, absolutamente, restrições á libe~
. dade de pensamento dos Deputados.
O orador falava tomado de santa cólera contra a censura, aludindo, em certo trecho, a "verdade de bronze que O
tempo não consome, nem mesmo ~m uma terra em que facilmente Ludo se eSQuece - (grande psicólogo o Sr. Maciel!) e a atitude dos que se tornaram o "esteio da legalidade".
Aí, julgou novamente oportuno intervir na discussão
o Deputado Getúlio Vargas, com uma an~visão dos acontecim~ntos que lhe emprestam os seus notórios predicados de
argúcia e de finura.
- "V. Ev., agora, se desineorpora da legalidade ... "
Foi o último aparte do SI'. Getúlio Var~. A desincorporação se deu. Oito anos mais tarde, S. Ex. nomeava 'j
SI'. Antunes Maciel Ministro da Justiça, pelo seu punhe, de
ditador!
Mas o SI'. Maciel continuava impiac~vel contra a censura:
"O proscênio da poIftictí. sÍtuacionist& de Pelotas,
minha exlremecida cidade natal. está órfão de quem
se deslaque nos torneios da pena. Não há alí, presentemente, quem discuta na arena onde o espírito se alcandore, em efusões de nQbre dialética, inspirad!!: pela
patriotismo. A eoroura, o português translúcido, o
estI'O da frase, que caustiquesem ferir ou dôa sem
ma~ular, parecem apavorar os inteleetuais da situação. o.ur~torquem com agastamento; febI'ilizados, re-
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eusando ao contrincante as menores deferências de
polidez, ou embatucam, possessos, armando trincbeira!!
;lia "censura", transformada em instrumento de partidarismo aldeão, sob á égide do Govêrno da República.
Emprazados. a debater os êrros da política dominante,
preferem peIlsonalizar-, ,no insulto e' na ameaça, despercebidos da confissão implícita de descultu.ra e de
incapacidade. Foi, pelo menos, o que sucedeu comigo.
A três artigos estampados, sob minha assinatura, limpos de qualquer expressão menospresante, deu-se
resposta por dois outros, transpirando cóleras, mal
veladas em alusões ferinas. Ao quarto, (de estatística
puramente eleitoral), tosaram três linhas, ao fim, com
o intuito preconcebido de .se descartarem do adversário, que não se sujeitaria áquela diminuição. E[ltá
claro que me considerei vitorioso. O contendor abandonara, o campo, por trás do biombo da "censura".
Não reproduzo o artigo, SI'. Presiden~; leio, al'ena21, o
Utulo - "Algarismos" e as primeiras frases: .
"O Sr. Wasbington Luiz foi, até boje, o candidato
á presidência da República que mais elevado sufrágio
alcançou, na metropole brasileira, cujo eleitorado é
considerado dos mais independentes,· na nossa incipiente democr~ia. O record das votações presidenciais
naquela capital - escreve o dfgno' secretário da Presidência da Camara dos Deputados, Sr. Oto Prazeres
- fOra estabelecido pelo Sr. Nilo Peçanha ..,.
fi

~«ora.

a conclusão do artigo:

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

O que quisemos foi simplesmente assinalar o
fato, para ferir -a atenção dos estatísticos e talvez
voltarmos a estudá-lo, sendo necessário, em tempo
menos sombrio."
Foi assim que o Sr. Antunes Maciel não pOde fazer a
análise da votação do Sr. Washington Luiz, amparado na
autoridade do Sr. 010 Prazeres, estudioso, como se sabe,
dêsses assuntos, que cOD5tituem, também, Á aahitfo. Otl prazeres do Oto... (Riso. )
E continuou o Sr. Maciel:
~Como se verifica, o trecbo riscado nada encerra
que autorizasse o corte. Por isso, nã9 me conformei,
mandei sustar a publicação e recorri á Justiça.
O Sr. Adolfo Bergamini ~ Aqui, não podiamos
siquer publicar os discursos e não tivemos a fortuna
da companhia de V. Ex.
O Sr. Antunes Maciel - Requeridas informações,
como é de praxe, pelo Juiz ao Chefe de Polícia, êste
encheu-se de vento - aquele mesmo vento que o leva
a propugnar "pátrias pequenas" e outras originalIdade_s desastradas - e, em lugar de prestar as informacoes sôbre o caso concreto, fulminou-me com uma
parolagem grosseira, que dessa tribuna ora repilo,
desde que, amcl."daçado lá, não pude então fazê-lo:
"Logo que tomei essaproV'idência (a "censura"', o
Sr; Francisco Antunes MàCiel reclamou perante
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mim contra êsse fato, pedindo que isentasse da "censura" os artigos por êle assinados, no O Libertador.
Essa reclamação (eu houvera feito um pedido atencioso, no caso), suponho, tinha por fundamento ser o
reclamante Deputado Federal. Não a atendi (nem siquer me deu resposta), porquê, a vingar essa pretensão, a "censura'" á imprensa ficaria completamente
burlada. Não se compreende como, na vigência do estado de sítio, um indivíduo, pelo fato de ser Deputado,
tenha o direito, o privilégio ou prerrogativa, em matéria alheia ao seu mandato político"l
O Sr. Adolfo Bergamini - ;tsse Chefe de PolíCia
desconhece os têrmos dos arts. 1.9 e 20 da ConstituIção.
O Sr. Antunes Maciel - Diante dessa lógica, rebarbativa e fanfurriante, e, sobretudo, dessa maneira
irreverente de dizer, fiquei a pensar como é que pode
ser desembargador e Chefe de Polícia um indivíduo
tão pouco educado.
Por fortuna, Sr. Presidente, não fui somente eu
a vítima do turor censurante do Delegado de Políeia
de Pelotas. A sua fobia tosadora esparramou-se por
páus e por pedras. Artigos de fundo, boletim telegráfico, registro de viajantes e aniversários, missas
funebres - tudo passou pelo fio do tesourão, até que
de ousãdia em ousadia,' alçapremou-se o impio ao
próprio Palácio do catetel Efetivamente, a soberania
delirante do Delegado não conheceu limites. O discurso proferido pelo meu prezado amigo e nobre
Deputado, Plínio Casado, quando da inauguração
dêste belo edifício, estampado em toda a imprensa do
país, foi integralmente rcti~o àa primeira página
do O Libertador; a própria circular que a Chefia de
Polícia expedira, definindo a matéria censurável, foi
também "censurada"; e o entusiasmo censurativo sublimou-se, quando. antegozando o 000 que a façanha
ia ter, o destemeroso delegado mergulhou em um telegrama, que transcrevia a mensagem do PresidenJ.e da
República ao Congresso 'Nacional, em 3 de maio, e arrancou-lhe um naco, soberbo na sua intangível importancia de fiscal despótico do pensamento:"

As palavras do orador não agradaram, porém, ao senhor
Flôres da Cunha, que, para conlr-astar com o silêncio imperturbável que deliberal"a manter o Sl". Get1lio Vargas, desde
o aparte referido, declarou que a linguagem do Sr. Antunes
l'rfaciel era "cosmológica, pelo tato de haver S. Ex. sempre
vividó em uma nebulosa". "Daí ser difícil entendê-lo."
O Sr. Maciel sentenciou, então:
"Um dos segredos do orador é ser difícil de ser entendido." "As palavras sllo o nevoeiro. Através delas V. Ex.
tirará as conclusões."
.

E assim acaba o seu discurso:
. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . . . . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . ,
.
Sr. Presidente, sejam quais forem as impressõea
que o Sr. Washington Luiz tenha trazido do seu raid
ao Rio Grande, duas, indubitavelmente, lhe estarão
:vibrando, na alma, sob traços d~ evid~ncia c~movente:

..

.
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- a de que a coesão, a cómbatividade, o prestígio eleitoral e social das .oposições conjugadas na "Aliança
Libertadora", sob a direção de Assiz Brasil, constituem um sonante exemplo de impávidas energias civicas, á altura das tradições e dos destinos da raça
gaúcha; a de que o Rio Grande, de fogão em fogão.
por todos os corações e por t~êlos os espíritos, brada,
febrilmente, pela anistia ampla. Ela será o primeiro
passo no. rumo do reatamento da concordia, na família brasileira, há cinco anós vulnerada por paixões
e atribulações profundas, cujas ~ausas, efeitos e responsabilidades é inútil estar· agora a indagar donde
dimanam. O essencial, o inllÕiável, no instante, é trazer o remédio. O mais caberá á,História apurar. FClra
daí, quaisquer outros propósitos resultarão infecundos, e o ambiente de revolução latente, que domina o
país, de Sul a Norte, irá travando cada vez mais a
marcha tranquila da prosperidade nacional, até que
o tumor desabotOe.
Nunca é tarde para acertar!"
Assim também conclúo eu,· Sr. Presidente. Nunca é
tarde para acertar!
Que o Ministro Antunes Maciel realize, oito anos depois,
os justos anSeios do Deputado Antunes Maciel.
Faéa-Ihe V. Ex. êsse apêlo, em nome da Assembléia.
(Muito bem; muito bem.)

O Sr. PresideDte - Em observancia ao Regimento, que,
imperfeitamente, acaba de ser respeiÚ'.do pelo nobre representante do Districto FederaI;' pronunciando sóbre a Ata um
discurso que nada tem çom a mesma, eu me reservo para,
depois da leitura do ErPed~nte, dar o z:esultado da minha
conferência com o Sr. Ministro da Justiça.
. Por enquanto, apenas direi que 'continúa em discussão
a ata.
.
O Sr.A.curcfQ '1'orres -·peço a palavra sôbre a Ata.
O Sr. Presfdeute - Tem a palavra, sôbree a Ata o Sr.
Deputado Acúreio TOrres.
O Sr. Acurcio Torres (S&bre 4 Ata) - Sr. Presidente,
V. Ex., 1)a sessão ante-ontem, declarou á Assembléia ha:-

vai tomando a deliberação de entender-se com o Poder Executivo, no sentido de não mais serem censurados osdiseursos aqui proferidos pelos Srs. Deputados e. também, de que
a censura não se exercesse sObre tudo aquilo que os Deputados, nO exercício de seu mandato, dissessem ou escrevessem.
Como. sabe v.. Ex., o jornalista Roberte Marinho, diretor de "O Globo", dirigiu ante-ontem uma carta ao Sr.
Henrique Dodsworth, que a leu perante a Assembl6ia e na
qual êsse jornalista demonstra que a censura é feita de
modo unilateral, portanto, injusto, permitindo que alguns
jornais' desfa capital publiquem assuntos expressamente
proibidos a: outros órgãos.
. . . E, como há uma carta, pelo diretor do "Diário da Noite"
dfrigida ao Chefe do" Govêrno Provi'$órió, cujo assunto se
prende' á missiVa aqui lida pelo Deputado carioca, de auto-
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ria do diretor de "O Globo", carta que, como vão ver V. Ex.
e a Assembléia, põe de manifesto <tue a censura é realmente
feita pelo modo que acabei de declarar, passo, sem comentários, á sua leitura: (Lé):
"ExcelenUssimo Sr. Dr. Getúli'o Vargas M. D.
Chefe do Govêrno Provisório. - Atenciosos cumprimentos. , - Na qualidade de diretor do "Diário da
Noite", venho perante vossa excelência denunciar
os seguintes fatos:
A imprensa, que, desde julho de 1.922, tem sofrido o regime da censura prévia, com pequenas intermitências de liberdade, jámais, como agora, suportou uma atmosféra excepcional de falta de uniformidade e de e;cessos, orientados no sentido dos
interesses pessoais de certos poUticoa ou administradores. Já não se trata de impedir o curso de notícias alarmantes, que os sentimentos mais elementares de patriotismo nos aconselham a sonegar espontaneamente, nem, tão pouco, de poupar· a reputação do Brasil ás depressões engendradas pela má
fé.

O "Diário da Noite" cultiva métodos tradicionalmente louvados pelo favor público, e a sua crescente prosperidade bem o atesta.
Sob a impressão da nossa responsabilidade, a
inexistência do decreto número 4. 743, ora revogado
por vossa excelência, nunca nos preocupou quanto
aos rigores das suaa sanções, e, se uma ou outra vez
o considerámos nocívos, ·det'endfamos unicamente a
civilização e o nível intelectual do Brasil.
A p~r disto. estamos sendo· alvo de uma perseguição inexplicável e que não aereditámos ~nha
sido levada ao conhecimento de vossa excelência. A
nação aguarda os principios pelos quais nos regeremos num ambiente de a1'1'oxo incalculãvel. Não podemos discutir os assuntos levados a debate no seio
da Assembléia Nacional Constituinte; é proibido ter
candidatos Olltensivos á presidência constituoional
da República, ou dive:gir das candidaturas' insinuadas nesse ambiente de asfixia, seja em que; linguagem fõr trac;.ada a opinião a respeito.
Dos assuntos relativos á segurança do Estado,
á ordem pública e aos legítimos interesses nacionais, a censura resvalou para a defesa pessoal de
alguns titulares de cargos da administração oficial,
necessitados dêsse amparo.
O Secretário de Estado da Viação mandou declarar ao nosso representante junto áquele Ministéi'io. por intermédio do seu secretário, Dl'. Jaime
T,'\vora, que as notas do 'respectivo gabinete serão
fornecidas aper.as aos jornais concorrentes do "Diário dá Noite", assim excluído, e qualldo quisemos
pedir desculpas aos leitores por essa deficiência
que decorre de uma animosidade do Sr. José Am~
rico de Almeida, que .assume a propriedade do Expediente daquela pasta, a policia nos impediu, declarando, em nome do govêrnQ, estar suspensa a discussão em torno dos a.tos do referido Ministro, sal'yo
para louvá-los.

-

3'12-,

H& dias. eriticámos o estado de abandono, '8~
que se encontra a Diretoria de Engenharia da Prefeitura, entregue á inexperiência de um chefe que
tem obstruido o desenvolvimento da cidade, inclu..
sive retardando o licenciamento de grandes obra"
para edifícios novos, sein que se conheçam os mo..
tivos. No dia imediato eramos notificados de que
o govêrno não consentia mais nenhuma referência
a êsse diretor, Sr. Delso da Fonseca.
Os censores alteram e até substituem conceitos,
nos artigos, informações e comentários oferecidos li
sua apreci~ão, e pessoas indeferidas pela direção
dos jornais em pretensões descabidas recorrem vitoriosamente á censura: - Casos de suicfdio têm
de ser divulgados como de morte natural, quando
assIm entendem as famílias dos suicidas; escondem-se crimes e verdades testemunhadas, por CTrdem da censura que diz agir como outorgada do go'Vêrno de que vossa excelência é O' chefe.
~ nesta situação que o Brasil. se organiza, ou,
melhor, se reorganiza para progredir. Os jornais eseravizados e padecendo a fase aguda -de maiores
ultrajes contra a sua aoberania não têm o direito
de intervir nas causas do povo, que, infelizmente,
vai se inteil'ando dos acontecimentos.
Faco a vossa excelência a justiça de considerá-lo estranho a essa conduta, segundo a qual a
velha e a nova, República têm grandes pontos de coh,cidêtlci&. De outro modo, não lbe traria 'esta denúncia e êste apêlo, no sentido de que, embora manlida a inlromissão .. policial nas atividades jornalísticas,nós outros não sejamos coagidos a colaborar
com os aproveitadores e traidores da revoluçlo,
prodigalizando-Ihes o mesmo tratamento que temos
o dever de prodigalizar aos verdadeiros servidores
da pátria e do sistema político em formação.
Certo de que vossa excelência não' negará provimento ás irregularidades aqui destacadas do meio
de inúmeras outras que seria penoso relatar, ouso
esperar que a censura, desde que ela existe, seja
regulamentada e deixe de ter a expressão de instrumento de cumplicidade com a minoria de brasileiros aos quaill a acusação {undada" e provada causa
danos e molesta.
Grato por qualquer forma de atenção que fOr
dispensada a estn denúncia, SQU de vossa excelência,
patrício e admirador.~(a.) Zozimo Barrotlo do Amaral.
Por essa carta, Sr.' Presidente, dirigida ào Chefe do
Govêrno Provisório, 'Verifica y. Ex. por que modo é feita
a' censura nos jornais desta. Capital, censura que náoexiste
para a$ folhas de São Paulo e do Rio de Janeiro, Estados
que vivem num regime franco de liberdade e de respeito a
todos os direitos.
Vê V. Ex. que, no ~ante á censuM. devem ser as
mais enérgieas e as mais prontas as providências que são de
esperar do alto patriotismo de V. Ex., na direção da Mesa
da Assembléia. (Muito bem; muito be1n.)·
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o Sr. Presidente - A propósito do discurso que acaba de
ser pronunciado, e do anterior, permito-me fazer um apêlo
aos membros da Assembléia, para que me auxiliem a dar
execução fiel ao Regimento.
Ambas as orações proferidas nada têm com a ata há
pouco lida; e se, porventura. tais precedentes puderem vingar nesta Casa, com desrespeito do Regimento, haverá grande ·prejuizo para· quantos oradores se inscreverem para falar
na hora do Expediente; os quais terão o seu tempo completamente tomado com discursos proferidos a proposito da
Ata, mas que nada têm com ela.
2

o Sr. Campos do Amaral envia á Mesa a seguinte retificação á Ata:
"Sr. Presidente: Quando ontem tive ocasião de dar alguns apartes ao discurso do meu nobre colega de bancada,
Sr. Deputado Daniel de Carvalho,. um dêstes apartes foi mal
reltistrado pelos taquígrafos, naturalmente em razão do quasi
tumulto em que o assunto era debatido, sendo proferidos
f!imultaneamente vários apart'!~.
O contra o qual me insurjo e cuja retifical;ão peco a
V. Ex. mande fazer, é o se.guinte:
- ' Dei-o de boa fé.
Isto não é exato. Não proferi tais palavras.
Quando o orador, respondendo a .meu primeiro aparte,
afirmou que eu não era jurista, revidei-lhe:
.
"É verdade. Não sou jurista, mas dos juristas não é
monopólio opinarem em questão como a que se dabate e que
depende Jnais de bom senso do que de saber jurídico" (').
E dei êste aparte por estar CODvencido de que o bom
juiz toma conhecimento dos fatos sub judice. mas não anda a
abrir devassás. descendo da altura em que o colocou a lei
para os precalcos das investigações de policia.
:êle tem que dizer: Tale te inveni tale te judico.
Em seguida, é approvada a Ata da Sessão antecedente. .
O Sr. Presidente -

Passa-se á leitura do Expediente.
que não há

O Sr. Thomaz Lobo (1' Secretário) declara

pediente a ser lido.

3
O Sr. Carlos Maximiliano -

.

O Sr. Presidente -

Peco a palavra, pela ordem.
Tem a palavra, pela ordem, o nobre

l::>eputado.
O Sr. Carlos lIaximiliu6 (Pela ordem) - Sr. Presidente, tomando por base o processo que V. Ex. observa
para contagemdo3 prazos regimentais, o conferido á Comissão dos 26 tm-mina hoje.
Os nossos trabalhos estão bastante adeantados; mas ainda será necessário· que o relator geral, depoi3 de concluido o
exame dos relatórios parciais, reveja o conjunto do projeto
e, por sua vez, a.. Comissão o examine, discuta e vote.
(") Rectifieado.
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Por isso, e de acôrdo com a lei (JUe rege os nossos trabalhos, requeiro a V. Ex. consulte a Casa se nos concede uma
prorrogação de 20 dias para entregarmos o projecto, definitivamente, feito e approvado pela Commissão dos 26. (Muito
bem; muito

b~m.).

. . '

O 81'. Presidente - Vou submeter á deliberação da Assembléia o requerimento que acaba de ser formulado pelo
Presidente da Comissão Constitucional, no sentido da prorrogação, por vinte dias, para apresentação do parecer sôbre i)
anteprojeto constitucional e as emendas a êle oferecidas.
Estão prest>nLcs no recinto 171 Srs. Deputados, número,
suficiente para votaç~o.
Peço aos Srs. Deputados que ocupem os seus lugares.
afim de se proceder á votacão ~o requerimento. (Paula.)
Os Srs. Deputados que aprovam o requerimento, que
acaba de ser formulado pelo Presidente da Comissão Constitucional, queiram levantar-se. (PaUla.)
Está apro.vado.
Srs. Deputados, em obediência ao compromisso .qae
assumi, ao serem pronunciados discursos a respeito da censura exercida sObre as orações proferidas nesta Assembléia,
entendi-me, hoje, com o Exmo. Sr. Ministro da Justiça. De
S. Ex. ouvi a declaração peremptória de que jámais esteve
nos próposilos do Govêrno Provisório embaraçar, por qualquer forma, a livre publicação, nos jornais, dos debates travados nêste recinto.
.
Em consequência da· reclamação que, em vosso nome.
formulei, S. Ex., na minha presença, deu providências deeish-as, no sentido deDão mais se exercer a censura, junto ai
imprensa, sõbre os diseuNos aqui proferidos.
Lealmente - de vez que um dos discursos pronunciados
visou, sobretudo, a personalidade do Exmo. Sr. Ministro da
Justiça -lealmente, devo dizer que S. Ex. me declarou
ainda que, no tocante li. sua pessoa, como a todos os atos de
sua autoría, jámais existiu, nem existe, quaisquer instruções á imprensa, relativamente á censura.
Penso haver, por eBSa forma, me desobrigado do dever
que me cumpre exercitar na alta categória que devo á generosidade da Assembléia.
Tenho dito. (Palmas. )

.4

Tem a palavra o Sr. Ferreir& de Sousa.
O Sr. Ferreira de Sousa -- Sr. Presidente: Numa das
primeiras sessões desta Assembléia, o grande constitueionalista brasileiro e mestre de todos nós, Sr. Carlos Maximiliano, a quem as letras jurídicas nacionais devem colaboração valiosa e inestimável, propôs uma tese inieial - a de
se saber se, como base de nossos estudos, como assento de
nossa obra, como orientação dos legisladores conetituintes
do Brasil, se deveria ter em vista o que, anteriormente, a
Pátria. havia .determinado,· pela palavra e llela ação de seus
legisladores de :1891. S. Ex.. eom a comlletênciá e o valor
que .lhe não são negados, .expôs, perante esta Casa, comó o
problema deve ser. eneãrado, aIlresentou. a questão como,
naturalmente, tem de ser apreciada. A ação de homens
como nós, a quem.o povo outorgou poderes para a feitura
de uma terceira Constituição Brasileira, não pode ser limi-
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t.ada aos argumentos da lógica pura, nem tão pouco restringir-se ao que o mundo tem adotado, quanto á importantíssima matéria constitucional.
Há uma experiência que observar, há instituições passadas que analisar, há decadências que estudar, há quedas
em que aprender e há vitórias em cujo espêlho ncs devemos mirar.
Por isso, Sr. Presidente, a esta tribuna têm subido figuras verdadeiramente das cumiadas do pensamento e da
inteligência da Assembléia Constituinte, procurando todos
responder com brilho e elevação á pergunta formulada pelo
valoroso presidente da Comissão Constitucional.
_ O Dr. Levi Carneiro já mostrou a situação de penúria
política a que nos reduziu a chamada subserviência do Poder Legislativo durante os 40 anos de regime presidencial
no Brasil. O Or. Odilon Braga para aqui trouxe o argumento
de falência do próprio Poder Judiciário, no encarar a sua
missão política no sistema porn6s adotado, e também o do
efeito nocivo da chamada política dos governadores, inaugurada no período Campos Sales, política a que atribuiu
sinceramente a queda dos costumes, do regime e das instituições que tão fragorosamentc ruiram em outubro de 1930.
O SR. SoARES FILHO -

E atribuiu com muito acêrto.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - Pela sua vez, o Dr. Sampaio Correia, um dos talentos mais interessantes que têm
atravessado o Parlamento Brasileiro, como seu poder de
observação penetrante e com a sua segu~da experiência das
nossas cousas públicas, trouxe ao plenário questões palpitantes em matéria de organização judiciária, mostrando
-estar o nosso êrto prineipai justamente na construção imperfeita dêsse poder, a que os americanos entregaram a
defesa máxima dos príncípios de 1789.
A êsses oradores há que acrescentar os representantes
de outra corrente, os emissários de outro pensamento, os
que reivindicam para. o Brasil a prática de outras normas
e a adocão ,de outras instituições, capazes, já não direi de
nos conduzir a um govêrno perfeito, porque a perfeição não
pode .ser obra humana, mas de, pelo menos, evitar o atrito
constante da nossa máquina política e resolver, tanto quanto
é possível á inteligência do homt:m resolver os problemas
humanos, o impasse doloroso a que chegámos com a desmoralização integral do regime de 1891. Á frente dêles está
a figura jovem e magnífica de valor e de brilho, de Agamenon de Magalhães ...
() SR. AGA."dENON DE 'MAGALHÃES - Generosidade de
V. E..c.

O SR. FERREIRA DE SOUSA - ... trazendo para esta
Assembléia uma idéia, que não será nova do ponto de vista
doutrinário; mas que é esplêndida, no pleitear para nós· as
primícias de uma Constituição que, isolando-se de certos preconceitos comuns ou de certas razões imitativas, melhor satisfaça os anseios da alma nacional.
E essa' corrente, que Agamenon de Magalhães capitaneia e dirige com tanta maestria e acêr.to, teve, ainda, nesta
tribuna, o apOio integral e clarividente de Arruda Falcão, Fábio Sodré, AldeSampaio,· Soares' Filho' e tantos outros que,
pret.endendo no'rtear a suá; conduta nesta Caea pelos luperativosda intelig~ncia e pela experiência da nossa vida polí-
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tica, querem para nós um regime muito mais aproximado
das nossas necessidades, muito mais condizente com a nossa
própria mentalidade.
Ainda soam aos meus ouvidos, Sr. Presidente, as vozes
de Aloísio Filho, apreendi::ndo, com penetração e argú.c ia,
num momento de paixão polft,ica, num instante de agItação partidária, as vantagens do regime parlamentar, que éle
preconiza, demonstrando como tal regime poderá, se bem
praticado, bem legalizado e bem constitucionalizado, corresponder perfeitamente ao que temos querido ou devemos
fazer.
A imprensa, por outro lado, não nos tem faltado com o
seu apOio, e a tese do Dr. Carlos Maximiliano vem encontr2ndo quem a satisfaça e procure resolvê-la. Cumpre salientar, do alto desta tribuna, as penas magníficas de três
jornalistas destacados em nosso meio inteléctual, jornalistas
forrados de profundo e notavel conhecimentO jurídico Alberto do Rego Lins, do Correio da Manhã; Barbosa Lima
Sobrinho, do Jornol do BrMil, e um antigo parlamentar, figura das mais brilhantes na atuação política brasileira,
muito do conhecimento de V. EL, Sr. Presidente, o ex-SeDador, Sr. José Augusto Bezerra de Medeiros.
O Sa. ALofslo FIJ,.HO - V. Ex. poderia citar, com toda
a razão, o nosso eminente companheiro, Sr. Paulo Filho, que
também já escreveu sObre o parlamentarismo, com muito
brilho.
O SR. FERREIRA DE SOUSA - Agradeço a informaÇão
de V. Ex., e declaro que não havia lido êsse artigo. Aliás,
faco justiça ao talento do jornalista Paulo Filho. Apenas,
como di.sse, não conhecia o que escrevera a respeito.
Propondo-me também tomar parte na discU5são do assunu., estudar os temas constitucionais brasileiros á luz dos'
princípios científicos mundiais, e, sobretudo, da experiência do nosso passado, eu o faco, não em meu nome pessoal,
mas no da corporacão que para -aqui me mandou e da qual
sou mandatário, o Partido Popular do Rio Grande· do Norte,
que, antes dEf se entregar· á campanha eleitoral, antes de
afrontar o julgamento das urnas, examinou detidamente o
estad\) gplftico-social do Brasil e firmou pontos invariáveis
em seu programa, os quais hão de balizar a ação de sua
representação nesta Casa.
Antes de tudo, Sr. Presidente, todos os Constituintes do
Brasil devem. entregar-se a uma análise detida, carinhosa,
especial, das razões profundas que levaram o povo brasileiro
a tomar parte ou aceitar a Revolução de 1930.
O SR. LEMGRuBSR FILHO - Apenas a falta de representação.
O SR. FERREIRA DE SOUSA - É preciso, que, como
eu dizia há poucos dias, em algumas palavras escritas para
o simpático vespertino desta capital, o "Diário da Noite",
nos munamos de uma espécie de antena e procuremos apreender os sentimentos populares, o pensar do povo a respeito
de seus homens e do regime, de modo Que possamos, da
meditação sObre tais ~entimenlos, concluir Qual deva ser a
noss~ atitude no toca.nte.á fixação da forma de govêrno pela
pr6%lInaCarta 'constltuClOnal do pais.
. . .O .povo, Sr. P~esidente, nen;t sempre faz as revoluções
dlréta~ente. Há diversas. maneJras
de ser revolucionário,
há vár13s formas. de protestar contra um estado de coisas
que infelicita a vida de uma nação. É a palavra escrita ou
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falada, é o emprego de armas pela inclusão nas bostes revolucionárias, mas é tambem a resistência passiva daqueles
que, não podendo nem querendo falar, não podendo nem
querendo escrever, .encontram momento azado para o uso
de outras armas, alistando-se nos exércitos que combatem
um Ristema ~m ruínas ou um sistema que desgraça a nacionalidade, ou negando-se pela inercia, a resistir aos que
contra êsse estado dé cousas investem',
,
. O povo, nem sempre diz dirétamente, nem sempre faz
ouvir de modo' absolutamente cláro aquilo que quer ou que
sente, É, pois, necessário que nós, os legisladores, nós, os
sociólogos, nós, os juristas, .procuremos sondar-lhe a mentalidade, apreender-Ibe os pensamentos, auscu!tar-Ihe o modo
de sentir, e trazer para a Carta Constitucional e para as leis,
que elaboramos, a verdade que êle sente mas não di:!:, a verdade' de qUe êle está convencido nlas que não sabe manifestar.
É essa, por conseguinte, a preocupação inicial e o dever primeiro de todos nós, a quem a Nação brasileira cometeu a honra insigne de lhe preparar a nova Lei magna.
Vale em pruneiro lugar, senhores, saber quais são as
tendências populares, em matéria de organização de formas governamentais, ou, melhor, quais os regimens políticos do mundo inÚ'liro, que correspondem aos sentimentos e
.
aos pensamentos do povo brasileiro.
É bmn conhecido que todos os doutrinadores do Direito Constitucional mostram' t1'es fórmas centrais. t1'es 1'órmas básicas de govérno da humanidaoo: a autocracia ou as
ditaduras, as monarquias e ,a democracia. As monarquias,
por sua vez,. podem assumir uma feição semidemocrática,
pela adOÇão do sistema representativo.
OSa. AGAMENON DE MAGALHÃES - Exemplo: o presjdencialismo, que é o cesarismo democrático.
O SR. FERREIRA DE SOUSA - Chegarei lá e V. Ex.
há de vêr que estamos de perfeito acôrdo.
Entre .êsses regirnens é que temos, inicialmente, de fazer a nossa ~scolha, si queremos seguir o caminho da autocracia, si pretendemos acompanhar a sorte das monarquias
ou sinos satisfaremos. melhor preferindo as conquistas magníficas daoomocracia.
, Que é a democracia? É o govêrno em que o povo, depo'sitário do poder, recebedor do poder da sua fonte primeira, que é, para aquêles que têm a dita, como .eu, de uma crença religiosa, a própria divindade, - é tambem a fonte imediata dos poderes humanos.
A êlecabe a instituição dos seus administradores e a
outorga de todas as faculdades de que o Estado precisa para
se administrar.
O graade e profundo sociólogo e jurista, hoje uma das
figuras culminantes do direito pl1blíco do mundo, Georges
Rénard, estudando, com a sua agudeza e coma sua perspicácia de, sociólogo admirável, os sistemas de govêrno propostos á aceitação do universo, concluiu que o govêrno democratico é aquêle em que a naÇão se divid~ em duas classes
não uma que manda e outra que obedece, mas duas classês
de atribuições perfeitamElnte definidas, conhecidas e limi:..
tadas: a classe lluperior, a que' êlechama "classe dos técnicos", daquêles que têm conhecimentos especializados nos
assuntos da' admiilistrl\Çáo e a ela chamàdos por indicação
popular; e ado povo, qUe:possue o sentimento cíVico co-
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mum, o espírito de moralidade e de justiça. que a todos os
homens é dado possuir. É o povo, por conseguinte, que está
no meio termo dos conhecimentos gerais.
Essas democracias, Sr. Presidente, podem apresentar
tambem aspectos vários. Podem ser democracias liberais,
quando têm por finalidade precípua a. obtenção da liberdade
do indivíduo; democracias sociais quando se propõem á realização dos princípios socialistas, ou cristãs, quando, através da fórma democrática, se procura conseguir, não como
fáto elementar, e primacial, 11. liberd9.de do indivíduo ou a
onipotência do Estado, sinão n idéia do Justo e dI) bom, ás
quais a filosofia de São Tomaz d~ Aqulno dá o nome de
Bem Comum, que podemos 8ubslJtuir pelo de Ordem Jurídica, na expressão que Rénard prefere, em comparação com a
da filosofia tomista.
Logo o primeiro problema que se nos apresenta é saber si preferimos a democracia, 0, dentre as suas formas
qual a. que melhor preenche os anseios e os desejos do povo
brasileiro.
Há uma expressão geral, Sr. Presidente, um modo de
ver de juristas e de sociólogos, que tantas vezes temos visto
proclamado pelos jornais e autores de entrevistas no Brasil, sustentando estar a democracia em decinio. A "crise
da democracia" passou a ser um dos lugares comuns da ciéncía política moderna, em que se compl'ázem todosaquêles que· não sabejlll, não p6dem ou nl10 quérem sentir os males profundos da humanidade e não têm capacidade para
discernir, dentro dos próprios princípios democráticos, os
que devam ser abolidos, anulAdos, e os que tenham de continuar triumfantes. É porquê' todos confundem democracia
liberal com democracia em si.
A quéda do liberalismo, quer poUtlco, quer econômico,
a ruína dos princípios lIuc levaram a humanidade a essa
divisão profundamente dolorosa, entre homens que tude
pódem, tudo quérem, e tudo ~andam, e aquêles que a tudo
são obrigados e a tudo obedecúm, reforçada, pelo máu vêso
de não nos preocuparmos com a precisão técnica dos vocábulos, de não indagarmos da significação precisa. das expressões, é que nos faz concluir pela. crise da democracia e
pela falência do regime democrático,
Todos aquêles que trazom para aquí ou para alhures
exemplos de países ou de domocraoJaB falidas, todos aquêles que nos apontam, que nOll pilem á frente a visão de nacionalidades, em que Ci sllltema. democrático ruíu fragorosamente no embate com as tiranias e com as ditaduras, não
reparam em que essas ditaduras e essas tiranias são, pela
sua própria natureza científica, p~l arazão mesma das suas
condicões, poderes e1'émeros, instituições passageiras, que
não entraram, como fót,mas dI} govêrno ciêntificamente classificadas, no campo do direitopábUco universal.
Todas elas vem mostrar que a democracia, ou melhor,
que o govêrno em que o povo é chamado a conferir os poderes. a mandatários· seus conUnúa a ser aspiração.
O SR. PR~81DENTE - Previno ao nobre Deputado que
está .finda a hora destinada ao expediente.
O SR. FERREIRA DE SOUSA - Peço a V. Ex., Sr.
Presidente, que me reserve a palawa para explicação pes-

soal.

.

. O Sft. PRESIDENTE - V. Ex. já se acha inscrito e. poderá falar no momento oportuno.
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O SR. FERREIRA DE SOUSA - Agradecido a V. Ex.
(Muito bem; muito bem. Palm(UJ. O orador é cumprimen-

tado).

5

o Sr. Presidente ter a volos o seguinte

Acha-se sObre a mesa e vou submeREQUERIMENTO

Requeremos que' a Mesa faca inserir, na Ata na Sessão
'de hoje, um voto de profundo pesa. pelo infausto passamento, no exílio do ilustre Dl'. Valdemar Ripoll, cidadão que, por
seus talentos, por seu civismo e, o que é mais, por seu amor
á República e á liberdade - que soube defender pela palavra
e pela pena - não era uma esperança para a sua terra - o
Rio Grande do Sul - mas uma viva afirmação para todo o
Brasil.
Sala das Sessões, 2 de Fevereiro de i934. - Acurci?
Torres. - Virgilio de Mello Franco. - Soares Filho. Alo1Jsio Filho. - Alcantara Machado. - Ascanio Tubino. Olmeida Ca1TUJ.1'go. - Joãp Aylberto. - Joncs Rocha.Renato Barbosa.. - Augusto Simões Lopes. - Raul Bittencourt. - Pedro Rache. - Gastcío de Brito. - Arruda Falcáo. - Pedro Vergara. - A. C. Pacheco e Silva., - Th.
Monteiro de Barros Filho. - M. Hyppolito do Rego. - Plínio Corrta de Oliveira. - Luü Sucupira. - Barreto CampeUo. - Abreu Sodré. - Christiano Machado. - Daniel de
Carvalho. - Carneiro de Rezende. - Furtado de Mene::es.
- Polycarpo Viotti. - Levindo Coelho_ - H. Annes Dias. F. Magalháes. - Demetrio Mercio Xavier. - A. Konder.F. Wolfenbutell.
O Sr. As<:anio Tuhino - Peço a palavra, Sr. Pre~idente.
O Sr. Presidente - Tem a palavra. para encaminhar a
'votação do requerimento, o Sr. Ascánio Tubino.
O Sr. Ascanio Tubino (Para encaminhar a votação) Sr. Presidente e Srsl Deputados, é com profunda e véra
emoção que dou meu voto á homenagem em memorória do
Dr. Valdemar Ripoll.
Nascidcs na mesma planície rasa. na fronteira ampla e
aberta como o coração de nossa gente, que aIf vive lutando
anonimamente, dia a dia, contra as influências benéficas, mas
invasôras, de um povo culto e fraterno, a política em breve
nos separou, a mim e ao Dr. Valdemar RipoU. Não será isto,
porém, ,motivo para deixar de prestar minha homenagem ás
suas relevantes qualidades de caráter e á solidez de sua ~ul
tura.
Naquela terra super-amada não se conhece a política. das
meias tintas, nem as atitudes dúbias ou equívocas. A paixão
partidária que leva, ás vezes, a considerar o partido a que
se pertence como a própria pátria e estabelece, assim, lutaR
ásperas e formidáveis, não conseguiu quebrar a linha de suprema elegancia mental e moral do Dl'. Valdemar RipoIl, que
,)ra verdadeiro patriota, de nobres e elevados 'sentimentos.
(Muito bem.)
Perde, Sr. Presidente, o Estado do Rio Grande do Sul,
com a imolação cruel do Dl'. Valdemar RipolI, um verbo
cheio de idealismo e emoção e uma pena rutilante que sempre esteve ,ao serviço da democracia brasileira. (Muito bem;
Muito bem. Pal~as.) .
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o.Sr:

Acúrcio T6rres -

Peço a palavra.

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

o

O Sr. Acurcio Torres' (Para e;ncaminhar a votação) Sr. Presidente, os atos e as atitudes dos homens públicos
devem s~r, sempre, presididos pelos imperativos da conciência. Há, entretanto, atos e atitudes dêsses mesmos homens,
que fazem vida pública em qualquer parte do mundo, que,
tendo a presidi-los a conciência, também têm a tutelá-los as
fOrças do coração.
Se a conciência me impunha subscrever o pedido de voto de pesar pelo trucidamento daquele ilustre riograndense,
que tanto; como se diz no próprio requerimento, defendeu a
República e a Liberdade, pela palavra e pela pena; se a conciência tal me impunha, mais me impõe ainda o coração, no
momento em que vejo tombar para sempre, não podendo mg,is
lançar mão' da pena na defesa do Brasil e nem mais fazer
ouvir a sua palavra patriótica em bem da Nação, um moço
!lue não era, como já dissemos, simples esperança para a terra
que, no sul, guarda as nossas fronteiras com o valOr de seus
homens e com o seu amor á República, mas era, de há muito,
pelas pelejas em que tomara parte batendo-se pelo seu ideal,
uma das vivas afirmações do civismo e da intelectualidade
de todo o Brasil.
Sendo assim, Sr. Presidente, caído para sempre êsse lutador, vítima, talvez, da magnanimidade com que acolhera
aquelt' que o trucidaria, sendo assim - repito - é justo, pOr
todos 05 títulos que o Brasil, aquí reunido pelos seus eleitos,
se curve· diante dêle e reverentemente lhe expresse essa homenagem, que é a do voto de pesar inserto na ata dos nossos
trabalhos de hoje. (Muito bem: muito bem. PaI:mas. O orador é cumprimentado.)
O Sr. Adroaldo Costa -. Peço a palavra.
O Sr. Presidente - Tema palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.

O Sr. Adroaldo Costa (Para encaminhar a votação) Sr. Presidente, a Frente Única do Rio Grande do Sul, profun. damente alanceada com a acerba dOr que a crucía nesta hora
nada mais tem a dizer sinão que agradece, do fundo de sua
alma, a prova de sincera estima que os nobres Deputados
acabam de prestar á memória daquele que foi um verdadeiro campeão do ideal. (Muito bem; muito bem. Palmas. O
orador é abraçado.)

Em seguida, é aprovado o requerimento.
O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao Expediente.
::.
Vai-se passar á <5rdem do dia. (Pausa. )
Comparecem mais os Srs.:
Alvaro Maia, Mário Caiado, Cunha Melo, Mário Chermont,
Leandro Pinheiro, Joaquim Magalhães, Lino Machado, Magalhães de Almeida, Rodrigues Moreira, .Agenor Monte, Hugo
Napoleão, Pires Gaioso, Leão Sampaio, Figueiredo Rodrigue-J,
Freire de Andrade, Silva Leal, Martins Veras, Kerginaldo Cavalcanti, Alberto Rcselí, Velpso Borges, Pereira Lira, Barret~
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Campelo, João Albert..Q.. Souto Filho, Arruda Falcão, Luiz
Cédro, Solano da Cunha, Mário Domingues, Augusto Cavalcanti,José Sá, Alde Sampaio, Osório Borba, Humberto Moura, Góis Monteiro, Guedes Nogueira, Antônio Machado. Augusto LeIte, Marques dos Reis, Prisco Paraíso, Clemente Mariani, Magalhães Neto, Arlindo Leoni, Edgard Sanchesa. Attila.
Amaral, Manuel Novais, Gileno Amado, Pa1}lo Filho, Carlos
Lindenberg, Jones Rocha, Rui Santiago, Amaral Peixoto, Miguel Couto, Prado Kelly, Alípio Costallat, Soares Filho, Melo
Franco, José Braz, Raul Sá, Odilon Braga, José Alkmim, João
Penido Cristiano Machado, Polycarpn Viotti, Daniel de Carvalho, Valdomiro Magalhãe~, Licurgo Leite, Celso Machado,
Plínio Correia de Oliveira, Rodrigues Alves, Barros Penteado,
Almeida Camargo, Guarací Silveira, Zoroastro Gouveia, Cincinato Braga, Carlota Queiroz, Abreu Sodré, Morais Leme, José
Honorato, Domingues Velasco, Generoso Ponce, João Vilasboas,
Francisco Vilanova, Plínio Tourinho, Lacerda Pinto, Idálio
Sardenberg, Carlos Gomes, Simões Lopes, Carlos Maximiliano,
Mauricio Cardoso, João Simplfcio, Pedro Vergara, Argl."miro
Dor-ncles, Cunha Vasconcelos, Acir Medeiros, Ferreira Neto.
Martins e ,Silva, Antônio Penafol't, Alberto Surek, Edwald
Possolo, Eugênio Monteiro de Barros. Milton Carvalho, Euvaldo Lodi, Gastão de Brito, Roberto Simonsen, Oliveira Passos, David Meincke, Levf Carneiro, Abelardo Marinho, Morais
Paiva, Nogueira Penido (112.)
Deixam de comparecer:
Carlos Reis, Jeová Mota, Herectiano Zenaide, Leandro
Maciel, Godofredo Menezes, Lauro Santos, Pereira Carneiro,
Oscar Weinsch~ck, Fábio Sooré. Cardoso de Melo, Buarque
de Nazareth, Bias Fortes, ,~délio Maciel, Martins Soares, Pandiá Cológeras, Pedro Aleixo, Gabriel Passos, Augusto Viégas,
Simão da Cunha. Bueno Brandão, Carneiro de Rezende, José
Carlos, Morais' Andrade, Vergueiro César, Lacerda Werneck.
.Cardoso de Melo Neto, Henrique Bayma, Assis Brasil, Frederico Wolfenbutell, Vitor Russomano, Fanfa Ribas, Francisco Moura, Armando Laydner, Ricardo Machado, Walter Ja,mes Gosling. Augusto Corsino, Horácio Lafer. (37.)
ORDEM DO DIA

6

o Sr. Presidente - Não havendo, na ordem do dia. matéria que exija o pronunciamento do pl€náx:io, dou do oalavra,
para uma explicação pessoal, ao Sr. Domingos Velasco.
O Sr. Domingos Velasco (Para explicação pessoal) lê "
seguinte discurso: -"Sr. Presidente. em discussão que tive
oportunidade de pronunciar dseta tribuna. procurei fixar a
situação das massas populares que habitam o interior do
Brasil, valendo-me não apenas de minhas observ:lçõespessoais, mas também dos conceitos emitidos pelos que. neste
país, ainda se preocupam com as questges realmente nacionais. E a êsse respeito não é possfvel deixar de salientar o
discurso aquf proferido pelo nosso eminente colega Alvaro
Maia, Deputado pelo Amazonas, cujo nome pronuncio com a
necessária vênia. .
,
,O SR. AcYR MEDEIROS - O trabalhador rural vive completa;mente escravizado. com a circunstancia de que, quando
VOLUME ViI
21
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não presta mais serviços, é considerado um traste inútil
que o patrão joga ao monturo, o que não acontecia quando
da escravidão, porquê o operário era propriedade' do patrão,
que tinha o cuidado de conservá-lo, para não sofrer prejuizos.
O SR. DOMINGOS VELASCO - Agradeço o aparte de
V. Ex. Parece-me, Sr. Presidente, que é inutil querermos
moldar uma Constituição que satisfaça ás espectativas do
.Povo Brasileiro, sem termso a coragem de encarar nossas
realidades, diagnosticar-lhes o mal c estabelecer a terapeutica necessária.
Por isso mesmo, julguei dever de sinceridade declarar
que a democracia ne Brasil será sempre uma burla, enquanto se der á massa popular o proclamado direito de voto. sem
se lhe assegurar o direio de subsistência. Porquê não compreendo liberdade eleitoral eficiente para o homem, economicamente escravizado. E lançando-se o olhar para êste
Brasil intérmino, nós vemos as massas rurais submissas ao
proprietario da terra. que, na falta de qualquer assistência
social dos governos, exerce um poder de fato, incontrast,âvel, dirigindo com o prestigio que lhe vem desde a colonia,
a vida e a vontade daquelas massas.
Julgo inuteis quaisquer reformas, meramente políticas,
por melhor engendradas que sejam, se não tivermos a sabedoria de organizar, economicamente, o' Brasil, senão por
um dever de solidariedade humana ao menos para evitar
que as transformações sociais se façam aqui bruscamente
como previu o nobre colega amazonense que tive a honra de
nomear.
.
Pediria, Sr. Presidente, a atenção dos senhores constituintes para as paginas brilhantes que César Falcon escreveu na "Critica da Revolução Hespanhóla", ao estudar o fe
nOmeno do caciquismo na Hcspanha, irmão gêmeO do nosso
"coronelismo", do qual já tratei desta tribuna.
Naquele discurso, eu mostrei a situação real de nossas
populações rurais que fornecem o contigente eleitoral para
a organização dos poderes púclieos. Indiquei a função social
aos chefes municipais e- a tutela que exereem sôbre o eleitorado. e que tem raizes, nos prim6rdios da nossa formação
colonial. '.É preciso que se focalize o que é uma eleição no
Brasil, para que se amorteçam os preconceitos dos que acreditam em liberdade eleitoral e dela fazem a base de nossas
instituições, num país desorganizado economicamente.
Permita-me, Sr. Presidente, que eu -reproduza. agora os
fatos que V. Ex. conhece, como os não ignora toda a Assembléia e que se relacionam com um pleito eleitoral no
Brasil. '.É preciso ouvir o conselho hoje do famoso professor
da. Columbia University - Rexford ·Tugwell, autor de "Tbe
Jndustrial Discipline and The Gouvernamentai Arts" (A Disciplina Industrial e a ArtP, de Governar), que em artigo recente na Revista das Revistas, escrevia: "Não há um pretenso campo de govêrno que seja fixado f6ra das circunstancias daqueles que são governados. As relações são sem~
pre interdependentes. E como as circumstancias do Povo
mudam, também mudam as funções do govêrno."
Sr. Presidente: O nosso homem rural não tem nenhum
interesse em ser eleitor. Nem interesse, nem o que é mais
importante, recurso para fazer as despezas com a obtenção
do título eleitoral. Para alistar-se, êle tem de abandonar
. seu trabalho, transportar-se á cidade e permanecer aí () tempo necessário li. coleta dos documentos exigidos pelo Código
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Eleitoral. Isso significa despezas com o transporte, hospedagem e com aqueles documento~. alp-n, dr~ que perde pele>
'abandono de suas ocupações.
Avaliando, essas despezas em 20$000 para cada eleitor
;e considerando que 70 01 0 do atual eleitorado é constituido
'pela massa rural - conclue-se que o direito de ser eleitor
custou á depauperada economia das populações do interior
'a quantia de 21.000 contos de réis. É bem de vêr, Sr. Pre'sidente, que seria impossível formar o eleitorado, Se não
'houvesse o chefe municipal que alicia o eleitor e paga-lhe
as despezas.
O SR. AciR MEDEIROS ~ Resolver-se-ia êsse problema
com muita facilidade, se a Constituição brasileira permitisse
aos trabalhadores rurais votar tão sómente com a. carteira
.sindical, visto que sõbrc êles os patrões exercem absoluto
'dominio e, em geral, nomeiam os delegados de polícia. ~stes,
'por sua vez, com o auxílio da forca, fazem que aqueles
'homens, amedrontados" obedecam cegamente ás chapas que
lhes são indicadas. Daí, nunca se poder fazer eleição escoi:mada de vícios, não ser o resultado a expressão real da von·tade do trabalhador e sim do patrão.
O SR. DOMINGOS VELASCO - Agradeço o aparte de
.V. Ex.
Pagando-lhe as despesas, o chefe municipal reforça os
.seus vínculos de dominação sObre o eleitor.
Chegadas as eleições, Sr. Presidente, presencia-se o espetáculo que todos conhecemos bem. A vida econOmica dos
munícipios sofre um hiato. Os chefes municipais organizam
os meios de transporte, preparam nas povoações os alojamen"tos e cuidam da alimentação das centenas e, ás vezes, milhares de eleitores. Essa hospedagem é dispendiosa, porquê, no
interior, os eleitores comparecem nas vésperas do pleito e só
'regressam no àia seguinte ás eleições; e durante ~sse tempo,
-êles não despendem um real, nem mesmo com as diversões
'que são obrigatórias nos povoados em dias de pleito eleitoral.
É intuitivo, Sr. Presidente, que essa massa eleitoral,
que foi alistada á custa dos chefes municipais, que por êles
foi transportada e hospedada, que a êles está ligada pela mais
sólida subordinação econômica, porquê é dêles· que lhe vem
'todos os meios de subsisténcia - é indiscutfvel- e a experiência tem demonstrado - que essa massa eleitoral sufra,gará os candidatos indicados por aqueles chefes.
O SR. ACIR MEDEIROS - V. Ex. está focalizando o pro.blema com muita eficiência. Realmente, o quadro é êsse que
V. Ex. descreve.
O SR. DOMINGOS VELASCO - Inúteis são os esforços
-das caravanas políf.icas e a propaganda intensa dos comícios.
'tsse esforço louvahilíssimo é anulado pela incultura generalizada do eleitorado que apenas se alíabetizou, pela gratidão
'atávi.::a que os homens rurais tributam a seus protetores,
pela confiança que êstes sabem inspirar-lhes e sobretudo,
Sr. Presidente, pelos interesses econômicos que os submetem
inteiramente aos chefes municipais.
Os observadores de nossos fatos políticos sabem que, em
cada municipio, meia duzia destes chefes dispõe a seu talante da vontade dos eleitores. ll:les decidem 'e o eleitorado
cumpre, com solicitude, a decisão, baja ou nã(j' voto secreto
e a mais indevassável das cabines.
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o SR. AClR MEDEIROS - É uma verdade.
O SR. DOMINGOS VELASCO - A subordinação econômica traz, como consequência, a subordinação política.
Sr. Presidente, é essa a famigerada realidade política
brasileira que desafia os eufemismos da oratória e o pala.vreado sonóro de nossa )ogomaquia liberal.
Se desejamos persi<stir na crença de que a verdadeira
democrácia consiste em dar ao cidadão êsse famoso sagrado
direito do 'Voto, com o sufrágio universal, direto e secreto, sejamos, pelo menos, sinceros, e l'iÓ admitamos eleição direta
no ambito municipal, porquê sómente aí o eleitorado, mal ou
bem inspirado, vota concientemente nos chefes municipais
de sua predileção.
O SR. AELARDO MARINHO - Acho que, mesmo aí, não se
revela ~nda na intensidade desejável o sistema representativo, porquê o voto será dado por gratidão, por displicência,
por compressão - por tudo, emfim - mas nunca inspirado
no bem estar material da Pátria. A meu vêr, V. Ex. labora
em engano quando se exprime dessa forma. O problema é
mais profundo. Estou de acOrdo com V. Ex. quando diz
que a subordinação econômica traz como consequência a
subordinação política; mas, penso devermos procurar solu'ção que infunda no eleitor a conciência de não votar de acôrdo cOm os cabos eleitorais, com os "coroneis", sejam da zona
rural, sejam da Capital da República - cabos de pequena envergadura, como os que temos aqui.
O SR. DOMINGOS VELASCO - Chegarei lá.
Evitemos a farça de eleições estaduais e federais, em
·que o corpo eleitora.I vem desempenhar a pantomima. aispen·diosa de pOr, nas urnas, as cédulas que lhe ordena o chefe
municipal. Entreguemos, desde logo, a êstes que serão naturalmente os membros dos conselhos municipais, a tarefa de
eleger os depubdos estaduais, a quem, por sua vez, i.ncumbirá a escolha dos governantes dos Estados e dos representantes federais.
Pode ser que isso arranhe os preconceitos liberais e
subv~rta as idéias predominantes em nossas elites saturadas
da cultura ali.enigena~
O SR. ABELARDO MARINHO - Não pode subverter. Apenas há o seguinte: aqueles que ainda se batem pela democracia liberal, no Brasil, se contentam com a ficção, querem
somente fachada. E a desejam por isso mesmo - porquê
pretendem erguer o seu pedestal sObre o caciquismo. Não
tenha o nobre orador ilusões a respeito.
O SR. DOMINGOS VELASCO - Mas terá o mérito de
estar de acOrdo com os fatos e de obedecer áquele preceito
de Hauriou: "São as instituições que fazem as regras do Direito, não são as regras do Direito que fazem as instituições." (Le Syndicalisme Mooerne.)
Eleição direta a.penas no ambito municipal - é a única
· solução honesta para a democracia liberal, no Brasil, porquê legaliza a instituição de fato que é o caciquismo.
Se isso repugna aos Srs. Constituintes, teremos então
de enveredar pelo caminho da libertação das massas rurais,
garantindo-lhes o direito de subsistência, o direito ao trabalho e o direito á assistência, para que elas possam, na realidade, ser livres politicamente.
.
.
Ao observar as condições de vida de nossas massas rurais, inteiramente esquecidas dos govêrnos e abandonadas á
sua própria sorte, sem a menor assistência social, sem ins-
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trução e entregues ás endemias - convencí-me de que jamais o Brasil será uma nação forte, enquanto não se cuidar
de sua organização nacional.
"Na base desta organização - diz Alberto Tôrres _
está a política econômica. ];: o próprio fundamento da vida
social, jurídica e moral de um povo. Sem valor econÔmico
o homem não pode ter personalidade. É sob êste aspecto qU~
se mostra a maior fraqueza da sociedade nacional. n
A estrutura econômica do Brasil, Sr. Presidente se
caracteriza por uma produção primitiva que adota os inetodos bárbaros da devastação de nossas riquezas naturais e
de um consumo quasi anulado pelo aviltamento da capacidade aquisitiva de nosso povo.
Nós precisamos, Sr. Presidente, de orientar a produjJào
por outros rumos e de aumentar o poder econômico do consumidor. Para isso é necessário antes de tudo organizá-los.
Foi nesse sentido que tive oportunidade de oferecer ao
exame da Assembléia a emenda n. 583, na qual, depois de
agrupar. mais logicamente várias disposições do anteprojeto,
no Capítulo referente á Ordem econômica e social, incluí um
parágrafo que servisse de elo entre estas disposições e
aquele princípio estabelecido no art. 113 de que "a ordem
econômica deve ser organizada conforme os princípios da
justiça e as necessidades da vida nacional, de modo que se
assegure a todos uma existência dígna do homem. n
O parágrafo por mim proposto está assim redigido: "A
produção e o consumo são, antes de tudo, matéria de interesse social. Cabe á União estabelecer um plano econômico
nacional, de modo que a produção seja dirigida e o consumo
organizado com o objetivo de assegurar um desenvolvimento
ordenado da economia nacional. n
Acompanhei essa emenda de justificação a que deixo de
referir-me, por ter sido publicada no Diário da Assembléia.
Mas me permito repetir aquí uns períodos que então escrevi:
04A evolução histórica de nosso país faz-nos vêr
a aspiração democrática como a mais profunda e enraizada aspiração de nossa nacionalidade. Até agora,
entretanto, o regime democratico nunca se tornou
uma realidade no Brasil. Vivemos, é verdade, vários
decêníos sob um regime de democracia formal que,
acobertava, na realidade, um regime oligárquico, de
caciquismo, de arbítrio, opressão e irresponsabilidade.
E, ao fazermos essa constatação dolorosa, não incriminamos nenhum homem e nenhum govêrno, porquanto reconhecemos que, num país no qual a esmagadora maioria da população vive nas mais precárias
e inseguras condições econômicas e privada dos benefícios da cultura, a democracia, mesmo sendo grande
aspiração, não pode tornar-se um fato objetivo. n

E realmente, enquanto as condições econômicas de
nossas massas rurais permanecerem como estão, julgo inoperantes os esforços de propaganda política e as garantias
legais para que tenhamos a verdade eleitoral, com que se
pretende resolver o problema do Brasil. Todo êsse edifício
constitucional, por melhor arquitetado que seja, terá existência meramente decorativa. Porquê, na frase de André
Fourgeaud, "as transformações econômicas é que comandam
a evolução das instituições jurídicas e po1fi.icas das sociedades humanas. n (Du Code Individualiste au Dr,oit Syndical,
pago 23).

Aliás, Le Bon, na Psicologia Política, escrevia que "os
verdadeiros característicos dêste século são; primeiramente,
a substituição do poder dos reis pela fôrça dos fatores econômicos." .
Assim me pa·rece, Sr. Presidente, que será inútil querermos modifIcar nossos costumes políticos sem alterarmos
nossas condiçõeseconômic;ls.
Para' atingir a êsse objetivo, é preciso que o Estado Nacional, pondo de lado o liberalismo anacrônico que quer o
homem livre, sem lhe 8:ssegurar os. meios de alc.ançar a
liLerdade l'elativa, é preclSo, Sr. Presidente, que seJa o E~
tado nacional suficientemente poderoso para institui!, uma
polfLica econômica, capaz d'3 assegurar o desenvolvimento 01'ganico da economia brasileira, mediante a utilização racional
âe nos~os rec1.W0s naturais e humanos e da coordenação da
produçao e do consumo.
.
E, se, vinte anos at.rás. Alberto Tôrres - já reconhecia
~que só o poder público tem elementos para solver o problema
(Ie nossa organização", hoje êsse pensamento aind3 é mais
oportuno, pois existe a tendência histórica, universal e incoercível, que vai obrigando os Estados nacionais a assu:nir
a direção das várias economias nacionais, afim de orientá-las,
seKUndo planos de caráter também nacional. Sem que afirmemos, na Constituição ,o primado do interêsse nacional sôbre ·todos os interesses regionais ou privados, deixando apenas margem á satisfação dêsses interêsses regionais ou privados, quando não contrariem o interêsse nacional. não teremos D(l~sJbilidade de organizar a União com podl.'rp.s ~ufi
cientes para modificar nossas condiljões econômicas. E se
mantivermos as mesmas' deficiências economicas atuais, é
,inúW IH:nsarmos em modificar nossos costumes políticos. O
Brasil, mal ou bem, continuará a ser dominado pelo caciquis'mo; municipal, estadual c. federal.
.
Ora. Sr. Presidente, isso tudo contraria a concepção do
Estado gendarme com funcão meramente policial de garantir
os direitos individuais declarados na Constituição. arrecadan.do para êsse fim exclusivo os impostos que a mesma Const.it.uição discrimina, que tem t.ido aquí advogados eloquentes.
Para êstes. o problema brasileiro consistp, apenas em fazer
ligeiras modificações na Constituição de 1891 e instituir um
mecanismo eleitoral que garanta, nos órgãos do govJrno, a
.representação verdadeira. com o sufrágio universal direto e
secreto. No mais julgam que a federação instituida ('om a
República ficará exc6lente, se dermos alguns retoques na. dil'tribuição de rendas no sentido de aumentar os proventos estaduais em det.riment.o dos da União.
Divirjo dessa orient.ação, porquê, a meu ver, não foram
bem inspirados os Constituintes de 1890, quando transplantaram para o Brasil a mesma distribuição de poderos entre a
União e as unidades federadas, que os Estados Unidos adotaram, em sua Constituição. Lá era lógico e facilmp.nte compreensível que as colônias, ao formarem a União. se 1'0501'vassem tor os os poderes e déssem ao nascenf.e govêrno fílderal apenas·os que lhe fossem estritamente necessários. E
'estabeleceram os norte-americanos o princípio de que os poderes que não fossem expressamente atribuidos á União. caberiam aos 'Estados. Ora, a Constituição de 1891 adotou êsse
mesmo princípio, quando nossas condições eram diametralmente opostas. Nós partíamos do regimen unitário para a
·Federação. Era lógico que adotássemos o principio inverso.
isto é, que os poderes não .explicitament.e atribuidos aos Es-
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tados federados, continuassem da competência da União. Seria essa a transição normal do nosso regime unitário para o
.regime federal, porquê, além do mais, atenderia aos reclamos
provinciais de autonomia administrativa, sem se criar êS36
espírito fragmentário com que o regionalismo exacerbado
ameaça a unidade do Brasil.
Ainda é tempo, Sr. Presidente, de darmos á Nação uma
Carla que modifique os laços federativos com o fortalecimento da União, dando aos Estados a mais ampla decentralização administrativa, mas reservando ao poder federal a
centralização doutrinária, nos assuntos de interesse nacional.
Mas, Sr. Presidente, nem só quanto ao tipo de federacão
eu divirjo dos que defendem a Constituição de 1891. Porquê
não me filio á corrente dos que concebem o Estado na sua
função estritamente policial de manter a ordem nas ruas e
garantir os direitos individuais. Ao contrário, compreendo o
Estado no papei que êle vai assumindo, contcmporaneamente,
em vários países, de órgão orientador das atividades nacio"nais, dirigindo a produção, ol"ganizando o consumo, de modo
"a amortécer 'os entre-choques inevitáveis dos int('resse~ regionais ou individuais.
Essa tendência do Estado moderno, que ainda não se
cristalizou na" sua fórma definitiva, vai ensinando a todos nós
que o poder público não pode cruzar os braços diante, não
apenas da exploração da massa proletária, mas tambéITJ do
abuso do poder econÔmico do capitalista contra o pr6p1'Ío
capitalista. Essa função do Estado- que é a de coordenador
das atividades nacionais - ainda predominará, até que a
fOrça incoercível dos fatos econômicos a modifique e a encaminhe para sua posição definitiva.
E, porquê assim compreendo, é que a parte do anteprojeto qne mais atenção me mereceu, foi a destinada á ordem
econômica.
Tanto mais, Sr. Presidente. quando a manutenção da
unidade nacional que é o maior de todos os nossos problemas,
dependerá principalmente do fomento do int.ercambio econômico das diversas regiões do país e da formação daquela
coolescencia social de que fala Durkheim, e da qual se ressente o Brasil.
E, além disso, estou convencido, como já deixei bem
claro que a democracia verdadeira depende menos da pureza
em si do mecanismo eleitoral do que da organização de nossa
estrutura econômica que liberte a massa eleitoral da influência absorvente do caciquismo.
Sr. Presiden'te, resumindo minhas considerações. chego
ás seguintes conclusões:
1. O estudo conciencioso das condições ce vida das massas rurais mostra-nos a sua subordinacão econÔmica e, portanto, polftica, aos chefes municipais. Fenômeno do caciquismo. Regime feudal.
2. Dentro da doutrina democrático-liberal, que admite o
sistema representat.ivo sob a base do sufrágio universal, direto e secreto, s6 há uma solução verdadeiramente sincera: legalizar o caciquismo, restringindo as ,eleições diretas ao arobito municipal.
3. Para se alcançar, porém. a democracia verdadeira, é
preciso libertar as massas rurais da tutela dos caciques, organizando-as econOmicamente.
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4. Esta organização somente poderá ser feita pelo Estado
Nacional, suficientemente fortalecido para poder orientar a
produção e organizar o consumo, de modo a imprimir um desenvolvimento ordenado li economia nacional.
, . 5. ESfia concepção do Estado Brasileiro exige que se
adote um tipo de Federação diverso do que foi estabelecido
em 1891, ou seja o que prescreva a mais ampla descentralização administrativa e a maior centralização doutrinária. Autonomia menor, mas efetiva.
São (:ssas as conclusões a que cheguei.
E para, desde logo, ir enfraquecendo a influência do caciquismo, desãe que demandará algum tempo a organização
racional. de uma economia qne liberte a massa rural, e, ao
mosmo tempo, para atender á pressão das massas proletárias
urbanas que clámam, com a mesma violencia dos burgueses
de 1789, pela sua participação dos 6rgãos do govêrno, admito
a organização e a representação das profissões, como um dos
meios para adar~:lr nossas instituições políticas ás necessidades prementes da vida contemporanea, até que. as leis históricas da evolução social nos conduzam a formas de govêrno
definitivas e, por enquanto, imprevisiveis.
São. estas, Sr. Presidente, as considerações que desejlr.va·
fazel· no intuito de concorrer com o meu esfOrço para 'que
tenhamos uma Constituição, que seja, na verdade, a lei oruanica do Brasil.
O SR. ABELARDO MARINHO - O nobre Deputado está produzindo 11m dos melhores discursos aqui ouvidos, como, aliás,
ocorreu das vozes precedentes, mas é preciso que. V. Ex. não
se iluda no tocante á representação profissional. Se ficar,
como consta, para ser regulada em lei ordinária, redundará
apenas - permita-me usar de uma expressão vulgar - em
..tapeação"; nem originalidade terá, visto como já foi praticada em toda a parte onde se a tentou. Dou êste aparte,
para alertar V. Ex.' quanto á forma com que se pretende simular .a representação profissional.
.
O SR. DOMINGOS VELASCO - O nobre Deputado conhece muito bem as minhas idéias a respeito dessa representação. (Muito bem; muito bem. Palmas. O ortJÕ,()r é cumprime1ttadCl. )

7

o Sr. Presidente - Tem a palavra, para explicnção pessoal, o Sr. Artur Neiva..
O Sr. Artur Neiva (Para explicaçao pessoal)
Sr.
Presidente, ao tratar da emenda apresentada pele Partido
Social Democrático Baiano, relativa no problema da imigração, quero declarar que faço meus os conceitos aqui emitidos
pelo nobre Depulado pelo Ceará, o proveto colega Sr. Xavier
,de Oliveira, a propósito da brilhante justificação do Senhor
Teotônio Monteiro de Barros h(ln,rado Deputado paulisl~ am
relação aos Japoneses, Aliás, devemos notar que há uma coincidênoia feliz em relação aos pontos feridos pela emenda
da maioria da bancada baiana, que não é mais do que uma
condensação e uma concentração do .pensamento jáaqul exarado e defendido pelos paulistas, mesmo em 21, pelo preclaro
Sr. Deputado Cincin!lto Braga, tão cheio de serviços ao Bl'asil, e, em 23, pelo I pranieado Daulistl). J oã~ de Faria, que
apresentou um substitutivo ao projeto Fidélis Reis, em tornl)
do qual, de fO anos a esta parte, gravitam todas as questões
de imigração.
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Q!Iero também, ~1'. Presmnte e ilustres Congressistas,
juntar o meu protesto ao côro que se levantou aemí e fora
desta Assembléia, a prop6sito da indébita intervenção da
Liga das Nações, mais uma vez, em coisas <rJ.le dizem respeito aos nossos destinos.
<O SR. ARRUDA FALCÃO - A Liga apenas solicitou, não
impôs.
O SR. ARTUR NEIVA - A Liga solicitou mas pela terceira vez.
Recordo um fato. Estando eu em T6kio, fui procurado
por um delegado polonês !Lara dar informações a respeito
do Brasil no tocante ás sU~s condi,!jies de vida, 'salf!:fios,
clima, ere., porque a J;.,iga das Nações tinha delibe):'ado enviar ,para a. nossa pátria todos prisioneiros poloneses, feitos
durante a grande guerra pelos r.!1,ssos e que se achavaJ}1 retidos nos campos de conEentração de VIadivosíock.
O SR. VASCO DE TOLEDo - Tudo o que é de ruim e as
nações não quere;n, vem para ag~f, terra que não tem dono.
O Sa. ARRUDA FALCÃo - A Liga. das Nae5es, dessa maneira, prestaria relevantíssimo servico ao Brasil" que precisa
de braços.
O SR. TEIXEIRA LE.ITE - Não apoia;qo. Precisamos' de organização de trabalho.
O SR. ARTUR NEITA - Tem razão o meu ;prezado
amigo e ilustre Deputado. Precisamos sobret.1,ldo de organização de trabalho.
O SR. T~IXEIRA LEITE - TelJlos milhões de braços desocupados.
O SR. ARTUR NE1VA - Não precisamos tanto do braço
estrangeirQ, 'e é por isso que podemos selecioná-lo. E a p.rova
é que OCOl"J'em, ~Q nosso país, migraÇÕes in~rnas, como se
observam el!l pequena escala, do IUo Grande do Sul para.
Mato Grosso e em muito maior escala da Baía e outros Estados do norte para São Pl!ulo. e 'mais .unidllldes da Federação.
O Sa. ARRUDA FALCÃO - Is~ se dã em todll3 as nações.
O SR. ARTUR NEIVA - Sim, mas não coin êsse aspecto,
a não ser em casos de crise interna, co~orme ocorre nos
Estados UJlidos, onde há cêrca de 300.000 jóvens sem trabalho. vagabundeando pelos estados e~ntrais da grande nação.
Q SR. TEIXEIRA LEITE - O .que é preciso no Brasil, é
colonização interna.
O SR. ARTUR NEIVA - Temos o direito de celecionar,
porque não resolvemos ainda o problema dentro de casa.
Qu~ro dar, também, a minha. solidariedade ao protesto levantado aquí pf;llo nobre e operoso deputado da b-ªncada cearense, Sr. Xavie-r: de Oliveira, qUe brilhantemente documentou com os dados fornecidos pela própria Jdga das Nações,
a incapacidade dos elementos que para cá nos quex:gm I!!undar. Hoje, em um dos matutInos., -A Nação", o professor
Vageler, cientista de grand~ renome, atualmenj.e contratado
pelo Govêrno Federal, e que foi designado pelo govêrno. inglêspara resolver as questões também de transcendental importancia 'Dara nós, da esterilização dos terrenos pela açudagerp.. nas grand.~s obras hidráulicas~ de AssY.,aÍl,. no :mgito,
no Sudão, na ~es()potamia e no Irak, em expressiva entre-
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vista informa serem os homens q1,1.e nos desejam ~nviar
incapazes, iletrados, turbulentos e de tal forma indeseJ!\veis
que nem a própria Túrquia, nem a Pérsia os admitem, 12ois;
que os repelem.
Tal localização é tanto mais extranhável quanto, no Impériu Britanico, cuja área. é a do Brasil multiplicada várias
vezes, poder-se-ia perfeitamente encontrar um rincão onde
se fizesse abrigar essa gente,. que por todos os títulos não
nos convém.
.
O ·SR. LACERDA PINTO - Estão procurando o Paraná para
localizar tais elementos.
O SR. ARTUR NEIVA - Do Paraná partiu um protesto
muitô justo do meu amigo e colega de Manguinhos, o ilustre
Sr. Sousa Araujo - que conhece a zona do Irak - mostrando quão turbulentos e ·desordeiro.s são os homens que
para aquí pretendem trazer e qlle irãº pertubar a. vida pacífica e operosa dos parana~nses.
O SR. VASCO TOLEDo - Defender similhante imigração
é revelar ignorancia a resp~ito das raças do glpbo.
.
O SR. ARTUR ~IV A - Falei há ·pouco em Tokio;
depoIs no Irak; e agora a memória f.elizmente m~ sugere
o testemunho do meu colega e mestre, fJfofessof Figueiredo
Rodrigues, da bancada cearense. que há de se recordar bem
como, m fins de 1924, a Liga das Nações deliberou fossem
remetidos para o nosso país todqs os indivíduos que haviam
ficado sem a pátria, ·primItiva, em consequência das modificações operadas nos Estados Balkanicl)s.Lembro-me bem
- e os paulistas também não Se devem ter esquecido - da
triste odisséia daquela pobre gente, recusada no Rio pelas
péssÍm::.s condições de higiene em que se encontrava e des·...iada para São Paulo, onde, perco~reIldo todo o Estado pelas
várias estradas de ferro. era. im.lledida de desembarcar pelas
aulroidades estaduais, num gesto de legítima defêsa.
Isto quer dizer que a Liga das Na~ões, ).l01' fGJJ ou por
netas, está tentando transformar, positivamente, () Brasil no
mais vasto campo de concentra«5ão de inresejaveis do globo.
(Muito ben;t.)

O ,SR. VASCO DE ToLmo - Considera o Brasil como um
vasto presídio.
O SR. TEIX~IRA. LEITE - Como Portugal fazia com os
degredados.
O SR. AlUlUDA FALCÃo - Nesta questão de imigração,
temos de considerar a necessidade de povoar o pais.
O SR. TEIXEIRA LEITE - Povoar com elementos capazes.
(Muito bem.)

.

..

O -SR. ARRUDA FALCÃO - Si queremos povoar b~m, precisamos não improvizar teorias.
O SR. TEIXEIRA LEITE - Precisamos selecionar. Isto é
indispensável. (Muito bem.)
O-SR. ARRUDA FALCÃO - As teorias cláSSICas sObre imigração veem àêsde a Grécia. E o mundo cieI),tifico está volvendo ás concepções grêgas. Sabemos que elemeD!.os tidos
como indesejáveis, por serem criminc/sos. turbulentos, desor";'
deiros em sua pátria, são muita vez, ótimos para o povoamento dêsde que os motivos de paixão ficam na Patria. Assim entendia Solon.
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SR. MEDEmOS NETO - Não convém fazer a experiência.
O SR. ARRUDA FALCÃe - É demonstração hist6ri.ca.
O ,SR. 'MEDEIROS NETO - Isso é que é teoria. (Muito

bem.)

O SR. AR::rUR NEIVA - O que v~jo Sr. Deputado ArrudaFalcão, é coisa diferente.
Note-se o -seguinte: estamos impo~t~ndo gente de todas
as condições, mas evidentemente cada .vez mais desprezamos
e olvidamos os gue construiram esta Pátria. (Muito bem.)
.Percorri Lodo o l'oiordesle e o Norte, e sei até onde vai o pauperismo chinês de nossa população.
O SR. ARRUDA FALCÃO - E' probelma a resolver simultaneamente com os deroais.
O SR. ARTUR NEIVA - Em alguns gerais entre a
Baía e Goiaz não chegam nem a sal, nem o querosene. Até
êste ponto, tão longe vai o problema. Ou o resolvemos ou,
então, estamo~ .creando aquí, na Améric,!lo do Sul, pelo crescimento do mal, uma Dova Chin~. (MUtto bem).
O SR. CLEMENTE MARtANI - Os nossos conterraneos que
se transportaram para São Paulo são alí tão bons trabaihadores quanto os estrangeiros.
O SR. ARTUR NEIVA -O ato da Liga ~ tanto mais
estranhável quando sabemos que a corôa inglêsa, em cujo
Império, poderiamos repetir a imágem, - o sol não se deita,
não permite a descida em nenhum dos seus domínios da
União Sul-Africana de qualquer brasileiro viajando em terceira classe. Dou o meu testemunho pessoal. Nossos patrlcios, passageiros de terceira classe, não podem desembarcar
em nenhum ponto da costa, de CapeLown a Durban, sendo
,assim igualados aos indús, maláios, chineses e negros.
O SR. ARRUDA FALCÃO - Essa é outra questão.
O SR. ARTUR :NEIVA - Como pretendem, então,mandar para aquí os homens do Irak, inteiramente indesejaveís,
si já alguns dos seus domínios nos repudiam?
O SR. ARRUDA FALCÃO - É uma outra questão, que não
resolve aquela.
O SR. ARTUR NEIVA - Nêsse andar, podemos chegar
á segainle situação: a China está convulsionada há 1'5 anos.
O Japão, a Rússia, os Estados Unidos e a Inglaterra têm ali
grandes interesses em jogo. Nesse caso, poderão resolver o
problema, como o do comunismo, na província de Fu-ki-en,
fazendo transportar para aquí todos os habitantes.
SI'. Presidente, meus Senhores: seria inútil relembrar
que no Brasil não pode haver qualqueI' pI'econceito de raça.
Seria, mesmo ridfculoquem quisesse levantar tal questão.
(Apoiados). Procedemos de ama pequena nação, que foi o
maioI' campo de experiência e de fusão de raças no Universo.
S6 o oceano poude limitar as ondas das invasões germanicas
que se sucederam. Mais tarde, o pequeno Portugal viu-se
invadido pelos árabes, durante séculos, e uma grande inje'ção de sangue judeu alí foi feita, o que, no meu modo de
entender, foi de grande utilidade.
.
Já em 1432, vinte anos apenas depois da fundação da
Escola de Sagres, Portugal recebia os primeiros carregamentos de africanos trazidos pOI' Gil Eanes, e estes a tal ponto
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cresceram que, em 1'510, na pequena Lisboa de então, exIstiam mais de f{l mil. Em Évora, os africanos eram em maior
número do que os brancos.
Iniciada a epopéia dos descobrimentos era tão comum o
tráfico de negros e a sua escravização que na própria frota
do descobridor do nosso pais já existiam tripulantes africy.nos. Entretanto, os primeiros especialmente importados foram colocados em Pernambuco, em 1531, no norte, e, em
1537, na Capitania de São Vicente" em São Paulo.
O SR, ARRUDA FALCÃO' - E V. Ex. não se esqueça do
contingente dos mouros em Portugal, e estará fazendo o elogio do imigrante de todas as procedências.
O SR. ARTUR NEIVA - Já me referi aos mouros,
quando citei as invasões arábes, pois estes s6 invadiram a
península ibérica depois de fundidos com os habitantes do
norte da África. Estou, agora, dizendo o seguinte: devido
ao fato de Portugal ter sido o maior cadinho da fusão de
raças, não podemos absolutamente ter aqui preconceitos de
raça, o que. seria profundamente ridículo.
O SR. !,fEDEIROS NETO - Está bem claro o pensamento
do orador.
O SR. ARTUR NEIVA - Quero escoimar de tal suspeita' qualquer acusação, que quisessem fazer nêsteparticular, á emenda ..•
O SR. MEDEIROS NETO -'- Que não descansa em preconceitos de raça.
O SR. ARTUR NEIVA - ... porque procuramos, resolver o problema de maneira mais inteligente e humana do
que os Est:ldos Unidos. Esses elementos aquí vieram da
'zona que se estende do Senegal á Angola, numa média de
50 a 60 mil por ano, durante a fase mais int~nsa do tráfico,
iniciada em meiados do século XVII. Segundo Rocha Pombo,
do século XVI até meiado do século XIX, mesmo depois do
bill Aberdeen, o número de negros entrados no Brasil chegou a atingir o total de 15 milhões,' em três séculos.
O SR. ARRUDA F.o\LCÃO - Todo (; trabalho no Brasil não
contou com outros braços,'sinão o braço do negro.
O SR. MEDEIROS NETO Ninguem está condenando o
'preto. (Muito bem.)
O SR. ARTUR NEIVA - Ninguem o contesta. Eu poderia fazer a apologia do pr:eto, como sempre fiz. Escrevi,
uma vez, que aos pretos devemos a incorporação do Brasil
á civilização universal.
A princípio,' condensaram-se os pretos na Baía e em
Pernambuco; em meiados do século XVII, no Rio, indo depois
para Minas, São Paulo e Estados sulinos. Para cá vieram os
negros na proporção de mais de 50 povos, raças, sub-raças OU
tribus diferentes, que se fundiram com as nossas illumerá"veis tribus indígenas, algumas tão afastadas entre si quanto
os saxões dos laLinos e os alemães dos sIavos . Em conse"quência dos mnles, e torturas da escravidão, e das persegui'cõessofridas, criaram-se os quilombos, onde se concentravam
os ncgr'os fugidos, que Se internaram mais e mais no pais, a
ponto da Dra. Snethlage, eminente naturalista e grande conhecedora da região amazônica, dizer-me que, para ela, não
havia tribu de índio que não se tivesse mesclado com o sangue negro.
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Isso foi demonstrado brilhantemente, de maniera inesperada, pelo grande bandeirante contemporaneo General Rondon, que, ao descobrir, em terras desconhecida.s, os Nhambiquaras, fê-los estudar pelo meu ilustre colega e amigo,
Sr. Roquete Pinto, Em trabalho memorável, onde se verificou que uma tribu desconhecida, em zona ignorada, tinha
tido contato com os negros, como se verifica sobretudo por
alguns dos seus caracteres étnicos e pelas construções tipicamente africanas.
Quero mostar, com isso, qUe não é possível, sem injúria, dizer que a emenda apresentada pela maioria da bancada
baiana, está eivada de qualquer preconceito de raça.
Ora, n6s que resolvemos o problema, no meu modo de
,entendel' humanamente, inteligentemente, porque fundimos
na raÇa os índios e os pretos de todas as procedencias, conseguindo, com estes elementos, mau grado o desejo íntimo
da corõa porLuguêsa, que tinha abandonado Pernambuco aos
holandeses de manter a unidade do Brasil. O nobre Deputado
Arruda Falcão, pernambucano que é, deve concordar em que
mantivemos a unidade da Pátria a contragosto de Portugal.
O SR. ARRUDA. FALCÃO - Permita-me V. Ex. outro aparte? Essa foi a grandiosa obra da igreja católica. A unidade
do Brasil e devida ao padre, que correu, pressuroso, de um
extremo a outro do território, para defender contra o estrangeiro protestante o crente católico, que era o habitante .
do Brasil.
O SR. ZOROASTRQ GOUVEIA - A unificação do Brasil,
como a de todas as pátrias, é função da eC<!nomia. Foram,
em geral, os desbravadores, á procura de riquesa e tentanáo
escravizar o indio, que fiseram a unificação do país.
O SR. ARTUR NEIVA - Em grande parte tem razão
o nobre Deputado por São Paulo. Respondendo, agora, ao
aparte do nobre representante de Pernambuco, devo declarar
que creio na fôrça aglutinadora da igreja católica, e já o
fiz publicamente, em artigo divulgado pela imprensa de
São Paulo, o que é uma documentação cheia da isenção, nêste
particular, porque não sou católiC<!o
O SR. AJu\UDA FALCÃO - Augusto Corote não era católico. falou como soqiõlogo, proclamando a influência social da religião.
O SR. ARTUR NEIVA - Tambem não sou positivista.
O SR. MEDEIROS NETO - V. Ex:. reconheCe a obra do
católicismo.
O SR. ARTUR NEIVA - Tanto reconheco e prestigio
que fiz, de público, pelas colunas do "O Estado de S. Paulo",
um apêlo ao bispo D. Pimenta, de Mariana, atacando os protestantes e positivistas, com a preocupação única de manter
a unidade da Pátria.
O SR. ARRUDA FALeÃo - Então, V. Ex:. está de ac6rdo
comigo.
O SR. ARTUR NEIVA- Os norte-americanos, Senhor
Presidente, enveredaram por outro caminho e não se fundiram com os pretos. Em 1847, ainda longe àa Guerra de
Seccessão, trataram de ver si podiam \:sco::.r a massa dos ne- .
gros para fóra dos seus domínios, e criaram a Libéria, cujos
resultados foram desastrosos. Ficou uma nalião, mas os ho.mens que eles procuraram eliminar permaneceram nos Estados Unidos.
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Com o espírito de tanecidade, que é característico do
yankee, recomeçaram eles a campanha. Recordo-me que, de
uma feita, ainda nos bancos acaaêmicos ,escrevi um artigo
par~ a "Imprensa", de Alcino Guanabara, denunciando o
.desejo dos norte-americanos de mandarem colonizar o Brasil
por intermédio dos seus pretos.
. Em 1912, foudou-se uma companhia, em Nova Orleans,
-afim de colonizar o Brasil.. Naquela época, os Estados Unidos
absorviam mais de um milhão de imigrantes dos outros
países.
Nessa época, faço uma excursão pelo interior do Brasil,
e, com surpreza, vou deparar, em São Raimundo Nonato, no
'Piauí, com uma empresa inglêsa trabalhando com centenas
e centenas de barbadianos, a plantar malldi6ca e a tratar de
borracha. Quer isto dizer que a preocupação dessa gente é
sempre desprezar o mísero braço nacional, tão heróico e tão
'valoroso. (Muito bem).
Em 1916, organizaram o extraordinário film "The birth
of a Nation", que vi em Buenos Aires, não exibido no Brasil
e proibido mais tarde em França por Poincaré, porque era
uma película organizada para explicar, sinão justificar, o
ódio qu~ o branco norte-americano vota ao negro, assunto
de que aliás tratei pela imprensa.
Em '19200, há rumores de uma nova tentativa de coloni~zação em Mato Grosso pelos Estados Unidos, e creio
que
esta deu origem ao projeto Cincinato Braga-Andrade Bezerra, consequente a uma carta escrita pelo prant~do Oliveira
Lima, .segundo informações do ilustre Sr. Hélio Lobo, então
Consul em Nova York.
Suscitou-se uma grande campanha, as opiniôes bi-partiram-ãe e eu me recordo de um nome que pronuncio com
grande vene.-ação, embora esteja em campo inteiramente
'oposto, o Sr. Teixeira Mendes, alma de São Francisco de Assis, que escreveu um trabalho memorável, desejando que
'para aquí viessem os pretos.
. . Contra êle se levantou o Sr. Afranio Peixoto, em uma
'luminosa carta, in~erta no trabalho em separado do preclaro
Sr:-Fidélis Reis, achando o problema de tal gravidade que
entendia ser necessário a Nação se pôr em armas, caso nêle
se insistisse.
.
Como jurista julgando que a Constituição não permitia
restringir a imigração, manifestou-se favorável á entrada
'desses pretos o grande jurisconsulto Sr. Clóvis Beviláqua,
'dizendo que a prOibição embora constitucional era injusta.
Daí o meu interesse em que se cogitasse da questão,
porque já foi levantada por autoridade eminente, a impos,sibilidade de _se impedir a imigração indesejável, por não
o consentir a Carta Magna de 1891, conforme declaração do
preclaro jurista Sr. Levi Carro.eiro, em aparte ao nobre
Deputado Teotônio Monteiro de Barros.
O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Há poucos dias, ant~ de
me ocupar do assunto, o diretor do Povoamento do Solo,
Sr. Dulfe Pinheiro Machado, fez-me idêntica observação, de·clarando que, diante da Constituição atual, não tinha meios
de impedir essa imigração.
O SR. ARTUR NEIVA - Muito grato pelo aparte da
V. Ex.
O Sft. TEIXEIRA LEITE - De modo que a providência
consubstanciada na emenda é muito oportuna.
I
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o SR. ARTUR NEIVA - Contra essa medida, levantaram-se na Capital Federal, querendo impedir que houvesse
a imigração de gente preta para o Brasil, justamente os mais
interessados, ....:. a Associação dos Homens de Côr, - que se
colocou ao lado d' A Noite, jornal que denunciou a pretensão
da nova companhia.
O SR. MEDEIROS NETO - V. Ex'. me permite um aparle
esclarecedor Tanto é indispensável prever, na Constituição.
essa matéria quanto é certo que, no regime em vigor até
agora, era impossível proibir, diant.e do texto conslitucional,
a imigração de elementos indesejáveis, pois, em tempo de
paz, é livre a entrada e saída de pessoas, com seus bens, no
território nacional. Na Constituicão está expressa essa liberdade e, para admitirmos uma corrente contrária, é preciso estabelecê-lo também expressamente, sob pena de ná0
podermos fazer a profbicão, quando necessária. (Muito bem.)
O SR. ARTUR NEIVA -De repente o cenário se transmuta. Acha-se aqui presente um prezadissfmo amigo e eminente brasileiro, o Sr. Sampaio Correia, que, ao vir de Ha'vana, em 1928, prenunciou - e em entrevista aos jornais
chegou a deixar transparecê-la - a tremenda cristl em qU9
hoje se lebate Cuba.
.
Cuba tem a mesma origem étnica que o Brasil, ou quasi
a mesma, pois seus habitantes descendem do espanhol, do
'bugre e do negro africano, além do enxerto de sangueasiá'tico, feito sobretudo entre 185() e 1874, quando entraram
cérca de 140.000 chineses em Cuba.
Não se conhec~a, aH, como no Brasil, preconceito racial. Depois de desencadeada, porém, a crise econômica, em
'menos de dez anos, surgiu essa luta de raça, complicada
'ainda pela adesão rápida dos negros ao credo marxista, segundo depoimento de Herring, no "Current History", de
Novembro de 19:33.
. Foi para impedir tal fatalidade que me lembrei de apre'sentar a emenda. Aliás, tratei disto e!ll 1921, num trecho
que pediria permissão para lêr:
.
"Em 1921, o signatário, no segundo a,rtigo publicado no
"Estado de São Paulo", sob o titulo "Presente de Negros",
'3 propósito de uma nova tentativa de organização de uma
empresa colonizadora do Bra~il, funda(]a nos Estados Unidos,
estuda o problema, mostrando que assim se fundou a Libéria,
republica africana que teve sua origem nOs esforços de
várias sociedades de colonizacão norte-americanas e euro-péias,até que se transformou em repúblicas em Julho da
.1847, e assim se exprimia: "Cada qual resolve seu problema
como entende. Nós pensamos ter encontrado a melhor so'!ução. No Brasil nunca houve preconceitos de raca. Os Es,tados Unidos tomaram medidas drásticas contra os bolchevistas russos que lá se encontravam. afim áe garantir a
tranquilidade de seu povo. O senso comum está a nos indicar que devemos evitar, a todo Q .transe, êsse imprudente
desafio a futuras e inevitáveis tempestades domésticas quo:
pareciam estar definitivamente afastadas.
Caso sejam suscitadas pela presença de uma fôrça cat.alítica, como seria a vinda de um núcleo de pretos hipersaturados de ódio contra o branco, quem, com segurança, poderá
,prever o curso dos acontecimentos futuros? Sei que o papel
de Cassandra não é simpático; pouco, porém, nos importa
si temos a conv:iccão de que estamos cogitando de altos interesses naÔonaes."
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o SR. LACERDA PINTO - Essa foi sempre a preocupação
dcV.Ex.
O Sft. EDGARD SANCHES - É uma verdade.
O SR. ARTUR NEIVA - Nestas condições, ainda estou
coerente com a idéia e com a preocupação que desde o tempo de moco me absorve.
O SR. TEIXEIRA LEITE --:- Não se trata de improvisação.
O SR. AR'rUR NEIVA - Ora, há um livro recente de
Araquistain, dando informações a respeito da situação da
joven república e mostrand() como os aJ1lericanos, afim de
reduzirem os salários, pois Cuba Linha atingido o mais alto
padrão de vida conhecido, começaram a importar negros de
Barbados, Martinica, Jamaica, Guianase do Haitf.
É necessario lembrar-se que os pretos
haitian<>s têm
positivamente grande ódio ao branco. Eies roohassaram as
forças de Rochambeau. general de Napoleão, compostas de
23.000 homens, e áepois disso. chacinaram todos os brancos
da. Ilha. com exceção dos médicos, sacerdotes e artífices.
Foi êsse braço, que, na proporção de mais de 20~OOO por
aeo. os norte-americanos introduziram em Cuba. Houv~ 4
haixa nos salários. Ver.ificou-se a derrocada econômica de
orígem recente. E. em dois números. os de Outubro e Nov€,mbro de 1933, a "Current History", estuda a situaçao
'cubana, que ach:i inteiramente perdida, debatendo-se seu
govêrno numa anarquia crónica e progressiva completamente incolúvel.
O Sa. TElXEIRA LEITE - É um exemplo para o Brasil.
O SR. ARTUR NEY\,A - E, coisa que não tinha. sido
vista: suscitou-se um conflito de raças, que o cubano desconhecia.
Outro p<lnto que aborda a emenda apresenLaàa pela
bancada baiana, em sua maioria, é a questão dos' asiáticos.
O SR. ARLINDO LEONI - V. Ex. está produzindo advertência altamente patriótica.
O SR. ARTUR NEIVA - Obrigado pelo seu conceito.
O SR. TEIXEIRA LEITE - V. Ex. está proferindo uma
grande oracão.
O SR. ARTUR NEIVA - Muito grato pela generosidade
de V. Ex. Continuando, porém, verificámos que os chinêses
foram os primeiros asiáticos a entrar para o continente
americano. Depois de algum tempo, surgiram certas dificuldades na America do Norte. Aliás, os yankees são trabalhados por pr~onceitos que desconhecemos. Mas, em 1876,
o govêrno imperial brasileiro linha sua. atenção despertada
psra c problema pela primeira advertência aparecida no excelente trabalho, de Nicolau Moreira, membro da Comissão
Brasileira na Exposição Internacional de F.iladélfia de
1876, mostrando os inconvenientes de mandar buscar chinêses para .0 Brasil.
.
Em 18-79, Salvador de Medon~a, nosso agenie diplomático nos Estados UniJos, protestou, fartamente documentado,
contra qualquer possibilidade da introdução de chinêses e
hidús no BI"asil, os quais já inham entr&90 nas Guianase
nas Antilhas, onde morreram como moscas. Esta. obra foi
julgada de tal importancia que foi mandada publicar pelo
6ntão Presidente do Conselho de Ministros, o notável estaãista Conselheiro Sinimbú.
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o Sa. SAMPAIO Coaa1l:A - Os hindús já estão na Venezuela .
. ' O SR. ARTUR NEIVA - Agradecido pelo aparte. Ora,
no Brasil, o Visconde de Taunay, em trabalhos pela imprensa e em opusculos publ,icados, protestou contra êsse perigo.
Taunay era uma grande autoridade em matéria de imigraCão. No país, s6 se levantou uma voz, generosa, culta, a de
uni homem de caráter e de bondade, André Rebouças, que
·pediu se permitisse a entrada aos chineses, afim de que fossem mitigados os sofrimentos dos pretos escravizados.
Em 1918, em São Paulo, houve um "rush", querendo-se
a imigração ~indú, a todo transe, para resolver o problema
dn falta de braços na lavoura caféeira. E aquí está presente
o meu amigo, ilus(re Deputado da ban'Cadapaulista, Sr. Oscar Rodrigues Alves, naquêle tempo Secretário do Interior
0(' São Paulo, sob cuja direção eu trabalhava. S. Ex. determinou que me ocupasse do assunto, quando instalámos e
ir.nugurámos o Instituto de Medicamentos Oficiais de Butanlan. Estudei a matéria e protestei vibrantemente contra
a pretendida imigração, tanto mais quanto conhecera na Argentina, na província de Jujuí, em Ledesma, o trabalhador
hindú, in~ficiente, incapaz, cheio de doenças. Apresentei
farta documentação, e talvez as minhas palavras tivessem
tido algum éco no grande Estado de São Paulo.
Os japoneses entraram na California, em 1876, e lentamente foram crescendo de número, atingindo, s6menle em
1907, a cifra de 30.{}OO. E 30.00 japonêses, Srs. Constituintes, para Nitobé, notável autoridade nipÕ~ica, é número qne
p6de causar ansiedade, si porventura estiver concentrado
num s6 local.
Em 1899, começaram a emigrar para outros países da
Am~rjca; deSC&m para o México, vão para o Perú, atingindo
posteriormente, o Chile e a Argentina. Em 1908, em Julho.
~nLra a primeira leva de japonêses no porto de Santos e aqui
está presente o querido amigo e eminente brasileiro Senhor
Sampaio Correia, sob cujas ordens eu então trabalhava na
Noroeste. Dirigindo o serviço de profiláxia contra a malália pude pe..feitamente verificar em que condições tinham
chegado Os japon~ses e cotejar sua capacidade de trabalho,
de resistência e· sua eficiência, comparadas com as do nosso
humilde e desprezado jeca. (Muito bem.)
O SR. SAMPAIO CORRU - Tem organização completa.
Um dos trabalhadores de enxada escrevia até correntemente
o inglês.
UM SR. DEPUTADO - O perigo da imigração japones3.
está justamente na grande capacidade da raça.
O SR. AR't'UR NEIVA - O perigo do japonês está não
na questão da superioridade ou inferioridade da raça - pois
não tenho êsse preconceito - mas na superioridade de organização. Os nipões são o milagre da organização e n6s \)
prodígio da desorganização.
O SR. LEA~DRO PINHEIRO - É preciso notar que o japQ...
nês, nessas organizações, vem se acomodando completamente ao modo de viver brasileiro. No Pará, por exemplo,
onde temos. atualmente japoneses, está adaptado de modo absoluto quanto á rel'igião e ao ensino, principalmente. E hoje.
já se estão casando japoneses COm brasileiras.
O SR. ARTUR NEIVA - V. Ex. permitirá que eu dissinta nesse particular.
VOLu.:ME VII

22
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o SR. MEDEIROS NETO - O depoimento do ilustre Deputado pelo Pará é valioso, ~mbora em contradição com todas
as observações até aquí feitas em outros pontos do país.
Justamente o japonlls é o que menos se adapta, o que menos
se deixa absol'Vel'.
O SR. XAVIER DF. OLIVEIRA - Adapta-se, sim; mas, não
se absorve.
O SR. SAMPAIO CORRÊA - V. Ex. fez, ainda há pouco,
uma referência imerecida, ao meu nome ...
O Sn.. ARTUR NEIVA
Inteiramente justa. (Apoilldos .)
O SR. SAMPAIO CORRtA
.,. referência que sincera~
mente agradeço. Mas, apelando para as minhas re00rdacões,
po::s~o contar o seguinte fato, aliás, não ignorado por Vossa
Ex., e que evidencia a alta capacidade de organização do
povo japonês. Um dos trabalhadores - trabalhador de picarela. - recebido por mim nas obras de construção da E!!Lrada de Ferro Noroeste do Brasil, eu encontrei, dois anos
após, negociante na rua dos Ourives, Desta Capital. Em seguida, o vi, com admiracão ser o orador oficial, que falava
em nome do govêrno japonês, na inauguração do pavilhão
japonês,. na Exposicão Internacional de 1922, realizada nesta
Capital; e, mais tarde, tive a surpresa de vêr que o meu
ant.igo trabalhador era Deputado da Diéta Japonêsa! (Sensação.)
O SR. MEDEIROS XETO - E, com certeza, casado com japonesa, com filhos japoneses e compietamente separado da
sociedade brasileira.
.
O 8ft. ARTUR l'l"EIVA - O nobre Deputado Sr. Leandro
Pinheiro citou o caso do Pará. Recoroo-lIle que, em 1929,
houve uma concessão, feit.a pelo govêrno paraense, de cerca
de um milhão de ~ect.ares a uma emprêsa japone~a de colonização. S. Ex. tambem se referiu á capacidade de se transformarem eles em católicos. Vou, a pl'opósito, lêr depoimento importante.
Todo mundo sabe como era católico Oliveira Lima: todo
o mundo sabc como conhecia o Jopão. Pois bem: si o nobre colega lêr um dos seus capítulos sÔbre êste assunto,. que
começa á pábina 37 de seu livro, há de vel'Íficar que, como
Labroue, confirma esta tése: o japonês aceita todas as religiões. Citou o caso do indiv-íduo seI.' católico para poder
aprender inglês; citou o caso observado por Labroue: em
países maõmetanos, é maômelano; em países protestantes, é
protestante; e, quando aparece o livre pensador, sOl'ri e lhe
abre 05 braços ...
Nos EstadosUnidos, foram protestantes; em São Paulo,
em massa, estão se transformando em católicos.
O SR. CLEMENTE MARIANI - Napoleão era maômetano
no Egíto e Católico em Franca.
O SR. ARTUR NEIVA - Muito agradeco a V. Ex. seu
valioso concurso.
Notai bem: é Oliveira Lima, pr<)fessor de uma umversidade católica nos Estados Unidos, dos brasileiros e mais
. amigo ao Japão, nm dos seus maiores admiradores, que protesta, taxando os japoneses' de insinceros em matéria de con.v,ersão religiosa. Encontrava-me em Tokio, em 1920, quan-
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do se reuniu o primeiro Congresso dos SundaV SchoOls, a
que assisti e tenho guardado - nunca supúz que viesse ist'o
á baila - um número do "Japan Advertiser".
Historiando o progresso do cristianismo no Japão, êsse
importante órgão conta todo o espirito de sacrifício de muitos que se tornaram católicos em consequência da grande
obra de proselitismo realizada por São Francisco Xavier e
o heroismo dos que, perseguidos, foram trucidados aos milhares.
Pois bem; após isto, depois de abertos, pela ponta da
espada do commodoTo Perry, os portos japoneses, em 80 anos
de trabalho consecutivo, missionários de todos Os crédos,
dezenas de milheiros de protestantes, milhares de padres católicos, centenas de ortodóxos russos - não conseguiram a
conversão nem de 100 mil japoneses.
O SR. TEIXEIRA LEITE - É coisa muito significativa.
O SR. ARTÚR NEIVA - Obrigádo. Um dos homens
que, em São Paulo, sempre admirei foi Carlos Botelho. Recordo-me, ainda, quando menino, ter visto na corografia nacional, uma zona de São Paulo, como terra desconhecida.
E Carlos Botelho, que deixou um sulco luminoso naquêle
Estado, em virtude de suas iniciativas administrativas, que
mandou desbravar o noroeste, Carlos Botelho, entre seus
grandes erros ..:.- basta ser humano para que isto ocorra tem o da introdução da imigração japonêsa no "Brasil, a qual
levantou imediatos protestos de muitos e até uma campanha muito séria por parte de Luiz Pereira Barreto.
Eu, portanto, at'sisti á genese da imigração japonêsa no
Brasil: 780 em 1908. E agora pergunto: a que número atinge hoje? Ninguem sabe responder.
A emenda da bancada baiana diz que se aproxima de
duzentos mil; está próxima da verdade. Oficialmente, na
publicação da Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha, "Introdu~ào .
dos imigrantes japoneses no Brasil e seu órgão instrutivo"',
á pag. 11, constam 111.742 pessoas, afóra 363 destinadas ao
Estado do Rio (o exemplar que possúo está posto em dia
e me foi enviado pelo meu amigo DI'. Shiratori, diretor da
companhia, até Dezembro de 1932). Mas o professor Bruno
Lobo, ne; seu livro, "De Japonês a Brasileiro"', !Íiz que seriam, á pago 174, 100.696; mais adiante, na pagina 11
116.279 na pago 106, já dá a existência de mais ou menos
150 mil, incluindo os descenljentes, que êle, portanto, considera japoneses.
E como regisla 150 mil, tenho que aceitar essa teoria,
que fica mai~ próxima da defendida 'pela emenda baiana,
O livro foi publicado em 32, e como os japoneses estão entrando na proporcão de mais de 20 mil por ano, pelas
informacões fornecidas pelo meu prezado amigo Sr. Noda,
ao Deputado aqui presente, Sr. Teixeira Leite, que a recebeu do Sr. Alcides Bezerra, Diretor do Arquivo Nacional,
temos que 150 mil, mais 20 mil e mais a média de dois mil
por mês, vamos a caminho dos 200 mil, como afirma a emenda baiana.
Num livro do professor Bruno Lobo encontra-se exarado o argumento de Roquette Pinto, de que se não deve ter
pr&vencão contra os japoneses, porquê eles obedecem ás leis
e aqui chegam em condições de sanidade tais que podem
causar inveja ás co!onias mais adiantadas.
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Isso é falso. A informação não é verdadeira, a não ser
talvez presentemente.
O SR. Ca:RISTÓVÃO BARCELLOS - Antes de vir, passam
por um exame criterioso, no Japão.
O SR. ARTUR. N:IDIVA - Acha-se aqui o DI'. Oscar Rodrigues Al'Ves, o qual poderá confirmar que, quanílo trabalhei sob os suas ordens, como diretor do Serviço Sanitário,
Os japonêses começaram a chegar em condições tais d~ abandono que houve necessidade de se pedir providências ao
Govêrno Federal, p01'Quê alguns dos Marús que aportavam
a Santos. eram verdadeiros hospitaes flutuantes.
O SR. TEOTÔNIO MONTEmo DE BARROS - E a prova disso
era a presenca dos schistosomas entre os japonêses.
O SR. ARTUR NEIVA - Justamente.
Nessa ocasião, S. Ex. elaborava o Código Sanitário do
Estado de São Paulo, e, pela primeira vez, em consequên~ia
das más condições em que chegavam os japl)nêses, houve
necessidaíle de se incluir na lei a palavra "indesejavel", neologismo contra o qual protestou a inteligência brilhante e
culta do 6enador Piza, que naquela época fazia oposição ao
govêrno. Isso, para atender aos interêsses paulistas, defendendo-os das lévas de' japonêses, os quais, entretanto,. hoj~
chegam em condições favoraveis.
O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - Referia-me, justamente,
ao momento atual, no aparte de á pouco.
O Sn. ARTUR NEIVA - O que Lambem ocasionou as
medidas tomadas pelo Serviço Sanitário <ie Gão Paulo, quando dirigia a Secretarfa do Interior o DI'. Rodrigues Alves,
foi, eu me recordo, naquela época, o clamor vindo das fazendas pela alta letalidade dos japonêses, que não sabiam
siquer se defender dá· malária, das endêmias ali reinantes,
das parasitóses, algumas trazidas por êles. E a situação se
agravou de tal maneira. que os japonêses, com a alta compreensão que possúem em virtude do seu espírito de orga:nização, mandaram buscar no Japão um dos mais eminentes
.ciêntistas, o professor Miyajima, chefe do serviço do Instituto de Kitasato, o qual foi a São aulo, visitou as colônias,
examinou-as e foi quem iniciou, no Estado, o acllrdo a que
se referiu ') Sr. Monteiro de Barros, em relação ao reconhecimento dos médicos.
O Serviço Sanitario permitiu, se me não engano, que
o DI'. Kitajima, profissional distinto, ficasse trabathando
em Iguape; e o segundo médico reconhecido foi justamente
o citado pelo ilustre e nobre Deputado paulista, Sr. Morais
Andrade - Dl'. Takaoca.
Depois, fizemos concessões para recebimento de mais
alguns médicos, de farmaceuticos, parteiras e dentistas. Só
houve recusa para os veterinários, o que era explicável.
10 SR. RODRIGUES ALVES '3im, porquê, servindo .3
diferença de linguagem de pretexto para a introdução de
profissionais, não havia motivo para a importação de veterinários por prescindirem do vernáculo os animais ...
(Risos. )
O ,sR. ARTUR NEIV!,- - Pois bem, com o espírito de. organização que possúem, realizarll.m os japonêses uma obra
memorável, modificaram os "Marús", portadores mensais
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dos seus emigrantes; c, de f Mo, devido a essa exigência, OS
ja,ponêscs chegam, hoje, ém condições de perfeita higidês.
,Quanto ao respeito â lei, é tambem inezato.
Ha poucos dias ouvi do meu sábio mestre, professor
Miguel Couto, 3. narração do episódio ocorrido em Mato
Grosso, quando o comandante Eduardo Gomes <1esejava instalar um "hangar" em terras japonêsas, o que foi repelido
por serem terras do Imperador! Só depois de algumas negociações ...
O SR. CRISTÓVÃO BARCELOS - Mas há outros terrenos
de "aterrissage" para aviões em colonias japonêsas.
O SR. ARTUR NEIVA Encontrei no ",Problêma 1m1grat6rio e seus aspeto3 étnico!", de Fide1ísReis e João de
Faria, um documento a.inda não citado do atual presidente da .sociedade Rural, de São Paulo, DI.'. Sampaio Vidal,
a propósito dos colonos, em que diz:
.
"Fiz um inquérito entre os meus colonos japoneses
e constatei que êles regístavam os nascimentos dos filhos
no Registo Civil e remetiam as certidões ao consul ... "
O SR. AR.R.UDA FALCÃO - O mesmo fazem, por exemplo, os inglêses.
O SR. AlRTUR NEIVA - " ... Os paulistas preferem
ver seus cafésais com farta de colonos a ír contra os interesses do pais."
Os japonêses trouxeram três doenças novas para o
país: um Parauominus, o Schistosomum Japonicum e um
Trichostronglllus, al~m de outras que não se poderão adaptar aqui, porquê têm o ciclõ evolutivo no peixe, que êles
comem crú.
Em 1929, o lúcido espírito de Azevedo Amaral apresentou uma t.ésP. a respeito da eugenía da imigração, tése
farf.a.mente discutida, pois o probltma é uma questão aberlã na ciência, e que foi rejeitada pôr oito vótos.
O nóbre Deputado Xavier de Oliveira leu, noutro dia,
uma carta do Dl'. Renato Kehl, o melhor conhecedor dessas coisas no Pais, porquê se dedica, há mais de 20 anos, a
essa especialidade, prestigiando a emenda apresentada pel)
preclaro coléga Dl'. Monteiro de Barros.
Pois bem, há um inquMito que vem no livro do profp.ssor Bruno Lobo, qUe em primeira mão foi publicado
no. "Arquivo do Museu Nacional" pelo emérito cientista
Roquette Pinto, meu prezado amigo. E' um inquérito de
Porleus Babcock, em Hawaí; e dêsse inquérito antropopsicologico resulta que o japonês fica em primeiro lugar
entre as raças habitantes daoquêle arquipélago; e o português que construiu e manteve toda unida essa Pátria, só
fica acima do preto porto-riquenho.
13inceramenle, a ciência, que, na àifinição de Raul
Pompeia, é por vezes um pêndulo que vaie volta, p6de
perfeitamente voltar neste caso. E eu prefiro, neste partúmlar, ficar com os portuguêses a ligar-me aos japonêses
que aqui se enoquistam e não serão assimilados. (Muito
bem.)

\Existe uma peauena bibliografia nacional, d~sles últimos anos, favorável aos janonêses: do Sr. Henrique
Baiana, publicado eOl fins do ano pl:lssado, alí:ás bom livro
e de alguem que conhece o Japão; do· Sr. 'Waldyr Niemeyer, em duas edições; do Sr. J':lestor Ascoli, que quando
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Deputado pelo Estado do Rio, apresentou projecto fixando o japonês na 'baixada fluminense; um livro do Dl'. Oliveira
Botelho, muito sincero êste, porquê era o parecer dado s6bre o ::iubstituLivo ao projéto João de Faria. Visitou êle a
colonia ,do Registo, e voltou de lá encantado. Nessa obra
há, porém, um êrro 'profundo, porquê chega a dizer que
oS japonêses são nossos antepassados.
Não vou discutir aqui a origem dos ameríndios. No
estado atual da ciência, vieram da Asia, mas os japonêses
não são uma raça púra. Os ainos que são brancos, os moüg6es, os coreanos, e os negróides da Polinésia formaram o
.Japão. Os ai'nos, como podemos vêr, hoje, pela toponimia,
ábrangiam todo o território. Eram os senhores da terra.
Os japonêses fundiram-se como êsses póvos: isolaram-se
e fixaram-se. Naóa têm.de nossos ancestrais.
Agól'a, do ponto de vista antopo-estética, l,)ositivamente, o japonês não nos serve. Ninguem me convencerá
que sejam Adonis ou Dianas caçadoras ...
O SR. ARRUDA FALCÃO - Nêsse ponto, V. Ex. está em
oposicão a OlIveira Lima, que dizia ser o Japão um sorriso da naLurêza e a japonêsa um sorriso vivo do Japão.
O '3R. ARTUR NEIVA - Meu caro amigo, quem viaja
verifica duas coisas: em \..oda a parte há naturesa. em toda
a parte há mulheres bonitas ...
Temos, ainda, a opinião muito sincera de um homem
que, durante 50 anos, dirigiu êste pais, com a maior magnanimidade. Pedro II, ao sentir a ameaça da imigração
asiaticaJ escreveu, conforme se encontra no livro acima citado, da autoría dos illustres Srs. Fidelis Reis e João de
Faria:
"OpOr-me-ei sempre ás tentativas àessa órdem, porqué
estou certo que a influência étnica dêsses póvos virá aqui
agravar ainda mais o asPE:to hetereogeneo da nossa gente."
Queremos um tipo mais alto, e tanto o almejamos que
o eminente professor Roquette Pinto, em estudo a propósito
das fichas do Dl'. Lobo, demonstrou tipos diferentes no
Nórte, no Centro e no Sul do pais. E' a nossa aspiração:
mais robustez, mais altura, buscando o tipo que melhor
nos sirva - o das raças mediterraneas, como dizia o ilustre Deputado, Sr. Teolônio Monteiro de Barros.
IA minha admiração pelo Japão é imensa. Tenho naquêle país, numerosos amigos, e lhes sou grandemente reconhecido pela hospitalidade que me dispensaram quando
la estive. Aqui igualmente, cultivo a amizade de muitos
dêles. Não fosse a oportunidade a mim oferecida de representaI' meu torrão natal na Assembléia encarregada de
elaborar a nova carta mágna de meu pais eu não teria nunca pronunciado nem oito de público com tal sinceridade e
franquêsa, minha opinião inLíma a respeito do problema
imigratório do qual depende, em tão larga escala, a felicidade futura de meu estremecido Brasil. Mas foi um ditame, um imperativo da minha conciência. (Muito bem.
Apoiados) .

O SR. CLEMENTE MARIANI - ,Por um dever patriótico.
SR. ARTUR :NEIVA - São tão admiráveis, sobretudo em contraste com o Brasil, que basta narrar um fálo.
Ao yoHar de N.agasaki, saboreava eu o último livro referente ao Japão, que tinha levado do Brasil, qnando o desÚ
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tino sempre caprichoso, me trouxe a Ceilão, onde, por
coincidência, li uma pagina de Custodío de Melo, autor de
um livro sobre a derradeira viagem de circumnavegaçãodo "Barroso", nos tempos em que ainda tinhamos
Marinha. Dizia êle: "'Encontrei em Nagazakí um arsenal de
marinha quasi tão bom quanto o 'Arsenal de Marinha. da.
Baía". Fechei o livro e meditei melancolicamente. Trinta.
anos tinham se passado dêsde o episódio e havia quinze que
o Arsenal de Marinha da Baia. desaparecera! O dc Nagasaki,
entretanto, construía naquela época o maior couraçado <io
Mundo, com 45 mil toneladas.
Quem faz êsse depoimento tem uma sincera admiração pelo Japão, mas tambem, tem a preocupação de bem
servir o seu país. (Apoiados. )
-O SR. LAcERDA PINTO - ~sse receio, manifestado nas
palavras sábias de V. Ex., envolve uma homenagem ao
povo japonês, mas nem por isso devemos deixar de obstar
a entrada do japonês.
O SR. MEDEIROS ~ETO - Tomando atitude de defêsa
contra êles.
O .sR. ARTUR l''EIVA - Costumo dizer que vale mais
uma vez ver do que mil vezes ouvir. Vi várias vezes, nas
regiões orientais por onde estive, a confirmação do que
Labroue sustentou: o japonês, seja em Vancouver, em San
Francisoo, em Saigon, ém Bombaim, em Vladivostock ou
no Brasil ~sic) vive sempre acampado, como se estivesse
em território inimigo. Ví em Mauritius, orientais vindos
àe todas as PI'ocedênci~s, aglutinados em grupos, vivendo
em compartimentos estanques, sem nunca se fundirem;
assim também os ví numa das maiores encruzilhadas do
glQbo, em Singapura. Aí, pude observar OS japonêses, cuja
mentalidade neste particular é perfeitamente idêntica á
dos outros p6vos orientais; viviam enquistados ha muitos
decênios, sem se caldear absolutamente com outras raças.
O 13R. XAVIER DE OLIVEIRA - :E' a lição da história.
O SR. ARTUR NEIVA - Aquí, há alguns anos, ocorreu fáto bastante interessante; um ilustre I)ficial de Marinha, devotado á causa da pesca, á qual tem dado os melhores esforços da sua inteligência, o comandante Vilar,
conseguiu uma lei naturalizando os pescadores. Pois bem,
que ocorreu?
Os poveiros, que vinham de Póvoa do Varzim e que há
mais de 50 anos abasteciam de pescado a cidade do Rio de
Janeiro e part.e de São Paulo, recusaram-se a 'aceitar a naturalização feita compulsóriamente. E essa .gente, do nosso
sangue e da nossa fala, voltou para o seu Portugal. Os japoneses, não. Tinham chegado havia pouC()s anos e imediatamente abraçaram a nóva pátria. Naturalizaram-se em
massa na colônia a que pertenciam e saíram desfilando pela
cidade do Rio de Janeiro, tentando acompanhar, entoando
mesmo, as canções patrióticas brasileiras, mas, de fáto. tendo dentro do coração a pátria de origem, eterna e imperecível.
Ü SR. CLEMENTE MARIANI Mostrando que não davam
importancia ao foáto.
O SR. ARRUDA FALCÃO - V. Ex. há de permitir-me
aparte um pouco mais extenso: sempre que se têm feito
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censuras á Constituinte, em sentido pejorativo, em campanha-s malévolas, desprestigiando-a D.a opinião, oponho em
defesa que aqui dentro da Constituinte se acham os grandes
valores nacionais, os homens áptos a encarar e discutir proficientemente, eom absoluta capacidade, Os magnos problêmas da Pátria. Todos estão vendo que na tribuna se encontra como um exemplo eloquente uma dessas autoridades notáveis. (Muito bem; apoiad~s.)
O SR. A!RTUR NEIVA. - Agra'deço a grande generosidade dos nóbres colégas.
O SR. ARRUDA FALCÃO - Considero o problema da imigração como (> problema do braço, do trabalbo e da economia nacional .E' por isso que estou com Alberto Torres
quando acentuou que, no Brasil, as questões mais importantes são resolvidas com lateralidade, iluminados pelo
raio visual de um· preconceito de classes, de credo, de concepção especialista. Na Camara estamos ouvindo, a voz
voz do médico, do cientista, a elucidar o problema sob
O caso b:-asileiro da colonização deverá ser encerrado, entretanto, por outro prisma. As raças são o produto do meio
físico; resultam da modelação do individuo e das gerações
pelo ambiente em que irão sofrendo o processo de formação organica e mentel. O País -precisa, acima de tudo, de
povoar-se recebendo gente de todas· as procedencias. O progresso de uma nacão não poderá. acelerar-se sinão pela colonisacão. Diga V. Ex., quando a França se s@tiu ameaçada de derrota, que fez?
O Sr. Presidente -

Atencão!

O SR. .o\RP.P.UDA FALCÃO - Não escolheu raças, nem
olhou a procedência dos p6vos, querendo s6mente o concurso de todos para alcançar avilória. Precisamos, por
nossa vez, preencher as imeIisa~ extensões vasias do território.

O SR. XAVIER DE OLIVÉIRA
cionalidade. (Muito bem.)
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O SR. _<\,R.T1J.R. NEIVA E' muito triste e doloroso o
dr.arna. Eu, que não sou siquer socialista, mas burguê:i
desejaria reproduzir, daquí, fa7.endo-o meu, um brinde em
certa ocasião feito por De Amicis, numbanquête, aos esquecidos dos arrozais: Conheço muito bem a minha pátria,
para saber que milhões e milhões de brasileiros vivem ao
Deus dará, ao léu e á margem da civilísacão. E' disto que
temos de tratar. (Muito bem. Palma.s).
O SR. MEDEIROS NETo - E' êsse o problêma que a
emendti da bancada encara e que V. Ex. e!jtá. justificando
brilhantemente. (Apoi.!ldos .)
O SR. MAGALHÃES NETO - Brilhantemente, como biologista, não como médico; pOIlquê o problêma é essencialmente bio-sociol6gico.
O SR. ARTUR NEIV.A Muito grato a VV. EEx.
Em 24, o meu eminente amigo, Dl'. Navarro de Andracie,
deu entrevista á imprensa, mostrando e. documentando os
inconvenientes a respeito da imigração japonêsa em 19ualJe. Passo a lêr alguns dos seus trê~bos:
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"O nosso próprio Govêrno deve ter Lido conhecimento de flátos assaz aborrecidos, passados em nossa casa; e
a viagem de um ministro japonês a Mato Grosso não teve
outro intuito senão o de aconselhar aos seus patrícios qUI)
respeiLassemas nossas autoridades. HOuve mesmo um caso
em Campinas, por' ocasião de um crime cometido por um
japonês, que devevá ter servido de aviso prévio ao nossa
Govêrno,
.. J,á se passou em 'santos um incidente muito desagradável com um navio contrabandista da Osaha Shascn Kaisha em que foi preciso, depois de uma luta com a nossa
polícia, pI'cnder toda a tripulação do vapor. Um ministro
jdponês, casaáo com estrangeira, viveu largos anos no Rio
dc Janeiro, e cra tanto o amor que tinha á nossa terra
que nem permitia aos,seus fílhos falassem a nossa lingua.
O que ocorre em Iguape, se fosse bem observado pelos
nossos políticos, em vez de exemplo constantemente afrontado como justtficativo de tal imigração, serviria para nos
mostrar de que é capaz essa gente que mansamente vai expulsando o pobre jéca de sua zona.
"Como defenderão os adéptos da imigração japonêsa
o esfôrço por êles dispendidos para que a concessão que
lhes foi dada de terreno ali chegasse até ao oceano? Felizmente, n~te ponto, o Govêrno de São Paulo soube dar
uma formal recusa.
"O brasileiro geralmente fica extasiadodeante da organização japonêsa, sem se lembrar que é essa organização
formidável que os torna perigosos. Sempre que um japonês morre no Brasil, são extraídas duas certidões de óbito,
uma das quais vai paI'a o Japão, dando-se o mesmo com o
registo civil, de nasci~ntos e casamentos, ao qual a princípio se recusavam aqui. Tudo isto mostra como são "controlados" pelo seu govêrno os jaI?onêses que demandam o
Brasil .
•Não acredito, nem sequer, nas suas simpalJas pelo
nosso País, simpatías que nunca demonstraram. Apezar de
saberem que os argentinos, muito mais px:udentes que n6s,
os repelem. têm dado muito' mais pr6vas de simpatía á República visinha do que ao Brasil.
Até hoje não se lembraram de fundar em nosso país
nenhuma casa commerCial, que tenha a importancia das qqe
mantêm em Buenos Aires. Máu grado conhecerem as grandes possibilidades nossas em relação ao bicho de 5Ma, fo!'am capazes de dar desenvolvimento a tal indústria,
provavelmente por 6rdem emanada do seu govêrno, quando, em menos de um ano, um brasileiro enérgico e de descOI'tino, Dl'. Luiz Pereira, com meia duzia de italianos arrojados, montava em Ca~pinas um estabelecimento, uma
verdadeira maravilha, qUe muito nos honra.
"As nossas autoridades devem sabe.- que o seu acatamento ás nossas leis não é tão proverbial como se propala,
visto como ch~gnm a d-esrespeitar até simples exigências do
nosso Código Sanftario, organizando política própria e exercendo espionngem em aUa escala, Bastaria que se fizesse
um inql1érit.1) para verificar sob que título entraram em
São Paulo tantos médicos, engenheiros agrônomos e outros
profissionais japo:;}C"ses. Os cultivadores de bananas do li-
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toral podarão descrever a. historia de um dist.into engenheiro
agrônomo nipônico, que, durante muitos annos, trabalhou
nos bananais como operário esfarrapado.
"Vim do Japão, para o Brasil com um rapa~ simPá. tico
que 5'C me afeiçoou de tal ~odo que eu o hospedeI e~.l!'mha
casa. aqui, vários dias. Dlzla-se pretendente á aqUlsIcao de
terras em São Paulo, para estabelece ruma grande fazen~a
de cI'iacão. Tempos depois, pude vtlrificar que êsse cavalheIro era um simples funcionário dó consulado japonês, ql1.: arranjára inteligentemente um meio de nos conhecer mais de
pert.o.
"Dentro -em pouco tempo veremos reunir-se uma conferência pan-americana de imigracão em que o Brasil terá
de proibir n. entrada de japoneses, por maioria de votos dos
seus cl)mpanheil'os do continente".
Conheci Jguape, as colonias de Registro, mais uma. vez
o digo, quando fui, como diretor do Serviço Sanitário, cumprir as determinações do secretario do Interior de então,
DI'. Rodrigues Alves. Alí fiz a profilaxia da malária. P. da
opiJação; ali verifiquei a situação dos nacionaes, pois me demorei muitoe dias, e o das colonias japonesas, que era magnífica como ordem e como organização; mas também, anos
depois, ouvi os chefes políticos da localidade, coronel Jeremias Muniz e Sr. Sant'Ana; ~les que tinham pedido a colonização japonêsa, a mim confessaram qu ehavia sido uma
decepção. O braço nacional estava sendo deslocado por toda
a parte. E contaram-me o seguinte fato: Quando um sitiante
se recusava a retirar-se, os japoneses compravam as terras
próximas e, á· tarde, iam, em trajes paradisiacos, porquê
fOI'um sempre favoráveis ao nudismo, homens, mulheres e
crianças, desfilar -em longas teorias defronte da casa !lo :nosso
jéca que. ao cabo de algum tempo, tinha de se desfazer da
propriedade.
Voltando mais uma vez li questão da naturalização,
pude verificar que se naturalizavam aos milhares, não somente por ocasião da nacionalização da pesca a que já me
referi. Quero, porém, a· respeito lêr o depoimento de um
dos homens mais conspícuos do Japão. tanto pelo seu valor
político, como pelos seus t'tulos de alta hierarquia, o Principe Kalsura. Encontrei estas asserções no "Pooley, Japan's
Forcign Policies", pago 115: "Os japonezes que emigram
continuam subditos japoneses, e nenhhuma forma de naturalização os transforma".
O SR, TEIXEIRA LEITE - O mais insuspeito dos depoimentos.
O SR. ARTUR NEIVA - Agora, há um aspecto poIftico
que trago apenas como testemunho, afim de que esta Assembléia. em sua alta sabedoria, possa decidir. É uma contribuição das leituras que tenho feito.
O SR. TEIXEIRA LEITE - Muito valíosa.
O SR. ARTUR NEIVA - Agradecido.
Crow sustenta que o Japão, quando se instalou no México, a todo transe procuraV:l instalar suas colonias á beira
mar, c, na ent.revista dada pelo ilustre Dl'. Navarro de Andrade, rec!)rdava êle que o govêrno de São Paulo teve gran~e t.rabalho para impedir qUI:: os japoneses, naquelle Estado,
realIzassem o mesmo desideratum.
o
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Vem agora. o testemunho que aludi. É de Nitobé, secretário da delegação do Japão na Liga das Nações. É um alto
espírito. Foi convidado pelo govêrno norte-americano para
proferir várias conferências nas universidades. É uma. personalidade de esc61. Foi quem colidiu e compendiou os preceitos morais que viviam, que flutuavam na memória dos
samurais, e escreveu o admiravel "Bushido", a alma do
Japão, livro que teve edições de milhões e milhões c que,
para muitos, influiu nas vitórias de Tsushima, de Mudken, de
Kiau-Chow.
J!:sse homem é incapaz de mentir. A pagina 2, da primeira conferência na Universidade daColifornia, assim se
expressou:
"Os japoneses e os russos renovaram relaçües em circustnncias tensas nas planíciés da Mandl}huria em situação
análoga á América e á Espanha em Cuoa e nas Filipinas,
ou ainda mais recentemente, os italianos e 05 turcos em 'rrí
poli. Embóra eu não deseje a quehra da amizade entre os
Estados Unidos e seus amigos. aqueles ainda poderão
enfrentar alguns destes em conversas inamistosas nos pampas da América do Sul".
E o japonês-trabalha para o futuro.
Uma das cousas que mais m impressionaram no Japão,
foi vêr um nonagenário afeiçoando um pequeno pinheiro,
que deveria ter a forma de um navio daí a duzentos anos.
Nós, na frase de Rui, plantamos a couve ...
Quanta adatabilidade!AIiás, esquecia-me de lembrar
aos preclarC's ouvintes o depoimento dado aquí pelo emérito
Dl'. Pacheco e Silva, nobre representante de S. Pau ia. meu
presado amigo a respeito do que é o japonês em questões de
psiquiatria, campo. que o ilustre especblista domina com
tanta autoridade. É um depoimento sensacional I
Quanto á adatabilidade, não é possível.
Kipling, eroversos memoráveis, disse:
"East is East; and West is West, and neveI' the twain
shall meet". (Oriente é Oriente; Ocidente é Ocidente, e nunc<- os dois se encontrarão.)
:e profundamente verdadeiro. O japonês continúa conservando sua escrita, apesar de alguns jornais, como o
"Osaka Mainichi", possuir edições superiores a dois milhões
de números e ser muilo mais difícil, núo seguindo, nêsle particular, o brilhante exemplo do Kemal Pachá. Do Ocidente
só aproveitam o que desej:l.m o que querem. 'rrajes ocidentais, só os U2am na proporção de um para dez mil, entre homens e, entre mulheres, na de um para um milhão. As horas
de exepediente nas repartições públicas, o traje ocidental é
úbrigatorio; f6ra daí,· usam quimono. Estimam tanto essas
tradições que, até chegarem a Singapura, nos navios, a hora
do jant.ar é annunciada pela corneta: daí 'lm diante, pelo
gongo. Estamos em pleno oriente .
Votam lHes grande, pronunciado ódio ao branco, aliás
inteiramente just.ificado. O branco, no oriente, merece êsse
ódio. Refista isso Lafcadio Hearn, o maior conhecedor da
alma japonêsa, o irlandês queescrevell coisas soberbas sêbre
o~ japoneêses, e que se naturalizou nipÔnico. Para alguem se
naturalizar japonês, além do processo usual em vários países,
pode-se também utilizar um antigo costume. O indivíduo
casa-se com mulher japonêsa e adota o nome da faroilia da
esposa. Aquele autor, que era professor numa universidade,
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teve, incontinenti, os ordenados reduzidos. Os últimos dias
passou-os amargurado, porquê sentia um ódio crescente aos
brancos por parte dos nipônicos.
Não há recip1.'ocidade alguma quanto aos títulos liber:lis. Ninguem, pelo menos até bem pouco tempo, podia revalidar diploma no Japão: nem médico, nem engenheiro,
nem actvo;Mo, nem dE.' qualquer outra profissão liberal. O
estrangeiro s6 com dificuldade pode adquirir um palmo de
tcrritório japonês, tais as restrições impostas.
Nitobé numa das suas últimas conferências, chamava a
atenção para a circunstancia de que o Japão não aspirava.
á posse da Mandchuria, sinão para ter nela ascendente, e
amparar os Sp.us grandes interesses aH postos. O regime que
queria, era exclusivamente, o de porta aberta.
Cinco annos depois dessa conferência, que é a última
do livro, o Japão, envia á China os 21 pontos, obrigando-a
praticamente á vassnlagem, o que SE' verificaria si os Estados Unidos não tivessem intervindo, ás pressas.
A Mandchuria foi sempre pretexto para a afirmativa
de que o Império Nipõnico precisava de mais terras: entretanto, o próprio Nitobé afirma á pagina 220 do seu livro já
cHado, que a Coréa e a Ilha Formosa poderão produzir
arroz suficicnte para alimentar a população japonêsa inteira.
Assim sendo, depois da conquista da Mandchuria, que é
maiOr que o Amazonas, como explicar o fato que me foi narrado p~lo eminente Deputado Raul Fernandes, de que o representante do Japão na Liga ~as Nações fez ao mesmo um
apêle patético afim de impedir que a questão de imigração
!ôsse objeto de deciJ'ão soberana de cada país, declarando que
o japonês precisava emigrar, pois, o solo não bastav:l.para
alimentar a POpUI:ll;ão.
Note-se ainda que as invasões da Mandchuria e da Coréa,
10ram feitas com franca violação das obrigações contl.'afdas
por parte do Japão, conforme o declara Snowden, no seu brilhante artigo "La civilisation occidentale", "Le Mois", dG
Abril -io anno passado, embora seja, como eu, grande entusiasta do Japão.
O ilustre Deputado Morais Andrade, justamente !ie regosija com o grande progresso material das colônias japonêsas do Tieté, e Registo. Entretanto McGovern descreve
prodígioll de transformações materiais realizadas pelos japonezes, na Coréa, Formosa e Mandchuria, protestando, porém, .contra os métodos empregados, de tal forma duros, que
os habitantes anseiam ardentemente pela independência ou
transferência de sua submissão para senhor mais brando
como fel a Coréa na Conferência de Paz, em :1918.
Aqui, Sr. Presidente, nesta Assembléa, um ilustre representante da. bancada do Rio Grande, o Sr. Argemiro Dorneles, ch"mou-nos a atenção para o fato de que até hoje
nenhum filho de japonês se apresentou ilara servir nas fileiras do Ex':rcito.
Essa colaboração falta sempre. A meu amigo DI'. Aoiagui, pedi se tE'ntasse cultivar o bicho da sMa é o chá em .
São Paulo, e êle me respondeu: "Já estudámos o problema
. e verificamo!'! sua impraticabilidade". 'I'empos depois a
energia paulista iniciava a indústria nQva da sêda. no Br~siI
e, imediatamente, os japoneses começavam a colaborar. Ó
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chá se planta, hoje, em três Estados. Nunca fizeram aqueles
imigrantes essa curtura porquê, de alguma fórma, isso iria
ferir interesses da mãe-pátria, e êles são fanaticamente pa.triotas.
Vejo, no Norte, uma aspiração para se incorporarem
os japoneses á sua massa. E contra isto se levanta o culto
espírito de Vivaldo Coaracy, 'luando, em seu livro "Problemas Nacionais", afirma que o simples bom senso demonstra
como seria indesejável injeção em grande massa de elementos asiáticos no norte do Brasil que ainda não est.á economicamente independente.
O SR. XAVJER DE OLIVEIRA Talvês do Maranhão para
diante.
O SR. ARRUDA FALC.~o - No Norte há uma aspiraçã.:>
de luta contra a ruína econÔmica, contra a pobresa enorme
que ameaça o Brasil, como a derrota ameaçava a· França
nos campos da guerra; considera-se acolá que os gaúchos
estão para erguer uma estátua a Silveira Martins, porquê
instituiu a colonizacão alemã, e se compreende que é preciso
povoar o solo, dar densidade á população, de modo a resolver
todos os problemas econômicos da região e executar os grandes trabalhos públicos de adaptação do território.
O SR. ARTUR. NEIVA - Mas, densidade de população
existe no Norte, e das mais elevadas. Alagôas, depois do Rio
á(' Janeiro, é o Estado de maior densidade de população, e,
no entanto ,a pobresa ali não deixa de crescer.
O SR. CL"P.:MENTE MARIANI - Pode V. Ex. citar também
a Paraíba. O operário rural no Norte, ganha mil réis por
dia, e não tem trabalho.
O SR. ARTUR NEIVA - Há um ponto para responder,
ainda, ao nobre Deputado por Pernambuco. O que nos falta
é organização do trabalho. (Muito bem.) O meu depoimento é insuspeito, porquê também nasci naquelas paragens
c as conheço bem.
O SR. VASCO DE TOLEDo - A Nação Brasileira precisa
despertar e reconhece. que, no Norte, estão os homens que
voem resistindo, há séculos, ás intempéries a que nenhum
outro povo seria capaz de resistir. Por conseguinte. é raça
de atividade o de resistência ao trabalho como poucas.
O SR. ARTUR NEIVA - Neste particular, meu amigo,
o emérito professor Roquelte Pinto, diz uma verdade; (agora,
sim, estamos de acõrdo), no seu livro "Notas sôbre tipos anlropologicos", e é uma resposta ao caso do nobre colega, que
me deu o aparle, Sr. Arruda Falcão:
Aos responsáveis pelos destinos deste país presta a Antropologia um enorme serviço, apresentando-lhes documentos que não devem ser despresados ,em benefício de fantasias retóricas, desanimadoras.
A Antropologia prova que o homem, no Brasil, precisa
ser educado e não substituido". (Muito bem,; apoiados gerais. )

Há uma questão importante: êles já, tomaram conta
da concessão paráense e fazem trabalhar os índios maués sob
sua ordem, explorando o guaraná.
Querem, agora, entrar no Maranhão; já estão se insinuando no Piau!, onde o Sr. Hatori deseja colocar japoneses, nascolonias agrícolas dI' David Caldas e Dl'. SamPAlo.
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E a invasão do norte se intensifica. O Sr. Noda já visitou
o Amazonas para vêr se o japonês poderia alí viver. Pura
fórmula. O japonês vive perfeitamente em Java e Sumatra,
que são .mais quentes do que o Amazonas.
O SR. -CLEMENTE MARIANI - V. Ex. começou a tratar
da localização dos japonesês na zona marítima, parece-me
que, naturalmente visando desenvolver a sua penetração,
depois, para o interior, ~m direção a pontos da orla oposta
do oceano. V. Ex. não continuou, entretanto ,a explanar
êsse assunto, que se me afigura fazer parte de sua brilhante
expo::iição.
O SR. ARTUR NEIVA - Agradecendo a eficiente colaboração de V. Ex.., devo declt>,rar que, efetivamente, cabe
aquí a referência que pretendia fazer sObre a localização
dos japonêses no interior do pa's,O que equivale a dizer,
sua penetração. 05 últimos dados sÔbre o asssunto são fornecidos pe}') professoI." Bruno Lobo, no seu líVl'O "De Japonês
a Brasileiro", já citado, e onde, á pagina 122, estampa um
mapa japonês fornecendo tais dados relativamente ao ano de
1931. Por êle veI."ificamos que além dos que se encontram
fixados em São Paulo, existiam 3.720 no centro do Paraná,
2.115 no Triangulo Mineiro, 1..430 no sul de Mato Grosso,
1.150 na Capital Federal, 753 ás margens do Tocantins no
Pará, 132 na parte oriental do Estado do Amazonas e sete no
Espírito Santo.
O SR. ALvAM MAIA - No Amazonas, os japoneses não
conseguiram resultado com a plantação do guaraná. Cinco
.anos depoi5 - ja ne govêrno revolucionário, chegaram 20
(~<;peciaJjs~ japoneses, vmdos das Faculrlaães do Japão lá
estão estudando o solo, tirando conclusões para nova sa1'1'4,
para novamente lavrar a terra, definindo, ainda um:i vez, êSSé
espírito de organizacão que V. Ex. salientou.
O SR. ARTUR NErVA - Organização realmente admirável. E, no Pará, plantam e exploram o algodão, colhido por
japOnp.ilr-s enviado para o Japão e:n navios japonêse5; c, segundo depoimento de um prezado amigo meu, o· provecto
01'. Sales Gomes, tão bem conhecido da nobre bancada paulista, presidente de uma das companhias de tecidos de Soroeaba foram o:;: japonéses que concorrendo conõsco, dp'slocararo os tecjdos brasileiros de Buenos Aires. Eu poderia Iêr,
mas o farei em outra oportunidade, si ocorrer, a. justificação
da emenda na parte referente aos japoneses.
Peco aos nobres colegas desculpas, si o traumatisei.
(Não apoiados (7er(lis.)

O SR. TEIXEIRA LEITE - V. Ex. está proferindo notável
discurso. (Muif,o bem.)
O SR. ARTUR NEIVA - Muito agradecido. Não posso
entretanto, deixar de acentuar que se criou um preconceito
importante sObre o clima tropical. Meu sapi~ntfssimo mestre
pr()fe~s.)l·Miguel Coulo, de doenças t.ropicais poderá dizer,
muito melhor do que eu. Tal preconceito porém, está passando: o saneamento resolve todos os problemas.
GOl"gas, que foi o saneador de Havana e o grande sanearIOr dns maiores obras públicas qne jámais o homem rea. lizou, o canal do Panamá, onde o .gênio francês de Lesseps
fracassou. Gorgas escreveu afirmando que a civilização
branca Se pode desenvolver inteiramente em todas as condi-
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ções, nos tr6picos como em qualquer outra zona; que a
cidade de 0016n, um dos grandes matadouros do mundo. ficou
com o índice de letalidade mais baixo que o menor conhecido
- o da Nova Zelandia. E aquí mesmo podemos ter a recordação do que foi a obra imorredoura de Rodrigues Alves, guiado pelo imortal Osvaldo Cruz, nesta cidade, onde os navios
nem podiam desembarcar passageiros, os quais, na Europa,
eram avisados de que não se podia to~ar em portos brasileiros. E i?ssa obra nós a realizamos em quatro anos!
O SR. CLEMENTINo LIaM/\. -- Estou ouvindo com muita
atenção o cintilante discurso de V. Ex. e felicito-me pela
justiça que faz ao Norte, pois sou paráense. V. Ex., entretanto, deve assinalar que os fatos que se têm dado no meu
Estado, facilitando a imigração dos japoneses e outros povos,
devem-se, sobretudo, ao descaso com que têm sido tratadas
aquelas zonas pelos govêrnos federais. (Muito bem.) Estamos abandonados pelos govêrnos, não podemos, assim, valorizar ::t~ no::;~n5 riquezas; por essa razão recorremos ao braço
alheio.
O RR. ARTUR NEIVA - Mas o aproveitamento de bra';05 nacicn3ais, meu prezado colega, tem contribuido para a
grandeza do próprio Estado. de São Paulo, na zona da NorlJeste. Como ainda outro dia, afirmou o nobre Deputado
Sr. Monteiro de Barros. essa mesma gente, depois de fazer
um percurso de 1.600 quilômetros a pé, derruba matas, abre
caminhos, planta, semeia e outros colhem.
O SR. CLEMENTINO LISBOA - É muito patriótico e louvável. Mas deye-se fazer também pelo Norte, que está completamente abandonado. O problema é brasileiro e não do
Sul.
O SR. A.liTUR NEIVA - É brasileiro e R6 por isso
estou aqui.
O SR. TEIXEIRA LEITE - V. Ex. está fazendo uma oraCão no sentido nacional.
O SR. ARTUR NEIVA- Exclusivamente.
Esqueci-me df:l referir um outro episó<tio. Os norteamericanos, que tiveram o contrll,to, dado pelo govêrno, para
construção da Madeira-Mamoré, contrataram incontinenti
4.000 pretos de Barbados e abandonaram a<I!!ela gente que
tinha defendido a região contra a vontade do govêrno e
adquirido para a Nação um território éõmo o Acre. Expe,. riênci,a ªnálosa foi tentada também por Ford na AI:!1azonia. É esta a situacão para o nordeste.
O SR. CLEMENTINo LISBOA - V. Ex. 'há de fazer justiça qu ea culpa foi do Gov~rno Federal, que não prevlu o
caso.
O SR. ARTUR ~IVA - De acõrdo, e a êste propósito
escre-/i, há anos, um artigo intitulado "O colapso amazonense'" coligido no ~eu livro "Daquí e de longe ... "
Dizia eu que a questão é de saneamento. Naturalmente
houve época no Brasil em que se levantou a questão do
saneamento do sertão. Mas saneamento do sertão é cousa
inteiramente lírica, é-uma fantasia. É como .se aljsu-em I!.ret~ndesse irrigar o deserto de Gobi. Saneamento sÓ se faz
em zona onde há condensação humana e D9 Nor~ podemos
realizá-Ia.
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o Noroo tem bom clima, porquê o conceito de clíma
foi alterado pelos estudos iniciados em 1912 por Leonard
Em. Antigamente, cIlma era pressão ª-tmosf~rica, temperatura, humidade; hoje, é ttUiP isso mais' movLmento de ar.
Os nobre!i Deputados sabem que .em cerf,ag zonas do Norte
asensacão de eUma é verdadeiramente lImito melhor do
que em Santos e no Rio de Janeia.-o, ngis as virações são
constantes. Embóra ~ média da temperatura seja maii elevada, O movimento de ar é maior, dá melhor sensação de
"zona de confõrto", como a chama~ OS americanos.
A questão é de doença. Posso citar um exemplo em
São Paulo, o grande Estado,.consôlo da nossa cultura. Alemães repl"esentantes de um poyo ca.paz, por todos os títulos, aU na. contiguidade da cidade de São Paulo, em Santo
Amaro, porquê se viram desampaxados pelo saneamento e
não tiveram suficiente cultura para Se defender, regr.ediram e deram um' tiQ.o ainda mais degenerado que o "jéca",
cabOclo.
A malária e a ancilostomose são es endemias mais entravadoras do nosso progres..§..o, pois vão do litoral aos sertões, do Acre ao sul do país. O l!l~U amigo, Sr. Adol!o Konder, nobre Deputado 'por Santa Catarina, pode testemunhar
qu~organizei uma. ca:mpanha contt'a a malária, nas montanhas do seu Estado natal, bem longe dQ litoral, nas Caldas
da Imperatns.
Lembro-me de ter lido alhures, que nesta cidade do
Rio de Janeiro, em f827, Xotzebue, almlrau~ russo, tl'~uxe
uma frota em que vinham vários naturalistas, declarando
ao partir,depois de a1gu~ me!es. eom o assentimento unanime de todos os sábios que o acmopanhavam. que esta
cidade do Rio de Janeiro, t.ão bela,. nt,!nca deixaria de ser
a aldeia africana em que haviam vividQ. alguns meses.
Menos de um século depois, houve uma resposta eloquente.
O próprio SãQ Paulo pode servir de exemplo e de têrmo
de compar~ão. O que erl\ Santos .em 1.850 'e hoj~ o qu_e é
Santos, com índice de letalidade dos mais baixo~? Não foi
obra de brasileiros que .realizou isto ? (Apoiados). O sªneamento pode-se :tazer. Faltam-nos recursos. Esta é OJl,fr.i.
questão. Higiene e instrução só se fazem com recursos. Onde
buscá-los? Não sei.
.
O SR.

CLEMEl'o"TINO LISBOA -

Essa é a

~nde

questão.

Os recurso! nãQ são dados ao Norte.
() SR. CLEMENTEMA1\IANI E os estrangeiros não trarão os recursos.
O SR. ARTUR NEIVA - Fui testemunbk d::t energiá
dos brasileiros, chefiados pelo meu presado amigo e .!l,minente brasileiro, que é o professor Sampaio Correia. Ali,
na Nocoeste. aquela obra fo.i fei,ta exclusivamente por brasileiros de tOdos os Estados, lutando contra o índio Caingangue, a maleita e a Úlcera de Baurú.e 'construindo uma
estr.ada {Ie ferro. O desenvolvimento daquela zona,' porém,
é uma realização que somente a lIDergia paulista podia fazer, capaz de suporta 1'0. cotêjo com o que os "yankees" realizaram de maior. E nr~ssa zona, g1l'assava, intensamente o
impaludismo comograssava em várIas outras .cidades, no
tempo em que o Secretário. do Interior, Sr. Oscar Rodrigues Alves organizou o serviço sanitario para:. combater
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êsse mal, o que foi feito em 18 localidades, hoje das mais
prósp.eras .
.o .SR- ARRUDA FALCÃO - V. Ex. devia, nessa altura, citar
o Sr. <Cincinato Br.aga, :gotâvel brasileiro, que ..•
o SR. ARTUR NEIVA - Citei-o no começo da minha.
oração. Já o fiz por duas vezes. Tenho por S. ~"X. o maior
entusiasmo e apr.eco.
O SR. Al\R!1DA F ALeÃo
•.• que escreveu, em combate ao SI'. Epitácio PessOa, desaconselhando as obras eont1'a a ~êea' e aÇ.oQselJ:lando a retLrada' em ma§saaas popula-·
ções flageladas. Deveria no~ntanto S. Ex. se lembrar de
que, á margem dos terrenos flagfi!ados, calcinados pelas sêca.s, corria agua abundante, a agua do S. Francisco, onde
um govêrno bem _orientado compreend~ria que ali se pQ!1eriam fazer as m~smas obras que foram realiz.adas na ~abi
U~nia, com o.leva,ntamento do nivel do. 1'10.
O SR. MEDEIROS NETO - Não é problema pal'a as nossas
possibilidades.
O SR. ARRUDA FALCÃO - Custaria meno~ 40 que foi ~sw
nas outras obras ~.!~ ~~ tentaram contra as secas, custaria.
~nos do. que dispendeu o Govérno p-ª,ra eornbateI' o movimento polft.ico de São Paulo. As. o1>1'as de irriga~o pela
levantamento do nivel do São Francisco foram orcadas em
300 a 400 mil contos e a revolução' de São Paulo custou mais
de um milhãc> de contos.
SR.' MED~o8 NETO - Em todo o caso. O problema está.
fóra do tema ºes~nvolvido pelo orador.
O SR. ARTUR NEIVA - Esta .1-ssembléia poderá, na
sua alta sabedoria. resolver consultando os inteI'esses da
N~ão, a melhor maneira de solucionll,r o problemª" da im1gração: ou permitindo apenas a. entrada de elementos de
raça branca, como quer a e~nda da bancada baiana, Otl restringindo a imigração de cOr, co~ muitos sugeriram, inclusive o em!nenf:e mestre Miguel Couto•.•
O SI\. TEIXEIRA LEITE.
Vam9S proibir, que é melhor.
O SR. ARTUR NEIVA - ••• ..Dtl e~eando um aparelhode distribuição para triagem e enviando para ali os imigrantes. segundo a categoria e os tipos, distribuÍIldo-os por
várias Eooas d~"pab!.
.'.

º
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O SR. CLEMENTE MARIANl - ~sse aparelbo já existe e
se tem mostrado ineficienle.
O ,SR. TE1XEIRA LEITE - Muito bem; vamosPI'oibir.
O SR. ARTUR ,NEIYA - Aliás a emenda. baiana na sua
justificacão, dizia:
.
.
"Si, pOFVentura, nós não tomarmos pI'ovidências a r~
peito, então, os japonsses hoje, chineses amanhã, malaios e
hindús mais lar<!e, assírios <lue disso j~ tratl!m, emfim, povos d~ todas lI:li raça~, tangidos pelas situaci'ies econômicas.
dos países em que se acl)am, OU expulsCls das pátrias em que
encop.tram. algumas ve~es há mais de mil anos, como oporre
com alguns núcleos de judeus na Alemanha. poderão vir parn
o Brasil, em crescen~s migracões, ãeslQcando o trabalhadoI'"
e aume]ltand.o seu pauperismQ pela sua excluS'.o de empreenúimentoll feitos 00 seio da Pl'Ópria /páttrra.
VOLUME VII
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Vivaldo Coaracf nos "Prob~emas Nacionais" editado em
1930, diz 'que "Nós costumamos ,pensar ent t~rm_Qs de ano::!
ou de quatrienio$, quand:9 muito. Os mongóes pensam em
termos de decenios ou de seculos. Tais são os fátos. Vamo~
assistindo, (ie' braço.ê. cruzl!flos, a está infiltr;lcão de amare11.)8, ~em que ·tomem..os a menor precaução, e ~en()l' m.edi<l~
de ·higiene ,social, o meI!.or jnterêssc para evitªr que tenl).amo~
no futuro, dent~o do país, um sério problema racial a resolver"•
E enquanto isso corre, por má compreensão dos
fenômenos brasileiros que muitas vezes são unalizados superficialmente ou l'esQlvido~ á distancia nos gabinetes o
traballÍadl)r nacional que lá deu im,ensas pr<lvas de capacidade, tenacidade, espírito de sacrifício, realizando a obra ciclópica da civilização amazonense e que ainda hoje se des1<lCfl. em migracÕes ás dezenas de I!lilhares á busc?l de melhor salári.) percorrendo milheiros de quilOmetrQs a p.é
para Q.S trabalhos da derrub!1da ou da çolh~ita em São Paulo.
ou para 0$ garimpos de Goiaz, demonstrando a excelêncÍ:l
do materiªI humano gue o compõe, vai send.9 alijado de tudo
por -falu de uma assistência técnica adequada; de meios de
l1'allSPortes apropriados, de organização do trabalbo e longe
de poder ªs~.imilar os elemenios alienig~nas que em grande
propo::-çãoaqui aportam, irá. aos POlIÇos cu.mprin~o seu fadário, caso a Nação não vá ao se.u enconlr9 impedindo-de
ser d~pojado e exproprjado de tudo no seio da propria terra
em que nasceu e dominou, incorporou á. civilização, i'eproduzindo a triste sina. dQ.,5 indigenas senh_ores da. ~rra e que
hoje vão de§a.par~cendo, abandonados, perseguidos e até excluídos po.r muitos da ·própria C'OtrJunhão humana".
Com sinceridade - nes~ altura.. da vida tem-se de' :õer
sincerG "quand,. même", porquê o que me preocupa não é ti
pãtria.dos a)ltepassados, pois em pra~o mais o.u menos curto, .ou mais ou menos longo, a êles ir~i juntar-me; o que
me preocupa, soliretudo, é a pátr!a que Yão ter m~~J1 filhos,
a pátria. dp! nossos aescendentes. (Muito be7]t). Então, vamo-nos defender, procurando a tofIo transe, i.nspirado5 em
altos propósitos de patriotismo~ resolver o problema porquê no meu conceito, para o Norte há ne_cessidade, sobretudo
de tres cousas..•
9 SI\. ARRübA FALCÃo - A primeira - capitais.
O SR. ARTUR NEtvA .•• capitais, Q.r~nizacão de
l1'a.balho•••
O SR. ARRUDA FALCÃo - Decorre da outra..
O SR. ARTUR NEIVA - .•. e eopicsa imigraçãobranca, que lá pode viver como em qualquer ponto lia país.
(Muito be.m; muito bem. Pa1.mas prOlongadas. O orador é
vivamente cumprimentado.)

Durante (l diSCurso do Sr. Artur Neiva, o Sr.
AntOnio Carlos, Presidente, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pache'::o de
Oliveira, 1° Vice-Presidente.
O 81'. Presidente - Tem a palavra, para uma explicação
pessoal, o Sr. Lacerda Werneck. (Pausa.) Não está presente.

8
Tem a palavra, para explicação pessoal, o 51'. Antônio

J~rge.
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:O Sr. Antônio Jorge (Para explicação pessoal)-Sr. Prer,3idcnle, antes de abordar o assunto, que me tra7. á tribuna,
.quero esClarecer um ponto.
Tendo chegado atrazado, ante-ontem, á sessão da As,:sembléia, depois da aprovacão da Ata, não pude fazer legeires reparos á I'cportagem de alguns matutinos a respeito
da vota(;ão do requerimento arpresentado á Casa pelo Deputado Acúl'cio Tôrres, sôbre a suspensão de "O Globo".
InCormar{l.m esses jornais que eu, e mais alguns Deputados de oulrêÃS bancadas, isolados, tínhamos votado favora.....elmente tal requerimento.
Fi-lo, efetivamente, e comigo também a maioria da
t>ancada paranáense, porquê, Sr. Presidente, nós da bancada
,do Paraná, entendemos que o requerimento era perfeitamente regimental. E, quanto á parte que diz respeito á
~ensura á imprensa, somos intransigent~s.
Não há nisse, Sr. Presidente, como alguns queriam en;tergar, qualquer objetivo ou subterfúgio dóC oposição ao
honrado Chefe do Govêrno Provisório. Pois não quctb
.que se faça tal injúria á bancada do Paraná. Ela jámais
lançaria mão de tais expediêntes, porquanto se tivesse necessidade de fazê-lo teria a hombridade de fazer desassom,:1;)J'adamente, sem necessitar de quaisquer subterfúgios.
Era essa, Sr. Presidente, a primeira explicação que eu
ciesejava dar.
Agora, vou· entrar no assunto que me trouxe á tribuna.
,'para explicacão pessoal.
O Interventor no Paraná, Sr. Manoel Ribas, em dias
da semana passada, concedeu ao jornal "A Nacão" uma
,.entrevista, em que faz ligeiras referências ao humilde ora..dor, e onde se lê o seguinte:

"que o Sr. Antt5nío Jorge, com a sua velha polítíca de
pescador, se o apurarem muito nem sabe CO'TnO, para
e porquê, foi eleito para o que não dispõe no Estado
de fOI) votos".
Calmamente, deixei de dar qualquer resposta ao Sr.
íinterventor do Paraná, porquanto esperava que a reacão se
•.fizesse dentro do próprio Estado pelo qual fui eleito. Isso
.acaba de se verificar, ali, por um dos mais dignos e brilhantes jornalistas, que comecou sua vida e formou o soo
..caráter na redacão do "O Globo" desta capital, o Sr. Freyderico Faria de Oliveira, hoje redator do autorizado ma·.t.utino paranáense "'A Gazeta do Povo".
Peço licenoa á Casa para ler as declaracões do Sr. Frehderico Faria de Oliveira, que são completamente insuspeitas, porquê S. S. faz também os maiores e mais rasgados
elogios á parte administrativa do govêrno do Sr. Manoel
,)libas, parte á qual oponho duras e sevéras reticências.
. Assim, essas declaracões bem podem testemunhar o prestigio de que. goza o humilde Deputado no Paraná. Sinto-me
:.satisfeito por ter, o SI.". Interventor no Paraná, encontrado na
minha vida púbiíca, de mais de vinte anos, simplesmente
;a alegacão de que não tenho prestigio.
Eis o que diz o Sr. Frederico Faria de Oliveira:
O Sr. M3noel Ribas concedeu longa entrevista ao re~;1lre~entante da "A Nacão", nesta capital. Entrevistador
e
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entrevistado abriram os corações, ocupando a paloestra ha-·
vida entre êles quasi duas colunas do apreciado matutino dO"
Deputado João Alberto. Na parte administrativa dêsse colÓquio entre o jornalista e o interventor não há reparos de'
maior monta a fazer. Houve discreção nos períodos sôbre
a administração at.ual do Paraná, citando-se uma porçãode empreendimentos que estão gravados na memória de todos. Nesse par'licular, de importancia capital, aliás, para o
povo do Estado, a entrevista foi precisa, fidedigna, restringindo-se o representante da "A Nação" a transmitir
ao seu jornal uma série de fatos sôb1'6 'Os quais a opiniãopública tem já o seu juízo firmado. Sou insuspeito para
dizê-lo; no tocante á administração, seria injustiça fazer-se qualquer comentário desairoso á personalidade do Sr.
Manoel Ribas. Ell, pelo menos, sempre pensei assim. E hei.
de contmuar a pensar dêsse modo quando os costumazesincensadores dos poderosos lhe voltarem as costas, amanhã
ou depois, daquí a um ou dez anos, mal o Sr. Manoel Ribas
deixe o govêrno.

...

~o capítulo político, entretanto, há necessidade de unscomentários. Diz o Sr. Manoel Ribas em certa passagem
de sua entrevista, referindo-se á oposição feita ao seu go-vêrno: "É constituída (a oposição) de meia dúzia de cavalheiros sem expressão política alguma, desde o Sr. Ant~niC'"
.Jorge, com a sua velha política de pescador, que se o apurarem muito nem sabe como, porqué e para que foi eleito, oqual não dispõe no Estad.o de 100 votos, até os pandegos dos~exilados políticos do Paraná", cuja farandula pitoresca passou em graciosa revista, enumerando-os, desde um que quis
vender a Foz do 19uassú, para ali instalar um cabaré e um
~dancing" internaciona:s, até o último, todos possuidoresdoe moralidade que era a sua melhor defesa.
Nesta parte faz uma referência também aos exilados
políticos do Paraná. Quanto a essa parte, a única coisa quesei é que muitos dêles, até bem pouco tempo, eram amigos
do peito do Sr. Manuel Ribas. Desconheço qual o motivo queo levou a dizer coisas tão feias a respeito dessas pessoas.
Talvez uma possível concorrência, mas S. Ex. não devia temê-Ia, pois tem demonstrado suas altas qualidades nesse'particular.

Prossegue o SI". Frederico Faria de OliveIra:
"Deve haver equívoco, evidentemente, num trechO"
dêsse longo período redigido pelo jornalista. Realmente, nesse desabafo de bom humor há uma grande,
imensa injustiça a esclarecer. É a referência feita aoSr. AntOnio Jorge. O Sr. Manuel Ribas não podia ter
falado assim. Mas se falou, s6 a uma coisa pode-seatribuir a sem razão do enunciado: falta de convívio'
anterior do interventor paranaense com a ~ua terra
e a sua gente. Não fÔra isso, e o Sr. Manuel Riba~
não cometeria tal injustiça. Ora, todos quantos vivemos no Paraná e aquí hemos sentido o pulsar do cora-c;ão da nossa boa e generosa gente, sabemos de sobeJO'
qual tem sido a atuação política do Sr. Antônio Jorge
no cenário cívico da terra de Vicente Machado. Oat.ual Deputado á Constituinte está em oposic;ão ao senhor Manuel Ribas. Certo ou errado, êle age de acÔr-
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Jo com a sua conciência, sem pedir licença, hoje, como
ontem, aos eternos satélites dos governos.
O passado polflico do Sr. Antônio Jorge é um~
bela página de destemor cívico ao servico dos mOVimentos 9ue têm empolgado a opinião pública do Estado. VImo-lo, há quatro anos, na campanha da Alianca Liberal, nobremente convencido da justeza da
causa que defendia. Na imprensa ou na praça pública,
a sua acão foi uma só, intransigentemente ao lado das
correntes de opinião que combatiam os governos da
época, em tôrno dos quais se agachavam, trêmulo!!,
muitos dos autênticos que hoje blasonam uma indefec!.fvel independência política. Na praêa pública Ou na
imprensa, Antônio Jorge definiu a sua posição perante os seus concidadãos, enquanto muitos e muitos
.dos aulicos de hoje se curvavam, mesurosos e geito50S, ante os inegáveis predicados coracionais do senhur Afonso Camargo. Alto funcionário federal, AntOnio Jorge arrostou com as consequências da sua sv-·
'branceria cívica, sem pedir misericórdia aos dvnsinantes de então. As suas atitudes políticas semprt.?
tiveram uma virtude: a sinceridade. E isto é o b."1<>tante numa época como esta, em que os insinceros c Q.i
.oportunistas enxameiam por- aí além.
O Sr. Manuel Ribas não conhece o pa~sado polf:tico do Sr. Antônio Jorge. Se o conheces!!e - íacolhe justiça mais uma vez - não incorreria na fôlta
·.que aqui se comenta. Quanto aos cem votos a que
alude o Sr. Manuel Ribas, levo-os â conta da mais
-gostosa pilhéria de quantas tem feito o interventor,
em seus momentos de bom humor. A alusão atinge
muita gente. De fato, quem poderá dizer que, hoje,
com o segredo das urnas, dispõe de cem votos seus
.em todo o Estado? Reflita o SI'. Manuel R.ibas sObre
:esta interrogacão. E responda-me com os seus botões. S. S. quis dizer, evidentemente que, sem o au-xflio do govêmo. o Sr. Antônio Jorge não teria sido
eleito, porquê não conta com essas pouquíssimas dezenas de votos. Discordo de S. S. Se Antônio Jorge
-o batalhador incansável da Aliança Liberal, não dispõe
de um quociente assim tão diminuto, que dizer dos
.outros, que por si blasonam um prestígio que ninguém
viu e que vão, junto ao Sr. Manuel Ribas, contar
histórias dêste e do outro mundo? O Sr. AntOnio
.Jorge· pode ter os seus defeitos. Negar-lhe, porém,
credenciais políticas no Paraná é que não é possível.
Que o digam Ayrton Plaisant, Otávio da Silveira, Gar,cez do Nascimento, Rivadavia de Macedo e outros.
Faca-se justiça. E o Sr. Manuel Ribas que não se
.deixe levar pelos intrigantes, que teimam P,IIJ fazer
médias á custa dessas deploráveis questões de polí'ticalha, tão ao sabor de certos politicoides que o cer_cam e o endeusam, enquanto S. S. fór interventor.
'Entre os próprios auxiliares da interventoria eu poderia ir buscar testemunhos valiosos das assertivas
,constantes destas linhas. Homens justos, e a par da
·vida política do Estado, nenhum deles negará os servicos prestados por AntOnít9 Jorge á Aliança Liberal
. eá revolucão. Na parte referente ao Sr. AníOnio Jor.ge, houve excesso de bom humor na digressão política
,do Sr. Manuel Ribas ....
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Ai estão as palavras insuspeitas de um jornalista que,..,
como viram os nobres Deputados, chega, na parte adminis-'
trativa, a fazer rasgados elogios ao Sr. Manoel Ribas.
Sr. Presidente, para não perturbar a serenidade desta'"
Assembléia e os nossos trabalhos niio entro, no momento, em'·
mais detalhes sôbre o intcl'cssnnt.e speaker do Sr. Interventor, Reservo-me para, qunndo so discutirem os atos do Govêrno Provisório, dizer, então, ao Sr. Manuel Ribas, em cuja opi-nião não sei como, porqut! r. pnra que (ui eleito, que uma·
coisa não ignoro: como, porqu/'!, para que e pelo que S, S.
é ainda Interventor no Plu'anú.
Aguardo-me parn dlzi\-Io, /le prcciso fôr, quando forem!
aqui apreciados os atos do Govl\rno Provisório.
Entro agora, Sr. Prosldento, na apreciação de comentários de alguns jornais do Param'!, estranhando que a bancada
do meu Estado ainda n/lo 140 t.Ivcsse pronunciado sõbre O'
momentoso assunto da imlgraçlio assiria, da qual tão proficientemente·tratou, em dias passados, o nobre colega, Sr. Xavier de Oliveira.
O SR. XAVIER DE OLIVRIRA - Obrigado a V. E:t.
O SR. ANTONIO JORGE - Devo declarar á Casa que II
bancada do Paraná já se dirigiu ao Sr. Interventor, 1nterpelando-o sôbre as providencias adotadas a respeito.
A questão, repito. já foi amplamente debatida Deõta
Casa'. Ainda hoje, o ilustre Deputado, Sr. Artúr Neiva, teve~
oportunidade de fazer uma refer~nclaao Sr. Dl', Paulo Vagler, técnico contratado pelo Mlnlstél'lo da Agricultura para o·
serviço de Imigração, onde tem mostrado grandes conhecimentos. Assim. não quero me furtar ao desejo de ler, para'
maior esclarecimento da ANNcmblóln, a opinião dêsse especialista, estampada na "A Nnçl\o", fl que o considera um técnico·
e:tperimentado e argul0,l'Óbrc 11 conveniência ou não, da:
imigração assíria.
Diz o Sr. Paulo Vagler:
"Os inglclH'1I 1,"1.1\0 orerecendo ao Brasil nada mc~
nos do que vinte mil fnmUias assírias, as quais, nO'"
atual momento nlnrlll NO encontram nos territórIos de-'
sua pátria, situndoH mllre o Ir9.k, a Turquia e a Pérsia,
Na Assembléia eOlllltitulnte já se levantou uma voz que'
revelou os resultllc!o" decorrentes da imigração' de indivíduos dessa raça pnra a Síria e para a SibérIa. Foi
particularmente J)osl.n em fóco a negação dêsse povO"
para os mistéres du agricultura.
Tenho ob!!ervaçlio pes!loal acerca dêsse povo, feita
durante minha excursl10 científica ao Kurdistão e á
Pérsia. Acho-me em c~ndicões de poder afirmar, de'
'ciência própria, que os nSllcrtos feitos nesse sentido na
Assembléia Constituinte silo inteirament~ justos.
É indiscutível quo, /le há no mundo uma raça in~"
fensa á agricultura, ó justamente esta dos Assírios, ou
melhor, dos Assuds, como eles próprios se denominam.
Não quero discutir aqui se a Sociedade daõ NaçõeS"
tem razão em afirmar que este povo provém dos Assírios da Hist.ória Antiga. Todavia, sou de parecer de'
que o resultado de intensa mestiçágem entre a escória
de todos os povos circunvizínhos e o que restou doa:
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verdadeiros assírios. Eles constituem uma populacão
encarada com toda a desconfiança, por sinal .íustificada, pelos habitantes uos tres países que lhe são vizinhos.
Desde que estes pretensos assírios possam viver
de qualquer comércio, "de qualquer natureza", ou de
qualquer traba"lho de caráter transitório, deixarão de
lado as ocupações agrícolas considera.das por êles como
antipáticas.
A pouca agricultura que êles fazem é de caráter
inteiramente primitivo e as mais das vezes mal cuidada. O ideal dos Assurís é exercer a profissão de onzenário. Por toda a parte, desde que possam, estabelecem-se, nas cidades e nas aldeias orientais, 'escorchan~
do os que caem na ingenuidade de tomar-lhe dinbeiro
emprestado.
PolWcamente, estãG sempre prontos para suscitar
revoltas de que procuram tirar "partido material".
Nas fronteiras das terras onde habitam, organizam-se
em perigosos bandos de contrabandistas e salteadores,
cujas "atividades agrícolas" se re~l1mem em depredar
os rebanhos dos agricuIto:;:es de outras racas.
É inteiramente absurda a afirmativa de (fue essa
gente possa formar colonias agrícolas, tanto no Brasil
como em qualquer outra parte do mundo. Não é sem
razão que a Turquia, o Irak e a Pérsia, não os querem
de nenhum modo em seus territórios, sendo de notar
que êste último país recebe de braços abertos os bons
colonos agricultores, venham de onde vierem.
Também é muito significativo que a Inglaterra,
que bem os conhece, não os qu~ir~ em sua! colonias.
Certamente, entre os Assurís existem excepções
honrosas. Mas elas são em número tão limitado que o
pais que os importar em larga escala, com toda a certeza correrá riscos sé:!'ios de desordens e de aborrecimentos de toda espécie.
Estou inteiramente certo de que divulgapdo o que
acima fica dito, presto um serviço a êste Brasil que
tão generosamente me hospeda."
Assim, Sr. Presidente, prevalêço-me da tribuna para divulgar, também, o conceito que os técnicos fazem ·dos assírios
que se pretende mandar para o Brasil e muito principalmente
para o Paraná, onde existe uma grande Companhia inglesa
de Colonização.
O

SR. LACERDA PI:NTO -

Quod Deos avertat.

O SR. ANTôNIO JORGE - Como acabei de dizer, a bancada paranaense já interpelou o Interventor nesse sentido e,
oportunamente, tratará com mais vagar do assunto que tão
de perto diz com os altos interesses do Brasil, e do meu Estado. (Muito bem; muito bem. Palm(LS. O orador é cumprimentado.)

O Sr. Presidente - Tem a paivara, para explicação pessoal, o Sr. Acyr Medeiros. (Pausa.) Não está presente.,
Tem a palavra para explicação pessoal, o Sr.
Konder. (Pausa.) Não está presente.

Adolf3
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Tem a palavra, para explicação pessoal, o Sr. Ferreira de Sousa.
O Sr. Ferreira de Sonsa - Sr. Presidente, devido o adiantado da hora, desisto da palavra.
O Sr. Presidente - Não havendo mais quem queira
U5ar da palavra, vou levantar a Sessão, designando para devais de amanhã a seguinte
,ORDEM DO DIA

Trabalho de Comissão.
Lcvanla-se a Sessão, ás 17 horas e 30
nutos.
.

mi-

COMISSÃO DE POLICIA

9
Está aberta a Sessão.
Aos três dias do mês de Fevereiro de 1934, sob a presidência do Sr. Antônio Carlos, reuniu-se a Comissão de Polícia, resolvendo:'
Deferir os requerimentos:
Do ajudante do diretor do Almoxarifado, Francisco
MaestraIli, do guarda Alfredo Soares e do dactilógrafo Francisco Caribé da Rocha, pedindo contagem de tempo;
Do contínuo Francisco Mata Junior, pedindo para 513r
designado "auxiliar da Biblioteca"; e de Nelson Godinho, !>edindo para ser incluído no quadro dos praticantes da ~quigrafia;
"
Mandar que aguardem oportunidade os pedidos... de Farnando Henrique Pinto Lisboa, José Antônio de Faria Veloso
para serem incluídos no citado quadro de praticantes da taquigrafia;
,
Mandar que aguarde oportunidade e concorrência púhlica a proposta de José Goncalves Fidalgo para roganização
de um quadro com os retratos dos Constituintes de 1933;
Resolveu, ainda, que a matéria a que se refere o requerimento de Nestor Massena, Vice-Director, em disponibilidade, da Secretaria da antiga Camara dos Deputados, é da
competência do Govêrno Provis6rio (. não da Assembléia Nacional Constituinte, visto tratar-se da aplicação de um decreto do mesmo govêrno.
Finalmente, a Comissão tomou r-onhecimento, aprovando,
o ato do seu Presidente deferindo, de acôrdo com as manifestações do recinto, o pedido feito pelo Sr. Carlos Maximiliano, Presidente da Comissão Constitucional, no sentido de
serem pagas as diarias dos Srs. Deputados, refere.nes aos
domingos e feriados, desde que compareçam á sessão anerior
ou poserior aos aludidos dias."

67a Sessão, em 5 de Fevereiro de 1934
:Presitlência do Sr. Pacheco de Oliveira, 1° Vice-Presidente;
Cristóvão Barcellos, 2" Vice-Presidente; e Tomaz Lôbo,
i o Secretário.

1
A's 14 horas, compareceram os Srs.:
Pacheco de Oliveira, Cristóvão Barcelos, Tomaz Lôbo,
Fernando Távora, Clementino Lisbôa, Valdemar Mota, Mário
Caiado, Adroaldo da Costa, Cunha Melo, Luiz Tirelli, Alfredo
·da Mata, Mário Chermont, Veiga Cabral, Leandro Pinheiro,
Moura Carvalho, Lino Machado, Magalhães de Almeida, Costa
Fernandes, Carlos Reis, Adolfo Soa'l'es, Godo1j'redo Viana,
Freire de Andrade, .Tosé Borba, Pontes Vieira, .Teová Mata,
,,{avier de Oliveira, Martins Veras, Ferreira de Souza, Agame'non de Magalhães, Arruda Falcão, Mário Domingues, Arruda
Camara, Arnaldo Bastos, Augusto Cavalcanti, Simões Barbosa,
'-Góes Monteiro, Valente ·de Lima, Izidro Vasconcelos, Sampaio
Costa, Augusto Leite, Rodrigues D6ria, J. J. Seabra, 1\Iar·ques dos Reis, Prisco Paraiso, Arlindo Leoni, Medeiros Neto,
Alfredo Mascarenhas, Leoncio Galrão. Negreiros Falcão, Aloisio Filho, Francisco Rocha, Arnold Silva, Lauro Passos, Fer-nando de Abreu Henrique Dodsworth, Rui Santiago, Sampaio
Corrêa, Leitão da Cunha, Olegario Mariano, João Guimarães,
'Raul Fernandes, Acúrcio TÔrres, Fernando Magalhães, José
Eduardo, Cardoso de Melo, Soares Filho, Lemgruber Filho,
-Melo Franco, Augusto de Lima, Mata Machado, Delfim Moreira, José Alkmim. Clemente Medrado, João Beraldo. Furtado
·de Menezes, Cristiano Machado, Policarpo Viotti. Levindo Coelho, Campos do Amaral, Alcantara Machado, Teotônio Monteiro de Barros, Guarací Silveira, Hip6lito do Rêgo, José Ul-piano, Abreu Sodré, Lacerda Werneck, Antônio Covelo, Car-doso de Melo Neto, José Honorato, Nero de Macedo, Generoso
Ponce, Alfredo Pacheco, Nereu Ramos, Arão Rebelo, Carlos
'Gomes, Carlos Maximiliano, Anes Dias, Renato Barbosa, Fanfa
Ribas, Alberto Diniz, Ferreira Neto, Gilberto Gabeira, Vasco
de Toledo, Antônio Rodrigues, Valdemar Reikdal, Francisco
Moura. Antônio Pennafort, Sebastião de Oliveira, João Vitá·ca, Edwald Possolo, Guilherme Plaster, Edmar Carvalho.
-Pedro Rache, Rocha Faria, Teixeira Leite, Pinheiro Lima,
Leví Craneiro, Abelardo Marinho. (119. )
O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o compa'recimento de "119 Srs. Deputados.
Está aberta a Sessão_
O Sr. Adroaldo Costa (Se1'Vindo de 2 Sec1'etário) proced'J
á leitura da Ata da Sessão antecedente, a qual é posta em dislcussão.
0
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O Sr. Abreu Sodré - Peço a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra, sôbl'e a Ala, o nobre

Depulado.

O Sr. Abreu Sodré (Sôbre a Ata) - Sr, Presidente, a
que acaba de ser lida consigna que no nnal da última sess~{)
foi submetido á discussão, sendo aprovado por todos os enta()
presentes, o requerimento que tive a honra de subscrever
conjuntamente com o Sr. Acúrcio Tôrres, com represenla!ltes dos partidos riograndemes e com outros nobres Deputados, de diversos Estados. pleiteando uma homenagem ao
saudoso jornalista e político, Waldemar Rippoll.
Direi rapidamente o espírito que presidiu á assinatura
de alguns e aos votos de todos meus ilustres companheiros
de representação.
São Paulo, revelando que não alimenta paixões, hostilidade ou prevenções, e, ao contrário, mostrando que tudo faz
para. minorar as dôres e apagar os sinais da grande luta em
que, há pouco, se empenhou, foi solidário. sincera e espontaneamente, com os votos de pezar, pedidos em preitos de veneração, a ilustres patrícios, que em vida militaram em campos opostos,
Está agora aprovada a manifestação que traduz a nossa
mágoa profunda vendo o Brasil perder uma das suas melhores esperanças, que se destacava entre os seus filhos da nova
geração como um vulto de excepcionais méritos e virtudes.
Waldemar RippoIl não passou por est.a Casa, é veTdade.
l\Ias nlio é menos cerlo que êle, pelos seus s~crirícios, pela
sua pregação cívica, pelo seu ardor patriótico, pela sua combatividade e seu idealismo, muito concorreu para que fõsse
posta em marctla esta obra de reconstitucionalização do palS.
Respeitando a todos, é, por isso, natural e humano que
votemos aos companheiros que tombaram aquí ou longe da
pátria, um culto mais carinhoso, tendo em igual conta os
serviços que prestaram á causa, porquê igual é a grtidão
que despertaram nos sobreviventes. Contudo, as círcunstancias especiais que rodearam a morte de Waldemar Rippoll,
abatido no exílio a golpes de machado, que é como se pode
destruir o cerne das arvores altaneiras, justificaram o gesto
que ora enobrece esta: Assembléill.
O desaparecimento dêsse indomável batalhador provocaria sempre a nossa consternação; porém o seu infortúnio
reclamava de todas as nossas vozes uma repulsa pública e
solêne, que há de repercutir vor onde corram os tristes rumores daquele trai<;oeiro e brutal atentado. Assim o entende~ também a gente de São Paulo, que, chorando, recolhe
maIS um nome para a galeria dos que bem sel'viram ã pátria,
Sr, Presidente, valendo-me do ensejo de estar extern.audo as razões de votos dados, alti....a e concientemente, pelos
meus prezados companheiros de bancada, desejaria assinala'!'
que os representantes paulistas que estivel'am ausentes no
dia d..a votação do pedido de informações, a propósito da SU9pensa0 do popular vespertino "O Globo'lT, teriam feito côro
com a9uele~ .que propugnaram pela sua aprovação,
Nao serIa concebível que fôssemos aplaudir ou encampar, o que, certamente, também não andou pelo espírito de
qua19uer dos 81's, Constituintes, os e:tcessos observados nos
serVICOS de censura á imprensa, tornando ainda mais antip:í.~ica essa m.edida ~xcepcional, que apenas é- tolerá-vel, e
a~slm mesmo lmpal'Clal e cautelosamente, em horas de gravldade extrema,
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. ,A censura á impl'ensa é criada pela necessidade imp.e-rlOsa de amparo á ordem e pela de defesa aos vitais iote-,
resses públicos, de modo que só se ,justifica redundando em'
benefício coletivo.
Fóra dêsses respeitáveis e superiores ob,jetivos, passandeP
a acudir a questões pessoais,. a caprichos ou a pretenções
reservadas, precisa de ser combatiba a tõdo transe.
'Senhores, a bancada paulista não podia deixar de trazersua voz de soiidariedade á repulsa que aquí encontrou a forma por que vai sendo feita a censura á imprensa. E, no mornento, constatamos que tudo sucede por obra e graça de
uma fôrça estranha e oculta, porque contra isso aí está a
formal condenação partida das principais figuras do govêrno
central. É um sintoma auspicioso de que serão tomadas providências prontas e enérgicas, coibindo tão odiosos e nocivosabusos.
Nada mais razoável, portanto, do que a solidariedade
que a bancada paulista presta a "O Globo" e aos out:os jornais amigos, alvejados por êsse inqualificáyel procedImen~o.
E lal é o nosso aprêco pela liberdade da Imprensa, que Jámais negaríamos o nosso protesto contra violências que pOJ:'ventura atingissem até os jornais que, com visível e gratuita.
má vontade, tudo exploram e envenenam contra a bancada
paulista, invertendo os fatos e deturpando as nossas inten-·
ções. (Jlu,itq bem; muito bem;)
Em seguida, é aprovada a Ata da Sessão antecedente.
O Sr. Presidente O Sr. Tomaz L6bo
seguinte

Passa-se á leHura do

E"pedi~nte.

(1,0 Secretário), prol'~dc

á leitura do.

EXPEDIE~TE

2
Telegramas:
l:'rbano - Presidente Assembléia Nacional Constituinte':'
.Por motivo moléstia deixarei comparecer algumas 'ses-sões. Peço apresentar minhas desculpas Assembléia.
Cordiais saudações.
Anlúnio Carlos,
Presidente Assembléia Constituinte~.
- Inteirada.

3
De Rio Branco:
Presidente Assembléia Nacional Constituinte - Rio:
Impetramos V. Ex., extensiva respeitável Assembléia.
Constituinte a quem tamoém nos dirigimos, contraditar último discurso desembargador Diniz defendendo volta Território Acre regime prefeitural tão tristíssima mem6ria. Afirma eminente desembargador regimen havia ordem, saneament.o que se formaram núcleos população e que no govêrno
unificado seu progresso paralisou verificando êxodo população.
abandono cidade. Não é absolutamente exato. Regime prefeilu-
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ral consideradq'Prefeito autoridade ditatorial, vivondo Credissídios membros justilja. disvotavam supremacia local
tIvemos sérios pronunciamentos, sedição, ordem pública conturbada onerando cofres nação com providência manutenção lei. Em 1910 no Purús ju~tiça em pessoa abandonou
seus cargos acompanhadas muitas íamflias, Mesa Rend~
.(lnviada presos administradox' marinheiros, permanecendo
município verdadeiro pé guerra. Nesse tempo atual desembargador Martins Sousa Ramos havido como agitador e um
· dos chefes movimento insurreição contra prefeito foi agredido a cacete plena rua. Purús escapando com vida graças
intervenção amigos entre êstes Clarindo Pereira, juiz fe·deral Gustavo Afonso Farnesi esfaqueado publicamente apesar sua notória bondade coracão ficou inutilizado vara. aec'viço público, sendo judicialmente aposentado. Concomitantement.e casas desembargadores Elisiário Távora, Domingos
Américo, Vieira Ferreira eram cercadas varejadas apreen,didos até objetos arte como tratasse verdadeiros criminosos
-obrigando-os se ausentarem _ Em 1912 ainda Puros convulsionado deposto prefeito coronel Alencar Araripe, figuran·do como um dos chefes bacharel AntOnio Pinto Areal Santo,
·atual promotor público. 1:sse movimento onerou profunda·mente cofres União Federal com organizacão poderosa expedição militar chefiada major Narciso sob superior ínspe-ção General Henrique Martins, seguindo para teátro opera.ç(jes comboiada 2 canhoneiras, resultando várias mortes civis militares. Não P, possível esquecer fato altamente lesivo
Fazenda Federal qual assalto vapor "Sobralense" conduzia
-quatrocentos contos destinados despesa administração, assistindo piratagcm distintos oficiais exército inclusive coronel Moura Carvalho impotentes qualquer resistência ante
-brusca surpresa numerosos assaltantes. Assassinatos foram
praticados luz dia como. grande proprietário Carili, Capitão
Bento Sousa. Rio Branco, cair3tm varados balas váx-ias pessoas velho guerreiro Plácido Castro reivindicador território,
nada sofrendo seus matadores. Foram depostos prefeitos,
'Coronel Leonidas Benício Melo, preso humilhado, escoltado
até território amazonense. Leandro Cavalcante, médico distinto humanitário, sendo essa ocasião enclausurados mem'bros justiça sempre alvejada. Rio Branco Purús edifícios
séde govêrno foram destruídos incéndio proposital, fim desaparecer provas. Em Tarauacá Prefeitura organizada pelas luzes atual desembargadox- José Martins Sousa Ramos
e seu pai diretor e secretário, houve posteriormente voltuoso
desfalque sem nenhum responsável punido. Ainda neSS6
município bacharel R::tphael Guedes Dondin subprefeito
viu-se violentamente impedido assumir Prefeitura. C. do
'Sul deposição prefeito Coronel João Cordeiro assumiu proporções delicadas na política nacional, dado prestígio autoridade deposl.a causando sério abalo, pondo govêrno República em cheque. São fatos notórios regi'Strados moder'na história Acre espelham claramente característico regime
prefeitural defendido egrégio desembargador Diniz, reptamos S. Ex. sentido oferecer contradita rápida dolorosa ex"posição feita com limitação própria linguagem telegráfica
"Quanto êxodo população se esiá operando dos seringais cen'tros devido exíguos preços pt'omotores exportãvcis, vindo
'antigos prósperos 8eringalistas disputarem modéstos car~gos administração, quando dantes êsses mesmos seringalis-

~quentes
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tas bústcavam p~:isoal numeroso igual Prefeitura, colocan-·
do recomendados prefeitos numa inversa depate. Regimeoficial nenhum pronunciamento ouve, continuando inter·
ventor mantendo mesmo regime de equilíbrio juslica. ordem
pública mantida, demonstrando superioridade sôbre de cada
regime prefeitural tão nocivo como explicado ficou. Con-'
clusão Território Acre para seu desenvolvimento e opulência anterior, precisa unicamente valorização borracha castanha secundariamente fomentos novas indústrias debaixoatual forma govêrno unificação para assegurar sua plena
autonomia, poi:; que conta melhoraUientos material moral
intelectual suficientes iguais qualquer unidade Federação.
Cordiais saudações. - João Coelho Miranda Fonseca. _.
José Rodrigues Leite. - Joáo de Oliveira. - Manoel EuzélJio Bm·'J'os. - G'!'f1.til Maria He'J'mano. - Fernandes Joã()-'
- Cancio Fernandes.
- Inteirada.
De Ubá - Presidente Assembléia Nacional Constituinte-·
- Rio:
Liga Operária Beneficente libá solicita vossa coopera-o
cão junto constituinte favorável representacão classe. Saú-,
de fraternidade. - btcclin(l Braua de Oliveira, presidente•.
- Inteirada.
O Sr. Prefiidente - Está finda a hora do Expediente.

4
Acha-se sobre a mesa e vou submeter a votos o seguinte-·
REQUERIMENTO

Reqnerp.mos seja inserto na ata da Ses~ão de hoje um
voto de profundo pesar pelo falecimento do General Benja-,
min Liheralo Barroso, que, por três vezes, em periodos agudos da vida brasileira, governou o Estado do Ceará, duas como
Interventor Federal e a última como Presidente Constitucional, honrando, ap6s, uma cadeira no Senado da República.
representando aquela Unidade Federativa..
A homenagem é feita a um vulto de inconfundível valor-'
moral, servido que era de extraordinária energia cívica, como
:oe tornou notável quando. s6 numa exeepção nobilissima,
compareceu á tribuna do Senado ,para protestar contra uma
mensagem de govêrno do .País, que, pela terceira ou quarta
vez, em 1925, ou 1926, solicitava a prorrogação do estado de
:3itio.
O Ceará deve ao eminente morto extraordinários servil;os, tendo sido êle o seu maior aSl';istente e o mais sensível
dos desvelados de seus filhos quando ocorreu a seca de 1915,
que reduziu grande parte da população do Estado á. extrema
penúria, c, certamente, teria feito sucumbir outra parcela senão estivesse á testa do govêrno o benemerito homenagead(}
de hoje.
Subscrevendo o presente requerimento, a bancada cea!'('nse e os demais sinatários o fazem como um preito de-incorredoura gratidão 'e indelével justiça áquelIe ilustrefilho lio Ceará.
'
Sala das Sessões, 5 de fevereiro de 1934 - Pontes Vieira.
- José de Borba. - Luiz Sucupira. - Silva Leal. - Valdemar Falcão. - Xavie1· Oliveira. - Fernandes Távora. -Piguei1'edo Rodrigues. -. Leão Sampaio.
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'0 Sr. Figueiredo Rodrigues - Peco a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
''Votação, o nobre Deputado.
O Sr. Figueiredo Rodrigues (Pare.. cn::ar-tinha'l' a volatação) lê o seguinte discurso: - "Sr. Presidente, é com certa
timidez e grande constrangimento que ocupo a atenÇão da' Assembléia para encaminhar a votação do requerimento em
que a bancada do Ceará unanime pede a inserção na .ata dos
'nossos trabalhos de um voto de pezar pelo falecimento do cearense ilustre que foi o General Benjamin Liberato Barroso.
Timidez e constrangimento perfeitamente justificaveis,
.quando ninguem ignora que é motivo de crítica ou de blague
fazer-se aqui o elogio de um morto.
Não sei qual a causa da repulsa desta velha praxe parlamentar.
Todos os povos, desde a mais alta antiguidade, sempre
-;tiveram pela morte um respeito sagrado e honraram os seus
mortos no mesmo altar dos seus deuses tutelares.
Será talvez o antagonismo da chamada República !\'ova
pelos homens da velha República?
.
Os de 89, imbuidos das idéias de Comte, repetiam a famosa sentença do Mestre: "Os vivos são sempre e cada vez
mais governados pelos mortos".
.
Será que os republicanos de 30. pensam como êsse capitão do rõmancecelebre de Blasco Ibanez "Los Muertos mandam", que dizia: "malditos los muertos; matemos á los muer-tos" ... ?
E', portanto, com timidez que agronla a crítica impiedosa,
e venho insistir no habito demodé, de honrar com a minha
frase descolorida a memoria de um dos homens mais ilustres da Veiha República, digo sem ~nfase, com convicção, porquê êle foi um dos mais dignos.
Benjamin Barroso, como militar e como politico honrou
não s6 as tradições da sua família, que desde o Império fi~gura nos Anais da liistória do Ceará, mas tambem a sua terra
de quem foi no Govêrno e no Parlamento um d~fensor intemerato e extremado.
São conhecidas da sua vida pública, passag~ns interessantes_
Algumas· mais flagrantes eu descreverei, para tracar-lhe
-o perfil pclftico.
Era por ocasião da seca de 1915, calamidade monstruosa,
.inclemente, hoje celebrisada- na literatura pátria, pelos livros
..de Rodolio Teofilo e pela formosissima novela de RacheI de
Queiroz, como o fUra a tragedia de 77 na obra imortal de
'Domingos Olímpio.
O Ceará mais uma vez assolado pelo flagelo.
Benjamin Barroso insistia junto ao Govêrno Central pela
r~messa de socorros urgentes.
O Presidente, nu:nem de coração, mais ignorando total'mente a extensão d~ nossas desgraças. talvez mesmo mal informado, pelos inimigos do Presidente cearense, que então
--cercavam o Ministro de maior prestigio, protelava, posterga"va a remessa dos auxílios solicitados, que eram sempre insuficientes e mesquinhos- para a extensão da calamidade.
Com a alma transida pelo infortunio dos seus patricios,
~ julgando que era o seu pouco prestigio junto ao Catete, a
-causa principal de tal situação, aproveitou o ensejo de um
Tledido político, e atirou sob a forma de um telegrama ocllr:tel de desafio mais franco e mais destemido, conhecido, até
'.hoje, na cr6nica da polftica nacional.
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Do telegI'ama, para não ferir suceptibilidades, lranscrev"
apenas o final. Fortaleza - Presidente - República - Rio .
.. . . . . . . .. . . .. . .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. . . . . . .. .
,
.
"Isto bastaria, penso eu, para merecer alguma atenção
<laqueIes que enxergam alguma coisa que admirar na virtude
,e na honra."
"Na qualidade de Presidente é que reclamo, porquê tenho
<conciência absoluta da minha correção, que desafia, desassombradamente, iiS patranhas dos embusteiros,"
"Tenho feito um govêrno de grandes sacrifícios atrav/:!>;
<las maiores dificuldades, govêrno honesto, econômico, austcl'O
em todos os seus atos, ao lado de uma política larga, generosa, garantidora dos direitos de todos, aplaudida por todos.
menos por poucos políticos de profissão, que na poJit;i;ageID
<le aldeia fazem a intriga dos pequenos interesses".
"Esperava, pois, não encontrar descaso por parte de
outro govêrno que apregoa o mesmo ideal. Venho perante
'V, Ex. protestar contra isso, que lamento seja mais evidente
'Quanto maior é o alto apreço em que tenbo V. Ex,
"R<>speitosas saudacões. - Benjamin Barroso."
O Presidente Venceslau, homem generoso e bom. não se
-serviu do seu cargo para tomar uma vindita, mas. tardas e
minguados continuaram a ser os recursos remetidos.
Benjamin Barroso insiste nêste~ termos:
"Já não tenho. expressões bastante felizes para abrirem a
piedade de V. Ex" em favor deste povo, repito, que está mOI'rendo de fome... Infelizmente não tenbo sabido fazer-me
'interpretar" .
Em outro telegrama assim êle se expressa:
"Eu vejo o cenário de perto, V. Ex. de longe, nada tenho
€:x:agerado. Só parece que o Govêrno nãQ acredita nas informacões que daqui vão. Ousaria pedir a V_ Ex. mandar secretamente emi:s:sário :sua inteira confianca, para observar e
sentir a miséria deste povo infeliz e as dificuldades sem par
€m que me coloca o Govêrno Federal, surdo aos nossos clamores, oriundos de uma calamidade horrenda, Sou forcado
a falar com tanta insistência e franqueza a V. Ex. porqw}
julgo do meu dever de homem, brasileiro e presidente do Estado, Convicto dos esforcos que tenho empregado junto a
V. Ex. e Representantes, com o intuito de atenuar os efeito:;
<la seca, tenho conciência de que me sinto exonerado da responsabilidade que os desatinos da fome possam gerar".
Conforme li, num belo artigo do jornal do Sr. Kergina!do Cavalcanti - a Gazeta de Noticias, referente a êstes telegramas lá transcritos, João Brigido, que então fazia fOrte
campanha contra o Presidente Barroso, reproduziu êste telegrama, ensarilhou as al'mas de oposicão e escraveu:
'''Apertamo-Ihe a mão, dizendo que bem merece a terra
<ml que nasceu, e lhe fez honra nas tristes conjunturas em que
se acha o povo do Ceará n •
'

,... Có~i~~'o's' ~g~~~' ;'l~' ~pi;ódi~' ~é;~~ie~t~' p~iiti~~~ ... ,"
Era na ocasião Pinheiro Machado, o ár1>itro da política
nacional - e mais inclinado a favorecer aos representante:'
do Est.ado que o cercavam no seu Pa.lãcio do Morro da G~'a('a.
Tinha de se organizar, como sempre, aquí a chapa para uma
nova le~islatura.
Pinheiro, arguto e bom político, comunicou ao então
'Presidente do Estado que a bancada organizara a chapa, e,
-escolhendo a seu alvitre nove nomes. ofereceu a Benjamin
Barroso o décimo que devia ser uma pessoa de sua confiança
:;pessoal.
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Benjamin reune em Palácio o Diretório do seu partido...
outra chapa com outros nove nomes, comunica a Pinhp,iro esta 1'e801uI;fio e oferece-lhe o décimo logar para uma.
pessoa da sua confiança.
~scolhe

Como se vê destes episódios, não era a subserviência um.
mal, que atacasse cndemicamente, como querem fazer crêr,.
a todos os homens da política velha.
No Senado, a passagem de Benjamin Barroso caraterí-·
zou-se pela sua atitude de independência e de altivez.
Defendeu com calor e com brilho os revolucionários de22, aL·rostando desla forma o ostracismo, e a perda de sua poliiéão política. Era também um amigo de sua classe. Foi êle
que apresentou e defendeu com grande copia de argumentoso aumento de vencimentos das classes militares, com tanto·
mais nobresa e isenção de animo, que não pleiteou para os reformados, que êle o era, nenhuma vantagem.
Foi professor na Escola Militar do Ceará e de Tática na
E~cola Militar do Realengo.
Deu, na sua agitada e longa vida política, um exemplo'
de qU(\ a dignidade e a honra valem mais do que as posições.
É do consenso unanime que três foram as causas da quéda da Velha Republica: a subservi/ncia do Legislativo por:
falta de eleições legitimas, a Prepotência dos Presidentes,
cujo poder pessoal atingiu as alturas do poder dos Czares da
Rússia, e a subordinação indébita do judiciário ás vontades·
do Executivo.
Pela vida nobre que vos acabo de descrever, Benjamin.
Barroso não concorreu para o fracasso daquelas instituições.
que êle ajudou a fundar e que serviu e nobilitou nos mais
altos postos de comando.
Honra, pois, ao Ceará que produziu tal filho! Assim peco
á Assembléia para aprovar êste requerimento. (Muito bem;"
muito bem. Palmas. O"'orador é abraçado.)

O Sr. Abelardo Marinho -

Peco a palavra.

u Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhara
vot:lC;ão, o nobre Deputado.
O Sr. .!helllrdo Marinho (Para ent:.uninhar " 'votação) Sr. Pre:"idenle. de cl'rto não me prevaleceria da tribuna, encaminhando a votação do requerimento, se não me parecesse'
que ao discurso do nobre Deputado Sr. Figueiredo Rodrigues escaparam alguns dos mais importantes aspectos da.
personalidade do saudoso cearense, general Benjamin Barroso.
Ainda milito moço, já Benjamin Barroso militava noPartidú Republicano, no tempo da monarquia. Proclamada a
Repúbli::a, em 89, ing.'essou decididament.e na política. Exerceu a govcrnanca do Ceará por lrês vezes. em seguida a lutas·
armadas, demonstL'ando a sua capacidade de homem enér-·
gico, de republicano convicto, c, sobretudo, o seu grande coração, procurando cnociliar as facções desavindas, em bem da
tranquilidade e da grandeza do Estado, por cuja economia.
sempre se interessou.
Há pouco, tive oportunidade de relêr a sua mensagem
quando governadoi', em 1891, em que examinava,com o senso ..
da realidade, a quesf.âo da seca do nordeste e indicava á Assembléia legislativa estadual as medidas mais urgentes ..
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a tomar e a pleitear junto ao Governo Federal, não s6mente
as de emergência, mas ainda as de caráter permanente, necessárias á definitiva solucão do problema.
Como político, outro traço caráteristico da 'personalidade de Benjamin Barroso foi a sua lealdade. Em 1919, o governador do Estado, que para lá fôra por indicação sua, afastou-se do parlidoque o elegera, pleiteando uma reelp,icão
contrária aos princípios republicanos. Benjamin Barroso,
cujas relações de amisade e até de parentesco com o governador poderiam tê-lo levado a ficar com o poder, preferiu
solidarizar-se com os seus amigos que o haviam sustentulo
nos dias difíceis da sua terceira administração e afrontar a
perspectiva do ostracismo.
Por es&a oca:sião, chefiou uma grande campanha republicana em favor da não reeleição dos Presidentes de Estado
e, intercorrentemE'nte, uma outra contra a nomeação dos Prefeitos pelo Presidente do Estado, campanha tremenda, uma
das mais memoráveis havidas na República, no Ceará. Benjamin Barroso e seus amigos não lograram as posições do
poder, mas viram ambas as idéias vitoriosas, inscritas, que
foram, na reforma constitucional de 1921, muito embora os
seus adversários disputassem e conseguissem o mando no
Estado.
Mas, Sr. Presidente, o que me fez principalmente vir á
tribuna foi a atuação de Benjamin Barroso na sua solidariedade indefectível com a Revolucão brasileira.
Não querendo alongar-me muito, referirei apenas a sua
atitude desassombrada na tarde de 5 de Julho de 1922.
Quando corria pela cidade a notícia de que os bravos oficiais
revoltados na Vila Militar haviam sido passados pelas armas,
quando corria pela cidade a notícia tremenda de que o prepotente e pirrõnico Presidente de então ia mand:.l.r encarcerar
Deputados e Senadores contrários á candidatura do Sr. Artur Bernardes; nessa ocasião, num momento de graves apreensões, Benjamin Barroso foi a única voz que se levantou,
no Senado, para protestar contra o estado de sítio pleiteado
pelo Executivo da República em requerimento de urgência
apresentado pelo leruler do Govêrno naquela Casa, Sr. Senador Francisco Sá, e prestigiado pela presença inesperada e
inexplicável de Rui que, surprt:endentemente, viera ao Senado para defender a medida em favor dos poderosos contra os
perseguitios, cont.ra os vencidos.
Benjamin Barroso, assim se pronunciou naquela ocasião:
"Sr. Presidente, não há país civilizado que não
trat.e as forcas armadas como elementos primordiais
de sua soberania. Pois bem, se isto é uma verdade incontestável, porquê é um fat.o de que todo mundo tem
conhecimento, não cabe censura aos que se revoltam
contra aquêle que, ,infringindo essa norma social, leva~
dia a dia, a espicaçar, a deprimir, a ofender, a esmagar êsse elemento da soberania nacional .
.. .,"
.: "
..
E, mais adiante, declarava:
"Sr. Presidente, os canhões de Copacabana estão
respondendo aos ataques de todos os dias".
VOLU,ME VII
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. Atitude desassombrada, essa, posta em f6co pelo Senador
Francisco Sá, notando que os Senadores da Reacão Republicana se retiraram no momento em que Rui entrava paral
apoiar a providência excepcional pleiteada pelo Govêrno da
República ...
Como consequência dessa atitude lhe veiu o ostracismo.
Ê verdade que já estava em oposicão, abandonado, que fOra,
pelo amigo que fizéra Presidente do Estado, numa confirmação da regra invariável, do fato incontestável, que nos proporcionou a Constituição de 1891, de que só os Presidentes
de Estarlo, quando apoiíldos pelo da República, tinham o poder; verdacle tanto mais incllntestável quando se não conhece, nos '40 anos da República passada, a mudança de uma única situação política estadual que se haja operado dentre da
-ordem ou da moral: ou era a desordem, a revolta, ou, então,
.a traição nitidamente caráterizada.
Sr. Presidente, pelas nossas rela~ões pessoais, tradlclollais na minha :amilia, em face dos laços de amizade que
sempre nos prenderam ao general Benjamin Barroso, pela solidariedade que tive a honra de lhe prestar na campanha contra a reelt'ição dos Presidentes de Estado e contra a escolha
dos Prefeitos por êste, caber-me-ia talvez a mim ter requerido êsze voto; mas tenho para mim - e guardo isso com
uma convicção meramente pessoal - que, para certos vultos,
homenagens como esta, que nêste instante pleitea a nobre representação d!!.. Ceará, são insuficientes, são muito pequenas •
.Há di~, o "Correio da Manhã" extranhou 'lUe nós. revolucionários, não tivéssemos ainda pedido um voto de pezar
em favor dos heróis da Revolução, citando, entre outros, S~
queira Campos e Newton Prado.
Não era possível, entretanto, que tivéssemos esquecido
êsses precursores da Revolução Brasileira,êsses martires· da
liberdade do povo brasileiro: apenas tencionamos prestarlhes homenagem muito maior, que possa viver tanto quanto
a futura Constituição, na sua projeção através dos tempos.
Coerente com êsse ponto de vista, não me abalancei a solicitar tal homenagem. .,
Sr. Presidente, negária li minha conciência, faltaria ao
meu dpver de cidadão. se não fosse solidário com esta homenagem. Embora representante das profissões liberais, eleito
pelo Brasil todo, nem por isso julgo ter abdicado da minha
qualidade de cearense, do meu amor ao Ceará, a-os seus
homens e ás suas coisas.
Secundando o pedido do nobre Deputado que me antecedeu n~sta tribuna, solicito á Assembléia a aprovação do requerimento em apreço. (Muito bem; muito bem. O orador
é cumprimentado.,)

Em seguida, é .aprovado o requerimento do
Sr. Pontes Vieira e outros.

5

o Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Melo Franco,
primeiro orador inscrito~ .
O Sr. Melo Franco lê o seguinte discurso: "Sr. Presidente, em 1931, poucos mezes depois de vit()l'iosa a Revolução,
tive oportunidade de prestar o meu depoimento sôbre os
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l?-um livro despretencioso e apressadamente
concebIdo e escrIto, o qual provocou, não obstante, certa celeuma na imprensa do país.
. O ~ltim.o capítulo do volume em questão, que eu próprIO, seJa dIto de passagem, reputo de pouca importancia
tem êste título: "Para onde vamos?"
,
Êste capítulo a que me refiro foi escrito no. dia 18 de
Maio de 193:1., e começa com as seguintes pala'vras: "A 29
de Outubro de :1.930 chegámos ao Rio de Janeiro, depois de 99
dias de ausência. Nesse espaço de tempo o Brasil sofreu uma
das maiores transformações de que há memória na sua história política. Do alcance dessa transformação e de sua extensão ninguém poder&. por enquanto dizer nada. Uma coisa,
porém, e certa, a saber: :l Revolução não foi boa nem má: A Revoluoão foi indispensável e como tal invencível - Desde
:1.917, a revolução mundial provocada pela guerra e, sobretudo, pelo drama russo, .espalhou pelo mundo as idéias revolucionárias, qUe o estão varrendo de extremo a extremo.
Depois da primeira explosão revolucionária, no Brasil,
em Julho de 1922, o povo foi criando ídolos e provocando
preságios. Tudo isto supunha a existência no mais profundo substractum dos sêres, de fÔrça capazes de criar novas
orientações. A' nOSsa geração - infeliz geraoão - que abriu
os olhos para a vida com o desencadear do drama de 19:1.4; á
nossa geração que viveu os dias trágicos de ceifa que a gripe
fez depois da guerra; á nossa geração que assistiu estarrecida ao desenrolar do drama russo - á nossa geração cumpre ainda viver dias incertos e talvez amargos.
:Parece que a civilização brasileira se defenderá da incorporação e da assimilação de outras concepcões do mundo
alheias ao seu espírito e á sua formação moral e mental.
Como quer que seja, porém, defei.1da-se OU não o Brasil da
crise que assoberba o mundo, o certo é que os sacrifícios que
competem aos homeus da atual geração, são os mais duros.
Os servicos que de nós são reclamados são os mais penosos e
as recompensas que nos oferecem são as mais mesquinhas".
Esta página, como disse, foi escrita no mês de Maio de
193:1., por consequência, há quasi três anos. Escrito para esclarecer fatos, o meu livro, como se vê, termina com palavras
de appreensão sobr~ (j futuro do Brasil.
Então o país ainda não fOra sacudido pela gravíssima
crise de :1.932 e esta nobre Assembléia ainda estava longe de
se reunir. As palavras inquietas, alf expressas para computar
melancólicamente o prêmio da vitória, poderiam ser levadas
á conta da fadiga nervosa de um homem mal saído da luta.
Passados, porém, três anos sObre os acontecim~ntos, face a
face com esta augusta Assembléia, é o caso de perguntar,
Senhores Constituintes, com a mesma apreensão: para onde
vamos?
·Seja qual fOr o nosso rumo, é preciso que nos lembremos de qUe a Nação hrasileira nos está observando - ela
que nos chamará a contas.
A maioria, talvez, dos homens que aquí so sentam, está
empenhada na· construção de um edifício que deverá abrigar
pOr muito mais tempo outras gerações que não a sua própria. Precisamos, pois, de uma grande .isenção de animo,
para que a obra comum se faca escoimada doa preconceitos
retardatários. (Muito bem). A Constituição brasileira deve
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obedecer ás tendências novas do Direito Constitucional e não
involu'ir para o passado. Nós estamos construindo um edificio para os vivos e não um túmulo para os mortos.
:Não S011 especialista em Direito Constitucional, nem técnico em assuntos juridicos. Sei que, na elaboração da nossa
futura Constituicão, a ciênca dos juristas deve representar
um grande papel.
Os teorísf.as do Direito - e aquí dentro desta Assembléia
devem exercer, na
n6s os temos e dos mais eminentes feitura da nossa Mágoa Carta, preponderante influêncit..
Mirkine-Guetzevich, cujo nome é tão citádo ultimamente· (segundo um ilu~treconstituciona1ista patrício Deputado a. esta Assembléia), até mesmo por aqueles que, como
eu, não sabem Direito Constitucional, observa que nos diferentes países os teoristas modernos do Direito esforcaram-se
em redigir os textos constitucionais, de sorte que as mais
novas doutrinas entrassem em aplicação. Entre n6s, porém,
há que receiar uma tendência evidentemente oposta, tendência esta que se manifesta pelo saudosismo· que a Constituição de 24 de Fevereiro desperta. (Muito bem). Nós já sabemos que, do ponto de vista polfti~o, a manobra consiste em
apagar os efeitos da Revolução de Outubro, pela destruição
do Partido que, embcra não arregimentado, ela gerou. O ov__
tubri8mo, o espírito revolucionário ou que melhor nome. tenba, nada mais é do que a ansia renovadora pela qual ardemos os que, de boa fé, entramos na campanha da Aliança Liberal e na Revolução de Outubro. Mas os homens pouco importam. Neste regime os que pareçam perigosos, podem ser
afastados para maior segurança da situação que - eu concordo - tem de se defender. Com uma tática que bem revela a sua habilidade política, o Govêrno profundo conhecedor
dos homens - elimina e substitue, um a um, os instrumentos afiados com que contou na hora incerta da peleja. Isto é
da história de todas a.c; revoluções para as quais a sorte do
indivíduo nada vale, seja qual for a sua hierarquia revolucionária. Percam-se os anéis - diz a sabpdoria comum mas, salvem-se os dedos .•.
É preciso, entretanto, que o sacrifício dos homens não
impol.'te no sacrifício das idéias. E, para tanto, é necessário
que os substitutos dos que forem sendo devorados não queiram, por sua vez, devorar as idéias que levantaram o país
p.m armas.
Uma revolução da extensão e da profundidade da nossa,
não pode passar pelo país como o sol pela vidraça, sem deixarvestígios. A transformação deve ser feita, sejam quais
forem os seus operários.
A revolução se fez para que o Govêrno não fosse privilégio de uma classe, de uma casta ou de qualquer sorte de
limitação organizada. Reria, pois, incoerente que ela própria criasse a casta revolucionária para c govêrno da nação.
Além àos interesses individuais com os seus egoismos, há interesses comuns coletivos que são. sagrados e ai daqueles que
ofendem êsses interesses além de um' certo limitel
Os agrupamentos humanos, constituídos em Estados, tanto os mais avançados quanto os mais elementares, não podem
- permita-me o ilustre Deputado Pedro Rache -funcionar, sem uma mecanir.a constitücii)nal que garanta os dois
elementos essenciais a saber: um corpo de produtores que
. subvencione as necessidades da comunhão e Um corpo· de di-
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rigentes que se incumba de conduzir a coletividade, mantendo a ordem, a segurança e a justiça para o benefício de
todos.
A nossa recente experiência demonstra, porém, que o
Govêrno não pode subsistir por muito tempo, se, além de um
fato material, não fÔr uma expressão, um fenômeno, de ordem moral. Isto quer dizer que é indispensável a existência,
entre governantes e governados, de um acôrdo, um ajustamento e um equilíbrio tais, que na estrutura do Estado
imperem apenas as leis e não os indivíduos. E foi porquê
Assim não era, na República que no Brasil caducou, que fomos arrast.ados á guerra civil.
Nada tenho - já disse - Senhores Constituintes, contra
os homens do passado que os havia, como no presente, bons
e maus. Sou, porém, fiel ás idéias do programma que nos levou á luta das urnas e posteriormente á das armas, e entendo
que devemos orientar as nossas campanhas ~squecidos dos individuas e lembrados das idéias e princípios, os quais podem
ser adotados e defendidos por quantos queiram, provenham
politicamente de onde provierem.
O esp'írito revolucionário que, não há muitos dias, foi
definido .por voz autorizada, aqui neste recinto, é, além do
que foi dito, o desejo de ordem administrativa, de justiça,
de honestidade, de finanças sadias e de boa contabilidade; o
espfrito revolucionário é o desejo, sobretudo, de leis sociais
mais equitativas, capazes de distribuir pelo maior número
certos benefícios de umas tantas conquistas, hoje indispensáveis á dignidade humana.
Em resumo negativo: a mentira demoorática, a mentira
judiciária, a mentira educacional e a mentira financeira foram os inimigos que êsse famoso espfrito revolucionário se
propOs combater.
SObre o nosso país, Senhores Constituintes, pesam como
um infortúnio, problemas de uma gravidade sem par. A hora
é, pois, de renúncias e propicia a que nos acerquemos uns
dos outros, buscando na associação de energias uma resistência maior.
Homens da Nova ou da Velha República, esquecidO:!
todos os ressentimentos e todas as ambições mesquinhas, o
que devemos fazer - com os corações bem alto colocados -.
é uma Constituição que, longe de facilitar, dificulte o envelhecimento da República Nova.
.,
.
Homem moço, sei que a tradição e a experiência representam muito em toda obra humana, mas também sei que
elas não são capazes por si sós de evocar e favorecer o futuro - o qual aos do futuro pertence.
Não devemos nunca perder de vista o fato de que o desenvolvimento significa sempre ascenção e aperfeiçoamento.
Os países, fisicamente considerados, são patrimônio
comum da humanidade e politicamente não podem viver aritímicos uns com outros.
Nestas condições, parece-me que, num momento da história como êste que a nossa geração atravessa, (\ que representa evidentemente um período de transição, nós devemo$
lánçar as bases da nossa organização política de acOrdo com
o nosso tempo e não com o objetivo de reagir contra tendências que" são universais. É verdade que, consideradas de
um ponto de vista geral, as condições econômicas, sociais e
políticas do Brasil diferem muito das da maioria dos outros
povos. Em quasi todos \)s países do mundo produziu-se um
estado de dificuldades oriundo de uma verdadeira superpopulação; na sua irresistível compressão, êsse excesso de

-

374-

populacão vai rompendo o tênue envelope que protegia as
chamadas camadas superiores da sociedade. A humanidade,
decuplicada, necessita, para a sua protecão, de uma nova 01'ganizacão da economia e da vida. O deslocamento das camadas sociais, que se operou no seio de cada povo, criou os
choques em que se debatem as nações, sobretudo as do Velho Continente e as do Extremo Oriente. O Brasil, mais feliz
neste ponto do que a maioria dos pafses, padece do mal Inverso: deficiência de população relativamente á sua extensão territorial. A nossa organização política, pois, deve ser
feita tendo em vista não só os fenõmenos de caráter universal como também as condições que nos são peculiares. A
êsse propósito, convém meditar sôbre as considerações que
o nosso ilustre colega SI". Teotônio Monteiro de Barros fe?:,
sõbre o problema da imigração, considerações estas, aliás,
que não esposo in totum.
A Revolução Brasileira não soube ou não pôde realizar
a grande obra que dela esperava o país, obra esta <tue em
três ,ou quatro "itens" poderia ser resumida. "Ela devêra,
em princípio, fortalecer ao máximo o espírito nacional; regular a vida econômica do País, de modo a impedir o colapso
na produção e aumentar a riqueza; refundir as instituicões
do Estado Brasileiro - saneando a sua administracão - e
lançando, assim, as bases da organização dos nossos poderes
políticos ...
O Govêrno revolucionário talvez tivesse conseguido
realizar uma obra de vulto maior do que a que pôde levar a
efeito se, apoiado na fôrça com que contava, tivesse organi. zado a opinião pública em forte agrupamento partidário que
fornecesse quadros vigorosos para os diferentes órgãos do
Estado. Assim, teria podido guiar as massas com mão flrme,
conduzindo-as no sentido do desenvolvimento da produção
e da coordenação das fOrças vivas da nacionalidade. Destruir-se-iam, nestas condições, segundo as expressões do Senhor General Góis Monteiro, "a rotina, os preconceitos político-jurídicos e os vícios das· antigas facções regionalistas
que deveriam ter desaparecido".
Mas as transigências do govêrno, logo de início, em
face das pressões que lhe,.tolheram os movimentos, permitiram o desencadeamento da resistência passiva contra qualquer obra de grande envergadura.
Nestas condições, já antes mesmo da reunião da Constituinte, as correntes políticas, girando sôbre si mesmas, marchavam francamente para o stato-quoanlerevolucionário•..
A Revolução gerou a revolução branca, cuja obra final
será talvez o substitutivo do anteprojeto de Constituição.
Os organizadores do anteprojeto quizeram guardar um
justo meio têrmo. Até mesmo quanto á organizacão do Poder Judiciário, souberam êles ser habilmente ecleticos, segundo a expressão feliz do ilustre Sr. Medeiros Neto. Não
foram para a unidade da magistratura, mas chegaram até a
unidade da justiça.
Quanto á organização dos poderes políticos, ficou o ante
projeto no 'Sistema tmicameral. O subsbitutivo, que não
conheço, voltará, segundo ouÇO dizer, ao sistema bicameral.
Resurgirá, assim, das próprias cinzas, crismado de novo, o
velho Senado.
O SR. CUNHA VASCONCELOS - Para o bem do país.
O SR. MELO FRANCO - São muitos os argumentos pró
e contra qualquer um dos dois sistemas e nada de novo eu
- que não sou douto .na matéria - poderia dizer sObre o
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assunto. Limito-me a assinalar a circunstancia, para· fazer
ressaltar os simtÔmas da tendência a que me refiro; ': ..,.";.
O Sa CUNHA VASCONCELOS - A unidade de Camara
seria. a diLadura do Poder Legislativo.
O S!t. MELO FRA;NqO - No que diz respeito á eleição
do PresIdente da Republlca, como acontecia já com o anteprojeto, o substitutivo inova: é pela eleição indireta.
Rui Barbosa sustentou de uma feita que a eleição indireta. nem chega a ser eleição. O eminente Sr. Assis Brasil
também é da mesma opinião. Aos leigos no assunto,pareee
que de toda elcioão indireLa resulta uma eleiçãó direta.
Nos Estados Unidos, por exemplo" a eleição do pz'imeiro
turlJo, isto é, a eleição dos eleitores é a única que conta.
Quando êstes estão eleitos, fica a Nação sabendo quem será
o presidente da República. E tanto assim é que, quando foi
da penultima eleição presidencial naquela grande Nação, o
presidente Hoover, ainda não eleito em segundo turno, empreendeu com pompas de c,hefe de Estado, num navio de
guerra da União, a sua famosa viagem ao Continente Sulamericano ... Acredito mesmo que não haja exemplo em toda
a história dos Estados Unidos de um eleitor democrático ter
votado num candidato republicano e vice-versa.
Senhores Constituintes, um sceptico modérno observou
que não existem para o proféta senão dois caminhos; ou
anunciar um futuro igual ao passado ou se enganar. Não
se trata aquí de profetizar nem tenho de modo algum vocação para proféta. Todavia, ao empreender uma obra como
a reorganização constitucional do país, convirá não nos expormos ao risco de errar redondamente, supondo que o futuro não se assemelhará em nada ao passado.
A Revolução abalou profundamente o meio social e político do Brasil. Entretanto, não produziu o efeito de transmuda-lo. Importa, p<Jis, advertir que as instituicões a cuja
sombra se praticaram ontem abusos enormes a ponto de
provocar a insurreição nacional de f930, não possuirão a
virtude de amanhã resguardar os interesses e os direitos da
coletIvidade brasileira. :tsses direitos e êsses intertesses superiores se acham ameaçados permanentemente pela nOssa
deficiênte capacidade de adatacão ao regime democratico,
que provém, talvez, das bases defeituosas sObre as quais se
organizou a nossa sociedade.
Em verdade, as condições peculiares em que se processam a formação e o desenvolvimento da família sob um sisteroa de econnmia patriacal, tal como o acentuou há pouco um
sociólogo de notável perspicácia, atuam e atuarão ainda por
muito tempo sObre o nosso meio, no sentido de incliná-lo para
uma política de estreito personalismo. Esta é e será inconciliável e incompatível com um certo numero de instituições cuja adoção pressupõe no país a existencia de uma opinião pública alerta e esclarecida, bem como de partidos políticos diferenciados, por prineípios e ideologias, senão por
interesses econômicos antagOnicos.
Parece" p·ortanto, que, se quisérmos buscar no passado
ensinamentos para o futuro, não teremos razões que nos induzam a conchúr que serão tresloucadas e ruinosas quaisquer alterações por ventura alvitradas para as instituições
,de f89i. Muito ao contrário: a experiência de nossa 'Vida
republicana impõe um programa renovador. E seria absurdo
e incompreensivel que as decepções causadas acaso ao país
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pela Revolução, dissuadissem os seus representantes nesta
Assembléia de qualquer iniciativa de reforma e de renovação.
O temor de inovar nos reconduzirá ao despresfvel regime
de hipocrisia republicana em que vivemos. Seremos novamente um povo governado como feitoria a fingir de república federativa e presidencial. (Muito bem). A isto talvez
seja preferível o regime discricionário em que nos encontramos e que, pelo menos, tem a vantagem de não requerer
aquele esforco de dissimulação aviltante.
n<1:_ ·Já disse e ainda uma vez repito, Senhores Constituintes:
-.u sou esoecialista em Direito Constitucional, nem tenho
mesmo a técnica jUl'ídica indispensável ao assunto. (Não
apoiados}. Sei que aqui dentro desta Assembléia há teorístas do Direito dos mais eminentes. A êstes, se me fÔSS8
permittido sussurrar uma advertencia ao ouvido, eU repetiria
o final de um artigo doutrinário escl'ito por um notável
jornali.sta, colega nosso: "Reparem, Senhores, que ~ mocidade brasileira nos está observando. Essas gerações que se
aproximam nos vão julgar. Convém que encontrem no país
um palmo de terra limpa onde os seus anjos possam assentar
os pés, tocando as trombetas do juízo final." (Muito bem;
muito bem. Palmas. O orador é 'Vivamente cumprimentado).
O Sr. Presidente - Está !inda a hora destinada ao expediente.
Vai-se passar á ordem do dia. Pausa..)
Comparecem mais os Srs.:
.Álvaro Maia, Abel Chermont, Joaquim Magalbães, Rodrigues Moreira, Agenor Monte, Hugo Napoleão, Pires Gaisoo,
Luiz Sucupira, Valdemar Falcão, Leão Sampaio, Figueiredo
Rodrigues, Kerginaldo Cavalcanti, Alberto Roselli, Odon Bezerra. Irenêo Joffily, Pereira Lira, Barreto Campelo, Souto
Filho, Luiz Cedro, Solano da Cunha, Alde Sampaio, 0s6rio
Borba, Humberto Mourà, Guedes Nogueira, AntOnio Machado, Deodato Maia, Clemente Mal'iani, Magalhães Neto, Artur
Neiva, Edgar Sanches, Átila Amaral, Homero Pires, Gileno
Amado, P~ulo Filho, Carlos Lindenberg, Jones Rocba, Amaral Peixoto, Miguel Couto, Pereira Carneiro, Nilo de Alvarenga, Prado KelIy, Césal' Tinoco, Alípio Costalat, Gwyer de
Azevedo, Fábio Sodré, Buarque Nazareth, José Braz, Negrão de Lima, Odilon Braga, Vieira Marques, Raul Sá. João
Penido, Daniel de 'Carvalho, Aleixo Paraguassu', Valdomiro
Magalhães, Belmiro de Medeiros, Licurgo Leite, Celso Machado, Jaques Montandon, Rodrigues Alves, Morais Andrade, Almeida Camargo, MáTio Whately, Zoroastro Gouveia. Cincinato
Braga. Morais Leme, Domingos Velasco, João VilasbOas, Francisco VHanova, Plínio Tourinho, Lacerda Pinto, Antônio Jorge, Idálio Sardenberg, Simões Lopes, Maurfcio Cardoso, Frederico Wolfenbutell. João Simplfcio. Demétrio Xavier, AsCânio Tubino, Pedro Vergara, Argemiro Dorneles, Raul Bittencourt, Cunha Vasconcelos, Acir Medeiros, Martins e Silva,
Alberto Surek, Eug/nio Monteiro de Barros, Mário Manhães,
Milton Carvalho, Augusto Corsino João Pinheiro, Euvaldo
Lodi, Mário Ramos. Roberto Simonsen, Davi Meinicke, Mol'ais Paiva, Nogueira Penido (97).
Deixam de comparecer os 81's.:
AntOnio Carlos, Silva Leal, Veloso Borges, Herectiano
Zenaide, João Alberto, José Sá, Leandro Maciel, Godofredo
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Menezes, Raul Santos, Oscar 'Veinschenck, Bias Fórtes, Rilieiro Junqueira, Adélio Maciel, Martins Soares, Pandiá Calogeras, Pedro Aleixo, Gabriel Passos, Augusto Viéga, Simão
da Cunha, Bueno Brandão, Carneiro de Rezende, Plínio Correia de Oliveira, José Carlos, Barros Penteado, Carlola Queiroz, Adolfo Konder, Assis Brasil, Vítor Russomano, Armando
Laydner, Ricardo Machado, Valter Gosling, Horácio Lafer,
Alexandre Siciliano, Pacheco e Silva, Gastão de Brito, Oliveira Passos, Henrique Bayma, Vergueiro César. (38).
6
OItDEM DO DIA

O Sr. Presidente - Constando a Ordem do dia de Trabalho de Commissão, dou a palavra, para explicação pessoal,
ao Sr. Barreto Campelo.
O Sr. Barreto Campelo (Para explicação pessoal) Sr. Presidente, Srs. Constituintes: Vou tratar, hoje, nesta oportunidade e á guiza de explicação pessoal, de uma
questão tormentosa, difícil, cheia de melindres e de complexidades. E, si não fôra a decisão inabalavel em que sempre estive de cumprir integralmente o meu dever de mandatário do povo brasileiro, de fórma alguma agitaria. êsse
vespeiro. Agora, surpreendido com 'as palavras do Sr. Deputado Virgílio de Melo Franco, já posso falar um pouco mais
fortificado, porquê, até então, e depois de todo' êsse longo
curso de debates, sempre fiquei a pensar que as' minhas
considerações seriam absolutamente divergentes das correntes dominantes nesta Assembléia.
Srs. Constituintes, venho expôr, conforme penso e conforme posso, os· erros do plano político e social da Constituição de 1891. E venho dizer, em sintese, que enveredamos, nessa encruzilhada da. nossa história política, por um
caminho contraproducente, por um caminho que não é, de
fórma alguma, o do nosso destino natural. Influenciados
por constituições exóticas e estranhas, inteiramente incompativeis cOm a nossa indole, o nosso meio, a nossa história,
as nossas tendências, errámos positivamente o nosso. d6stino,
tomando de emprestimo, por adaptação, por cópia, por variante, como queiram, destino diametralmente contrário
áquele que deveriamos buscar.
Não sou fetichista da história; não penso, como certos
historiadores, que a consideração dos fatos passados leve
quasi a profetizar o que de futuro acontecerá. Mas, si não
podemos, em concreto e em detalhe, ser profetas, todavia,
os traços gerais, os roteiros, as linhas mestras das. instituições, pelo estudo da história, pelo conhecimento das inclinações naturais de povos ou grupos de povos, podem ser, de
antemão, delimitados.
Somos latinos; somos porluguêses da America. Essa é
a nossa formação étnica; essa é li. nossa história; essa deve
ser a diretriz da nossa conduta.
Como porluguese8 e latinos, somos - quer confessemos,
quer não confessemos '- personalistas e centralizadores.
A história de Roma, de que descendemos; e que deixou,
em nossas instituições e em nossa indole, traços indeleveis,
definitivos, essa hist6J:'ia foi toda ela uma história de homens, uma história _de centralização política.
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Os povos germanos, de que os anglo-saxões e norte-americanos são a sequência ea reprodução na história, eram, ao
contrário, inteiramente descentralizadores, sempre integrados naquela formação de círculos concentricos, que, desde as
suas fIor,estas primitivas até ás superiores construcÕes de
sua história, se repetiram com uma fidelidade digna de registro.
.'
.
As colonias norte-americanas, além fie possuirem essa
tendência para os círculos concentrico!5, que traziam da metropole, eram uma obra - atentai bem, Srs. Constituintes
- uma obra de diversificaeão, e sobretudo, uma obra de
pluralidade de fé.
.
Os puritanos de Massachussets, os peregrinos do "'Mau
Flcrwer", a colónia de Rhode Island, a Virgínia - em súma,
tudo quanto por d'es3gregação da metrop61e, se processou na
America do Norte. foi, visivelmente, indubitavelmente, caracteristicamente, uma obra de reprodução porcissiparidade, uma obra de desagregação em círculos concentricos.
A civilízação latina se desenvolveu com feição diametralmente oposta.
.
Roma, aquela "ma.rsa negra" que nas origens as leis de
Romulo atraíram pela garantia a quantos criminosos se asilassem nos limites do territorio que arbitráriamente traçãra;
essa gente dominadora e central, disseminando-se pelo mundo, abatendo povos, esmagando nacionalidades, formou enfim, com o génio, o poder e a vontade de Julio Cesar, o maior
império do mundo.
A história dêsse impedo foi, sem exceção, uma história
de personalismo, uma história de centralização política.
É verda.de que os limites do Império Romano, que eram
os proprios limites do mundo conhecido, não tinham, na sua
administração, essa feição centralista. Ao contrário. a administração, essa sim;-era pulverizada em Roma, até os extremos do mundo.
Nos burgos improvisados que se formavam em torno do
estacionamento das legiões, nos campos de descanço, até aí a
aguia romana permitia que a administração municípal se
subdividisse.
Não havia, por consequência, povoação estavel ou transUoria e efemera, que não tivesse o seu começo de administração municipal.
A todas as raças ou províncias conquistadas - aos proprios judeus - Roma concedeu o direito de administração
local.
> O SR. MORAIS ANDRADE - Foi belissimamente lembrada
a descentraliza<;ão administrativa do Imperio Romano, mas
parece-me que tambem uma certa descentralização política
deve ser reconhecida a êsse ImperlO.
O SR. BARRETO CAMPELO - Não posso reconhecê-lo.
O SR. MORAIS ANDRADE - E vou dizer brevemente por
quê. E a aceitação de usos e costumes dos povos conquistados, do direito dêsses povos ...
O SR. BARRETO CAMPELO - A manutenção dos costumes nada tem com o poder político. O direito romano era
eminentemente territorial; é até um dos caracteristicos
dêsse direito.
O SR. MORAIS ANDRADE - ••• na península Iberica, por
exemplo?
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O SR. BARRETO CAMPELO - Depois do desmembramento ou do enfraquecimento do Imperio Romano, quando
as fronteiras rEcuaram. Enquanto a aguia romana dominava efetivamente, o direito era o territorial, o direito era o
romano. E o império do direito romano era de tal ordem
que amoldou, definitivamente, as instituições dos povos
conquistados através a História.
O SR. MORAIS ANDRADE - Quando os povos barbaros se
mexeram e começaram a invadir o Império, Roma soube respeitar o direito de alguns deles, como sucedeu, por exemplo, na Península Ibérica.
O SR. BARRETO CAMPELO - São as contingencias e
as transações da fraqueza. Não falo, porém, das vacilações,
das fraquezas do Império Romano, e, sim, do grande Império Romano, de sua autoridade indisoutivel, quando solidamente exercida. Depois, foi havendo a invasão pelas correntes barbaras, que impunham o seu direito pessoal no
péle-mêle que se seguiu ao desmembramento.
O SR. MORAIS ANDRADE - Antes de Augusto, Roma respeitava, na Palestina, a sua independência.
O SR. BARRETO CAMPELO - Independência política?
Absolutamente.
O SR. MORAIS ANDRADE - Pois não.
O SR. BARRETO CAMPELO - De fórma alguma; depois da conquista, sempre lá esteve o pró-consul. Roma t0lerava, e tolerou, todos os costumes, toda a organização administrativa lo~l. Tolerou reis, mas todos sujeitos á autoridade do pró-eonsul, que existia, incontestavelmente, em
cada província.
Como se póde reinar si no território em que se reina há
um próconsul, que é o representante de outro soberano, de
outra autcridade?
O SR. MOl\AIS ANDRADE - Não era soberanía, mas a descentralização política.
O SR. BARRETO CAMPELO - Não tinham práticamente poder algum. A propria teocracia judaica, medrosamente exercia· alguns átos de seu poder virtual. Não tinha
siquér o direito de vida e morte. V. Ex. sabe, p~rfeita
mente, com que humilhação os judeus pediram a Pilatos que
aplicasse a N. S. Jesús Cristo a pena de morte, pena que
suas leis reàlmente determinavam, mas que êles não tinham
autoridade para exercer. Só o proconsul tinha êsse direito
de vida e de morte, como o de taxar e criar impostos, etc.
O SR. MORAIS ANDRADE - Não discuto a extensão dessa
descentraUzação. Verifico que havia uma certa descentralização, mesmo política.
O SR. BARRETO CAMPELO - Não digo que em todo
o curso da história romana através do espaQo, V. Ex. não
possa encontrar alguns exemplos em que a autoridade romana condescendesse ou fraquejasse. Mas, estou fazendo
um panorama da organização romana.
O SR. MORAIS ANDRADE -- Aliás, muito brilhante. I:ntretanto, a extensão do direito de cidadania romana aos diferentes povos é a melhor demonstração daquilo que acabo. de
asseverar.
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O SR. BARRETO CAMPELO - Essa é a concessão de
direito político a individuos de. certa zona, completamente
diversa da concessão de poder político nos territorios, dá
descentralização polftica, enfim.
Dizia eu, Sr. Presidente, que o grande Império Romano
era eminentemente personalista e centralizador e que, ~i
multaneamente, a organização romana fracionava, pulverizava até ás ultimas consequências a organização munícipal.
E muito habil era a organização munícipal de Roma
porquê, na verdadeS. o sentimento do regionalismo é uma
tendência ináta no homem. Uma das mutilações mais graves e menos confOrme á indole do país, um dos atos mais
clamorosos da Revolução é, ao meu vêr, aquela tabelacão dos
Munícipios do Brasil, pelo único e exclusivo critério da sua
renda. Não é exato, não é justo, não é viavel semelhante critério. (Muito bem.)
A obsecão da racionalização chega a eS5a~ con~equên
cias: a de desconhecer os mais elementaras fatores da organização política e social. A administração municipal, senhores, nunca nasceu, nunca teve origem nem raizes nas
rendas dos municípios. Em Roma, o primeiro município que
se formou. segundo Cicero, foi Tusculum, um pobre lúgar
de veraneio dos patricios de Roma. Em consequência, e á"
proporção da creação de outros Tusculo:;, por todo o Império Romano, onde quer que já houvesse uma população
estavel ou urna povoação efemera e transitória, a organização municipal surgia. E surgia como? Os cargos municipais
eram exclusivamente honoríficos, os éidedãos eleitos para as
magisLraturas municipais não iam tirar deles proveito de
especie alguma; não iam siquer servir gratuitamente. Eram
patronos, bemfeitores, cidadãos dadivosos que á sua custa
pavimentavam as ruas de Pompéia, como está nas suas inscrições. Outros fizeram termas públicas em tantas cidades
da Italia, da Gália e da Espanha - obras verdadeiramente
suntuosas que, ao longo de todo o imenso Tmpério, em latitudes diversas, em raças totalmente estranhas, inflicall1
que está na propria natureza humana essa feição inAta. êsse
apêgo, êsse aconchêgo ao .pequeno torrão em que se nasce.
Cada um de n6s tem dos seus. primeiros dias de infancia, dos
seus nnos de mocidade, recordações sentimentais inapagaveis.
.
Não somos, Senhores, espíritos deslocados de inferiores
impressões nervosas: somos um conjunto de razão e ~le sen-·
sibilldade. A primeira coisa que se faz, quando se queL' convencer um homem, não é falar-lhe á. razão, mas é tocar-lhe
o sentimento, para que depois a sentimentalidade ajude o
curso natural do raciocinio. (Muito bem.)
P.or isso, os Municfpios não devem ser tãbelados por
êsse critério mesquinho, material, e inexpressivo das rendas
que produzam.
.
. Em Pernambuco, meu Estado natal, essa tabelacão chegou a verdadeiros atentados históricos. O velho e .tradicional Município do Rio Formoso, onde um dos feitos mais
dignos da Hist6ria Nacional já se praticou, a ponto de que
o último sobrevivente do Forte, meio· morto, recebia do invasor holandês Q direito á retirada, em atenção á sua bravura; o pobre Município de Rio Formoso foi inclementemente e inexoravelmente tabelado dentro dêsse critério inviável do Código dos Tnterventores.
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E por ai afóra, por êsse extenso país, em nome dessa
racionalização municipal, quantos atentados clamorosos se
não praticaram I
Deixemos, porém, os municipios e voltemos aos poderes
políticos.
Guilherme lI, apesar de todos os ódios, das vicissitudes
hist6ricas, políticas e guerreiras em que esteve envolvido,
é um grande p.spírito, e tem, além dos elementos de que nós
outros podemos ãispõr, ou seia da simples cultura ciêntifica, uma experiência pessoal dos homens e das coisas, a que
positivamente não podemos atingir. Pois bem; Guilherme lI, em memoravel artigo, traçou a fisionomia das duas
civilizacÕes, o panorama dos dois grandes galhos da civilização moderna: OS germanos através da Inglaterra, do Canadá, da RepúNica Norte-Americana., das colonias inglêsas
espalhadas pelo mundo, e o gênio. latino, através da França, da Espanha e de Portugal, países que, outróra, foram
ocupados por essa raca, mas onde a conquista romana foi de
tal maneira absorvente que imprimiu ás suas instituições,
nos proprios nomes .das cidades, com o sangue que a conquista romana derramou, traços indeleveis que haviam de
predominar na fisionomia futura dêsses povos. Na conquista
dificil das Gálias, por Julio Cesar, em que mais de um milhão de homens pereceu. aquele espirito indomável de revolta que, de fórma nenhuma, queria adaptar-se ás conquistas da civilização romana e que reivindicou sempre, até
quasi seus ultimos homens, as confederacÕes que eram de
sua indole e de sua origem, submeteu-se afinal pela força
aos romanos e a Gália marchou desde então através de todas
as vicissitudes. contra todos os obstáculos históricos, contra
o .proprio feudalismo, para a centralização mais completa e
definitiva.
O pobre Portugal, tão caluniado pelos. que lhe amesquinham a obra, mas não querem compreender que a defecção
portuguêsa resulta apenas de um fato e é que aquêle minúsculopovo não podia ocupar, materialmente, a sua imensa
conquista, Portugal é exemplo de personalismo e de centralização.
No Brasil se dá a mesma coisa. Ha m1lita hipocrisia,
muita aparência,' muita simulação na legislação brasileira.
Quem, porém, analisar a vida política e, sobretudo, a vida
social do pais, ha de reconhecer, imediaatamente, que um
grande divisor de aguas, um divórcio profundo há entre as
aparências da legislação, as hipocrisias da organização política e a realidade palpavel e tangível do pais. (Muito bem.)
A contaminação das idéias e o panorama da revolução
norte-americana convenceram os pró-homens da Constituição de 1891, de que deviamos modelar-nos á sua semelhança.
Quanto ao povo, ignorava tudo: o povo ainda hoje pensa em
muitos lugares que o Sr. D. Pedro TI é imperador' do Brasil!
E os juristas da Constituição de 1891, deslumbrados com o
espetáculo da emancipação. e organização das colonias da
America do Norte, com o sucesso, não só doutrinario mas,
sobretudo, prático daquela organização, que é modelar para
os norte-americanos, fizeram uma Carta, que é uma contrafação clamorosa e chocante do ambiente brasileiro. O Brasil,
senhores, ,não é - e protesto, com toda a veemência do meu
sentimento de. brasileiro e de patriota - o Brasil .não é
uma superestrutura de Estados, mas sim uma estrutura político-social indissoluveI. Não somos uma resultante tie minusculos circulos concentricos derramados por este imenso
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ter'ritório. Para o sociólogo não ba Pernambuco, Rio Grande
do Sul, Minas Gerais, nem São Paulo; para o sociólogo, que
não é oportunista, que não faz a polí!ica do imediato e do
próximo, o Brasil é uma estrutura nacional de formação espontanea, que guardou contra todos os obstaculos, uma unidade, que é de sua essencia, e de sua .índole.
Os constituintes de 1.~9!, vendo um pais uno como é este,
fizeram-no em retalhos e fragmentos convencionais. Levados por teorias incompatíveis com as rea,lidades e com o
ambiente do, Brasil, deram-lhe uma Constituição, de cujo
plano político, em substancia, resultou isto: o Brasil não
era uma nacionalidade; havia uma porção de pequenas nacionalidades derramadas por êste território e a cultura política reuniu êsses núcleos dispersos e mais ou menos antagõnicos para formar. uma superestrutura política - a
União. (Pausa.)
O SR. ADROALDO COSTA - Aproveito o descanço de V. Ex.
para ponderar que o nobre Deputado não tem razão quando
exproba aos constituintt>s de 1891 essa criação de Estados ínõependenLes, dentro da República Federativa. O exemplo dos
Estados Unidos, que V. Ex. invocou, não é perfeitamente
igual ao brasileiro. Já Julio de Castilhos, na primeira'
Constituinte, demonstrou perfeitamente que, na República
Norte Amel"icana, o movÍ'Inento vinha da periferia para o
centro; foram Estados independentes que se reunil"am para
fOI'1Jlar a Federação. NQ Bl"asíl. ao contrario. independente
.
era a União...
O SR. BARRETO CAMPELO - Que se suicidava. Era o
Brasil que se retalhava.
O SR.. ADR.OALDo CoSTA - ... que abandonou um pouquinho do !Seu, não para criar a soberania, mas para estabelecer a autonomia.
'.
O SR. BARRETO ,CAMPELO - Responderei a V. Ex.
O sentimento de patria, de nacionalidade é, como a histório demonstra, produto da cultura. Não é um sentimento
primitivo do bomem; é um sentimento que lhe vem depois
da cultura, oriundo (le o'atro sentimento natúral e espontaneo: o regionalismo, o nativismo •••
O SR. ADROALDO COSTA - Que, no embrião é a patria.
O SR. BARRETO CAMPELO ~ '" o apêgo do homem
ao lagar onde nasceu e onde a sua personalidade se desenvolveu.
O sentimento de ,patria nasceu, na França, através 1e
vicissitudes muito grandes e como transformaç::o dêsse
sentimento de regionalismo.
Essa expressão teórica de. Julio de Castílhos, expressão
que, alias, se vulgarizou como exata, de movimento do centro para a periferia, quer dizer, ao bom analista, qúe o Brasil se retalhou, que o Brasil se cindiu, que o Brasil cavou,
sinão front.eiras muitos profundas, ao 'menos linhas divisorias no seu territorio.
Entretanto, a história do desen....olvimento da colonização' norte-americana e a história da colonização brasileira
são diametralmente opostas. As primeiras colonias ;.-. e eu
já disse isso em sumula, mas sou agora levado a particularizar para reforçar meus argumentos - as primeiras colo-
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nias, como as últimas, que se fundaram na America do Norte, eram oriundas do sentimento de separação. Os puritanos,
os de Rhode-Island, os peregrinos de "Mayflower", os que
se desligaram das colonias de Massachussetts para fundar
outras colonias, tiveram todos um movimento iniciai de separação As circunstandas sociais e polítieas da época consideravam, não só nos paises catolicos, mas em todos os
paises, a unidade da fé como um fundamento neeessario á
ordem política e á ordem interna. Os dissidentes da fé catolica, de que há exemplo na colonia catolica de Mal'yland,. e
os dissidentes da fé protestante, os puritanos, os separatistas, os independentes e outros muitos, desligaram-se de um
meio onde se consideravam quistos, e foram, na selva primitiva .da Amel.'ica do Norte, tentar a civilisação a seu modo, á sua feição.
Os divergentes de Massachussetts, que fundaram a colonia de Rhode-Island eram outros tantos divergentes, eram
outros tantos separatistas. Todas essas colonias eram eompletamente libertas da metropole, á qual nem siquer deviam
suzel'ania. Só a colonia de New York, holandeza, foi constituída ao modo da feudalidade; mas todas as outras eram
como que escrescências que a Inglaterra, não suportando em
seu seio, alijava, ou que por si mesmas se desligavam para
fundarem outra civilização.
O SR. ALOíSIO FILHO - Apesar de serem formadas por
gente muito bOa da Inglaterra.
O SR. BARRETO CAMPELO - V. Ex. ha de compreender que não é com desprêzo que falo. Direi melhor, empregando a palavra "rejeic;ão". Era a fina flOr, eram os melhores homens, e"am personalidades que se sacrificavam a
todas as contingências, contanto que mantivessem de pé a
liberdade de pensamento e a sua velha crença.
Estas colonias não tinham ligação com a metropole.
O nosso sertanejo, que não sabe direito, que nunca ouviu falar em Direito Público, é, porém, um homem inteligentissimo.
Sabem V. EEx. quais são as duas noções fundamentais que êle tem de Govêrno? As do sabre do soldado de polícia e a do cobrador de impostos. (Riso.)
Pois bem, essa cousa, que é o último sinál da soberanía,
visto que está ao alcance da compreensão do sertanejo, até
isso faltava nas colonias norte-americanas, que nuca tiveram tropns reais em suas terras e nunca pagaram imposto
algum. A grande celeuma, a razão verdadeira da independeneia norte-americana, da rebeldia das colonias, foi o
"stamp-act" - a lei do sêlo, uma taxa miseravel e insignificante com que a Grã-Bretanha quís apenas custear a permanência dos seus exercitas territoriais, que asseguravam no
Oeste, as colonias contra as incursões dos indios.
Ora, sabemos que o Padre Vieira, nacionalista exaltado,
quando pelo Brasil todo formulou a sinteze das queixas contra a meLropole, reclamou apenas que tudo quanto se tirasse
do Brasil no Brasil fosse gasto. ~sse era o maximo das aspirações das capitanias; êsse era o maxi'OlO que o Brasil nascente queria.
Ora, quando a Inglaterra qufs impOr êsse máximo, que
lá era um mínimo, ás suas colOnias, o "stamp-act", isto é,
uma taxa insignificante para custear a permanência ·dos
exereitos reais que mantinham as li'Q.has fronteiras contra
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as escaramuças dos indios, as colonias unisoname.nte protestaram.. Logo, aquele· táto, aquela d'elicadeza com que o
poder :;e exerce na Inglaterra, aquela inimitável sabedoria
dos gabinetes ingleses, por todas as maneiras, as mais diplomaticas, as- mais' insensiveis, as mais amaveis, as mais complicadas, procurou disfarçar a ordem num dêsses atos de inclinação de cabeça com que alguem reconhece a soberania
de outro.
Num castelo de França, certo chefe arabe, insolente e
ardiloso, suportou o sítio formidâvel que o rei daquele pafs
lhe fazia. Quando as tropas sitiadas já estavam quasi mortas de fome, quando não restava cousa alguma com que alimentar os seus defensores,· uma ave de rapina colheu, num
rio que ficava abaixo do castelo, uma presa, e, ao voar sôbre
a 'Praça, o peixe desprendeu-se e caíu no pateo. Aquela migalha de alimento foi instantaneamente disputada pela soldadesca desenfreada e faminta. O chefe, entretanto, impôs ordem; ninguem tocasse no peixel E ordenou que o assassem,
içou bandeira, mandou parlamentares ao rei. Como única
mensagem, os parlamentares do cbefe ârabe entregaram ao
rei de França aquele peixe assado, coroa simples cortezia.
O arabe tinha agido como rapôsa das mais astutas, embora o rei a princípio não lhe desse iroportancia; porque
as tropas, cansadas do assedio, começaram a murmurar, entendendo, pelo ardil, que o castelo do árabe estava cheio de
provisões e resistiria até o inverno,que já ia entrar. E tal foi
o alvoroço da. tropa que o rei enviou parlamentares ao castelo, pedindo ao chefe arabe se rendesse. com uma unica
condição: que cada ano, no dia de Natal, mandasse, como sinal de suzerania, um peixaa Nossa Senhora de Puy, que a
poucas legoas do castelo ficava.
O SR. ADROALDO COSTA - Foi um verdadeiro peixe eletrico .. , (Ri3o.)
O SR. BARRETO é'AMPELO - Só nessa reminicência
histórica se pode encontrar um simile da delicadesa e do tato
com que os gabinetes inglêses andaram, através de muita
experiência, a catar um ato de suzerania, que, nada valendo
praticamente, ao menos mantivesse nas Colonias a dignidade
da CorOa da Inglaterra: tres centavos por libra de chá, e isso
depois de se obter da Companhia da Indi~ Oriental abate
prévio no produto de modo que o novo preço e mais os tres
centavos do imposto representavam total muito menor do
que o preço por que as (lolonias comprariam chá á Holanda.
Mas, ainda assim, o penacho, o topete daquela gente que
queria, a todo custo, manter as suas cartas de origem, o direito absoluto de só ela taxar as mercadorias e as operações
em seu territorio, essa última delicadesa do gabinete inglês foi in limine repudiada" .
~sse o regime das colonias norte-americanas que, aliás,
eram entre si incomunicaveis.
No' ·meiado do século XVIII, um viajante sueco, que assistia ás primeiras convenções das colonias para um plano
de defesa conjunta contra os indios infmigos, descreve a assembléia, dizendo que aqueles homens se sentaram, uns defronte dos outros, como embaixadores de paizes estranhos,
com fisionomias, gestos e línguas diversas.
E, realmente, .Ascolonias norte-americanas erüm um
péle ~le de nacionalidades. Os franceses tinham feito in;'
.cursõesnoCanadá, através o Mississipi, e, no centro e no
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·sul, fundaram estabelecimentos. A Florida estavacompletamenteem poder' dos espanhóes;New York, em poder da
·Holanda. Os habitantes das colonias ingleza:s, entre sí, eram
tão diversos e dispares que quasi se poderiam dizer estrangeiros. A Pennsylvanía tinha .sido em massa ocupada por
alemães e escossezes. A col'onia católica do MaryJand era
·um país inimigo. Rbode Island era crivada de todos os doéstos.
·
Foi êsse, senhores, o panoroona de um pais assim diverso, originariamente, e em princípio sepa~tista.
. O SR. ARRUDA FALCÃO - V. Ex.· .deveria considerar,
para contraste coÍn'o Brasil, o que diz Esmein, em seu
Curso de Direito Internacional Privado. A Constituição
'norte':'americana, aplicada a Estados que' eram nações, que
apenas ~ confederaram, operou O, inverso do que se procurava no Brasil - a centralização; e, como salienta Esmein, um dos efeitos da Constituição foi operar a centralização pelo Direito Constitucional, quando aqui se cometeu
o êrro histórico de descentraljzar, e se vai, agora, insistir e
agravar o êrro, separando mais os Estados. :e a preocupação dominante nas grandes bancadas.
.
O SR. BARRETO' bAMPELO - Não sou dos que atribuem á lei efeito completo. A verdade, porém, é esta: a lei,
seja conforme ou hostil á indole nacional, algum efeito
produz.'
,Ora,. a Constituição norte-americana era, realmente,
conforme a .indole, aos costumes, ao ~le ~le de raças e de
opiniões que ali estavam; e, como era natural, havendo entre essa gent-e, até entãot;otalmente distinta e separada, um
laço qualquer de união,precario, fragil, fosse lá o que fosse,
mas um laco, era fatal que maior união entre elas houvesse,
'ou, pelo menos, senão maior, porquê nenhuma havia, alguma união, uma união nascente.
.
'Eis porquê Esmein diz que lá - produziu o efeito de
centralização. Não podia deixar de ser assim, uma vez que
lá havia separação completa, integral e funda, a incompatibilidade era de raças, de linguase, sobretudo, de fé. O Brasil, entretanto,' não era uma super-estrutura, mas uma nação desde as suas origens.
E querem vêr, Srs. Deputados, como o Brasil era uma
nação de formação espontanea?
~ que a união norie-americana, e até a independência
norte-americana tiveram oPOSito1'6S e traidores tremendos.
Ao Parttido Moderado de Fíladelfia pertencia um certo Benedict Arnold, que se negou, á última hora,. a salvar os exercitas de Washington. A ação desse homem foi tal que ainda
hoje, "o monumento de quatro estatuas, destinado a comemoral'a. batalha .de Saragota, o nicho a êle reservado lá se
encontra em aberto, sem figura alguma, porquê não a mereceu.
. Quem foi..que, no Brasil, traiu a. causa. nacional? Qual
foi o b~sileir.o, graduado ou obscuro, que a ela negou seu
contingenté _f~aneO, espontaneo? .
.
tJM' SR" DEPUTAD~ - Calabarl
O SR. BARRETO CAMPELO - :e outro episodio. V~
Er~ se refere -ás lutas da colonia; eu aludo.' á independência
.
.
nacional, com a'qual nada; tem 'Ca:laba~... . . '
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o SR. 'ADROALDO COSTA -- Subscrevo ,o que ,o ,nobre orador 'diz; mas S. Ex. deve, então, advertir-sede que o Brasil
quer a sua unidadepoUtica e a sua descentralisaçãoadministrativa •
.Q SR. BARRETO CAMPELO - -Aí estamos de acOrdo.
O SR. ADROALDO COSTA - É isso o 'que toda a Constituinte quer.
O SR. BARRETO CAMPELO - Perdão! Quer, mas em
termos. Ha vontades ineficazes •..
'O SR. ADROALDO COSTA - Estam'os aliu! para torná-las
eficacissimas.
'
.o SR. BARRETO CAMPELO - Vou e%P.licar meu pensamento. Digo que ha vontades ineficazes, porquê o homem
·que tem vontade. eficaz, que quer attiDgir o alvo, emprega
-os meios, os elementos necessarios para marchar nêsse sentido•••
O SR. ADROALDO COSTA - Nem outra coisa queremos
'fazer.
O SR. BARRETO CAMPELO - ••• e não utiliza armas
'contraproducentes.
O SR. ADROALDO COSTA - Si estamos em êrro,esclareça-nos V. Ex., para que tomemos o bom caminho.
O SR. BARRETO CAMPELO - Estou, como V. Ex. vê,
apenas traçando os prolegomenos da matéria, •••
O SR. AUGUSTO DE LIMA - Aliás, brilhantemente, dizendo muitas verdades históricas. (Muito bem.)
O SR. BARRETO CAMPELO- ••• dando essa expli.eacão para mostrar que, toda a nossa existência parece que
é um reflexo da saudade do imigrante, debruçado nas nossas
praias,' á espera, como salvaljão,como ,última palavra,coino
ouro de lei do pensamento, o queviésse de além-mar, pro.cedente de outras plagas. É essa saudade incuravel que nós,
.na plenitude da nossa oonciência jurídica, ,como nação que
hoje somos, devemos renunciar imediatamente.'
Já estamos, Sr. Presidente, em maiorid~depo1ítica; não
temos de saber, e melhor seria que nada soubessemos das
Constituições de' outros povos.
A industria nacional do Direito, - e, ainda que se nos
neguem todas as outras industrias, parece que não ha, no
Brasil, homem 'bastante pessimista, bastante ,descrente que
no-la conteste,--é suficiente 'para servir a um llaís que está
'em :maioridade política.
Niioqueremos, assim, influências ·da Constituição alelDã, ou espanhola', ou norte-americana, nem mesmo da nossa
àe 1891, sinão naquilo' em que o bom senso nacional pretlominou.
"
O SR. ADROJ.:.no COSTA - ~stamos a procurar o que ha
de melhor no mundo para ádatá-Io á realidade brasileira.
.' O SR.' BARRETO' CAM!'ÉLO ~ Estou fazendo outro
coisa: procurando o que ha de melhor na realidade brasileira, para mostra-io ao mundo. ('Muito bem.) É êsse o meu
~i~~lismo.
.
.
: ,(;) SR. 'ArlaoALDO COSTA: ...:...Ravemos 'deohegar á mesma
solução, qualquer que .saia ó método adotadO'. .
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O SR. B~RE:rO. CAMPE~O - Novamente, enquanto se
da perJférJa ,para0 centro, !aço-o dêste para equela.
V~u além: no meu .país,. no .ambl.ente d~ minha. raça, da
mmh~ gent~, com a técnIca JurídIca nacIonal, afIrmo que
é mUIto fácIl, em 24 ou 48 horas, traçar uma Constituição
para, o Brasil.
Será possível, Sr. Presidente, que numa Assembléia em
que há juristas de nomeada, não possam eles em poucas horas, escrever, copiando do Brasil, a Constituição que há de
reger os nossos destinos? Não o creio.
Jefferson confessou que, quando redigiu a carta da independência das colônias norte:"americanas, fê-lo sem consultar "nem livro. ne;m opúsculo".
Senhores, diz-se que as ConstituicÕes têm técnica pró.pria. Pode~se dizer isso, mas não é exati>. Com precisão, não
é certo; o que as ConstituicÕes têm é a técnica legal, é a maneira de fazerem-se leis. Para usar uma imágem acessível,
a arte do alfaiate que pega do pano e corta a roupa pelas
.medidas do corpo, e não vai cortar o corpo pelas medidas
da roupa. (Ri808).
E' a arte que Jefferson. com tanto brilho, trouxe ao
mundo. As Constituições, as que verdadeiramente merecem
o nome, as que não são obras abstratas, nem de gabinete,
'nem lucubrações de teóricos, mas produtos genuinos, autênticos,espontaneos, de povos em formação; essas Constitui~
cÕes, todas elas, são flagrantes e invejáveis improvisos. Que
tem de semelhante a Constituição Norte-Americana com tudo
quanto antes surgiu? Nada tem. Que tem a Constituição
Francêsa com o estudo pregresso .:-. não digo já de Constituições, mas de tentativas, de , arremedos constitucionais?
Nada tem. Que tem a pre-Constituíçáo da ItáIía, com todo O
passado do mundo? Nada tem.
Então, a Constituição Brasileira não tinha que ter coisa
alguma, nem trair impressão alguma de povo algum. de nenhum outro mometo. Devia copiar as linhas mestras do seu
povo, do seu ambiente, para que essa' Constituição fosse trazida com agrado, com garbo, com satisfação e com facilidade
pelo povo brasileiro. .
O SR. AUGUSTO OB LIMA - E' a tradução da Constituição
crganica do Brasil.
O SR. BARRETO CAMPELO - Esta a Constituição:
volante, flutuante •••
O SR. AUGUSTO DE LIMA. - A Constituição não precisa ser
escrita •..
O SR. BARRETO CAMPELO - ... na média do povo,
fixando-lhe os pensamentos em determinado instante, a preConstituição. O resto são contrafações, documentos imprestáveis, leis inviáveis, que a prática se encarrega de desmoralizar, chamando-as .ao seu destino nacional.
O Sn. AUGUSTO DE Lll'oI..o\ - E' roupa emprestada.
O SIl. ADROALDO COSTA- De figurino estrangeiro .
.O.SR ..BARRETO CAM~ELO .....;.' Cujo 4efunt~ -era maior.
O SR. AUGUSTO DE LIMA - V. Ex. esttá dizendo muitas
verdades.
O SR. BARR"11TOCAMPELO - Ora, minha demonstração é, pOI' consequência,em. síntese, . o seguinte :. so~os latinos, somoS p~n;~gu~s.e8. '. d~vEinios ,.ter .,djsto uma S}lpr.ema
honra. .A. latiDldáde,governa o mundo •. Somos personal1s~as
m~rcha

'.
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e nisto não há defeito~ Por ,que sdmos personalistas? Porque
os latinos o ,são, porque. êsses povos produzem individualidades tão distantes da média que não podem deixar de 'Se
impOr á consideracão e á admiração de' todos. Os outros
produzem tipos estandardizados,; por uma só bitola, um só:
estalão, e pelo mesmo método. Certas das nossas individua-:
lidades são gigantes que .se avolumam no meio da massa.!
O Sa. FERNANPO DE ABREU -'São homens de gênio que!
aparecem.
"
I
O .Sa. BARRETO CAMPELO ..:... A velha civilização ro-I
mana, que, três vezes podada, tantas outras floresceu e Pl"o-1
duziu, impõe-se á admiração do mundo inteiro. Ve1.ha e l
perpétua civilizacão, mestra do mundo, em torno da qual)
~ecessarian:tente o. mundo se há de aglutinar! Condutora do
.penj>amento em todos. os sentidos, devassadora da terra, con-i
.quistadora de todas as latitudes e de todos os mares, os mais I
impenetráveis. e ignotos! Relembrando o romano terrivel,l
que .se embrenhou pelas matas desconhecidas da Galia, se-'
guindo um homem que talvez a hu.manidade nunca mais. pro-'I'
duzjrá; um homem como· Júlio, Cesar, que fundou na terra
conhecida aquele deslumbrante império e não foi além por-I
que as fronteiras do mundo são int~nsponiveis, relembrando,i
Roma, as tuas armás e o teu direito, pergunto: Qual o. povo, I
cuja incapacid'lde de admiração se recuse a formar em torno,
i
de vultos ~mo o de Júlio Cesar~
Outros povos e outras civilizações, tendo um tipo cole-I
Uva, talvez melhor do que . o tipo médio latino, não produ-I
zero, todavia, essas individualidades destacadas. Eles são co- '
letivistas; nós somos individualistas.
I
, O SR. ADROALDO CoSTA - Sou, como V. Ex., apologistaI
.da raça latina. Mas não esqueça o .nobre colega que Goethe,
e Beethov61l, dois gênios da humanidade. não pertenciam á l
n096a raça.
'.
I
O SR. BARRETO CAlIPELO - Não posso negar que haj~1
gênios em outras raças. O que ouso afirmar é que o gênio é'
fenômeno frequente entre os latinos e esporádico em outros'
povos, posto que, como já. disse e torno a' afirmar, o ti90 co-!
letivo, a média de outros povos seja melhor que a latina. I
O latino sobrepuja individualmente a quaisquer 'outros como, .
a história demonstra.
.
I
O SR. ADROALDO
COSTA - . .Os judeus têm notabilidades
••• I
.
.
O SR. BARRETO CAMPELO - Não posso negá-lo.
j
,
O SR. COSTA FERNANDSS - Serão esporádicas...
I
'O SR. ADROALDo COSTA - Não são. .
I
O SR.' BARRETO CAMPELO .~ Não constituem, entreJ
tanto, a regra; são muito menos comuns que entre oslaj
tinos.
Afasto-me de comparações de dois a dois, afim de não
ferir' sucet:ibilidades. Não quero estabelecer. paralelo com
, o cotejo de raças, porque eu poderia deprimir e, êsse' não é
, o meu, propósito. '.
..
.
I
O SR. ADROALDQ CoSTA -Aparteando agora. V. Ex., tive
,apenas o in;túito de desc!lnçá-Io um pouco.
:
O'SR:.BARRETO' CAMPELO-,- Obrigado. 'Voltando {t.
minha tese,. já vimos, qual era o tipo da civilização norte":
'americana, como .'aS' 'colOnias se funaaram, como' se 'deseni
1

,
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volveram, como se j1glutinaram e formaram a grandiosa nação que é hoje a União Norte-Americana.
. Agora, vamos v~J:' como foi que a nossa; modesta e desprezível para muitos, mas. tão brilhante .civilização, se processou. Porque, si o progresso é apenas o avanço num certo
setor; si hábil é aquele general que sacode uma parte das
suas forças, através de campos inimigos, deixando a retagUarda tão distante, que dela não se possa aproximar; si a
civilização não é, como penso, simplesmente o desenvolvimento num único sentido, mas o. equilíbrio, a justa medida
de todas as forças morais e materiais de uma nação; a civilização brasileira, posto que acanhada, e diminuida no seu·
progresso material em comparação com o da América de
Norte, nada tem a invejar, antes pode servir de padrão a
muitas forças morais e intelectuais desta mesma civilização.
Em política, a nossa colonização se processou como portugUeses colonizam: gUardando sempre, como é da nossa índole, como somos nós mesmos, o poder unitário e indivisível.
.
O SI\. ALDE SAMPAIO - Não se esqueça V. Ex. de que
partimos do nome de Brasil para o de Estados Unidos do
:Brasil.
, O SR. BARRETO cAMPELO - E' um contrasenso.E·
uma cópia servil, cópia, aliás, que conta muitas edições por .
estas Américas, sem que nenhuma reproduza o original, pois
são completamente diversas e dispares do, quadro de onde
foram ,copiadas.
.
A ·colonizacã.o aqui se desenvolveu. ém sentido completamente oposto do da colonização norte-americana. O' poder
real guardou a unidade política. A fazenda real participou.
justa e injustamente, da produção de suas colônias; os donatários, aos quais muito a contra gosto e só por algum
tempo, a corOa portuguêsa. na impossibilidade de colonizar
o país, fez certas concessões, .tinham poderes. limitados. e
obrigações pesadás. De tudo quant~ participavam. de tudo
quanto usufruíam. a fazenda real também era co-parlicipante, ou melhor, apenas participavam da décima parte ou
da me.tade de certas rendas da corOa. Eram suzeranos, meno:;
que suzeranos; eram apenas lugares-tenentes da metrópole·
em país distante. deserto equasi deshabitado. Mas, as prerrogativas da unidade política. Portugal sempre as manteve;
mais do que isso, Sr. Presidentp" nós também sempre as mantivemos.
Tenho uma observação pessoal - desinteressante talvez
para a Camara, mas para mim inapreCiável. Conheço poucos'
Estados do Brasil. Nunca tive contato com gentes 'distantes
de Goiaz e Mato Grosso. Poucos gaúchos' conhecia e pensei,
saindo da minha província para esta grande assembléia nacional - reunião dos membros de uma família esparsa e
distante -que aqui viesse encontrar homens diferentes,
com aspecto,com fala, com idéias completamente diversas
das minhas. No primiero dia em que me assentei nesta casa,
a. minha preocupação foi a de estudar o ambiente, a de observar. as .figuras, a de conhecer esta gente com a qual, até
então, não tivera contato. E tiye uma deslumbrante demonstração prática do milágre da' unidade nrasileira. (Muito
bem). Aqui não encontrei ninguem diferente, nem diferente
dos do meu Estado. Em cada fisionomia, indelevelmente ester~otipada. achei os traços da grande .e ..dispersa família
l:u'asileira. Todos os sentimentos, todas as idéias, guardadas
as inevitáveis difel'enciações individuais, são, nas suas linhas
gerais, inteiriuriente comuns. (Muito bem) ~
:

~
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O, presente reproduz' o nosso pa8sado~
Os movimentos da.coIOnia, as revoltas do Maranhão, de
P.ernambuco, dos Emboabas, de São Paulo, tudo isso, senh~res, nunca foi de uns naturais contra outros, nem de
região contra região, mas, sim, o sentimento de nativismo, a
semente da pátria que irrompia em certos lugares e não·
tinha repercussão e alastramento porque as distancias eram
intransponíveis, as comunicações difíceis, e o govêrno da metrópole estava em toda parte, com a sua organização pronta
a represálias crudelíssimas. As suas forças, todas compostas de rein6is; porquê, quando não o eram,acontecia como
em Pernambuco, onde, morto por um patriota o governador,
.toda a milícia, que era nativa, se pôs ao lado da revolução
nascente.
Nunca houve entre n6s, senhores, processo de desagregação. Melindres e brios locais castigados, desafrontaramse como puderam e como entenderam. Mas o Brasil é uma
estrutura e, por consequência; essa constituição contrafeita
e artificial não nos serve.
Vamos supOr que somos todos irmãos, que a nossa mãe
comum nos chamou para pedir conselhos atérca de negócio
grave e essencial. Come devemos fal3,f? Convencionalmente?
Hipocritamente? De certo que não. Devemos falar como fi-'
lhos, do mais profundo das raízes do coração, pensando em
aber'..o. Pois bem. cada um ponha a mão na conciência e
diga si a reprodução ou a continuação de um plano mais ou
menos semelhante á política de 91 pode dar orfgem a essa
coisa indispensável á vida nacional que é a formação da sua
política.
Os senhores olhem esta Casa. Quais são as correntes
nacionais que por aquf há? Somos deputados de Estados,
somo;; bancadas de Estados. A bem dizer não somos deputados do Brasil, não somos realmente representantes do povo
brasileiro, e 3im desses Círculos conCêntricos e artificiais que
o vento da lei cavou em nosso país, inflando o regionalismo.
Já disse que o sentimento de plitria é a alta cultura do
sentimento de regionalismo. A lei, conforme ou desconforme, bá de .praticar efeitos, e, por consequência, si "êsse regimen continuar, êsse nascente regionalismo. será, breve ou
longe - não importa - sentimento de pátria, e, portanto,
sentiD;lento de desagregação.
Vejamos agora, senhores, o mal que representa para o
colosso que herdamos - á parte mais nobres razões - o nascimento da idéia de pátria dentro da ampla e amável nação
brasileira.
. Qu~ ganharão os Estados si, amanhã, entre eles a idéia
de pátria surgir?
Consideremos tr~s tipos de Estados: Estados estacionárioe, Estados médios, Estados progressistas. Estado retrogrado, ou estacionário, si amanhã se desagregar da União
brâsileira, será presa fácil de piratas internacionais. O Estado intermediário não ganha nem perde em estar no Bràsil.
Falo praticamente, estou reduzindo um' assunto, que é
de ho~ra e dignidade, para levar a minha demonstracão. ás
stlas ultimas consequências, a um simples plano de negócio,
a uma conta de lucros e perdas, que é - os' senhores bem .
compreendem - expressãõ impossível de uma questão de
honra é dignidade nacional. Relevem-me, porém, os. argumentos, relevem-me si converto, .exclusivamente. par~ d~.
moIistr.ar, a questão da hORra naCional em conta mercantil
-de lucros e lJerdas.

-'391 .~Que ganham Els grandes Estados em se separarem all.\
Unlao? Estes, sobretudo estes, perdem mais' do que os· mínimos e dO'· que os xnédios.
O SR. ADMALDO COSTA - Nenhum Estado :pensa nisso'.
O SR.· BARRETO CAMPELO - Bem sei.
O SR. HUGO NAPox.ÊÃo - O regionalismo ainda não chegoU lá.
O SR·. BARRETO CAMPELO - Mas chegará.
O SR. ADROALDO COSTA - Nunca.
" O SR. BARRETO CAMPELO - ' E' preciso, por consequência sermos avisados e prudentes.
.
O SR. AnGEMIRO DORNELES :- Fazer proselitismo é fá':'
cil. V. Ex. está ferindo muito bem o problema.
O SR. BARRETO CAMPELO - Não vim aqui fazer
Constituição para mim. Quanto a mitn, senheres, ficaria em
meu Estado natal, nas comodidades de minha profissão e
não estaria aquí a carpir continamente as saudades do
meio em que estou integrado.
O SR. A8CANIO TtmlNO - V. Ex. é jurista notável e
poderia, em um jato· de sua inspiraoão magnífica, nos dar
uma Constituição' em consonaneia· com a realidade brasileira.
O' SR. BARRETO CAMPELO - Vou dizer minhas pobres idéias. Quero falar nesta Casa poucas vezes.
, Divido a matéria sObre a qual terei de fraternalmente
conversar . com meus compatriotas em duas secções: o aspecto político' e O' asp~cto social.
Estou ferindo o' aspecto político do problema.
O SR. ADROALDO CoSTA - Com muita elevação.
O SR. BARRETO CAMPELO - Podem crêr que algumas
wzes recuei desta tribuna porque fazia das correntes da .Assembléia juizo' completamente oposto do que agora sinto e
vejo.
. Pensava ir mexer num vespeiro. Julgava ir sugerir
contradftas. Receiava, humildemente, o. choque das opiniões. Mas estou vendo que encontro uma ressonancia completa e integral' em todos os brasileiros de todos os cantos
do Brasil, no sentido de organizarem uma Constituição que
seja o padrão do: nosso rumo e da grandeza d.o Brasil dos
nossos filhos, coisa para a qualaquí vimos. Não devemos
pensar em nós próprios, porquê os senhores sabem
que um homem nada vále, que um homem, por maior que
seja, nada. representa. A descendência dêsse homem no entanto, através dos tempos, vai numa progressão insondave1.
A casa de Jacob está. hoje disseminada em todos os quadrantesdo mundo; se o povo, a que deu origem, se juntasse, havia de reunir legiões.
.
Si o ambiente é este, digamos resolutamente a verdade:
' .
Senhores deputa,dos: somos personalistas e centralizadores e só aí encontraremos os nossos rumos naturais .
. ' Om homem' -pó4ementir.a tudo, mas não p6ae mentir
ás fôrças ocultas dó seu sub-consciente, que é a sua· pró]>ria·natureza. A.psiéofogia:demonstra que os. atos concientes'. não representam tàlvez, a décima parte dos nossosátos~·
&- testo são· áto& de. hábito. Estes" correm· por conta do. sub-
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dônciente do individuo. Na maioria dos casos, nem, o 'cal~
eúlo da razão, chega, a se esboçar e os ãtos refiéxos já nos
estão guiando, já estão, mesmo ..,... porquê não dizê-lo? encaminhando os nossos pensamentoe para que a solução do
calculo racional 'se apresente. O' Sub-collciente é um dos pres~
supóslos dos átos de vontade, dos' ãtos de. coooiencia. Um
P~vQ não póde, porconse~inte trair a ~ua vocação natll~
ral, a vocação do seu dest1!lo.
.
Somos .unos, somos centralizadores, somos personalistas, poquê latinos,' porquê portuguêses, porquê não l'ode~
mos renegar as raizes étnicas da nossa gente.
,
.,' ,'Vamos, portanto, ser sinceros e francos; vamos dizer
que o Brasil não é u~a superestrutura de Estados, mas
que o Brasil está em primeiro plano, antes e acima de cada
úm dos Estados e, mesmo; acima de todos os Estados' juntos. (Muito ·bem). O Brasil é outra coisa, não uma simpIes' cónstroção teórica" pois vivemos e morremos pelo
Brasil' - e, quando um põvo vive e morre por um país,
êste país é uma nação,que se formaria sem leis e até
contra as leis.
Então, se a nossa convicção é eSta;' se a nossa' vonta':'
de é esta;, se ' O" qúe ,desejamos é esse destino. vamos, senhores, 'empregar, .os meios, tomar o veículo (lue n08 conduza ao15 destinos naturais da .nacionalidade.
'
Vamos, por consequência, constituir o Brasil e, dentro, dêlé,. marcar, no', tipo do grande Império Romano porque daquí sairá" um dia uma, ciVilização que talvez
e . exceda - as divisões administrativas com que o país
distribuirá as medidas e os orgios com que acuda ás necessidades públicas. Esse é o nosso plano natural, porquê
não é cópi~ de ninguem. Quando um filho traz na sua fisionomia .os traços do Wi não tem de que se envergonhar,
porquê, estampa no rosto" o reflexo dos seus antepassados;
é 'produto· natural de sua linhagem; é conforme e igual a
si mesmo. Estão, o tipo que nos serve é o do Grande Im-·
j>érioRomano. com' a sua pOlítica central, totalmenteunífreada, não nas mãos de um só homem porquê um homem
é muito !ragil para assumir certas responsabilidades decisivas, mas entregue ao próprio pais, na pluralidade de
s~us representan.tes, ao passo que a administração esteja
fracionada e pulverisada em todos os recantos do país;
tendo o Municipio como célula e o Estado como simples vigilante da região. Se assim não o fizermos, senhores, teremos
êsse panorama de bancadas de Estados, como aconteceu
na primeira República, com a onipotencia do presidente da
Re»ública e a dos governadores dos Estados, tipo de govêrno que, si não dermos remédio a tempo, já S8 prepara
novamente, para individualisar todos os poderes. Prudencia t Si um homem qu.e bate com a cabeça várias vezes.,
num páu que está no caminho" não se apercebe de que ali
há um obstaculo, é, positivamente, um néscio .
. O SR. ADR6ALDO COSTA - Ou um louco.
'UM: SR. DEPUTADO- Ou um cégo.
O SR. BARRETO CAMPELO ~ O cégo póde não atinar como obstaculo, mas sábe que éle alí está.
. Que foi a. política da República?' Uma derrubada pura
e' simples de homens. Sylla, tendo desterrado Julio Casar,
os' patricios e as vestais de Roma, com .insi8te~tes clamo-
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res, lhe peáiram a liberdade daquele que havia de ser o
fundador do Grande Império.
Cedeu ás razões, mas disse uma fráse, em que a poI'ftica de Roma, como a política brasileira, se retratam:
"Seja, mas eu vejo neste rapaz muitos Mários."
A política brasileira, Srs. Constituintes, está esteriotipOOa nessa frase. É o personalismo de um absorvendo,
banindo ou reduzindo a silencio a personalidade de todos,
de um ou de muitos Mários, de llUem se lbe anteponha.
. Francamente, acho descomedída ambição que um só
homem queira impOr sua vontade, seu pensamento, suas
idéias, como um carre de assalto, sóbre todas as vontades,
sObre todas as conciencias, que no ~eu caminhç, se apre$entem.
.
. O SR. ASCANIO TuBJNO - Qual o remédio para se acaJ;lar com o personalismo na política brasileira?
O SR. BARRETO CAMPELO - Vamos procurar mitigá-lo, que acabar com êle é impossível.
O SR. ASCANIO TuBmo - Será o colegiado '!'
O SR. ·BARRETO CAMPELO - O eolegiado acaba em
"'Veneno e punhal, nos cantos do palacio.
O Govêrnoé de um. é verdade, mas o homem que
estiver' no govêrno não terá poderes discreeionários.Estarã controlado, vigiado, estará dentro de um aparêlho. E'
apenas a roda, o dente de uma engrenagem.
O SR. ARRUDA FALCÃO - Respondo que todas as energIas ,creadoras da natureza agem por associ~ão.
O SR. BARRETO CAMPELO - E os homens? V. Ex.
nunca ouviu dizer que Deus fez os campos e os homens
u ciCades? E' uma fme com que, costumamos apostrofar a perfídia e a maldade humanas. A natureza toda áge
no sentido de seu rumo, de seu ritmo; mas o homem, freQuentemente, se oPÕe aos seus destinos e desvirtúa as
fÔrças naturais que o .devem conduzir. E' bOa e má ess&
'lUatidade eS1)OOifica do homem, a razão, elemento· com que
êie redúz o tigre nas jaulas, domina as fôrças da natureza e formula as leis do Cosmos. Quantos desatinos tem,
porém, praticado esse atribút..o essencial" e inapreciavel do
homem '!
,
Agora que as idéias geraisestâo ditas, vou passar ao
terreno concréto.
.
Na Constituição de 91. astas idéias 'já estavam presentes, pois em tOrno de três· pontos fundamentais os debates se
travaram: unificação do direito, divisão das rendas e unidade da magistratura.
A Constituição de 1891 fez realmente, uma hábil
trans~ão entre as duas correntes opóstBs a dos naoioDalist.as e a dos teoricos, teoricos nolaveís, homens de saber,mas iludidos . pela contaminação das idéias. A êS2e
fenomeno de contaminação de idéias ninguem escapa e, sobret.udo, os pensadores. Já disse alguem que a .obrade um
bomem de pensamento é, apenas, retificar os seus pensaPléntos anteriores. Por que? Porquê o receptor do pensam.~nto alheio frequentemente se· deixa iludir pela conviooão
que lhe advem. A prova está em que umdos maisaguerridos e notáveis defensores da Constituição dos EstadoB ao
,tipo· americano, ao tipo daquelas coloni&ii dispares .ê asf.rangeiras entre si, o .Sr. Leopoldo de Bulhões, com .a prá-
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tica. com o desenrolar dos' acontecimentos, com a; execu@o.,
enfim, d"a Constituição, teve de 'retificar, dígnamentll, séu
pensamento, quando, nada, absolutamente, exigia essa renúncia ou acomodação. Turnou-se, assim, partidário do
sistêma adotado' na Constituição, a que se opuzéra no capitulo da discriminação de rendas.
Notem bem 05 Srs. àeputados que a Constituição, nesses tres terrenos, foi de méra transação. E não é transação que desejamos, neste momento. Temos, hoie, uma.
mentalidade' definida; possuímos, pelo país, em fóra, fôrças poUticas organizadas e pre-constituidas. Viemos para aquigraças a um pleitc livre, e estamos livremente deliberando.'
ASsim. não devemos manter a transação. Reconhecemos
que éla já foi um grande passo, mas devemos levar a s0lução ás, suas ,ultimas ,e entas consequências.
Quanto á distribuição de rendas, ainda outro, dia, apesar de muito aplaudir a bancada paulista, fazia-lhe eu restrições. Si o projeto de discriminação' de rendas ou a' fórmula Julio de Caslilhos tivesse prevalecido, o Congresso
Brasileiro se teria arrastado naquela depressão, naquêle
estado quasi ridiculo em que andou o' congresso norteamericano, de' i716' a 1188, eomolÍm pedinte, um mendigo.
de Estado a Estado, sem autoridade, sem' direção, sorrendo'
as 'chutas e doéstos das CÔrtas euroPéias.
. Si o Brasil póde' atravessar os primeiros anos do nascimento de '!ua República; foi porquê a solução extremada
que delimitava camo barreira' intransponivel as rendas da'
União, permitiu, aquêle escoadouro, aquêle derivativo.
aquela valvula de salvação -. a da taxação cumulativa. ,
Si as rendas da União tivessem ficado consiitucional-'
mente prêsas a palavras expressàs da Constituição, ou êste
país sería colonia, ou estaria retalhado em republiquêf.as
sem expressão algbma, a correr a triste sorte de tantas
outraS.
,
, O SR. FERRSlRA DS: SoÚSA' - Ou seria simples conte-'
deração.
O SR. BARRETO.CAMPELO - Nem isso. Não podemos confederar. E' contra a nossa indole.
O SR .ARRUDA FALCÁo - Seria antes disso reformada
a própria Constituição.
O SR. BARRETO CAMPELO - Não sei. Os momentos eram muito delicados, as situações muito prementes,· e'
V. Ex. deve compreender que um problêma político e social, a' frio, é muito diverso do mesmo problêma a quente.
Um problêma dessa órdem complica-se com vélocidade in-'
crivei, por interferencia, de fatores com os quais muita
vez ninguém conta, mas converjem para, não raro, tornar
com?lexa a mais simples das questões. (Muito bem).
Acontecimentos de importancia decisiva' se deram na
vida ,de todos os póvos oriundos de nascentes v~rdadeira...;
mentê incompreensiveis,de acontecimeI1tos totalmente ba:..
J!~is, sem expressão nem 'significação alguma. Assim, como
podemos saber qual teria' sido o desenvolvimento do paf~
si a TJnião tivesse' sido, trap.cada naquêles rígidos precéitos de renda? Aí estava sem dúvida um dos tres pontos
especificos da estrutura' do. Brasil.',
."
.
.. ~re"al~~u; . gtacas 8:' Deus, .a cOrrente dQs' que tradu~
Zlam com fidelidade' a mdole 'nacional. Mas' ã União de-;
viam ter sido' concedido mais amplos recursos, lilnitaIidcr:
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se os Estados a rendas preestabelecidas. A União, tudo o
mais, pois a União na terminologia de 91 é O' pseudonimo
yankee do Brasil.
Os Estados deviam ter sido organizações méramente,
administrativas (Muito bem), c~rcunscrições destinadas a
transmitirem, como agentes locaIS, as órdens do Govêrno,
que devia ser único.
O SR. MORAIS ANDRADE - Não é um ponto de vista
brasileiro do problêma.
O SR. BA.RRETO CAMPELO - E' o meu.
O SR. MORAIS ANDRADE - Não é um ponto de vista
pessoal. Não é mais brasileiro que o dos que defendem as
regalias e autonomias estaduais. Não há privilégio de brasileirismo.
O .SR. BARRETO CAMPELO - E' verdade.
O SR. MORAIS ANDRADE - Eis porquê protesto. Não é
mais brasileiro que o nosso.
O SR. BA.RRETO CAMPELO - Comecei dizendo que
tinha achado todos iguais a mim. Pensando como eu. Todos meus irmãos. Não vejo nêles diferença alguma.. Es-.
tou perfeitamente á vontade na casa da mãi-pátria, que é
o Brasil.
O SR. MORAIS ÂNDRADE ~ Não aparteei V. Ex. Respeito o seu ponto de vista.
O SR. FERREIRA .DE SOUSA - A ojeçãofoi a mim, e
eu, simples aparteante, não devia responder ao aparte.
O SR. BARRETO CAMPELO - Os opositores dêsse
ponto dizem que, desde as capitanias, através do império
c da propaganda republicana, a federação era uma aspiração nacional. Era .•• mas que federação?
A pergunta é oportunissima, para que se sondem as
aguas em que navegamos.
Era a federação do tipo norte-americano? Evidentemente não podía ser. Não eramos suicidas. A nação não
podia, concientemente, querer a própria morte. Não podia desejar uma constituição contrafeita e desajustada ás
fórrnas naturais de sua composicão. Queriamos uma federação, e ainda a queremos. Queremos uma' federação porquê sabemos que, si a unidade político-administrativa é
possivel numa pequena secção de territorio, como fórmula
ideal para a composição dos países minúsculos, não é de
aconselhar que se administre este país da maneira clamorosa com que a colonia foi administrada e, não haja ilusão,
ainda hoje o Acre o é.
Os ilustres colégas ouviram o formidaveI libélo que
um digno Deputado fez, desta tribuna, contra a incapacidade administrativa da União, á distancia.
O Acre, centro de fortuna e de riquezas, em plena
prosperidade quando foi entregue á União; murchou por
falta de ambiente, por falta de seiva nas raizes. O rico de
outr6ra é, hoje, um pobretão, quasi um mendigo, que vem
pedir a ajuda dos seus irmãos para que possa subsistir.
, O SR. FERREIRA DE SOUSA - Aliás o AmàZénas, au~
nomo, . é, pobr~, quasi mendigo ..•
" , O SR. MORAIS ANDRADE':"';" Por causa. da falta de discriminacão justa das rendas.
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o SR. FERREIRA DE SOUSA - por causa da monocultura e da crise da bOI'Nlcba.
O SR BARRETO CAMPELO - Considére o nóbre reoresentante do Rio Grande do Nórte o seguinte: quando o
Acre era próspero, já o erário do Amazonas estava em penúria, já o Selt Tesouro estava profundamente comprometido. Com a mudança do cenário, lógo que a administração, distante, da União se fez exercer, as fOrças nacentes
da região imediatamente se estioláram, imediatamente feneceram.
A causa' não é, por consequência, a administração local,
isto é, a do Estado, mas, positivamente, se origina dessas
providências distantes. E sabe o nobre colega de coisas
mais interessantes que se, passavam neste país. O Rei,
cioso da sua terra e da sua fazenda; o Rei, que era capaz
de cortar o corpo, contanto que salvasse o seu dominio; o
Rei, que mandou o Visconde de Barbacena, com instruções
QUe chegavam ao patético, para que arrancasse o quinto do
ouro a Minas, êsse Rei não acudiu quando os subditos se
revoltaram. E porque? Porquê.as distancias eram imensas e as comunicações quasi impossiveis.
O SR. FERREIRA DE SOUSA - Permita-me V. Ex. dizer
que não contestei propriamente o argumento de V. Ex., de
que a União sejá má administradora á distancia, como não
contesto que o federalismo entre nós seja a autonomia dos
Estados, imperativo geográfico, necessidade de nossa vida.
O que quis dizer foi que V. Ex. atribuiu o empobrecimento, o depauperamento, vamos dizer: a miséria do Acre somente á administração da União. Mostrei que o Amazonas,
com o mesmo ambiente econômico, está em situação igual.
sem ser administrado pela União.
O SR. BARRETO CAMPELO - Confesso que o discurso
pronunciado aquí por um dos nobresrea>resentantes do
Acre foi, para mim, de imensa utilidade. Eu estava, em
relação ao Acre, na mesma situação em que se acha ... a
União. Nada podia saber, absolutament.e, sinão por intermédio de um homem do local, conhecedor das necessidades
da sua terra.
Por isso, sempre condenei a administração revolucionária, quando mandou adventícios para os Estados e Municípios. É facH ver as consequências dessa política. Tome-se um grupo de sábios, e entregue-se-Ihes um met.ro
quadrado de terra, levando-se essa gente, de olhos vendados, para um terreno em que, por falta de ponto de referência, não possa comparativamente identificá-lo. Dê-se
um ano a essa comissão para orientar-se naquele metro
quadrado. No fim dêsse ano, pouco saberão.
Estudarem-se as condicões locais - a fauna, ageolcgia, a flora, de um metro quadrado, é cousa muita. para
que· uma academia de sábios a faça em um ano.
Como é, por conseguinte, que, não um metro quadrado
de terra, mas um grande Estado, um município pr!ispero é
dado a um homem que não tem a mínima noção das circunstancias locais, que, lJUl" melhor vontade que tenha, nem
siquer poderá, de chofre, reunir os elementos de informações locais que lhe permitam uma síntese pessoal e um
plano de governo?
.
.
. . Essa'a razão única, ou, pelo menos, a razão prepoüderante por que a administração revolucionária, nesses três
anos, não realizou o que seria de esperar, não fez tudo o
que poderia ter feito.
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o SR.. ABELARDO MARINHO - Estou aquí com uma ponderação a fazer a V. Ex. Imperativos de outra ordem ...
O SR. BARRETO CAMPELO - ' Qual ordem?
O SR. ABELARDO MARINHO - •.• ordem política, por
exemplo - podem ter determinado a designação dêsses forasteiros. Ora, si êles tivessem procurado, nos Estados, pessôas da terra capazes de orientar, ...
O SR. BARRETO CAMPELO - Governar por ouvida
alhéia, é cousa muito' séria.
O SR. ABELARDO MARINHO - .. ; êsses inconvenientes
que V. Ex. aponta ficariam. muito reduzidos, a meu vêr,
mesmo porquê não seria possível a um homem, por mais
enfronhado que estivesse nos neg6cios de um grande Estado, por si só estudar, examinar e deliberar.
O SR. BARRETO Cf_'I\!PELO - Na verdade. um homem,
SÓ, por sí, não pode nem deve fazer certas cous~, sobretudo
. essa cousa complexa que é governar. Não é menos verda4e,
porém, que quem não tem conhecimento, por exemplo, da
localidade que vai governar, só por isso não poderá governar
com toda a eficiência de que é capaz.
O SR. AGENOR MONTE - Há interventores, na atual administração, que são brilhantes administradores, e que, no
entanto, não são filhos do Estado que estão dirigindo.
O SR. BARRETO CAMPELO - sei perfeitamente; mas
isso. é o esforço de uma grande vocação e de uma vontade
forte; nunca, porém, essas grandes figuras de estadistas
poderiam produzir o que renderiam outros homens semelhantes, do mesmo padrão, que tivessem conhecímento integral das condições locais das regiões governadas. O rendimento seria incomparavelmente maior, é o que quero dizer a V• Ex., pois o nobre Deputado bem sabe quanto admiro, entre alguns outros. o Interventor em seu Estado, que
é uma grande capacidade administrativa, e de quem sou,
aliás, amigo pessoal.
O SR. FERREIRA DE SOUSA -'- Os homens da localidade
conhecem muito melhor os seus consultadores.
O SR. LUIZ CEDRO - Os que estão fora, não vendo as
condições locais, mas não tendo amizades, e não estando
sujeitos a pretensões, ficam, assim, em condições melhores
para fazer obra impessoal.
O SR. BARRETO CAMPELO - Não quero contrariar o
nobre colega; admito o aparte; vamos ao fim.
Os três pontos em que, na Constituinte de 91, esteve
em cheque a unidade do Brasil, eram: as rendas, a unidade
do Direito e a unidade da magistratura.
Das rendas já falei. SObre a unidade do Direito, fez-se
também uma transação. O Brasil tomou o conteúdo do Direito e deu aos Estados a sua parte formal, o Direito Judiciário. Que aconteceu? Este país é um milagre espon13neo de unidade: Quem consultar os códigos de processo
· de todos os Estados. da Federação, há de vêr que êle~ se
parecem entre si como gotas dagua. É a velha espinha dorsal das leis organicas do processo 'brasileiro, com pequenas
· variantes.
.
• • ,..0. "SR. F.ERREIRA DE SOUSA..,... Quasi nenbuma variante.
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o ,Sa. MORAIS ANDRADE - Mas -o orador ,há de concordar que são essas variantes, justamente, as necessárias para
que um código de processo não arroche ,!ma populaçã? 9u
não alargue demais a I'calização, :J. execuçao dêsse obJeLlvo.
O SR. BARRETO CAMPELO - Bem sei que V. Ex. não
pode, de momento, como cu não o poderia, citar uma dessas
variantes.
O SR. MORAlfI ANDRADK - A dos prazos, por exemplo,
cito desde logo; prazoll de remessa de recursos, de apresentação de dC(IJlla, do tramitação das diferentes formas
processuais.
O SR. FERRlURA DE SOUSA - Em tudo isso ainda esta.mos no regulamento 737.
O SR. MORAIS ANDRADE - Não estamos tal. Está profundamente mod ificado.
O SR. FERRElI\A DE SoUSA - O meu Estado, o Rio Gran· de do Norte, tem um Código do Processo Civil e Comercial
que é a copia ~9 do Estado de Minas e que se lhe adapta
perfeitamente •
O SR. MOaAIS ANDRADE - Será um caso.
O SR. BARRETO CAMPELO - Realmente, não podemos
estar hoje sob o domínio dos prazos do Regulamento n. 737;
ma~ se o direito Judlch\rlo tivesse cabido á União, necessariamente aquela lei 1.,ria evoluido, acompanhando o progresso do país alé 08 n081108 dias. Os prazos não seriam os
mesmos, porquê ali r-omunicações já são outras, porquê as
facilidades slio dlvorllllH, porquê já tudo evoluiu até árapidez do aeroplllno. lo;, como o Direito não é senão 'uma
copia da vida, o dlrol1o de hoje não poderá ser copia da
vida de quando rol I)romullflldo o Regulamento 737.
'
Voltemos á demons1ração.
Fez-se um" tl'/UlI1aclio, bem compreensivel naquele instante, quando o ohoQuo das correntes era muito áspero.
A Assembléia oHI/lva mul10dividida e o resultado das votações mostrou quanto IJram mais ou menos equivalentes
'as duas corren1oH opos1all.
O SR. FK/\I\K/IIA DIt SOUSA - Havia a mística do f{ldemUsmo amorlcanu, naquolo tempo.
O SR. BARlUi:'I'O CAMPELO - Se as correntes fizeram essa 1ransuclin, ropor1avam-se ao seu tempo. A política
é. l"ealmenle, uma cicnola de direção da sociedade. Poderia
comparar-se ao nllvHgan1e que traça seu rumo astronÔmico; mas assim como h1 a navegação costeira, á vista da
.terra, também há uma polít.ica objetiva, oportunista, que
· cede e contorna Oll escólhlls, os embaraços, as circunstancias.
O SR. ASCANIO 'rUDINO -,.. Podemos evitar êstes escó· lhos, realizando a unificação dos princípios básicos do . Di,reito Processual, deixando essas questões de prazo para
cada Estado, particulnl'mente, regular. Essa a política opor·.tunista.
O SR. BARRETO CAMPELO - Nem tanto assim. Meu
pla~o seria que en1re os direitos do Brasil se lhe desse o
'de legislar sôbre direito judiciário. E isto é de demonstração palpável. Já se fala no direito continental, no 'di.reito universal.; as necessidades estão reclamando essas co-
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zêlo das prerrogativas de soberania impedem. essa obra, que
seria, realmente, de magníficos efeitos prát.icos na confra-'
ternização universal dos povos.
Ora, seremos nós tão mesquinhos qué, dentro da Pátria, por melindlres injustificáveis, de Estado a Estado, sem
diferenças essenciais, neguemos ao Brasil o dir~jt oe tomar
.posse de si mesmo, em mais êste setor do direito formal?
Não creio que haJa oposição a essa idéia.
O SR. FERREIRA DE SOUSA - V .Ex. poderia mesmo
oitar que, apezar das diferenças raciais e dos preconceitos
nacionalistas, já existem diversos ramos do Direito em que
se manifesta uma tendência marcada para a unificação,
como sejam o Direito Cambial, nos países todos que para
isso concorrem, o direito falimentar, enfim, todos os institutos de comércio, que marcham para a unificação natural,
em a parte de direito processual.
{) SR. BARRETO CAMPELO - Chegaram a falar na
confederação dos povos europeus, para salvar a Europa de
um novo cataclisma.
O SR. MORAIS ANDRADE - Em contJrário á tese de
V. Ex., quero lembrar apenas uma experiência, afim de
demonstrar a incapacidade da União para regular o áireito
chamado adjetive, o direito processual. Basta citar a
V. Ex. que, enquanto quasi todos os Estados do Brasil
têm seus Códigos de Processo perfeitamente elaborados e
adiantados, a União ainda se rege por uma Consolidação de
t890, ou de 1891, se me não engano. Isto prova a incapacidade da União para regular o caso.
O SR. BARRETO CAMPELO - A ~se respeito, direi
a V. Ex. que as leis são como os vinhos - quanto m~is
velhas, melhores.
O SR. MORAIS ANDRADE - Est modUlJ in rebus.
O SR. BARRETO CAMPELO - Muita lei não indica
sabedoria.
O SR. MORAIS ANDRADE - A prova de que as condições
. mudaram é que os Estados têm seus códigos de processo.
O SR: FERREIRA DE SOUSA - Quasi todos iguais.
O SR. ASCANIO TUBINO - No Rio Grande do Sul, não
'é assim - é creação original. Temos, por exemplo, a fase
'secre,ta em matéria penal.
.
O SR. FERREIRA DE SOUSA - Quis dizer que apresentavam apenas pequenas ·variantes.
O· SR. BARRETO CAMPELO - Ma:; VV. EEx. não
concordam que os representantes de todos os Estados pos·sam chegar a uma justa média?
O SR. ASCANIO TUBINO - É, precisamente, o que estou
advogando: a uniformização dos princípios básicos do direito processual, deixando as particularidades para os Estados. 'Isso, aliás, é do programa do Partido Liberal do Rio
Grande do Sul.
,
·0 SR. FERREIRA DE SOUSA - Não vejo, na parte do di~ito processual, uma só cousaque admita diferênças regionais, a não ser. essa questão dos prazos, .os quais, aliás,
podem ser determinados pelos Jnises.E é sabidoqua não
há .Estado onde não haja o .prazo de dez dias, para a contestação de uma ação ordinária.'
.
'
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O SR. BARRETO CAMPELO - Vou agora eXPôr minhas
idéias sObre a unidade da magistratura - ponto que considero escabroso.
I
I
O SR. ASCA!\IO TuBXNo - Temos de fazer eutra transação. . .
i
I
.
O SR. BARRETO CAMPELO - Os Estados têm 40 anos
de poder sôbre a sua magistratura. Muitos dêles alegam
certas razões, que são vonooráveis, algumas das quais aceito. Note-se desde logo que subordino o plano da unidade
nacional ao contrOle do poder pessoal do Presidente da Repúbliea. Não quero que êst.e possa mandar para. os Estados
amigos em vilegialura. Não quero, tão pouco, que se escolham comarcas de bons climas para aIPigos doent:es ou cidades populosas para os que gostam da grande vitia. Em
suma, não .quero que .os homens da localdiade, os únicos
que realmente podem distribuir essa eousa quasi l impossível a homens, que é a justiça, sejam excluídos pelos favoritos. Penso que aos homens dos Estados deve ficar reservada a magistratura estadual.
Vim, ainda academico, como promotor· no I oéste do
Espírito Santo, para um meio completamente diverso do
meu, e onde os costumes eram os doa colQnos italianos, polaços e alemães. Eramos, ao todo, sete brasileiros; todos
os outros habitantes eram eolonos.
I
I
O SR. FERREIRA DE SoUSA - Lá, o colono era V. Ex•••.
O SR. BARRETO CAMPELO - Vi, então, a be temerárias eonsequências poderia chegar a. justiça dos forasteiros. Expressões típicas das testemunhas, pelas quais eu
condenaria o réu, eram de uma significação totalmente diversa, cujo sentido exato o meu escrivão, um Iíndio, era
quem me fornecia. Juiz forasteiro, eu poderia, ,involuntariamente, ter praticado as mais clamorosas injuStiças, por
equívoco, por não entender a linguagem típica das testemunhas.
I
.
O SR. IREN~ JOFILLY - A aceitar êsse princípio, teriamos de admitir que deveriam ser juíses os Icolonos.••
O SR. BARRETO CAMPELO - Que quer V L Ex. dizer
com isso?
I
O SR. IREN~. JOFFILY - V. Ex. referiu-se a juizes
forasteiros, como que condenando ou criticand~ o que se
pratica. Si formos por êsse princípio, teremos ide admitir
que deveriam ser juizes os proprios colonos.
,!
O SR. BARRETO CAMPELO ~ Podemos adtnitir outra
coisa.
!
O SR. IRENto JOFFlLY - Que é juiz forasteiro? Forasteiro na prapria terra?!
!
I
O SR. BAR~O CAMPELO- Eu não erllestrangeiro~
mas, positivamente, um forasteiro: não era do Ilúgar.
Agora, veja. V. Ex.: não era ao colono,! incapaZ de
julgar, que se devia dar ·essa função, mas a homens, como o
indio, meu escrivão, que conheéia aquela gente, com ·{"la. tra~
tava esabfa o significado eXato da sua linguagem; eram
êsses, .os que deviam julgar, não ~u.
i
'
.
O SR. 'LUIZ CEDRO - E' o magistrado, filho do mesmo
I'
,
Estado, mas que viésse da Capital?
'.

I

í
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o SR. BARRETO CAMPELO - É caso muito diferente.
Entendo perfeitamente o sertanejo, embora não tenha ido ao
sertão. Vamos ser claros. O que temos feito é separar o
Brasil em compartimentos estanques. Cada um s6 conhece
bem o seu Estado. A indole da nossa raça foi que traçou a
unidade nacional contra a atuação das leis; pois, na verdade, as leis foram hostis ao Brasil, preparando-lhe o retalhamento. Si alguem viesse, como espião, urdir um plano de
desmembramento nacional, um clamor imenso, por c"3rto
contra êle se levantaria. Entretanto, permitimos que textos
legais preparem, senão imediata ou proximamente, ao menos no decurso dos tempos, o desmembramento do território
da pátria em outras tantas pequenas e inexpressivas patrias.
Salvando a unidade nacional, quero, comtudo, que nos homens do local, não digo aos nascidos no Estado, proquê não
somos estrangeiros em nenhuma p:lrte do território nacional, mas aos que estejam integrado~ na vida do Estado, aos
que o conhecem, aos que sejam aí residentes, fique reservado o exercício da magistratura. Os adventícios devem seI'
excluidos porquê não conhecem o meio e tambem porquê, si
êsse poder fosse liutorgad.) ao Presidente da República, desde logo surgiria otavoritismo
O SR. FERREIRA DE SoUZA - O princípio flue V. Ex.
defende impediria que o Rio Grande do Sul tivesse o magistrado insigne que é André da Rocha: filho de um Estado
do Norte, êle não poderia ser juiz antes de conhecer o meio.
O SR. ASCANJO TUBINO - Ainda ha pouco tempo, a
maioria dos magistrados do Rio Grande do Sl)1. era do Norte.
O SR. BAltRETO CA!,IPELO - !i;;;s, naturalmente, todos tiveram que fazer atõrenc!izalj~.
O SR. ASCANIO TUBlNO - ~s."'3s magistrados entenderam perfeitamente a linguagem dos gaúchos.
O SR. BARRETO CAMPELO - V. Ex. há pouco me recomendava fazer uma transação. Eu esL."lva esboçando uma
transação insensivel, mas vejo que V. Ex. me está atacando
pelos flancos.
O SR. ASCANIO TUBINO - Vamos, então, unificar a
justiça.
O SR. BARRETO CAMPELO - .A transação não está
confessa, mas veja V. Ex. que a estou fazendo, e pelo modo
mais delicado.
O SR. IREN&J .TOFFiLY - Penso que qualquer filho ão
Brasil, com seu titulo de bacharel em ciências jurídicas e
sociais, deve ter idoneidade bastante para exercer a judicatura em qualquer parte do l)aís e assenhorear-se das condições locais, de modo a julgar bem. É assim que os filhos
do norte, em São Paulo, em Minas e no Rio Grande do Sul,
têm sido excelentes juizes e feito carreira brilhante.
O SR. AUGUSTO DE LIMA - Em Minas, são numerosos
0$ magistrados nessas condições.
,
O SR.' BARRETO CAMPELO - Reconheço-o.
O SR. IREN:tl:o JOFFILY - Já vê V. Ex. que ~- deixando
de lado os adventicios - êsse exclusivismo que leva a principio oposto ao enunciado no começo do discurso do ilustre
orador, porquê leva não ao unitarismo e sim á fragmentação
- não tem razão de ser, no meu modo de pensar.
VOLUME VII
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O SR. BARRETO CAMPELO - Já disse que é preciso
transigir, se não ostensivamente, ao menos discretamente, á
espera da consolidação definitiva do Brasil.
O SR, lRENto JOFFIL'Y - Devo acrescentar. aliás, que
ouço com muito respeito, a opinião de V. Ex.
O SR. BARRETO CAMPELO -- Muito grato a V. Ex.
Aqui, porém, não é s6' transação. Realmente, a função
de julgar, sendo a mais nobre de todas, sendo função quasi
sobrehumana, demanda extraordinários requísitos de capacidade, fl um deles é o conhecimento de tudo quanto entra
no julgamento da causa, É preciso entendê-la até as suas
mais profundas consequências, para se poder pronunciar a
'decisão, que já se sabe, de antemão, precária, porquê é hu'mana, tanto que a função de julgar era primitivamente reservada aos deuses ..•
O SR. ASCA."'IO TtJBINC' - V. Ex. admite a nomeação
de magistrados pelos Presidentes, ou 'Pelos Tribunais dos
Estados?
O SR. BARRETO CAMPELO - Nem uma nem outra
fórmula; proporia que fosse indIcada pelos Tribunais, dentre os juizes do Estado e feita pelo poder central.
O SR. IRENto JOFFlL'Y - Muito bem.
O SR. BARRETO CAMPELO - Não compreendo, tampouco, a composição do Poder Judiciário, pelo Poder Executivo. Não quero tirar ao Executivo suas prerrogativas políticas, não quero dar dirétamente ao Poder Judiciário•.•
O SR. AUGUSTO DE LIMA - A nomeação de juizes não
é função política.
.
O SR. BARRETO CAMPELO - É, funçio política. Aí
é que está o erro.
"
O SR. AUGUSTO DE LIMA - Quando nomeia, o Executivo
aplica a lei. Si se tratasse de função política, poderia haver
muitas injustiças contra as quais ao Poder Judiciário s~ria
vedado pronunciar-se.
O SR. BARRETO CAMPELO - V. Ex. tocou 'em ponto
sensivel.
O SR, AUGUSTO DE LIMA - O Poder Executivo, quando
·nomeia magistrados, executa a lei. E, por assim, dizer, automático, para que a magistratura possa ser independente.
O SR. BARRETO CAMPELO - Dr. Augusto de Lima,
essa divisão em três poderes é uma construção abstráta ...
O SR. AUGUSTO DE LIMA -'- É a lei da divisão do trabalho.
O SR. BARRETO CAMPELO - ... é um daqueles crivos
em que os fátos costumam ser acomodados.
O país - dizem os geógrafos - é 'dividido em tantas
partes: a região norte tem certas características, e, outros, o
sul, tais o centro, etc . Mas, na prática, vamos ver. que todas
essas regiões não correspondem á divisão arbitrária dos compêndios.
Não há, portanto, divisão de poderes: há especialização
das funções do poder, uma vez que está provado que a divisão
do trabalhe é, realmente, um bom método.
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Ora, o Judiciário sempre foi chamado poder e, inequi. vocamente, é poder. Que é poder senão a fôrça de coação
para tornar efetiva a execução das leis e das ordens das
autoridades? Positivamente, poder é isso; e se isso é poder,
sem dúvida o Judiciário é poder. O fato de que o Judiciário
não aplica a lei "erga omnes", mas a aplica singularmentl?; a
determinado indivíduo, não desnatura, de forma alguma, o
poder, porque há muitas gradaçõcs no poder. O simples fato
de o Congresso ser limitado á funçiio legislativa não quer
dizer quc ele não seja poder. A circunstancia de não se permitirqllc o Executivo confecione as leis, mas simplesmente
torne efetivas as que são votadas pelo Legislativo, não significa que o Executivo não seja o poder por excelência. O Judiciário é um poder como qualquer dos ontros; mas é um
poder que tem uma função especializada, é um órgão que
trabalha em certos sentidos, corno os demais em outros.
Se queremos, portanto, conservar a unidade do país, se
ninguem tem, já não digo qualquer coisa de sentimental,
porque isso é impossível, contra a unidade do Brasil, mas se
não é negócio, se é contraproducente, se é prejudicial o retalhamento do Brasil aos Estados retrogrados, aos Estados
médios e aos Estados florescentes, devemos voltar ao nosso
padrão, que é o padrão romano, e reservar também á autoridade central o que é poiítico na magistratura, deixando,
porém, aos Estados o que é administratIvo.
O Sa MORAIS ANDRADE - Respeito o modo de pensar de
V. Ex., a sua convicção pessoal; mas no dia em que se tiver
centralizado o país como V. Ex. quer, nêsse dia se terá
assinado o decreto de desmembramento do Brasil.
O SR. AUGUSTO DE LIMA - Apoiado.
O SR. BARRETO CAMPELO - Não é exato. Aos Estados pode ficar a organização da magistratura.
O SR. MORAIS ANDRADE - O que deu com a Monarquia
por terra foi o centralismo.
O SR. BARRETO CAMPELO - Não foi tal. As tentativas absorventes da centralização monárquica não foram
DO terreno político. Os melindres locais não provieram de
tentativas políticas, mas sim porque o poder central, a cada
passo, embaraçava as autoridades e as Assembléias Provinciais, vetando, contrafazendo, impedindo providências, muitas vezes por capricho, ódio OU tricas políticas.
.
O SR. MORAIS ANDRADE - E é o que acontecerá, si se
fizer isso.
O SR. BARRETO CAMPELO - Se os tribunais dos Estados puderem indicar e o poder central apenas nomear; si
aos Estados ficar livre a sua organização judiciária, com
mais ou menos juízes, com poucas ou muitas comarcas, com
Juízes desta ou daquela instancia, a parte administrativa estará perfeitamente ressalvada aos Estados.
O SR. AUGUSTO DE LIMA - A integridaae do Brasil depende da Federação.
O SR. BARRETO CAMPELO. - Como proponho, só a
parte poiítica fica reservada á União. Administrativamente,
a pulverização; politicamente, a centralização.
Enfim, senhores Deputados, as linhagens se reconfortam das taras; a vida corrige os seus defeitos e os seus des. vios quando volta aos seus· troncos originários. O Brasil
precisa voltar ao seu padrão, que é o da unidade política,
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reivindicando o princípio da unidade de sua magistratura
e simultaneamente ao desmembramento, ao fraccionamento,
a pulverizacão administrativa, promovendo a vida municipal
e libertando os. municípios da absorção dos Estados, que límitam á vida ás capitais.
Se não quisermos continuar com leis que estejam distantes do povo, devemos, quanto antes, retomar o caminho
que interrompemos por essa: saudade incurável que os nossos
antl'lpassados, os colonizadores desta terra, tinham das suas
metrópoles, das terras de (lnde vinham. Essa saudade do colono primitivo, de tal maneira se transmitiu ás gerações,
que, desgraçadamente, deprimimos e amesquinhamos tudo
quanto é nosso, para só louvar e aceitar, e ter como
Ouro de lei o que VE'm de fora, o que é exótico, o que é extranho.
Indo fazer a carta nacional do Brasil, devemos varrer
essas idéias extranhas, r(lmper com esses preconceitos, . e
copiar, á imágem e semelhança do Brasil e dos nossos antepassados, dos povos de que descendemos, a feição, o molde e
o tipo da nossa Constituição. (Muito bem; muito bem. PaLmas. O orador é vivamente cumprimentado.)
Durante o discurso do Sr. Barreto Campelo,
o Sr. PaC'h,.?~o de Oliveira, 1° Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidencia, que é ocupada
pelo Sr. Cristovão Barcelos, 2° Vice-Presidente.

7

o Sr. Presidente - Tem a pal::nrra, paI'tl.
pessoal, o Sr. Acir Medeiros.

explica~ão p~5

O ~r. Acil' Medeiros (para explkactieJ p'!I'~,)rV.1 - Sr.
Sr. Presidente, Srs. Consí.ituintes, o que me traz hoje á
tribuna é um fato que vem atingir a dignidade da Assembléia, a qual, por certo, não permitirá fique sem uma providência energica no -sentido de se restabelecer o direito de
um dos seus componentes.
Não quero comentar o fato, Sr. Presidente. Vou apenas narrá-lo, na sua singeleza, afim de que os Srs. Constituintes possam julgá-lo. E devo dizer que, se a essa narrativa surgir qualquer contestação, pedirei desde logo á Mesa
ordene a abertura de um inquérito, em que se apurem devidamente as responsabilidades.
Não venho atacar pessoa. alguma. mas apenas reclamar um direito sagrado, que é de todos os Constituintes o de se locomoverem, sem que sejam coagidos em sua liberdade; direito que, aliás, assiste a qualquer cidadão. embora
não investido desse mandato.
Sábado, Sr. Presidente, depois de declarado o movimento grevista em Niterói, encontrando-me entre os grevistas, como era oe meu dever, fui chamado a tomar parte
na posse da nova diretoria do Sindicato dos Caldereiros de
Ferro. Terminado o a.to, acompanhei os amigos representantes dos caldeireiros de ferro, desta cidade, e que pretendiam tomar a barca. No momento em que transpuzeram a
"roleta", correu o boato de que a embarcação não desatracaria; de sorte que, muito naturalmente, fui indagar doque havia. Confirmou-se a notícia de que a barca não mais
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trafegaria. Comentava o que ocorria com um amigo, quando
fui abordado pelo Sr. Secretário do Interior e Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, que me pediu uma palavra, em
particular.
Solicitamente o atendi, por não ter questões pessoais
com S. Ex.; ao contrário, mantenho até com S. Ex. relacões de amizade, senão muito intimas, relativas. Atendido
pOI" mim, S~ E:lC. d~clat"ou que me convidava a comparecer
á Chefatura de Polícia, porquê não permitia a minha permanência no meio dos grevistas, visto como estava criando
dificuldades ao govêrno, insuflando a gréve.
O SR. LUIZ CEDRO - E V. Ex. foi?
O SR. ACIR MEDEIROS - Não, certamente; eu não
podia anuir a semelhante convite.
Incontinenti, foi cercado por .vários policiais, ordenando S. Ex. que fosse chamado o Sr. Chefe de Polícia.
Conquanto eu seja homem que não tem cultura, mas
apenas dispondo de poucos conhecimentos das prerrogativas de que estou investido, delicadamente mantive uma
palf"stra com S. Ex., atendendo á sua solicitação. Dei-lhe
explicação cabal da maneira por que eslava procedendo,
afirmando que nada tinha com o movimento grevista. S. Ex.,
entretanto, queria~.rrancar-me a afirmacão de que eu tinha
ligação com tal movimento. Naturalmente, já aborrecido,
respondi-lhe: - "Sou o cabeça do movimento. É o que você
Auer que eu diga? Pois então: sou. É só para satisfazer a
você.
Aí o Dl'. Buarque retrucou: - "Você, então, não deve
ter atitudes dúbias; :Você precisa definir-se. Siga o exemplo do Zoroastro. Aquele não é sincero, mas, pelo menos,
sabe "tapear", sabe se conduzir."
Deante dessa insinuação, respondi que não precisava
que me ditassem normas de conduta na Assembléia Nacional Constituinte, porquê aquí terei capacidade e dignidade
bastante para me guiar pela minha própria cabeça.
Então a conversa, ou por outra, a discussão foi se
alongando, se alongando at.é que S. Ex. me convidou a ir
ao hotel. Já não queria que fosse á Chefatura de Polícia,
mas para o Hotel Imperial, onde está hospedado.
"Pois não, acompanho-o", foi a minha resposta. Uns
passos adiante, porém, o Dl'. Rui pára e recomeça a discussão, ordenando aos seus subordinados que fossem novamente chamar o Chefe de Polícia. itste, naturalmente, não
compareceu; rer.usou-se não sei porquê. O certo. porém, é
que essa contenda foi tomando vulto, dando lugar ao agrupamento de populares e amigos. Torna S. Ex. a exigir que
eu tome uma atitude; e acrescentou que, em certa ocasião,
que não vai muito longe, me havia visto, com um punhado
de boletins comunistas, a pregá-los nas paredes. Respondilhe que não era verdade, que S. Ex:. mentia. ES. Ex.
sempre a querer que eu afirmasse ser comunista: - "VocO
pode dizer que é comunis(a, porquê eu também o sou, embora em tese."
- "Você quer' que eu diga que sou comunista? Pois
então sou."
Prose/roill êle: - "Você sabe perfeitamente que até o
Comandante Arí Parreiras é comunista. Não o prática porquê tem medo da família."
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o SR. BUARQUE NAZARETIf - Contesto tudo quanto V. E:x:.·
está dizend o.
O SR. ACIR MEDEIROS - V. Ex. não pode contestar,
porquê não assistiu aos acontecimentos.
O SR. BUARQUll: NAZA!I.ETH - O Sr. Rui Nazaretb é um
advogado, é um homem de cerla cultura, não podil:l., POL'tanto, afirmar tais coisas.
O SR. ACIR MEDEIROS -.,.. V. Ex:. é pai do Sr. Rui
Nazareth; é, portanto, suspeito para defendê-lo aqui.
O SR. BUARQUll: NAZARETH - V. Ex:. diz coisas inadmissívp;is. O Sr. Rui não teria LaI procedimento.
O SR. AGIR MEDEIROS - Se V. Ex. conLesta, requererei um inquérito e o Dl'.. .Rui ficará em má situação.
O SR. BUARQUE: NAZARETH - O Sr. Rui Nazareth não é
nenhum inconsequenle para fazer afirmativa, como essa,
de que () Sr. Ari Parreiras é comunista.
O SR. ACIR MEDEIROS - V. Ex:. duvida da minha palavra? Posso trazer uma declaração assinada por 50 ou 60
tesLemunhas, que assistiram ao fato.
O SR. BUARQUE DE NAZARETI! - E' esquisito e incompreensível que uma autor'idade haja dito tais coisas.
O SR. LUIZ CEDRO - Contudo, pode ser verdade.
O SR. ACIR MEDEIROS - Parece esquisito, mas é ver-o
dade.
O SR. BUARQUE N.... zARETH
Iria um Secretário do Interior denunciar ou acoimar um Intervent.or como comunista ?!
O SR. ACIR MEDEIROS - :tle não denunciou. Afirmou
que o comandante Ari Parreiras era comunista e que não
praticava o comunismo porql1ê linha receio da família. Asseverou isso na presenta de mafs. de cem testemunhas, e um
jornal do FJ5tado pôde citar o falo, o que, aliás, estranho
muito.
_
O Dl'. Rui chegou a dizer que procedia comigo pela maneira por que o fazia, uma vez que eu era casado com uma
prima dêle.
O que não posso compree:tder é ainda a atitude de
S. E."'{., quando ajunt.ou que, se quisesse anular a minha ação,
me convidaria para dar um passeio :;"0 Rio, e aqui me entregaria a dois investigadores. Eu declarei que tinha as minhas credenciais de Deputado, ao que me retrucou:· "'Isso
não vale". Tomar-me-iam tais credenciais, meter-me-iam
no xadrez, "e você desapareceria", arrematou êle.
O SR. BUARQUE NA:I;ARETH O Sr. Rui Nazareth, advogado, homem culto, não poderia ler afirmativas como
essa.
O SR. ACIR MEDEIROS"""':' V. Ex:. então entende que o
que digo é mentira?
O SR. BUARQUE NAZARETH A serem verdadeiros
êsses fatos, s6 poderia estar no hospicio e não numa secretaria.
O SR. ACIR MEDEIROS - Agradeço o aparte. E' uma
verdade o que V. Ex. diz. 'fambém interpreto o caso dêsse
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modo. Não sei se· o Dl'. Rui bebe. Afirmaria que, no momento, tivesse bebido, ou que estava doido, para proceder
assim.
O SR. BUARQUE NAZARETH - V. Ex. sabe que êle não
bebe.
O SR. ACIR MEDEIROS - O que se dará no caso, então,
é o seguinte: S. Ex. estava servindo de instl'umento nas
mã~s dos fazendeil'os de Itapel'una, que me persegu('m politicamente.
: '.. O Sn. BUARQUE. NAZAAETH - Quem ? o Dl'. Rui?
O SR. ACIR MEDEIROS - Sim. E a prova disso é que
S. Ex. veiu dizel'-me que, se fuí eleito, é porquê êle quis.
Ora, posso contestar essa afil'mativa e a contesto, porquê fui
eleito pelos delegados eleitol'es do povo do Brasil .
. O SR. BUARQUE NAZARETH - V. Ex. sabe que os meus
advel'sários políticos de Itaperuna, nas vésperas da eleição,
espalharam que eu era o autor 'do movimento de colõnos
contra fazendeiros, que V. Ex. e outros agitaram. Deramme as suas culpas, e por isso perdi muitos votos.
O SR. ACrn.MEDEIROS - V. Ex. é uma parte, e seu
filho ouLra, ~le declara que as suas idéias estão em contraste com as de V. Ex. O nobre colega pertence ao Partido
Radical, e êle ao Socialista.
O .SR. BUARQUE NAZARETH - Tenho dois filhos: um, não
é p·Ólítico; o outro, o Dl'. Rui, é mais avançado que eu, talvez por Ser mais moço. Respeito as suas convicções, como
êle respeita as minhas.
O SR. ACIR MEDEIROS - Não quero comentar o caso.
Vim apenas narrar fatos como se pa~saram. E, se V. Ex.
contestar-me, trarei testemunhas. Requererei um inquérito,
afim de que seja apurada a verdade.
Só tenho por mim, Sr. Presidente, uma coisa; sou homem e sei reagir nos momentos precisos, quando ferido na
minha dignidade. Naquele momento, o r. Rui não estava
provocando o homem, mas o Deputado. O seu intuito era
desprestigiar a. Assembléia, ameaçando-a, para exploração
política, e nada mais.
O SR. LUIZ CEDRO - ~le não pensava que V. Ex. trouxesse êsses fatos ao conhecimento da Casa.
O SR. ACIRMEDEIROS - Pensava que eu iria amedrontar-me ou acovardar-me, que me tetiraria e me submeteria á sua imposição, não mais transitando pelas ruas de
Niteroi e me recolhendo á casa ou aO Hotel Imperial. ~18
sabe que lenho imunidades parlamentares. Houve quem afirmasse até que S ..Ex. eslava armando uma cilada para mim,
porquê um oficial aIí estava pa·ra o caso de que, se eu me
encrespasse, crivar-me de balas dos pés á cabeça.
O SR. BUARQUE NAZARE''rH - Conversa ...
O SR. ACIR MEDEIROS - V. Ex. não estava presente.
E' pai. Vamos apurar os fatos.
O Sn. BUARQUE NAZARETH - Amanhã trarei informações.
O S11. ACIR MEDEIROS - Tanto podem ser aceitáveis
as de V. Ex., como agor'a aS minhas.
O SR. BUARQUE NAZAAETH _ Para as que pretendo trazer, vou bater a portas insuspeitas.
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O SR. AGl!R MEDEIROS - Informe-se, V. Ex., com o
Jornalista Menezes Ávila e outros.
O SR. BUARQUE NAZARE'r'H - Trarei a palav.ra do Inter..
ventor.
O SR. LUIZ CEDRO - O incidente se deu entre o Deputado Acir Medeiros e uma autoridade policial, não com o
Interventor.
O Sr. ACIR MEDEIROS - O Sr. Rui afirmou-me que
estava respondendo pelo Interventor.
Ainda disse mais - e VV. EEx. vão ficar' susprezos:
que êle podia "estar lá, do outro lado, gczando nos braços
das morenas bonitas" e, no entanto, aIí estava, prêso por
nossa causa. São coisas que êle disse na presença de testemunhas. Essa é a verdade.
Trago os fatos como êles se passaram.
Agora, posso dizer ao nobre Deputado Sr. Buarque Nazareth, que é um homem formado, a quem respeito muito,
que é honesto, e a quem tenho de fazer justiça: não está
no meu conhecimento que S. Ex. se haja intrometido nessas questões de ordem política, nessa política de aldeia que
se faz em ltaperuna. O ilustre Deputado não ignora que se
procura arrancar o prestigio que tenho alí, a coice de armas; que a minha casa já foi cercada por quarenta homens
embalados, e que eu recebi ordem de prisão, á meia noite,
a mando do Prefeito do Município de ltaperuna.
O SR. BUAP.QUE NAZARETR - Nessa. ocasião intervim;
chamei a atenção, apenas, que um Deputado não podia ser
prêso.
O SR. AClR MEDEIROS - V. Ex. está confirmando
os fatos. V. Ex., entretanto, elemento do Govêrno que era,
não agiu no sentido de que fOssem assegurados os meus direitos.
O SR. BUARQUE NAZA.-un'H -:.. Quando alguem lembrou
a prisão de V. Ex., intervim, mostrando qUe tal não se podia
fazer.. Como me cumpria, protestei.
O SR. ACIR MEDEIROS - Posteriormente, êsse mesmo Prefeito ordenou aos fazendeiros que não recuassem em
sua acção; que procurassem agir mesmo pelas armas, porquê nunca se viu um operário ter prestigiopolitico. Sabe
entretanto, o nobre Deputado que, si se fizer uma eleição
no município de Itaperuna, a vitória me pertencerá, porquê
o apOio do povo está comigo.
O SR. BUARQUE NAZARETH - Só depois de uma eleiçl!.o,
é que se poderá dizer.
O SR. ACIR MEDEIROS - V. Ex. sabe muito bem
disso, e até já foi derrotado nas urnas, em Mp.io.
O SR. BUARQUE NAZARETII - Abandonei a eleição .••
O SR. ACIIl MEDEIROS - Não estou .mentindo.
Agora, Sr. Dr. Buarque Nazareth, é preciso - permita-me que diga, apezar dos cabelos brancos de V. Ex. que nos cinjamos á verdade. :tsses fazendeiros, armados de
carabinas, impuzeram a um professor da Escola Sindical,
que eu alí mantenho, que se retirasse incontinenti.
O SR. BUARQUE NAZARETH - A mando do secretário?
.
O SR. AGIR MEDEIROS - Não me refiro, agora, ao
. filho de V. Ex., mas, sim, ao Govêrno.
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o SR. BUARQUF. NAZARETH - V. Ex. sabe que o Sr. Ar!
Parreiras é um dos melhores amigos dos operários.
C SR. ACIR MEDEIROS - O Sr. Ari Parreiras mandou
uma fôrça para restabelecer o direit'l e garantir a escola;
não mandou, porém, desarmar os cnt'abineiros que, anteontem, ainda lá estiveram tentando, a coiced'armas, acabar
com a reunião do sindicato.
O SR. BUJ\RQUE NAZARETH - Para não permitir a desordem.
O SR. ACIR MEDEIROS - Onde está a desordem?
Nunca pegamos em armas! Os fazendeiros é que estão de
arma~ na mão, impondo, como já fizeram, que se retirem
do logar brasileiros que nU estão exercendo o magistério
público, embora em caráter particular, mas dando ao Brasil
o que mais lhe interessa - o ensino. Como se compreende,
mesmo, que o Sr. Prefeito do Município, mancomunado com
o Sr. Sobral Pinto, mande quarenta homens armados cercar
minha casa, á meia noite, afim de me levarem preso?
O SR. Bt.:'ARQUE NAZARETH - Já correu sangue em !taperuna?
.
O SR. ACIR MEDEIROS - Morre primeiro o doente
para, depoÍl;, chamar-se o médico? Tem o nobre Deputado
mais ilustração dI) que eu, para compreender muito bem
esslllS eoisa15.
Os trabalhadores vivem desarmados, não podem ter,
siquer, um canivete, porquê a polícia não consente. O que
se pret~nd(', em Itaperuna, é enfraquecer o meu prestígio,
abafar a minha voz, mas não a abafarão! Só se passarem
por cima de meu cadáver.
O ilustre representante fluminense conhece a minha
atitude. Sou um homem modesto, mas desafio e repto a que
me contestem, a minha dignidade e honra pessoal. Ao Brasil, já tenho prestado o meu concurso. Dei o meu sangue
em defesa da instituição que aí está - a Revolução de Outubro. Não estive jogando foot-baJ.l quando rebentou a revolução de São Paulo, nem jogando tenis em ltaperuna;
estive, sim, no cumprimento do dever de cidadão.
O SR. BUARQUE NAZARETH - V. Ex .. acha que jogar
foot-baJ.l ou f.enis é vergonhoso?
. O SR. ACIR MEDEIROS - Não acho vergonhoso, mas
entendo que um cidadão cuja pátria está conflagrada, deve
procurar prestar-lhe apOio ~ solidariedade, mormente quando, tendo pouca cultura, se diz revolucionário e defensor de
uma idéia.
Não venho aqui ditar normas a quem quer que seja.
Estou apenas trazendo os fatos como se passaram, com verdade núa e crúa - desculpem-me o têrmo.
O SR. LUIZ CEDRO - A expressão é parlamentar.
O SR. ACIR MEDEIROS - O ilustre Deputado fluminense sabe que nunca subverti a ordem em ltaperuna; que
sempre preguei dentro do direito e da justiça. Os boletins que m:l.nd~i espalhar estão assinados e constam do meu
arquivo. Nêles, eu dizia que não há direitos sem deveres,
é· que o proletáriado, para reclamar, precisava cumprir o
seu dever, porquê s6 então lhe assistiria autoridade para
reivindicar os seus direit<Js. Sabe o nobre Deputado flumi-
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nense que sempre me bati contra o alcoólismo e contra o
analfabetismo, procurando criar escolas afim de dar instru..
Cão áqueles pobres homens, que ali viviam abandonados,
sem ter o apóio de quem quer que seja.
Só agora, depois de ter eu conseguido levantar aquela
massa, antes inerte, aparecem, aos milhares, os que os queiram amparar e proteg(:r. Agora, já estão despertos os operários, e não precisam dos messias de última hor:l.
Não venho, Sr. Presidente, fazer explorações políticas.
O ilustre Deputado pelo Estado 'do Rio sahe que IDP.ll r,aráter
não se coaduna com isso; apesar de homem pobre, sempre
tive atitudes definidas.
O DI'. Rui Buarque queria qne eu lhe informasse qual
a minha orientação na Constituinte. :e coisa que eu lhe não
d~via dizer. S. Ex. nada tem com isso.
• O SR. BUARQUE NAZARF.'l'H - Não era possível que êle
tivesse querido tal coisa.
O SR. ACIR MEDEIROS - V. Ex. não estava presente.
O SR. BUARQUE NAZARETH - Há, entretanto, certas coisas que, ditas, nem sempre podem ser acreditadas. Se alguém
afirmar que, nêste Carnával, me viu bailando, não merecerá
crédito, porquê todo o mundo sabe que não tenho pernas nem
pm-a andar.
O SR. LUIZ CiDno - Respeitamos a dúvida de V. Ex.
O Sn. BUAJ1QUE NAZARETH - Ninguém· acreditará que
uma autoridade culta seja capaz de prender um Deputado.
O SR. ACIR MEDEIROS - V. E.~. não precisa acreditar
em mim. Vou lêr um depoimento.
O SR. BUARQUE NAZARETH - Sei que um jornal referiu
isso. Quem teria faltado á verdade foi o informante.
O SR. ACIR MEDEIROS -:- V. Ex. não pode duvidar do
que afirma este jornal.
Não vim aquí fazer exploração política, repito. O Dr.
Rui Buarque como já relatei, disse que queria falar comigo
em particular. Atendi-ó, como atenderia a qualquer outro
cidadão, naturalmente sem a preocupação de que exercia uma
alta funcão política no momento. Depois de minha eleição
não modifiquei meus costumes, porquê sei que, amanhã, deixando a Constituinte, terei que voltar á oficina. Não quero
ficar mal habituado.
O SR. LUIZ CÉDRO - Há muitos que se habituam ...
O SR. ACIR MEDEIROS - Quero voltar para o meio de
onde vim c ficar com o mesmo modo de agir. Agora, vejamos. É um jornal que apoia incondicionalmente o Govêrno
- o "Quinto Distrito"'.
Eu não quis levar por diante a discussão.
O SR. BUARQUE NAZARETH - t.le foi .testemunha.
O SR. ACIR MEDEIROS - Não podia ser, porquanto
chegou no final da discussão.
O SR. BU.A.RQUE NAZARE'l'H - Mas conhece o fato.
O SR. ACIR MEDEIROS - Interveio fazendo pilheria.
Não conhece bem o caso in totum. Conhece apenas o final.
Devo advertir a V. Ex. de que eu não viria trazer um caso
destes ao conhecimento da Assembléia, se não fosse verídico.
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o mesmo direito que tem V. Ex. de negar, tenho eu de afirmar. V. Ex. deixa de acreditar no que estou narrando, simplesmente porquê se encontra. em jogO seu filho. Assim, não
está direito.
O SR. BUARQUE NAZAnETH - O Deputado César Tinoco...
O SR. ACIR MEDEIROS - Não entremos no assunto,
l)orquê deixarei alguém mal e não quero deixar .•.
O Sn. BUARQUE NAZARE1'H - Deixará mal a quem?
O SR ACrn. MEDEIROS - Não é uma insinuação para
V. Ex. Não convOOn, entretanto, os pormenores, porquê a
situação não é boa.
O SR. BUARQUE NAZARETH - O Deputado César Tinoco
disse-me que a atitude do Sr. Rui Buarque não tinha sidc
essa a que V. Ex. se refere.
O SR. ACIR MEDEIROS - Insisto em que não convém
entrar em detalh:!s.
O SR. BUARQUE NAZARETH - V. Ex. pode entrar, porquê
não tenho receio.
O SR. ACIR MEDEIROS - Se chegarmos a discutir o
assunto, vamos ingressar em questão escabrosa. Assim, é melhor mantermos o caso no terreno dos fatos.
O Sr. Deputado César Tinoco não podia testemunhar
caso algum.
O SR. BUARQUE NAZARETH - Por que?
O SR. ACIR MEDEIROS - Não 'me force V. Ex. a dizêlo. Se assume a responsabilidade eu falarei, embora não o
deseje ...
O SR. BUARQUE NAZARETH - Se V. Ex. vai dizer alguma cousa àe mal de um colega, eu reLíro a peI'gunte.
O SR. ACIR MEDEIROS - O fato se passou assim como
narrei. Entrego o caso á Assembléia Nacional, porquê o Dl'.
Rui Buarque me conhece e sabe, perfeitamente, que sou um
Deputado.
O SR. BUARQUE NAZARETH - Perfeitamente. ~le o conhece. A esposa de V. Ex. até lhe é parenta.
O SR. ACIR MEDEIROS - Obrigado pelo aparte.
Sei, Sr. Presidente, que são verdades duras, mas estou
sendo perseguido de fórma revoltante.
O SR. BUARQUE NAZARETH - Por êle?
O SR. ACIR MEDEIROS - Não pode passar de uma perseguição. Sou um Deput.ado e, no entanto, S. S. diz que não
quér que eu vá para a Estação das barcas e, sim, que eu fique em minha casa ou no hotel.
O SR SOUTO FILHO - E' uma coação grave a um Deputado.
O SR. ACIR MEDEIROS - Se os eidadãos livres, se os
próprios grévistas podem agir, a que título o r. Rui Buarque ousa impedir que eu transite em Niteroi?
O ,sR, BUARQUE NA2ARE1'H - Procurou êle impedir ao!!
grevistas? Pelo cont.rário. Se respeito os grevistas, como
poderia ter desrespeitado a um Deputado?
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o SR. ACIR MEDEIROS - Disse que queria separar o
trigo do joio, porquê havia muita exploração. Pergunteilhe, então: "V. Ex. me tem na conta de joio ou de trigo? S.S.
respondeu que não se referia a mim e, então, indaguei: "Nega aminh<l. qualidade de operário? "'Não nego", foi a resposta. Pedi-lhe que se explicasse, porquê eu não entendi, nem
pessoa alguma entendeu S. S.
O SR. LUIZ SUCUPIRA -.:. Estou admirado de que, sendo
S. S. comunista, se faça inimigo de V. Ex., que é t:lmbém
comunista...
O SR. AmR MEDEIROS - S. S. diz que é comunista
em tese.
O SR. LUIZ SucUPIRA - Então, os comunistas em tese são
inimigos dos comunistas de verdade ..•
O SR. AGIR MEDEIROS - E não é isso exalo, porque
jámais preguei idéias subver!!ivas, mesmo porquê posso tomar atitudes, não na calada da noite, mas ás claras, porquê
um homem que vem á tribuna dizel." que o Sr. Getúlio Vargas' é um ditador de muletas e não tem apoio na opinião nacional, arriscando-me a ver o meu mandato cassado por essa
atitude ...
O SR. LUIZ SUCUPIRA - Aliãs, isso não seria motivo para
cassação de mandato.
O SR. AGIR MEDEIROS - .,. não vai acobarcar-se, a
ponto de negar suas convicções ideológicas. Já disse a afirmo que não sei que é comunismo. Não sou comunista. Sou
um operário conciênte que deseja reivindicar direitús COIlllpurcados do operariado. Devo, porém, asseveraI Que a questão de rotulo não me interessa. Interessa-me, sim, a sorte do
proletariado e devo dizer a V. Ex., Sr., Presidente, que, se
pudesse tornar conta do poder, e implantar uma ditadura proletária, não hesitaria em fazê-lo. VV. EEx. que estão de
posse do Govêrno deverão saber perfeitamente disto. Temos
o mesmo direito. É uma questão de ordem política. Se amanhã predominarmos, se tivermos forças eleitorais para subir
ao poder, êle virá naturalmente ás nossas mãos. Não quer~
mos distruir, dinamitar, mas reconstruir economicamente o
Brasil, socializar sua produção, sem procurar lêl' em autores
celebres idéias subversivas, porquê tenho idéias próprias e
trago-as a plenário, como já as tl."ouxe.
O SR. SOUTO }"ILHO - Subir ao poder pelos meios normais é justo.
O SIt. AGIR MEDEIROS - Não preciso plagiaI." essas
concepções I>oliticas da Rússia, da Itália ou da Alema.nha.
Acho que temos mentalidade e capacidade pal."a organizar um
Estado que atenda ás necessidades do Brasil. É o meu modo
de pensar.
O SR. BUARQUE NAZARETH - Deus livre o Brasil do Estado que V. Ex. sonha!
O SR. AGIR MEDEIROS - Assim eu também posso dizer: Deus livre o Brasil do Estado atual, em que VV. EEx.
dominam, fazendo a opressão do proletariado. No município
de Itaperuna, por exemplo - como o nobre aparteante não
ignora - o proletariado não vive.
Se nós pudermos conquistar o Govêrno algum dia, não.
o iremos entregar de novo aos dominantes de agora. O poder
seria do proletariado. É um& coisa natural.
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Continuando, devo ainda dizer aos Srs. Constituintes
que, ao mostrar ao Dl'. Rui a carL~ira de identidade, como
Deputado, S. Ex. afirmou que a mesma de nada valia, que
os investigadores a tomariam e me atirariam no xadrez, dando sumicv a mim. Por isso, pergunto ã Mesa, se êsse documento tem ou não valor, porquê, se de nada valer, eu me
verei forçado a devolvê-lo.
O Sn. SOUTO FILHO - O documento PQr si s6 nada vale.
O que vale é a pessoa de V. Ex., munido do mandato de
Deputado, que foi desrespeitado.
O SR. ACfR MEDEIROS - Os nobres Deputados ignoram os fatos que se ....êm pas3ando no Estado do Rio. Há ()I
próposito de .me eliminarem. A respeito vou trazer documentos.
O SR.. BUARQUE NAZARF:TH - tsse proposito é meu?
O SR. ACIR MEDEIROS - Absolutamente.
O Sn. BUARQUE Ko\ZARF.TH - É do Dl'. Rui?
O SR. ACIR MEDEIROS - De V. Ex. pOSSO dizer que
não é; do Dl'. Rui, não sei. S.S. teve atitude inexplicável,
que ninguem pôde compreender.
O SR. BVARQUE NAZARETH - Como '!
O SR. ACIR MEDEIROS - :E:le queria que lhe dissesse
o que ia eu fazer em Nitéroi. Respondi que não llie réconhecia direito de me ditar normas por que me deva conduzir na
ConsLiluinte. Não queria o Secretário do Interior que eu
transitasse pelas ruas de Nitéroi livremente; queria que ficasse no Hote.l Imperial ou fosse para a Chefatura de Polícia.
O SR. Bt;ARQUE NAZARETH - O interventor Ari Parreiras me disse que estava muito satisfeito com a calma por êle
revelada.
O SR. ACIR MEDEIROS - Nêsse caso, não havia razão
para que quisesse levar-me para a Chefatura de Polícia.
Aliás, o Interventor não podia ter dito isso, porquê o Dl'.
Rui me deixou ás 2 horas da madrugada. V. Ex. está enganado. Isso foi ontem? Mas o fato se passou ante-ontem.
O SR. BUARQUE NAZARETH - O Interventor tem estado
todas as notes em Palácio.
O SR. AGIR MEDEIROS - O comandante Ari Parreiras
chegou ontem; não estava em Nitéroi até então.
O certo é que a minha velha mãe, como é natur2iI, escreveu-me uma carta, dizendo que eu tivesse cuidado. Entre
parentesis: minha mãe é espírita e, numa reunião espírita,
uma parenta dessa familia plutocrata que me persegue disselhe que havia sido cQncertado um plano para me eliminar.
1:sse plano era o seguinte: um estudante me provocaria; naturalmente haveria reação. Um soldado viria e me daria voz
de prisão. Aí eu recusaria ~er preso e o soldado agiria, atirando sóbre mim.
Diante da atitude do Dl'. Rui, não posso dizer que isso
seja uma invenção. pois o próprio sargento me declarou que
me crivaria de balas, dos pés á cabeça, caso eu resistisse.
Não compreendo é a atitude de S. 8., porquê não disse claramente o que deaejava. Posso trazer documentos firmados
por pessoas de absoluto conceilo.
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o SR. BUARQUE NAZARETH - VOU levar o que V. Ex.
disse ao conhecimento do Interventor. S. Ex., por certo,
mandará abrir inquérito.
O SR. ACIR MEDEIROS - Acho que isso compete êÍ Assembléia Nacional.
O Sn. SOUTO FILHO - V. Ex. esteve detido na Chefat:;l1'a de PoUciu?
O SR. ACIR MEDEIROS - Não estive detido. O Dr. Rui
quis levar-me para lá, mas r~cusei-me acompanhá-lo. :r1andou chamar.- o Chefe de Polícia. Est.e não apareceu e S. S.
insistiu para que o Chefe de Polícia comparecesse.
O SR. SOUTO j!'ILHO - V. Ex. foi proibido de andar pelas ruas da cidade, o que é tão grave como prender.
O SR. OS6RIO BORBA - E o orndor submeteu-se a isso?
O SR. ACIR MEDErROS -]);le usou de uma artimanha.
É culto, de modo que levou grande tempo conversando e discutindo comigo.
O SR. OSÓRIO BORBA - V. Ex. devia despedir-s6, devia
sair do local.
O SR. ACIR MEDEIROS - Dm do!' meUlf amigos me
afirmou que se tratava de uma cilada e um grupo deles me
levou para casa.
O SR. BUARQUE :"AZARE'fR - Os mimigos de V. Ex. são
também meus iniqtigos e do Dr. RUI.
O SR. ACIft MEDEIROS - Não 2I.firmo que não sejam
de V. Ex. porquê ném os conheço. :f..sse rapaz que me acompanhou até a casa é o Presiàente do Partido Proletário do
Estado do Rio, posso citar seu nome: Fernando Moreira, que
é hOm~l!l áe dignidade.
O SR. BU,\RQUE NAiA~ETH - Seus inimIgos lá de Itaperuna •..
O SR. ACIR MEDElItOS - Meus amigos; foram os homens que me fizeram Deputado.
O Sn. EUARQUE NAZARETH - Seu~ inimigos em Itaperuna são também meus, embora por motivoK cllvorsos.
O SR. ACIR MEDEIROS - Isso IJIl ;':"~"o acreditar.
V. Ex. está nas mesmas condições em quo. '."VCl o Dr. Rui.
Se são inimigos de Y. Ex. não sei, porquô 1Ino os conheço.
O SR. BU.\RQUE NAZARETH - V. Ex. sabe que fui derrotado em ltaperuna ...
O SR. AGIR MEDEIROS - Sei.
O SR. BUAHQI;E NAZAftE'rH - '" e. que espalharam que
eu estava promovendo a agitacão operária entre os fazendeiros. Sabe dis:so?
O SR. ACIR MEDEIROS - Não ignoro.
Vou terminar. Feita a exposição, concluo o seguinte:
Aceitando o aviso que me havia dado o Sr. Fernandes Moreira, de que eu estavil sendo 'Vítima de uma cilada, peço
providências á Assembléia, porquê, há dias, de Niterói, passaram um telegrama apocrifo para meus inimigos de Itaperuna, dizendo que eu seguia para lá, nessa noite. Na
mesma tarde, aqueles fazendeiros mandaram caminhões
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, para o Estado de Minas e foram buscar elementos, afim d'e
'impedir que eu lá desembarcasse. Nessa ocasião, desapareceram uma carabina e um revólver. Deram parte á Policia
e foram buscar presos os elementos que tinha vindo na noite
tinterior para evitar o meu desembarque. Aí, surgiu toda
a meada do trama que estão urdindo contra mim. Por que?
Eu mesmo não posso responder á Assembléia porquê. Não
, sei. O certo é que estou sendo vítima indefesa, sem que se
tomem providências, no sentido de restabelecer o meu direito de locomoção. Tenho que ir á ILaperuna. Ali nasci,
ali me criei, ali vivi e nunca prejudiquei a quem qU'er que
llAja e sempre tive vida honesta, vida honrada, embora modésta. :rj V. Ex., ilustre colega, Sr. Buarque Nazareth,
conhece meu pai há muitos anos e sabe que é um cidadão
probo e digno como -os que mais o sejam.
O SR. BUARQUF. NAZARETH - Em Itaperuna todos têm
o direito de ir e vir.
O SR. ACIR MEDEIROS - Então, porquê não possQ ir?
O Sn. BUARQUE NAZARETH - V. Ex. peça garantias ao
Inf.erventor e êle as dará completas.
O SR. ACIR MEDEIROS - Dá, como deu, para manter
a escola; esc-ola que está fechalh porquê o professor não
p(>de permanecer. A fÔrça que foi para lá enviada não desarmou os fazendeiros, tanto que êsses voltaram á carga
imediatamente. Pleiteamos, por isso, que, ou nos permitam
o uso de armas para nossa defesa. ou. então. desarmem
os fazendeiros. Quem tiver mais fôrça, engole 'o oulro.
Por qu~ não deixam isso? Porquê sabem perfeitamente
que, se nós nos armarmos, é um caso sério. No entanto, não
desannam os outros.
O SR. BUARQUE NAZARETH - O Interventor tem toda a
razão. quando impede que V. Ex. e seus amigos se armem
para evitar justamente êsse "caso sério".
O SR. ACIR MEDEIROS - Evitam ela nossa parte, mas
não evitam quanto aos outros. Não permitem que tomemos
conta da situação, mas consentem que os outros façam
opressão, mas opressão escandalosa, opressão assassina, sanguinária, em cima de nós.
O SR. BUARQUE NAZARETH - Peló sangue, não há
opressão. Já disse a V. Ex. que os seus inimigos são também meus inimigos, mas são incapazes de assassinar.
O SR.ACIR MEDEIROS - Incapazes de assassinar?!
O ,Sn. BUARQUE NAZARET1! - Não mataram ninguém
até hoje.
O SR. ACIR MEDEIROS - Então, só por isso, deixam os
'homens assim armados? Entãú, porquê não mataram ninguém até agora, vão fazendo oprbssão, de armas em punho'!
, Como fizeram, por exemplo, com o fiscal do Trabalho, Henrique Paixão e com Faria Rocha, que embarcaram em meia
hora? Queriam também me obrigar a isso, mas' eu não saí.
Enfrentei-os sósinhO, porquê sou homem.
O SR. BUARQUE NAZARETH - E os -outros não são?
O SR. ACIR MEDEIROS - Fui s6sinho, disposto a morrer. V. Ex. sabe que enfrentei os.40 carabineiros, quando
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o Sr. Francelino Ferreira Júnior foi preso. Prenderam o
presidente do Sindicato de Agricultores de Itaperuna 40
homens armados a mando do prefeito do município.
Devo dizer o seguinte: o Comandante Ari Parreiras é
um "leader" da revolução brasileira. Reconheco isso, mas
So Ex. tem o grave defeito de proteger os inimigos de seus
. amigos, quando devia ser o contrário.
O SR. BUARQUE NAZARETH - Meu filho não foi nomeado
como político.
O SR. ACIR MEDEIROS - Se não é político, deve de·
Sarmar Os fazendeiros. Não estou fazendo oposição ao Comandante Arí Parreiras. Devo, porém, dizer o seguinte: êle
tem o péssimo costume de apoiar, prestigiar os inimigos de
seus amigos ... E nós, que o prestigiamos, que o apoiamos,
estamos lIll'possibilitados até de nos locomover.
O SI\. LUIZ CEDRO - Um interventor não deve ter amigos.
O ~R. ACIR DE MEDEIROS - Despertei em ltaperuna
a. massa que dormia e a conduzi para a luta, mas dentro do
terreno pacifico e f6ra. da pregação dos pulpitos das igrejas,
como fez o padre Assiz Maia, como está fazendo o at11al, em
pregações acintosas contra os comunistas, dizendo que é pr~
eiso garantir a família e a propriedade, como se eu, algum
dia. houvesse assaltado a propriedade e a. família de quem
quer que fosse.
.
Isso, porquê sa:bem que somos o maior número.
O nobre Deputado de....e ter lido o telegrama que passaram de Itaperuna e Bom Jesus.
E' um grupelho de fazendeiros que me persegue. Duas
famílias se reuniram par.a. me hostilizar. porquê perderam a
eleições de 3 de Maio e sabem que na luta civica não poderão
levar a melhor. Se se trata. portanto. de um reduto limitado
de 30 ou 40 fazendeiros, V. :Ex. há de convir comigo que o
Comandante Ari Parreiras deve desarmar essa gente e fazer
respeitar a lei. porquê ainda p-stão em vigor o Código Civil a
oC6digo Penal do Brasil.
O SR. BUARDUE NAZARETH - O Comandante Ari Parreiras
é respeitador da lei.
O SR. ACiR MEDEIROS - Então, por que continuam armados êsses fazendeiros?
O SR. BUARQUE NAZARE'I'H - O Partido Socialista elegeu
dois Deputados.
O SR. ACIR MEDEIROS - Interpelo a V. Ex.: p1r que
o Interventor permite que êsses hOID;ens continúem armados?
O SR.. BUARQUE NAZARETH - Não posso responder a V.
Ex..
.O SR. ACIR MEDEmOS - Logo, não há justiça nem leI,
como V. Ex. quer afirmar.
Apélo para o ilustre Deputado, Sr. Alípio Costa11a1, que
já ouviu várias pessoas de Itaperuna.
O SR. ALf~IO COSTALLAT - Deve dizer que ainda hoje
:p~l'guntei o que havia.a respeito, em Itaperuna, e as informaçoes que tenho recebIdo do Comandante Ari Parreiras são
diametralmente opostas às do nobre orador. Mandei investigare dessa investigação resultou a convicção de que há exagero nessas iúformMões sÔbre armamentos de fazendeiros.
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Suponho que as al1toridades estejam iludidas, mas a verdade
é que o Comandante Ari Parreira tem procurado resc\ver !l
situa«;ão do melhor modo possível.
.o SR. AlOIR MEDEIROS - S. Ex. contesta Que ná armamentos nas mãos de fazendeiros de Porciúncula?
O 'SR. LUIZ CEDRO - Estão armados na zona rura •. nas
suas fazendas, ou vêm armaljos para Itaperllna '! O 1'e3\1lamento polidal permite que os fazendeiros t~nham :ll'mal",
para sua defesa. na zona'rural.
.
O SR. AOrn. M'EDEIROS - ~les vêm armados altS a
cidade.
A meia noite cer~aram-me a casa. Eu o estou afirmandf) e
ninguem p6de contestar. Invoco o testemunlho do coma.ndante do deslaeamento. que se rebelou contra isso. E o administrador do meu maior adversário político, Sr. Castro Filho.
acintosamente, e três homens de carabina em punho
acompanharam-me ás duas horas da madrugada. Chamei a
atencão do comandante do destacamento, dizendo-lhe: "C1.lmpra seu dever; desarme êsses homens".
O 81'. Presidente - Advirto ao nobre orador que falta
apenas dois minutos para termino da sessão.
O SR. ACIR MEDEIROS - Agradecido a V. Ex..
E êle respondeu que não os podia desarmar, porquê a
<\utoridade superior. que era o sub-delegado de polícia estava ali present~ e consentia que andassem armados.
Há poucos dias os jornais deram a notieia de que o Sr.
Henrique Paixão Junior foi corrido de lá á fôrca. Vou trazer
& documentação do sub-delegado de policia, em que afirma
que José da Penha foi igualmente expulso pelos fazendeiros
e. firmando êsse atestado. acrescenta que f(li expulso em 00mb da família cat6lica porciunculense. (Muito bem; muito'
bem. O orador é cumprimentado.)
081'. Presidente - Esgotada a hora. vou
Sessão, designando para amanhã a mesma

levantar a

ORDE;r.r DO orA

Trabalho de Comissão
Levanta-se a Sessão ás 18 horas.
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68& Sessão, em 6 de Fevereiro de 1934
Presidencia dos ,Srs. Pacheco de Oliveira, iO Vice-President'3; :Cristávão Barcelos, 2" Vice-Presidonto e Fernandes
Távora, 2° Secretario.

Ir
Ás 14 horas, comparecem os 51's.:
Pacheco de Oliveira, Cl"Íst6vão Barcelos, Tomaz Lobo,
Fernandes Távora, Clementino Lisboa, Valdemar Mota, Alvaro Maia, Mário Caiado, Alfredo da Mala, Mário Chermont.
Veiga Cabral, Moura Carvalbo, Joaquim Magalhães, Lino
Machado. Magalhães de Almeida, Costa Fernandes, Adolfo
Soares, Godofredo Viana. Hugo Napoleão, Luiz Sucupira. Figueiredo RoiIl'igues, Pontes Vieira, Xavier de Oliveira, Martins Veras, FeI'reira de Sousa, Alberto Roseli, Odon BezeI'ra,
Irenêo Jo(fi!y, Barreto Campelo. AI'ruda Falcão. Arruda Camara, Arnaldo Bastos, AMe Sampaio, Simões Barbosa, Góis
Monteiro, Valen~ de Lima, Izidro Vasconcellos, Sampaio Costa, Guedes Nogueira, Rodrigues Dória, J. J. Seabra,' Prisco
Paraíso, Clemente Mariani, Magalhães Neto, Medeiros Neto,
Artur Neiva, Edgard Sanches, Leõccio Galrão, Arnold Silva,
Lauro Passos, Jone:; Rocha, Henrique Dodsworth, Sampaio
Corrêa. . Leitão da Cunha, Olegario Mariano, Prado Kel1y,
Raul Fernandes, Acúrcio Tõrres, Fernando Magalhães, Gwyer
de Azevedo. José Braz, Augusto de Lima, Negrão de Lima,
Mata MachacIo, Delfim Moreira, Vieira Marques, Clemente
Medrado. João Beraldo, Furtado de Menêses, Belmiro de Medeiros, Celso Machado. Campos do Amaral, Te6tõnio Monteiro de Barros. Mário Whatelly, Hip6lito do Rego, José UIpiano, Lacerda Werneck, Antônio Cov~lo. Cardoso de Melo Nelo.
José Honorato. Ner-o de "Macedo, Alfredo Pacheco, Lacerda
Pinto, Nereu Ramos, Adolfo Konder, Arão Rebelo, Frederico
Wolfeenbutell, Renato Barbosa, Demétrio Xavier, Ascanio
Tubino, Pedro Vergara, Fanfa Ribas. Alberto Diniz, Cunha
Vasconcelos, Gilbert Gabeira, Vasco Toledo, Antônio Rodrigues, Frnncnsco Moura, Antônio Pennfort, Sebastião de Olivoira, João VitaCã, Alberto Surek, Guilherme Plaster, Eugênio ~ronteiro de Barros, EdmarCarvalho. Milton Carvalho,
Pedro Rache, Euvaldo Lodi, Rocha Faria, Teixeir~ Leite, Pinheiro Lima, Abelardo Marinho. (H3 . J
O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o comparecimento de i 13 Srs. Deputados.
Está aberta a Sessão.
O Sr. Valdemar Mata (4° Secretário, servindo de 2°).
procede á leitura da Ata da Sessão antecedente, a qual é
posta em discussão.
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o Sr.

Arruda Camara -. Peco a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra, sóbre a Ata, o nobre
Deputado.
O Sr. Arruda Camara (S6bre a Ata) - Sr. Presidente,
entre as emendas apresentadas por mim e alguns companheiros ao anleprojecto de Oonstituição, encontra-se uma em que
pedimos a supressão das letras e e parte da letra i, do artigo 13. Sucede, porém, que, no impresso respetivo, menciona-se a letra c.
Pediria, portanto, a V. Ex., Sr. Presidente, mandar fazer a devida retificação, porque uma emenda em que se pedissp- a supressão da letra c do referido art. 13 parecia alguma cousa de espantoso e de extraordinário para o futuro.
(ft[uíto bem; muito bem).

O Sr. Odon Bezerra - Peço a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavra, sÔb1"6 a Ata, o Dobre
Deputado.
O Sr. Odon Bezerra (S6bre a Ata) - Sr. President,e, na
Sessão de sabado passado. o nobre e digno Deputado Sr.
AClÍrcio TÔrres, falando sObre a censura á imprensa, leu
11ma carta do jornalista Zozimo Barroso. dirigida ao EXIDO.
S~. Chefe do Govêrno Provisório. na qual hà referências ao
SI'. Minislro da Viação. Dl'. .José Atnérico de Almeida. 5. E:x.,
(~rn resposta. fez publicar. 'hoje. nos jornais uma nota elucidativa do ca'iO. nota que destaquei do "Correio da Manhã"
e ,peço licença. para lêr, dispensando comentários.
"Em carta dirigida ao Cbefe do Govêrno Previsório. posteriormente divulgada pela imprensa e lida
na Assembléia Constituinte, o Sr. Zozimo Barroso,
diretor do "Diári'o da Noite", acusa o Sr. José Américo de Almeida de mandar "fornecer as notas do gabInete 'do Ministério da Viação, apenas, aos jornais concorrentes" daquele veSpertino, bem como de estar
suspensa, pela polícia, a disctL3são Ms atos do mesmo
titular, salvo para louvá-los."
O expediente do Ministério da Viaoão, que não é.
de fato. propriedade do Sr. José América, vem senti)
I.odo êle publicado no "Diário Oficial". São demais,
estrafdas cópias dêsses documentos que ficam, na sala
da imprensa nêste Ministério. á disposição dos representantes de todofi. os jornais.
Quando ás notas de gabinete - essas o Sr. José
Amérir-o. só remete aos jornais que lhe convém. mesmo .por-quê considera a sua publicação um favor, outOl'gado pelo espfrito de cooperação da imprensa com
j5 poderes públicos, não podendo, por consegQint3,
solicitar l'~sa contdbuit;ão de jornai!, sistematicamente. hl'J8tiS. De resto. foi tomada essa providência em
relação ao "Diário da Noite", depois que o diretor regional àos Correios e TeleFlTa,phos do Distrito Federa! infl')]"rnou ao Ministr() José Américo que aqu(l\Ia
órgão da imprensa carioca se havia recusado a divul.
10m%' uma nota da mesma diretória,
contesta.ndo. 'em
térmos amislos(l~, fatos articulados contra. o serviço
post.aI. Em faca dessa recusa, o gabinete do Ministro
tia Viacão forneceu uma nota coletiva aos jornais 10
Rio, impugnando QS reparos formulados pelo "Diário

:... .iài
da

Noile" que Só dias após a publícacão dessa notá
estampou a cart.a do diret.or regional dos CorreIos e
Telegr,alos do D13trito Federal.
Poderia, então, o SI'. José América t.er pleiteadG
~ censura para o jOl'nalque negava o direito de d~
tesa á sua admimst.ração, nas próprias colunas que
naviam veiculado a acusação. .~
As notas de gabinete são fornecidas por uma
consciência de administrador que, em vez de se prevalecer da cômoda indiferença: que poderia ir até fi
insensibilidade moral, dá comas de todos os seus alOc,
como ,uma satisfação ao espírito público que tem o
direito de interpelá-lo, por meio da imprensa. B em
reconhecimento á generosidade com que os jornais
do Rio tem acolhido essas notas, o Sr. José Américo,
jámais recorreu á censura, porquê nunca te V"" medo
de ser aC,usado, pela certeza de poder defendar-se.
Caber-lhe-ia, lógicamente, portanto, êsse re.;t;.!'·
50, todas as vezes que se lhe fechassem as colun~ d",
jornal que " ata<:ou, Mas, ao contrário, tem a.pelado
sempre, nêsses casos, para as notas coletivas, principalmente conlra o condenado processo da rnprodução, dia" após, das mesmas criticas, apesar' dos t.'Xllaustivos esclerecimentos aduzidos.
Não é exato, entrelant.o, que o Ministro d~ Viação
tenha solicitado á polícia que suspendesse a discussüo dos seus atos pelo -Diário da. Noits".
Por maio~, ao rev-és que seja o interesse daquel~
jornal em combatê-lo, faz questão que êsses atos sejam discutIdos, pór toda a imprensa, sem nenhuma
restrição. Reserva-se, somente, cont.ra as críticas. sistemáticas, o direito de defesa, formulado. nêssell
casos, perante a opinião pública por- intermédio de
todos os jornais, por poder faz.ê-Iú dIretamente, servindo-:>c de um jornal adverso.
O Que a policia fez, cerlamenLe, pelo decoro dú
govêrno sem visar a sua pessoa, foi pOr t~rmo li
campanha atrabiliária que o -Diário da.. ~oi~", lho
vinha movendo. Quando" há ,pouco mais de um m~s,
re-quinlou ~sses insultos, como conf~ssa 3~U própri'l
diretor, violentando a censura n.ada lhe aconteceu por
essa infra~ão.
IRepercutem, ainda, as diatribes que, há m()!lo~
õe um ano, foram movidas contra o Sr. Jo~ Amérlc.).
por dois inimigos que Se utilizaram das colunas da
"APátría", com' as mais violentas explosões de ódio
pesso(L!. sem que tivêsse sido feUe) nenhum apelo a~
departamcnto de publicidade, para encerrar êsse incidente.
•
O Sr..José Américo pensa dar, ~ssim, um eÃem·
pIo do seu sentimento de sacrifício público cxpondose, impunemente, ~'\ retaliações que não tt')ll.'raria, se
não estivfsse investido 'de responsabilidades oficiais.
Tem o "Diário da Noite" coma toda a im:)I'fms~
do Rio, liberdade de critica aos seus atos, sem" qualquer limitação.
As autoridades procuram, porém, agir, por conta
própria, !para que essa crítica se.ia vasada num comedimento de linguagem que ponha a salvo' o pró..
prio decoro do 8ovêrno". (Muito bem; muit& bem,'.

o Sr. Albel'to Diniz - Peço a palavra.
O Sr. Presidente - Tem a palavI'a, sôb,r~ a Ata, o nobre
Deputado.
O Sr. Alberto Diniz (S6bre a Ata) - Sr. Presidente, passa-me geralmente despercebida a leitura da Ata e do Expediente, embora eu me esforce por ou,:,í-la. Assim é que ~ó
hoje, lendo o Diário da Assembléia Nacional, tive conhecImento de um telegrama em que habitantes de Rio Branco se
manifestam contrários á emenda que aqui apresentei, decentralizando a administração do Territ.6rio e tornando autônomos os seus municípios. Não me surprehendeu o te!egrama, achando mesmo muito natural não seja do agrado de
Rio Branco ver-se destituida de uma situação toda privilegiada de séde do govêrno geral, com as vantagens dêsse fato
decorrentes. No anterior regime, regime de equidade e em
que eram igualmente consultados os interêsses de toda a vasta região, estabelecida pelo Presidente Rodrigues Alves, completado por Afonso Pena e mantido em suas linbas gerais por
Beus sucessores Hermes e Venceslau Braz, era Rio Branco um
município como os outros, em idênticas condições e sem
maiores regalias. Bem diversa é hoje a situação, podendo-se
afirmar não passarem os demais municípios de meras àependências de Rio Branco, séde do govêrno geral, residência
do governador e como tal tratada com carinhos especiais.
Embora egoística, é humana e bem explicável a sua repugnancia em equiparar-se aos demais Ulunicípios com a perda
de sua atual hegemonia. Mes o Território, que se não compõe apenas de Rio Branco, elegeu-me seu representante nesta
Assembléia justamente por me ter eu manifestado franca e
lealmente contra um regime que o asfixia. candidato em
oposição ao ofieialismo, honrou-me o povo acreano com a
sua preferência, por ver em mim o interprete fiel de suas
legítimas aspirações. E o fez desasombradamente, num alto
e raro gesto de altivez e de independência. Não exprime,
pois, o telegrama eJr.r apreço o sentir do povo acreano, ansioso por se livrar da asfixiante túnica de Nessus, que lhe
impuzeram. (Muito bem; muito bem.)
Em seguida, é aprovada a Ata da Sesl'ão antecedente.
O Sr. Presidente - P,assa-se á leitura do Expediente.
O Sr. Fernandes Távora (~ Secretário, servindo de 1°),
declara que não há Expediente a ser lido.
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o Sr.

Euvaldo Lodi - Peço a palavra, pela ordem.
O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o r.oure
Deputado.
O Sr. Euvaldo Lodi (pela ordem) - Sr. Presidente, há
dias, brilhante vespertino publicou uma reportagem na qual
declarou ter havido um incidente entre o Presidente da
Comissão de Constituição e o orador que fala neste momento.
'1'al incidente é puramente imaginário, é méi'8 fantasia.
Não sei mesmo de onde pode ter sido originário.

o caso nito teria n m(Jnol'· importancia se não 1'05::;0 :1
declaração feita, ontem, nesse senlído, pelo ilustre Deputado
Sr. Abelardo Marinho, cujo nome peco vênia para dflclinnr,
na reunião dos leaders, segundo noliciaram os jornais, reunião essa a que não pude comparecer por motivo do fôr<;a
maior.
Aproveito, por isso a ocasião para declarar que não houve incidente algum; (, eu o faço mais para evitar a imput,acão
de uma injúri!l ,á digna Comissão Revisora, criaria por n6s
mesmos. (Mudo bem; muito bem.)
{) Sr. Abelardo Marinho - Peço li palavra, pela or..iom.
O Sr. Presidente - 'fem a palavra, pela ordem o nobre
Deputado.
O Sr. Abelardo Marinho (Pe.liJ, ordem) - Sr. Presidente, em referência ao esclarecimento que acaba de ser prestado á .camara, devo declarar que a notícia em tomo do caso
foi publIcada já há alguns dias e que, mesmo aqui, na ..-\5sem):)léia, ouvi comentários a respeito dêsse incidente, cuja
realidade é contestada de maneira tão caf.cgórica.
.
Ontem, aludindo a êsse fato na reunião dos leaders de
correntes desta Ca..,a, quis apenas põr em f6co o segredo,
o mistério fechado de que a Comissão Revisora cercava seus
trabalhos.
Referi, muito de propósito, que o incidente fôra divulgado pela imprensa. O nobre colega, SI". Euvaldo Lo<1i, nega,
entretanto, de maneira absoluta, a sua veracidade.
Niío tenho qualquer interêsseem insistil" pela realidade
de um fato que não presenciei. Em todo caso, felicito-me pela
consequência inespel"ada de minha referência, ontem, na reunião dos leaders, pOl"quê se colocou a verdade no devido pé.
Era, por certo, desagradável pairassem dúvida.lJ 5Ôbre a existência de um episódio que deixava igualmente mal o Deputado nêle envolvido e o Presidente da Comissão, que' tinhn
sido o seu maior protagonista.
Era o que desejava dizer. (Muito bem; muito bem.)

o Sr. Presidente - Tem a palavra o SI". José Honorato,
primeiro orador inscrito par,ll: a hora do Expediente.
O Sr. 10sé Honorato - Sr. Presidente, Srs. Constituintes: pedí a palavra para justificar a primeira das emendas
oferecidas pela representaçã9 do. meu Estado, aquela que
cogita da mudanca da Capital Federal.
Ao tentar razê-lo~ Srs., bem vejo que dificilmente serei
capaz de disfarçar a emocão que mp. domina.
Se em qualquel" cil"cunslancia, em qualquer emergência.
deverá ser solene para o orador o momento em que, pela primeira vez, galga a tribuna do mais elevado 6rgão legislativo
do seu pais, que dizer dêste instante, quando I) orador, como
no caso em téla, é homem do sertão, que no sertão tem
mourejado e nêle vem plasmando· o seu espírito? Que dizer
deste instante, 81'S. Constituintes, quando o ol"ador, na plena
conciência de sua missão e na plena conciência da precariedade de suas economias intelectuais (não apoiados). sabe e sabe muito bem - que a tarefa que aquí nos traz congregados é tarefa que exige tirocínio, que d~rnanda estudos,

qualidade de que não dispõe o humilde orador (não apoiados), e já tautas vezes, aqui, brilhantemente manifestadas

por eminentes colegas.
l\1as, Srs., o momento é daqueles que exigem de todos
colaboração. E, felizmente, mais forte do que o sentimento
de emoção que me poderia afastar desta tribuna, foi a noção do· dever impregnado de idealismo, que a ela me arrastou.
.
Dados os sentimentos de justiça que animam a todo;,
nc~1.a t:asa. estou certo de que os que me ouvirem me perdoarão afinal, pOI'quê, como diziam os antigos, a jusLiça e a
misericordia andam sempre de mãos dadas.
Sr. Presidente, para esta Casa, para es:.a. Assembléia, têm
os olhos voltados t.odos os brasileiros que se interessam pelo
destino do Brasil. Em todos os quadrantes do país, prece"
fervorosas acompanham os nossos trabalhos, e os acompanham, pedmdo a Deus que o Brasil. vólte aos quadros constitucionais, mas que o· faça, não para que continuem a vigorar
as nórmas vigenÚ's na primeira República. mas com a adoção de directrizes que concorram para maior felicidade do
nosso povo, para a evolução. econômica e social do .nosso
país. Não quer isso dizer, Sr.5. Constituintes, que eu creia
no milagre das leis. Qualquer que seja a Ccnstituiçãovotada,
estou certo, o pais continuará a se debater em graves diflculdadés.Entretanto, se uma Constituição má poderaem'
muito emperrar a evolução do país, uma bõa Constituj~
concorrerá para o seu progresso, para a sua evolucão. l?:sse
deve ser o nosso objetivo, sem preocupacões doutrinárias,
sem nos deixarmos levar pelos. princípios das Constituições
clássicas, sem a preocupação da rigidez dos princípios. E
aqui. são de toãa oportunida4e as seguintes palavras do
ilustre e talentoso comentador do anteprojeto,Pr. Temístoeles Cavalcanti, que assim se exprime:
"Essa diferen,ciação tão grande de teorias Se explica, no entietant:o, _de wila maneira muito simples:
a formação da estrutura. poIltica de um Estado não
pode ser obra de decalque; não se constrói como
espírito preconcebido 8Õbre um tipo, a priori. imaginado, de uma ConstituiçãopolíLica. Esta decorre <las
condições peculiares de cada povo. A Constituição é
quem cria o tipo da federa!;ão. :l!:ste sómente depoia
pode ser integrado na doutrina constitucional como
forma polltica~"
Essa a 'Verdadeira racionalização do pooer, expressão
que Mirkine, tão endeuzado POi" uns e tão malsinado por
outros, consegl:iu, afinal, impor, mas de que ninguém teve
mais nitada noção de que Alberto TOrres, quando disse:
"Não há verdadeira política, que não resulte do
estudo racional dos dados concretos da terra e da
sociedade observados e v:erificados pela experiência."

.Se.()s coriceitosacima podem ser repetidos. em todas aa
partes· .«!o .globo, em nenhum país caberãomelbor. do que
no BraSIl.
.
O Brasil, se tem prob\émascomuns a .outros povos, tem,
entretanto, grandes problemas. que lhe são .privativos, que
lbe. são. essencialmente peculiares.

A nossa pl'ópl'ia geografia. Sr. Presidenté,é üm gi'iio
nêsle sentido.
'
Vejamos, por; exemplo, as nossas populações sertaneja::!.
Anquilosadas, em: estado semi-primitivo, elas vivem como
que á margem da nacionalidade. Urge que se lhes dê assisLéncía, sinão por um natural dever de solidariedade humana,
que o seja por espírito utilitarista, porquê nelas não podemo"
deixar de enxergar, palpitante e viva, grande reserva de
energIa cívica e económIca da nacionalidade. (Muito bem).
Ainda podemos, infelizmente,. repetir o· célebre conceltu
de Euclides, quando dizia que o verdal1eiro Brasil nos :llel'ru;
quando dizia que êsse verdadeiro Brasil nós o lrocávaÍlllJ ;)
pela civilização mirrada que nos acotovela - dIZia êle na rua do Ouvidor; quando diZIa que conhecemos a I1o:;~a
geografia pouco além da expressão rebarbativa de.'fertu.'f; l~
quando dizia que, .á exemplo. dos cartógrafos medievos, bel}:&
poderiamos escrever em alguns trechos de nosso mapa tOda
a nossa ignorancia e tGdo o nosso espanto, como l'azíam
ao idealizarem a Africa portentosa: ~ Idc habent lcones".
Mais de duaS décadas, Sr. Presidente,iá decorreram depois que Euclides assim se exprimiu, e - dolorosa realidade ! - as suas palavras fluentes ainda têm toda oportunidade.
Relembrando, naturalmente, me vem 'li mente, todos os
grandes problemas brasileiros: transporte, educação, saúr1e
pública. E todos êles, que deveriam ser os problemas constitucionais,· por excelência, neste momento, estão dependentes
de um problema' maior,(fe um problema' que não seria, sob
um ponto de vista de razão pura, problema constitucional;
mas que, compreendido como tal, já o foi pelos constituintes
de 91. (muito bem.)
Quero me referir, Sr. Presidente, á mudança da Capital
para o ILinterland brasileiro.
E, ao abordar êste assunto, abrindo um paréntesis, Jjirei: não quero ter opinião pessoal; nem me aterei á de muitos ilustres goianos, tais como Leopoldo de Bulhões, Americano do Brasil, Marechal Sócrates, Fleury Curado, que abordaramdesta ·tribuna o assunto.
Não quero também que ás. minhas palavras se atribua
eiva de regiona:ismo, e, por isso, a minha exposição será baseada em opiniões de brasileiros ilustres, não goianos.
Desejo, neste instante,. justificar O substitutivo que,
apresentaêo por, mim e meus companh~ir-os de !::'ancada, 1'oi
oferecido ao n. ,1 das disposições transitórias.
Diz ali o anteprojeto:
"Fica transferida a Capital da União para um·
ponto central do Brasil. O Presidente da República,
logo que esta Constituição entrar em vigOr, nomeará
um~ comissão que, slJb as instl'uções· do Govêrno,procederá a estudos de varias localidades adequadas á
instalação da Capital."
Eis a emenda:
"Será transferida, dentro ào menor prazo possível, .para' a zona já demarcada de 14.400 quilOmetros
quadrados no Planalto Central do país, a Capital da
União. •
Tão logo entre em vigor esta Constituição, o Presidente da· B.epública nomeará uma comissão que· >?spolherá, dentro daquela zona, o local em que deverá
ser construida a futura Capital.

- 426Anualmente será ~eservada. nos orçamentos, até
que se verifique a mudanc,i:l. da séde do govêrno paca
a nova Capital, a verba de 30.000 :OOO$OOO,peia qual
correrão as despesas que se fizerem necessárias á efe·
tivação dessa medida. Efetuada a mudança o atual
Distrito Federal passará a constituir o Estado de Guanabara."
.
Efetivamente, não poderiam os ilustres Constituintes
concordar com Q pi·incípio ali estabelecido de que, entrada
em vigôr a futura Constituição, deverá o Presidente da
República. nomear uma comissão para proceder a estudos d~
várias localidades afim de se escolher uma adequada para
.se instalar a Capital da República.
Prevalecesse êsse dispositivo do anteprojeto e estaria
então o a.tual constituinte brasileIro contrapondo-se a uma
das mais sábias e patrioticas medidas que, assentada pela
Constituição de 91, aí está, desafiando a capacidade realizadora dos responsáveis na hora atual pelos destinos do BrasiL
A zona em que deverá ser edificada a futura· Capital do país
já foi escolhida e demarcada e, se por uma coincidência, ela
se acha encravada· no meu Estado, não queiram os ilustres.
membros desta Casa atribuir ás minhas palavras a men01·
eiva de regionalismo. Ao abordar tão momentoso assunto.
não o faça na qualidade de goiano, sinão na de brasileiro,
cônscio de que, encaminhar a sua soulção, é trabalhar pela
solução do problema de maior relevancia para o pais. Corroborando essa consideração poderei afirmar que não são
goianos os vanguardeiros do grandioso empreendimento, inclusivé os da Cart.'l, de 91 e os que, por ocasião do centenário
de nossa independência política, resolveram que no Planalto
Central de Goiaz, na área já demarcada, se lançasse a pedra
fundamental da futura ·.metrópole brasíleira.E foi ainda o
eminente brasileiro Dr. Epitiicio Pessoa quem, Presidente da
República, assinou o decreto n. 4.494, de 18 de janeiro de
1922, cujo artigo~O dispõe textualmente:
"A Capital Federal será oportunamente estabelecida no Planalto Central da República na zona de
1·i.400 quilômetros quadrados que, por fôrça do a1·tigo 30 da Constituição Federal, pertencem á União,
para êsse fim especialmente. estando já devidamente
medidos e demarcados."
Mais que secular, essa idéia de se transferir do litoral
para o centro do Brasil a Capital Federal, empolgou notáve.s
brasileiros e até estrangeiros ilustres que ontem· e hoje se
têm interessado pelos. nossos destinos. Ninguém ignora q1le
Pombal e Pitt, dois dos maiores homens de Estado que têm
possuido Portugal e Inglaterra, preocupados um e outr,) com
o futuro das possessées portuguesas dêste. lado· do .Atlántico,
aconselhavam a fundação de uma nova Lisboa no interior do
Brasil. E, dos nossos, eis José Bonifácio, o magnífico construtor da unidade Pátria, estadista dos maiores que temos
possuido, dono de um programa tão grandioso que ainda hoje
é' gUardado carinhosamente pelas tradições paulistas. ,':it'lnlista,· político, homem de pensamento, tendo des~tlvolvitfo o
seU espírito nos maiores centros culturais da Europa ao ~3.10r
das lições de gr,mdes mestres, os seu~ ensmaDJento5 n~ll 'púderão ser dispensados. O abandono do hinterland brasileIro,
ferindo a sua visão, não hesitou o Pnll'iárca em advogar 1\
colocação da Capital no centro.,
do .
país como ideal
. meio
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que "é um princípio certo de economia que se oferecem vantagens certas aos especuladores,. - áqueles que querem aplicar os seus capitais e as suas atividades em trabalhos remuneradores -, nunca faltam os cabedais precisos para sp.melhantes emprêsas". E a advogava "como fundamento mil-a-·
euloso da expansão econômica da país", para usar sua própria expressão, quando, em uma das representações. á Coniltituinte do Império, propunha a fundação da cidade Brasília, no centro do país, para séde definitiva do govêrno.
Prevendo o que seria, no futuro, essa localização, afirmava ainda José Bonifácio que ela "irradiaria para as diversas províncias e suas cidades interiores e marítimas uma
rêde de comunicações apropriadas, que, de certo, criaria, em
breve tempo, um giro de comércio interno da maiol·
magnitude, visto a extensão. do nosso território, seus diversos climas e produções". E continuava: ~compete ao govêrno chamar para as províncias do sertão o excesso de
população, sem emprêgo, das cidades marítimas e mercantis" para dizer, terminando, "que não faltariam recursos ao
rico e generoso povo brasileiro quando tomasse a peito esta
emprêsa de honra e utilidade nacional".
O SR. HIPÓLITO DO RtGo - Â. mudança da Capital Federal significa um esfôrço civilizador para a nacionalidade.
O SR. JOS:e HONORATO - Muito me honra o aparte
de V. Ex.
Depois de José Bonifácio, Sr. Presidente, Varnhagem,
o grande Visconde de Porto Seguro, um dos mais autorizados historiadores do Brasil, não satisfeito, somente, de considerar da mais premente necessidade a mudança da Capital
Federal para0 Planalto Central, mas, desejoso, êle mesmo,
de conhecer a região aponf.adacom tão altas credenciais,
abalançou-se. a uma então penosíssima viagem, indo em
1877 até Goiaz onde sentiu toda a portentosa realidade do
nosso mundo físico e de onde, precisamente a 21 de julho
daquele ano, traçando em carta memorável a sua opinião
sôbre os dois pontos melhores para. a. projetada construção
,da Capital, escrevia:
._
"a paragem onde a tiro de fuzil se vêm, uma das
outras, as cabeceiras dos ribeirão Santa Rita, vertente do São Francisco, Bandeirinha, vertente do
Amazonas, e Sítio Novo, vertente do Prata pelo São
Bartolomeu e Parana. n
E, além dêste,
"e chapada em declive que forma o paredão ,ao
nascente da Lagôa Formosa, a uns cento e tantos
metros antes de acabar a subida do caminho que daI
segue para o Norte."
São, ainda, de Porto Seguro, dirigindo-se ao então MInistro da Agricultura, o Conselheiro Tomás AntOnio Coelho, as· seguintes palavras:
"Refiro-me á bela região situada rio triangulo
formado pelas três lagõas Formosa, Feia e Mestre
de Armas, para melhoria do clima, a menor latitude,
favorecidas com algumas' serras mais altas da banda
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"do Norte, que não só os protegem de aiguris ventos
menos frescos dêsse lado, como lhes fornecerão, mediante conveniente despesa os necessários mananciais",
E continúa;
"Não antrareiac!'ui, Exmo. Sr., na questão da alta
conveniência, para o Império, a, até, para o Rio de
Janeiro, da mudança da CapiLal,questão que me reservo para discutir em uma publicação não oficial.
Mas não posso deixar de aproveitar esta ocasião para
recomendar a importancia,em todo sentido, da mencionada paragem, como sólo fecundo, em que têm
de vingar, e prosperar muito, quaisquer sementes que
nêle se lançarem."
Nilo seria fora de propósito, a esta altura,. lembrar
o que já muito antes, de 1808, pelas colunas do Correio
Brasiliense, dizia J. da Costa Furtado de Mendonça, cuja
visão penet.rou fundo na realidade brasileira;
.

"Essa paragem, dizia êlé, bastante central onde
se deve colocar a Capital do Império, parece, quanto
a nós, está indicada pela própria natureza na própria
região elevada do seu território, donde baixaria~ ~
ordens, como baixam as aguas que vão pelo Tocan..
tins ao Norte, pelo Prata ao Sul e pelo S. Francisco
á Léste."
Poderia ainda citar o Ba:t:"do do Rio Branco e outros
brasileiros notáveis do Império e da República se esta lista
de citações, Sr. Presidente, já. não estivesse tão longa e não
necessitasse abordar .ainda que superficialmente outrIDI
faces dêste importantíssimo problema. Não quero, porém,
deixar de frizar que· opiniões como as que acabam de ser
apontadas teriam forçosamente de impressionar e calar
fundo no ahimo dos constituint.es de 91. Foi por isso que se
tornou vitorioso o consubstanciado no artigo 30 da Constituição Republiéana. Foi ao arrimo destas convicções, jnspiL-adas no mais puro desejo de uma Pátria grande que o
patriotismo dos homens que fizeram a República não hesitou em mandar reservar no texto de carta jurídica uma
área. no Planalto Central do Brasil, de 14.400 kms. quadrados para a efetivação de tão importante medida.
Não preciso ressaltar, aquí,'O que foi a Comissão Cruls
encarregada dos estudos e da demarcação dessa área, comissão em que figuravam os astrônomos Morize e Lavalle,
o geólogo Eugênio Hussac, o botanico Eugênio Ule, os engenheiros Tasso. Frag()so, Celestino Bastos, HasUmfilo de
Moura e Alípio Gama, o zoólogo Cavalcante Albuquerque e,
por fim,êsse profundo conhecedor. de Goiaz, Henrique Silva.
todos homens do mais alLo saber, de cujo relatório notável
a uma conclusão se chega:, reconhecida a necessidade da
mudança da Capital Federal para o Planalto brasileiro essa
mudança só poderá ser feita para o local demarcado. Luiz
Cruls não deixa dúvidas quando afirma, com a sua indiscutível autoridade que,
"estudando o planalto brasileiro a única parte â
qual .cabe a denominação de Central é· aquela que se
acha nas proximidades dos Pirineus, não somente por
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ser na realidade a mais próxima do Centro do Brasil,
como, também, por se acharem aí as cabeceiras dos
mais caudalosos rios. n
Deve se agradecer, aquf, á Providência, Sr. Presidente,
essa circunstancia de tão grande alcance que empresta ao
centro do pais t.odas as vantagens para que nele se edifique
a nossa. futura metrópole. Se em boa teoria, segundo
Ratzel, o melhor lugar para uma capital ~ o centro do país,
a nenhum outro mais que ao nosso êsse princípio se aplica
melhor: o nosso próprio mapa como que indica e reclama
esta solução. E essa teoria mais se aplicará ao nosso caso,
~i se enümnel' como justamente êle o entende, que tal colocação facilita as relações do govêrno com todos os pontos
do território e não dá a umas partes õo pais predomínio
sóbre outras, o que, embora não tanto pelo último dos motivos citados pelo conhecido autor, mas porquê, inegavelmente,as nossas maiores reservas eCj>nõmicas se encontram
nesse grande interior. é de uma precisão absoluta. É assim
aue, afastando-se do litoral para o centro, essa capital seria
fator seguro do grande aumento da produção nacional,
promovendo, do mesmo passo, o povoamento de privilegiadas regiões até aqui escassamente habitadas. Sõbre êste
ponto e sôbre estas e outras vantagens nio me permite o
tempo divagat;ões extensas. Contento-me em repetir as palavras do ilustre cn~enheiro. r;rofessor Everaldn Backell5el".
em um. estudQ que, com grande elevação de vistas e patriotismo, focalisa alguns problemas do Brasil:
"as capitais bem centrais emprestam por outro
lado ao govêrno da nação vantagens decorrentes das
posições centrais. Não precisamos neste livro, conlinúa, relembrar· e discutir a :mportancia das regiões
centrais quanto á guarda do espírito de tradição indispensável a· um povo que se queira manter unido.
Basta dizer que os povos das regiões centrais, tendo
mesmo frequentes eontactos com o estrangeiro, só
muito mais tarde hão de receber o influxo, costumes
e hábitos das outras nações. n
. Ainda que sUJ"j:is:;em á nl'~llmentacãn. {)e Ratzel objeções como as de que nem sempre as regiões centrais oferecem as condicões necessárias para uma capital, elas seriam
impertinentes em se tratando do Planalto Brasileiro ondp.
todos. os estudos são unanimes em reconhecer-lhe a amenidade do clima, a riqueza incontável do s610, a abundancia
e pureza da agua. os seus panoramas magníficos, uma~ situação. enfim, pl'ivilegiada sob todos os aspectos que lhe dá
uma superioriàade inequívoca e já hoje, como ontem, fora
de qualquer tiiscussão.
O SR. DOMINGOS VELASCO - lt preciso que V. Ex. ressaltea questão da abundancia e da pureza dos mananciais.
porquê esta é a objeção que constantemente -se faz contra. a
região do planalto.
O SR. JOSÉ BONORATO - Agradeço o aparte do- nobre
colega .. Essa objecãoserá pulverizada, não por mim, mas
peloDr. Luiz Cruls, cuja. opinião citarei.
O SR. JOSÉ HONORATO - Glaziou, conhecido naturalista e antigo administrador geral dos parques e das matas do
Distrito Federal, disse dêle:
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"O aspecto das regiões até hoje percorridas é de
um país ligeiramente ondulado; lembra-me o Anjú, a
Normandía e, mais ainda, a Bretanha. " Esta planície
imensa, de superfície tão suavemente sinuosa, é riquissima de cursos d'agua l1mpida e deliciosa, que manam
da menor depressão do terreno".
E, depois ce outras considerações:

"Todos êsses elementos cuja disposição se poderia
atribuir á inspiração de um artista sublime, dão á pafsagem o aspecto mais aprazível e de que não há nada
comparável, a não ser em miniatura, os antigos parques
ingleses desenhados por Le Notre ou Paa:rlon". "Agora,
continúa, que tenho a dita. de viver sob o clima ameno
do Planalto, cada dia o acho melhor pela temperatura.
constante, a levexae pureza do ar, etc,"
E termina:

"Quanto á minha opinião, formada desde já, é com
a mais sólida e franca convicção que declaro ser perfeítaa salubridade desta vasta planície, que nâoconheço no BrasH Cenlrallugar algum que se lhe possa comparar em bondade",
Aliás, sôbre Lorlas as suas condições, os depoimentos são
inúmeros e firmados por personalidades de valor como as
que já citei; mas já Que Glazíou Ihe notara c<>m tanta admirac;ão a amenidade do c1íma.não me furf/.) ao prazer de transcrever estas palavras do sábio Cruls:
"Em resumo, a zona demarcada goza em sua maior
extensão de um clima extremamente salubre em que
o imigrante europeu não precisa de aclimação, pois encontrará ai condições climatéricas análogas ás que oferecem as' regiões mais salubres da zona temperada européia" "
Tambem o medico higienista Azevedo Pimentel tivera, a
respeito, as suas impressões:
..A conformação física, diz êle, e etimatologica do
Planalto Central do Brasil facilita sobremaneira a aclimação de trabalhador europeu, semosprejuizos das
regiões tórridas, cujos predicados aí' desaparecem pela
altitude média".
,Morize. no seu brilhante trabalho, "Contribuicão ao caludo do clíma. do Brasil", 'prooisou que Pirenópolis do Planalto, junto ás lindes da zona demarcada, tem 19°, 3 de temperatura. Entretanto a cidade está a 750 melros de altitude.
quand<> o território reservado para o futuro Pislrito Federal
tendo, em média, mais de 1.000 metrol:\Ge altitude, gosa, forçosamente de mais agradavel clima,
Outro aspecto que não póde deixar de ser fócalizado,
nessa região. é o da superioridade de suas terras para receberem Q germen de plantas aclimáveis em poucas partes dG
país. Nas pro::::imidades do local demarcado se estende, ondulante e infinita, a Chapada dos Veadeiros. Aí () trigo
vinha, há quazi duzentos anos, sendo cultivado. por processos rotineiros. Só ultimamente a Inspetoria Agricola de
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Gofaz criou campos de experimentação e os resultados obtidos excederam, de muito, as mais avançadas expectativas.
Submetido o produto a exame. aqui no Rio. no Moinho da.
Luz, verificou-se que a sua farinha pode ser equiparada:
a) - quanto a subsLancias proteicas (quantitativo)
aos melhores trigos do Canadá e da Russia.
b) - quanto a substancias proteicas (quantitativos)
aos melhores trigos mundiais.
c) - quanto a gluten sêco (14, 72), superior aos trigos BarruHso (sul-americano) e equiparado aos bons trigos
"Manit6ba" •
d) - quanto á quantidade lio gluten. pode ser comparada ás melhores e mais fortes farinhas.
O poder de absorção desta farinha (32, 8°jO), colocamna no nível das farinhas de "elite".
lRJESUMO - Trata-se de um 6timo trigo e se consp,rvar
as' suas excelentes qualidades não se regateando 'os cuidados
<;ue a sua. cult.ura exi,:;'e, deve representar um auténtico. va101."· "ouro" na econOmia do país. A farinha dêsle trigo. tracada com farinhas fracas. 011 outros cereais, ou ainda de
tubérculos ou raízes" deve reunir condições excepcionais de
boa panificação".
.
A pomicnltura curopêia pódc ter, aJf um desenvolvimento imprevisível.
E, se o clima e a fertilidade da terra não oferecem a
menor rcstricão. antes pelo contrário incitam· a que se leve
avante o problema de qtJe trato. mencione-se também o que
é essa r(\llião :õobo ponlo de vista hidrográ'Cico. c::.pftulo que
se tornará interessante ao sabermos, sr. Presidente, que: já
se levantou alhures uma preliminar de todo improcedent2.
como vamos verificar, que, dando o Planalto como o ponto
mais elevado do país, o 'considerava pobre ne água. Ponhase em relévo.antes. de tudo, que a zona demarcada não é
da extenção do Distrito Federal: é dez vezes maior e essa
cireunstancia faz com que os rios aue dentro dela nascem.
dentro dela se tornam navegáveis. O dI'. 'Cruls, medindo-oõ
entre a~osto e setembrO,-époC:l da maior séca, apontou no
seu notável Relat6rio os lugares mais apropriado~ para a
construção da. Capital e fez notar llue. af. a capacidade era
. de 1000 litro..; diál'Ío!l rle água, para cada habitante, Cf!; uma
popu}aoáo de f .000.000 de almas. Percorrendo a representaçã.) gráfica que fez na despesa diária em milhões de litros,
dos rios da zona e~plorada, f.6 ao todo. vê-!'tJ o Corumbá.
com 115, Conp:onhas. &7, Ouro, 92. Areias. 491. Descoberto,
709. Alap:ado, 24J9. Santa Mal.'Ía.138.Saia Velha. 85. Mesquita. 73. S. Ana. 51. Papuda, .iO. Parnaúba.. 1004. Pipiripau
61S, Mestre ne Armas. 308. Jardim. 305. 6 Preto, 143.
Já o en.l;'enheiro it.aliano Claudio Misf,rangelo na snll ohrll.
"Provisão e distribuição da :íP:lta potável.... (paF;. .\0). dá. para
o!= centros nonuloso!l dp mais de 500.000 habitantes, um
COT'&umo médio de 100 litros por habitante, em 24 horas e,
máximo, de 150. CotejllUdo-l;ep,ssa cifra ã q1.lepodem oferecer os cursos, dágua do Planalto contata-se. Sr. Presiílente.
~ nenhuma valia dOI;. arrromentos contrários
escudados n<l
preliminar já apontada. Reléva ainda. considern.r que são innmeras e valiosas as quédas ri'agua P.. eu PO!lSO citar. enf,r!"
r'lif.l'as. a do Parandúa., com 61."19 milhões de litros, a do Sáia
Velqa, com 85 milhões e a do ltiquira com 120 metros de al-
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tura ~ de grande volume, t.odas verdadeiras fontes de energia
que hão de (linamisar, no futuro, as riquezas latentes da. portentosa região.
'
Não procedem menos, Sr. Presidente, as restricões que se
fazem embora sem grande celeúna, quanttl á falta de' comunicacão, pois, na verdade. o Planalto gofano já está ligado ao litoral. pela Estrada de Ferro Gofaz. E qualquer que
seja o ponto da area demarcáda .em Que se construir a nova
cidade. uma pequena variante dessa ferrovia completllrá
eSl'ia ligação. A Oéste de Minas, que já se aproxima de Ouvidor, onde se encontrará com os trilhos da nossa única artéria, muito concorrerá para a facilidade das comunicaçõe~.
Não somente com estes meios se contará de p'!'onto. A rêde
rodoviária do Estado de Goíaz, numa extensão de 6.703 quilometros, corta em todas direcões o nosso território e, por
uma de suas ramificacões, o Planalto dista poucas horas do
rio Paracatú. em Minas donde há navegação reJI.'Ular para
o São Francisco. E se por êsse lado a dita rêde o comunica á navelZar,ão rio grande Rio. de outro. líga-o ao
Aralrnafa e Tocantins. cujas aguas os vapores sulcam já num
comércio promissõr. embora inciniênte. com o Norte do vafs.
Se taes elementos asseguram. de inicio, 11ma rapida disseminado de progre~o. aue dizer-se quando. transferida a
Capital. essa medida viér. como virá fatalmente, concorr~r
uara a realiJ'ação do plano de Paula Candido, mandando ligar o Rio a Cufabá, através de Minas e Gofaz?
A Cent1'al. com os seus trilhos em Pirapóra. poderia facilmente atingir o Planálto, de que dista atualmente cêrca
de 360 kilometros. E mais tarde. quando se fizer o proselrnimento d~ Pirapõra a Belém; quando se re.alisar a construção (Ia "Santarém-Cufabá". que se diz figurar nos planos de Henry Ford: quando todo êsse simples entrelacamento dos pontos mais dislantes do nosso vastissimo território
tomar-se uma reali~rle one deixará de provar. á saciedade.
que a Capff.al Fe.deral localizada asiro eql1idisf.a.nte virá. como
centro de irraõiação. desenvolver de um modo p.spantoso a
nossa capar,idade econômica. abrindo para o Brasil e oara os
seus destinos um rumo imprevisível? Seria curioso lembrar,
passando em silencio sôbrc (', Que representa em nossos dias
a navegação aér~a. o Que" ainda o sábio Cruls preconizava:
"A jornada daquf (Rio) á fut.ura Capital poderá
ser feíta em 20 horas por estrada de ferro."
Volvam-se agora as. vistas. já QUe me propuz encarar o
problema nas suas diversas faces. para o que poderá representar êle como fator preponderant.e no incrAmento rie uma
das mais sérias preocupações dos homens públicos do Br.ll'õÍ1 para nlio di7.er 'lia própr.ia nar,ionalidade: a Educacão.
Ninguem desconh~ce a complexidade com que êsse problema
se· apresenta entre nós. As falhas de que se resente têm
raizes diversas e longinqu&.;;e aqui me lembro de José VeriRsimoapontando como uma. das causas dessa eficiência os cos":'
tumes que herdamos. de .Portu~l. outrora muito prejudicado
com a introducão de velhos hábitos orientais na peninsula
ibérica., .contrários á educacão da mulher. A verdade é que
data dos meiados do seculo passado o aparecimento das nossas
primeiras. Escolas Normais, bas~ inegável de um eficiente
aparelhamento de ensino.
Sahp,-se bem. o aue uma camnanha educacional bem
Ol'ientada. represent.ará para o Brasil. O exemplo do Japão ~
de hontem ..Em 40 anos centuplicou o seu comércio de. ex-
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portação e de importação e os estudiosos dão como causa
desse desenvolvimento sem par na história, a educação do
povo operada no mesmo lapso de tempo. A Capital no interior do .País será um centro de irradiação, sob um prisma
menos teórico, pondo a Administração mais em contacto com
as nossas realidades. O ensino agricola, de que tanto necessita
o País, vinha sendo grandemente pr2judicado graças ao predomínio de uma mentalidade que considerava as ricas regiões do "hintel'land" como méros acidentes geográficos. Depois de fazer oportunas e judiciosas considerações, eis como
se expressa o ilustre pedagogo J.. ourenco Pinho.
"Ora, a mudança da Capital da República parecenos seria como que a integração do Brasil em si mesmc.
Esta previsão não exige acurados estudos, investiga-:
cões demoradas ou argumentação exaustiva. Impõe-ee
por si mesma. E' uma solução por asSIm dizer biológica. E essa integração haveria de refletir-se, em breve tempo, na mentalidade dirigente do País. Dentro do
coração do Pafs, a Capital acabaria por ser o coração
e o cerebro do País. Influxos não sentidos haveriam
de produzir-se, de coordenar-se, de impor-se afinal.
Nesse momento os homens de govêmo sentiriam que
a sua obra teria de visar sempre, como um dos meios
eficazes, ao lado do deseuvuivimento da viação, do saneamento e da imigração, o incremento e coordenação
da cultura. ~iesse momento teriamos a União preocupada em dar, influidas nelas, idéias ambientes, as
linhas seguras· dessa coordenação que nos tem faltado. E, a sábia política da Viacão, da produção e da
saude, cooperadora e consolídadora de toda a obra de
construção nacional, já iniciada."
Outro ponto que tem sido objeto de reservas por parte
ate de alguns entusiastas da idéia, são as despesas que a sua
concretização exigiria. Não há razão para isso. A medida é
de alcance econõmico e há mais de um século assim o pensava José Bonifacio. E' de nossos dias também, pois não
muitos 3.nos são decorridos sôbre êle, o notável parecer da
Comissão de Finanças da antiga Camara dos Deputados Federais, de que foi relator o Sr. Bento de Miranda. Se a nossa
crise é de crescimento, ela estará sendo solucionada no dia em
que forem mobilísadas as riquezas da granãe extensão do interior brasileiro. "Haveria apenas transferências de verbas",
. sentenciava Bento de Miranda no parecer citado, depois de
demonstrar exaustivamente, que o govêrno poderia realizar a
muóança sem apreensões de ordem financeira. "Os resultados políticos e econômicos, continuava êle, serão de tal alcance que, estamos certos, compens?rão de muito os sacrifícios que porventura forem realizados." A argumentação de
que se serviu o antigo Deputado é devéras impressionante,
Sr. Presidente, e só os estreitos limites de que disponho para
esta dissertação me impedem transcrevê-la na integra. Ela
está,porém, nos Annais: se soube encorajar a timidez àe uns
e convencer o cepticismo de outros, é porque era, sem dúvida,
na substancia e na sugestão, uma peça inspirada. nos mais altos interesses da Pátria. E a Bento de Miranda já havia precedido, Sr. Presidente, como relator também, mas desta vez;
da Comissão de Justiça, o ilustre Prudente de Morais. E' de
sua autoria um substitutivo, subscrito pelos demais membr:os
da referida Comissão, pelo qual o Congresso Nacional, dISpondo sObre a mudança da Capital Federal para a zona de
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'14.400 quilômetros quadrados, medidos e demarcados ne Planalto Central da República, solicitava outras providências ao
Poder Executivo e, pntre elas, a de que, a 7 de setembro de
1.922, fosse colocada no local mais apropriado daquela área a
pedr'a fundamental da futura cidade, resoluções essas que receberam a sansão do Decreto n. 4,494, de 18 de janeiro de
1922.
A' precaução desarrazoada dos que ainda possam resistir, em alegações de 'ordem financeira, ao encaminhamento
sem entraves da idéia, eu poderia opôr, Sr. Presidente, as diversas propostas que chegaram ao extinto Congresso Nacional
solicitando pI'ivilegio para a sua execução, sem onus para 05
cofres públicos, mediante, é obvio, a concessão de certos favores. Mas não. Os meios e a maneira como deva ser efetuada
a. grandiosa empreza, a emenda que a bancada goiana apresentou ao anteprojeto Constitucional prevê de um modo lógicG e seguro. Ela poderá. no entanto, ser, modificada. E eu
tenho certeza de que as divergências, que porventura surjam
no curso destes debates se nortearão no sentido de aparelhar
o govêrno para uma inteligente e pronta solução do pro.
blema. Vou terminar, Sr. Presidente. Antes, porém, seja-me.
permitido transcrever as palavras do notável professor da
Universidade de Berlim, Otto Maul, proferidas na Sociedade
de· Geografia desta Capital.
"Si. devo agora dizer qual é no Brasil o problema
que mais chama minha atenção, confesso que, a pesar
do meu grande interesse pela exploração dos pribcipais
traços da geografia ffsica, é o domfnioda geografia
humana. Tendo antes de deixar a Europa, terminado
um manual tratando de geografia politica, não é de
admirar se desejo encontrar como prova das minhas
teorias uma· resposta á pergunta:
Qual a estrutura político-geográfica do Brasil ? A resposta a esta pergunta, continua êle, não está como talvez se suponha, -contida nas palavras: café, OU desenvolvimento da economia nacional. A resposta é: Brasil
Central. A resposta, conclue êle, funda-se no fato de ser
encontrada nas regiões do centro do Brasil, uma zona
própria ao desenvolvimento de uma formação política,
nacional, social, jurídica e econômica."
Com OUo ~{aul, poder-se-á dizer que a transferêncIa da
séde do govêrno central, é um brado da consciência coletiva
do Brasil. Defendendo a emenda que consagra este anseio,
V. Ex. percebeu bem, Sr. Presidente, que me esquivei o
mais possfvel de emitir conceitos ou argumentos pessoais, como obstinei-me em não citar opiniões de conterraneos ilustres, conhecedores profundos do assunto, que a êle muitos
anos de estudo têm dedicado. E' que eu quiz evitar aquela
civa de regionalismo citada na início do meu discurso. Quiz
que a defesa da ideia fosse feita pelas personalidades que nela
não poderiam ter o menor. interesse, além do interesse geral
dos brasileiros. A atual Constituinte, adstrita á noção do dever que empolga todos os seus membros, não r.ermitirá continue a ser procrastinada a almejada solução. Os ConsLituintes de 91, sob a égide do mais acendrado patriotismo, ideallzaram êsse plano de verdadeira constru~ão nacional. Deixando, porém, de pl'ev~nil' os meios para a sua execução, êle aU
ficou, dando margem á' divagações e como que atestando a
nossa falta ce coragem realizadora. Mas, se aquelles Constituintes, têm, a seu favor, a atenuante de que o art. 30 da.
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primeira carta republicana, foi, pela indiferença dos homens,
,convertido em dispositivo platônico, essa mesma circunstan,cia, dada a experiência que nos foi legada, sel.'ia agravante
.apontada pelo futuro historiador qucndo ao examinar a
.ação dos Constituintes de 33, percebeI' que não foram fixa.dos os meios para a pI'onta execução rIa sábia medida. Além
"do mai,;, s6 os anceios de uma política da patI'iótica realizações poderiam justificaI' a transformação violenta por que
passou o nosso País. E a mudança da Capital para :l área demarcada no Planalto goiano, irá giz!' as diretl.'izes de uma
nova idade: a renascença econômica, social e política do
BrasiL (Jfuito bem; muito bern. Palmas. O orador é viva':mente cumpnmentrplo.)

O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao Ex.pediente.
Vai-~e passar á Ordem do Dia. (Pau$a.)
Compal'ecem mais os Srs.:
Cunha Melo, Luiz Tirelli, Abel Chermont, Leandro Pi,nheiro, Rodrigues Moreira, Agenor Monte, Pires Gaioso,
Freire de Andrade. Valdemar Falcão, José de Borba, Leão
Sampaio, Silva Leal. Kerginaldo Cavalcanti, Veloso Borges,
Pereira Lira, :3outo Filho, Mário Domingues, Augusto Caval.canO, Humberto Moul'a. Antônio Mlacbado, Deodato Maia,
Ariindo Leoni, Alfredo Mascar~nhas, AUla Amaral, Homero
Pires, Manuel Novais. Gileno Amado, Negreiros Falcão, Aloí,Sio Filho, Francisco Rocha, Paulo Filho, Fernando de Abreu,
.carlos Lindenberg, Rui Santiago, Amaral Peixoto, Miguel
.couto, Pereira Carneiro, Nilo de Alvarenga, João Guimarães,
César Tinoco, Alípio Costallat, José Eduardo, CardoSQ de
Melo, Soares Filho, Buarque Nazareth, Lemgruber Filho, Ribeiro Junqueira, Odilon Braga, Raul Sá, João Penido, Cris-.
tiano Machado, Policarpo Viotli, Daniel de Carvalho, Aleixo Paraguassú, Valdomiro Magalhães, Licurgo Leite, Jaques
Monlandon, Alcantara Machado, José Carlos, Rodrigues Alves, Morais Antlrade, 'Almeida Camargo, Guarací Silveira,
Zoroastro Gouveia, Cincinato Braga, Abreu Sodré, Morais
Leme, Henrique Bayma, Domingos Velasco. Generoso Ponce,
Francisco Vilanova, Plínio Tourinho, Antônio Jorge, Idálio
'Sardenberg, Carlos (',.ornes, Simões Lopes, Carlos Maximiliano, Mauricio Cardoso, Anes Dias, Argemiro Dorneles, Raul
Bittencourt, Adroaldo Costa, Acir Medeiros, Ferreira Neto,
Martins e Silva, Mário Manhães, Augusto Corsino, João Pinheiro, Horacio Lafer, Mario Ramos, Gastão de Brito, Ro:berto Simonsen, Oliveira Passos, Daví Meinicke. Leví Car-neiro, Morais Paiva, Nogueira Penido. (96.)
Deixam de comparecer os Srs.
Antônio Carlos, Carlos Reis, Jeová Mota, Herectiano Ze'nayde, João Alberto, Agamenon áe Magalhães, Luiz Cedro,
Solano da Cunha, José de Sá, Osório Borba, Leandro Maciel,
,Augusto Leite, Marques dos Reis, Godofredo Menezes, Lauro
~Santos, Oscar Weinschenck, Fábio Sodré, Bias Fortes, Melo
:Franco, Adélio Maciel. Martins Seare:;, Pandiá Calógeras, Pe.dro Aleixo, Gabriel Passos, Augusto Viegas, José· Alkmim,
'Simão da Cunha, Levindo Coelho, Bueno Brandão, Carneiro
,De Rezende, Plínio Correia de Oliveira, Barros Pentl'lado,
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Vergueiro César, Carlota de Queiroz, .João Vilasboas, AssisBrasil, João Simplício, Vitor Russomano, Valdemar Reikdal,.
Armando Laydner, Edwald Possolo, Ricardo Machado, Valter:'
OOí'iling, AJexanr)re :5iciliano Júnior, Pacheco e Silva, (45.;'
ORDEM DO DIA

5

o Sr, Presidente, - Não constando da Ordem do dia matéria sÔbre a qual a Assembléia tenha que se manifestar dou'
a palavra, para uma explicação pessoal, o Sr. Mata Machado,qne primeiro a solicitou.
O Sr. Mata Machado (Para explicação pessoal) - lê o'
seguinte discurso:
"Sr. Presidente, nas sociedades de formação comunária,
o homem não se apoia em si, mas na família ou no grupo;
isto é: Município, Estado e União. Saindo da família paterna
ingressa na municipal, estadual ou federal e s6 com o apoiO"
delas vive e prospera.
Nas sociedades desse tipo a forma de resolver o problema·
da vida não é o Trabalho mas o Emprego, e o fim da instrução não é ensinar, mas proporcionar um ponto de apoio sõbre,
a sociedade. Todos a procuram como meio de conseguir a'
existência facil e comoda, que os empregos oferecem. eon_o
quistá-Io, privilegiado por meio da carta de bacharelou doutor, ou simplesmente burocrata, mercê do concurso, eis.a fi_o
nalidade da instrução brasileira.
Os portadores de carta ou título formam classe privilegiada, a que todos aspiram pertencer. Os pais se esforçam'
para nela dar ingresso aos seus filhos. As mãis contam, 01'...·
gulhosas, os doutores da faroma e consideram o casamento-·
com êles o melhor partido para as filhas. :tsse sentiment~
generalizado impossibilita <> ensino proveitoso, pois as suas
vantagens não estão-.nos seus frutos naturais, mas, exclusivamente, na possibilidade do emprego. Assim, o ensino brasi-'
leiro é uma ilusão generalizada e o seu único efeito é alimentar a vaidade, destruir a capacidade de trabalho e cultivar a burocracia.
~sse o panorama do ensino brasileiro.
Entretanto, com a mais dolorosa inconciência, se criam ese reconhecem, todo dia, escolas, ginásios e Academias que
enxameiam essa instru<;ão. Não há maior iniquidadc que pro-pina-Ia â mocidade; desvendar-lhe horizontes, criar-lhe ambições e dar-lhe o emprêgo público como único meio de satisfazê-Ias.
Debalde se multiplicam incontáveis burocr-acias para fixar, alimentar', manter e conservar nas ~idades a infinita produção letrada; debalde se substitue fi. missão de governar pelO"
função de acomodar - cincoenía por cento da produção gina-'
sial e academica jaz inútil, órgão, sem função, peso morto efermento de anarquia no meio social.
Eis os frutos que vamos colhendo da civilização exotíca',
que cultivamos; "civilização de palácios ao lado de regiões
desertas, esterilizadas e entregues a pantanos", no, conceitO"
expres~ivo de Alberto TOrres.
A' .margem desses pantanos, construimos, agora, arranhacéus, para provar que também nós caminhamos, marchamos
e progredimos. Nossa apressada imitação não nos permitte-'
enxergar que lá fora êles se erguem naturalmente, comO"
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grilo de angustias atirados para o alto pelos que sofrem min~ua de terra; mas aqui são nota dissonanLe na harmania da
:nossa natureza e cl.'ime de lesa-pátria, porquê os brasileiros
que nêles se amontoam apontam ao estrangeiro a tel.'ra de:serta, apregoando res derelictas, res derelictas ...
E' nosso imperioso dever, Srs. Constituintes, corrigir essa
formaç~o espiritual que sacrifica, impiedosamente, a seiva,
a alegrIa, a bondade e as esperanças da mocidade brasilftira,
fadando-a á vida. urbana ociosa e á escravidão burocrática.
E' o que visa a seguinte emenda:
Acrescente-se entre as atribuições do Congresso:
Autorizar a fundação de universidades e estabelecimentos
de ensino superior nos Estados, não sendo permitido a nenhum deles estabelecer e manter institutos de instrução superior enquanto não tiver ol'ganizado a educação agricola, secundária e elementar, prática e experimental,
O número de estudantes matriculados naqueles institutos
não poderá exceder de dez por cento dos que cursarem todas
as escolas secundárias de agricultura.
Copiei esta emenda, Sr. Presidente, do "Projeto de Revisão Constitucional" de Alberto Tôrres, substituindo apenas o
'Vocábulo "províncias" por Estados.
Invocando a memória augusta do insigne brasileiro, fa.rol solitário, repitamos, que refletiu a alma da Nação e nos
apontou a terra prometida, entrego a minha emenda ao julgamento da Assembléia Constituinte, que mais alta e mais
tlUmana disposiCão não poderá votar do que essa, que visa
encaminhar a mocidade brasileira para as lutas fecundas do
trabalho e para a construção da nacionalidade.
E' o que tinha a dizer. (Muito hem; muito bem. O oradt>r é cumprimentado.)

6

o S:'. Presidente - Tem a palavra, para explicaeã"
-pessoal, o Sr. Jones Rocha.
O Sr. Jones Rocha (Para explicação pessoal), lê o seguinte discurso: - "Sr. Presidente, depois das considerações po')fticas e doutrinárias que tive oportunidade de oferecer á
Assembléia Constituinte, quando da apresentaoão da ('menda
4'p.lativa á autonomia do Distrito Federal, não pretendia Clt
sÔbre o mesmo assunto, ocupar a tribuna sinão no primeiro
-turno das discussões regimentais. Então, os trabalhos constitucionais entram na fase verdadeiramente organica e cada
um dos Deputados pode, sem preconceitos individúais oriundos
-da pr6pria mentalidade e da do meio limitado de onde provém e onde exerce atividade diária - cada um dos Deputados
·pode sentir o pensamento coletivo da Nação. Um sentimento
novo de solidariedade patriótica e mesmo pessoal, que s6 experimentam e comp...eendem homens como n6s, vindos de
-iodos os pontos do territ6rio brasileiro, mal refeitos do abalo
revolucionário, nêste recinto frequentemente reunidos em
comércio de idéias, sentimentos e aspirações, empolgad(\s
·pela noção do urgente cumprimento do devcr - aquele grande sentimento funde, aqui, opiniões antes irreconciliáveis,
na finalidade augusta. desta Assembléia.
Tais, Sr. Presidente, minhas disposições de animo, antes
.dos discursos em série proferidos pelo Sr. Deputado Hen·rique Dodsworth, cujo nome declino com a reverência a que
1az jús, por. seus dotes notórios de inteligência e de cul-

~tura.
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SR. HENRIQUE DODSWORTH - Obrigado a V. Ex.
O SR. JONES ROCHA - S. Ex. frizou, de início, que"
com seu discurso vinha "contribuir PUI'U O estudo da ques:'"
tão da autonomia do Distrito Federal, objeto de emenda unanimemente subscrita pela bancada cllrioca c que tem despertado comentários de toda natureza, quer nos meios parlamentares, quer na imprensa da Cidade",
Entretanto, logo na primeim Ill'ncfio, "cncido o breveexórdio, que foi realmente impcsRoal (' corrcspondia, a rigor,.
á intenção anunciada pelo nobre D(lrHIIncJo - descambou em
acusações tremendas á atual admlnil'llrnçfio (io Distrito Federal- tremendas, digo, não por l'llll\ lmportnncia real, pelO"
que significam em si mesmas, mlll! p('ln InJuRlíca de que serevestem, pelo travo amargo da pnixfio facciosa que a elegancia oratória de S. Ex. não conflcgu!\l dissimular.
O SR. HENRIQUE DOD8WORTU - V. Ex. há de permitirque eu observe que meus argumentos foram exclusivamentedestinados a esclarecer o que podo realmente ser a adminis-'
tração de um Prefeito nomeado pelo P/'esidente da República; e tomei como exemplo a ateaI administração municipal,.
com os dados que, alias, V. Ex. IOl':mlO, da tribuna, declarou estavam certos.
O SR. JONES ROCHA - 1\Ias V. Ex. encheu a administração atual de injustas acusações.
O SR. HENRIQUE DODSWORTIt - 1880 é o que V. Ex. vai
demonstrar. Estou aguardando. V. l<:x., nllás, está ainda nO"
período do exórdio de seu díscurlSo.
O SR. JONES ROCHA - Quero jUlltamente que meu distinto colega dê a mão á palmatórln. (Rbo.)
Tanto para atender o seu IlMJ)l.'clo superior de continuação do debate sObre o autonomlllmo, como á sua agressividade imoderada e insólita na cl'Hlca á Interventoria doDistrito Federal, venho, hoje, ocupar a atenção da AssembléiaConstituinte.
Exerci um cargo de confiança na administração municipal. vigente, desde seu primeiro dia, e, nêle, tive a alegria
indizível de, cada vez mal 11, vorlClcar o engrandecimentO'
moral da pessõa do Interventor Pl!dro Ernesto.
O SR. MILTON CARVALHO - Ê Cl\dll vez mais firme. maiS' .
elevado o conceito de que gOBa o Interventor Pedro Ernesto entre. as classes produtornll do Distrito Federal.
O SR. JONES ROCHA - Milito agradecido.
Não que o cargo lhe pudcssc aumentar o prestígio comO'
cidadão excelso, na conciêncln nuclonal, ou como homem:
de ciência, definitivamente cOI1Ragrndo em sua especialida..·
de profissional.
O SR. HENRIQUE D008WOllTH Núo está em jogo a~
pessôa do Interventor carioca. Cuido, sim, dos seus atos.
O SR. JONES ROCHA - Estou apenas no exórdio dO'
discurso. Procurarei põr de lado Og laços que me prendem
ao Interventor, analizalldo a obrado sua administração,
como seu oficial de Gabinêle, que fui, e,agora, como membro do Partido Autonomista.
O SR. LINO MACHADO - Naturalmente o nobre oradortrará, depois, a doquência dos números. É o que estamosesperando.
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SR. JONES ROCHA - Perfeitamente.
Mas porquê o cargo lhe abriu ensejo de provar, até
ondl] possa e,.isLir uma prova humaTtr" a I,ureza dos senf.im~nf.os do patriota
que adotou a solução revolucionária
como recurso extremo para a redeni;ão nacional. Era uma
revolucão íntima, provocada pele ambient~ desCllador do
paíR, que se antecipava ao movimento das armas c se proccsliava paralelamente a êste. Alberto Torres, como ninguem entre n6s, descreveu semelhante estado d'alma .
.•A vida dos homens que atravessam crises revolucionárias é toda feita, igualmente, de revoluções pessoais.
Só quem haja acompanhado, dos primeiros movimentos
a seus últimos refiexos, os torveiínhos de uma época crítica, podp,rá conhecer e avaliar os abalos que a desordem
geral vem produzindo em nossos desUnos.
Dos homens que fazem as revoluções, consegt1~m dominar a onda os que são colhidos pelas primeiras vagas,
já definitivamente consagrados, conquistando uma vit6i"ia
pessoal, cuja eficácia, a bem das idéias, fica dependendo da
maturidade da reforma que promoveram e do seu preparo
para consumá-las.
Os. que as revolucões produzem nem são, em regra, expoentes das idéias que elas representam. nem instrumentos
de suas obras. Rebeldes á tradição e extranhos ás a$pirações, sem linhagem política no passado e sem solidh4'iedade
com as tendências da época, prolongam par<l. o futuro o
impulso e o espírito <ia desordem".
Exercf, como disse, um cargo de confiança na atual administração municipal, Sr. Presidente. E minha satisfação,
como testemunha permanente dos sentimentos e intençõe5
do Inlerventor Pedro Ernesto. não desdenhava o registro
documentário de seus atos, feito sistematicamente.
Pela natureza de minhas funções, estive a todos os momentos, a par dos grandes atos até os pormenores da administração. Saindo do gabinête do Interventor para a!" lutas
políticas, não perdi de vista 11m só dia a marcha do govêrno da Cidade, tanto pela solidariedade cívica e pessoal que
me prende a seu chefe eminente como porquê, candidato
- para a propaganda eleitoral, e Deputado - para o exercício regular da representação - tive e tenho de conhecer
o que vai pela Prefeitura.
Apresenta-se-me agora. no debate sôbre a autonomia de
Distrito Federal, nos têrmos e nas eondi:;ões especl~is em
que o nobre Deputado Henrique Dodsworth o colocou nêste
recinto, o ensejo de prestar meu depoimento, estritamente
objetivo, porquanto espero sopitar àurante êle a manifestação de sentimentos de amizade profunda e incondicional que
todos conhecem e compreendem no meu caso particular.
Por uma questão de ordem, devo, antes de tudo a respeito, ponderar no justo valor uma afirmativa de S. Ex. "É
curiosG salientar", diz o 81'. Deputado Henrique Dodsworth..
"que os primeiros que puseram em dúvida a sinceridade do
Govêrno instituido pelo movimento triunfante de Outubro
de 1930, no tocante á autonomia do Distrito, foram os seus
próprios auxiliares mais graduado.s, que, tocados de interesses pela vida do Distrito, organizaram o Partido Autonomista, cujos objetivos gerais tão desvirtuados têm sido ultimamente, a ponto de constituir, hoje, uma das causas decisivas
dos desacretos da. administração municipal.
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o problema da autonomia do Distrito s6 veio repercutir
nos trabalhos da Assembléia Constituinte pelo desapreço que
a Ditadura teve com a palavra que empenhara em concedê-Ia" .
:ésse trecho não concorre para aumentar a merecida fama de argumentador do nobre Deputado. A autonomia local
é uma questão constitucional, foi uma das idéias agitadas na
campanha liberal.
O SR. LINO :MACHADO - Só a Constituinte poderá decretá-Ia. Não cabe, de maneira alguma, ao ditador.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - O Govêrno já podia tê-la
decretado, se o quisesse.
O SR. LiNO MACHADO - Os Estados ainda estão sob o
regime das interventorias e portanto não podemos conceder
autonomia ao Distrito Federal.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Por isso que não se fez,
é que os auxiliares graduados da administração, desconfi~dos
da sinceridade das palavras do Govêrno, julgaram oportuno
que o Partido propugnasse pela autonomia do Distrito.
O SR. KERm:-;ALDo CAVALCA......'"T1 - Entendo que o Govêrno poderia. fazê-la. mas por um arbítrio excessivo, que seria
talvez a forma mais censurável.
O SR. JONES ROCHA - ~Sse ponto ~sclarecerei adiante.
O fato de um partido regional inscrevê-la· em seu código de
reivindicacões políticas nada tem de desconfiança na sinceridade do Govêrno em propugná-la. São dois esforços concordantes. afins - um. nos meios populares. outro - nos con~eIh05 da política e da alta administração.
Se pasarmos a vista em todos os programas partidários
dos Estados brasileiros. no do Partido Progressista do Estado
de Minas Gerais. nó- Partido Liberal do Estado do Rio Grande
do Sul - mas em todos! - depararemos postulados perfeitamente iguais ao do histórico Manifesto da Aliança Liberal
e que consubstanciam idéias cuja adoção vem sendo reiteradamente prometida pelos órgãos do Govêrno, seu próprio chefe, seus Ministros e pelos depositários autorizados do pensamento político dominante. As reivindicacões populares e sociais vencem, no Brasil, antes de mais nada, pela fOrca com
que os brasileiros a desejem e defendam!
Aquí. em qualquer país civilizado. não bastam promessas d~ govêrno, embora legítimas. honestas e perfeitamente sinceras, para transformar uma reivindicação colet!va em simples outorga oficial! Para o Sr. Deputado HenTIque Dodsworth, nenhum partido brasileiro tem o direito
de, confiando na sinceridade do Govêrno, inscrever em seu
programa os artigos que correspondam ás promessas do Senhor: Getúlio Vargas quando candidato liberal. A preexistênCIa dessas promessas impede a formação de partido em
torno das idéias a que elas correspondem, sob pena de se pôr
em cheque a sinceridade do Govêrno!
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - É curioso Cf'Je V. Ex.
s6 esteja discutindo os pontos em que estamos de acôrdo'
demorando-se por tal forma. não há meio de chegar á críticá
da parte em que estamos em desacordo.
O SR. LINO MACHADO - Tem-se a impressão de que é
I;>em longo o discurso do orador. Estamos aqui a esperar,
Justamente, a resposta a V. Ex:.
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o SR. JONES ROCHA - Aqui me detenho na defesa da
,parte política.
Mais que isso, Sr. Presidente. Para o nobre Deputado,
qualquer idéia, qualquer princípio, jurídico, social, administrativo ou moral constante do Manifesto liberal, vem repet'·cutir n'êste recinlo "pelo desapreç(} que a Ditadura" (expressões textuais do Sr.' :Qepulado Henrique Dodsworlh) "levo::
com a palavra que empenhára em conceder" o que prometeu!
Quer dizer que redunda inútil uma Assen:b~éia Constit}1inte
- para o Deputado que repu lar o .MaI~yfeslo ~a Al1~n~a
Liberal um plano completo de orgamzaçao polítIco-socIal e
-crêr no desígnio do Oovêrno em cumprí-lo!
Quer dizer que S. Ex. o Sr. Deputado Henrique Do.dsworth julga, nêsse caso, legítima uma Constituição outorgada, como queria outorgada, sem partidos autonomistas
.sem discussão autonomista, uma parte da Constituição, ou
seja - autonomia do Distrito Federal!
Quer dizer, também, que todos os partidos esladuais
que apoiam o governo, ° :fazem insinceramente, dêle desconfiando, uma vez que conservam em seus programas artigos
-semelhantes ao manifesto da Aliança Liberal!
O SR. HENRIQUE DODSWOR1.1t· - É de admirar o poder
,de crença de V. Ex .• V. Ex.: ainda acredita nas promessas
do programa da Aliança LiberaL ..
O SR. JONES ROCHA - E por que não? Diariamente
:se realizada cada uma dessas promessas.
O SR. FER~ANDO DE ABREU - A fé é a única fOrça criadora.
O SR. HE:SRIQl:E DODSWORTff - É uma questão de fé,
realmenle.
O SR. FERNA:SDO DE ABREU' - Não é a fé mística, mas,
,sim, a racional.
O SR. JONES ROCHA. - Justamente porquê a fOrça do
'Partido Autonomista assenta na al·ma popular, na conciên,cia dos cidadãos e não na posição eventual que no poder
ocupam alguns de seus adeptos e simpatisantes, é que se
.operou a intensa propaganda pela autonomia do Distrito
Federal, ante:; e depois do pleito de 3 de Maio.
Nas democracias é assim que se procede. Fomos ás ur-nas com aquêle compromisso partidál'io, que se tornou regra imprescritível da ação constitucional dos Deputados autOnomistas, depois de voto livre dos cidadãos ! Fóra disso,
há, simplesmente, os decretos de govêrno, as soluções unilaI.terais do poder, que estiolam e matam as nobres energias
cí·.icas, viiJrantes no debate salut.ar das idéias políticas e
dos princípios sociais!
E quando a mentalidade dominante nas esféras oficiais
quis dai' maior incentivo ao idéal autonomista, fixou-se no
anteprojeto de Constituição (no r das Disposições Transitó~ias) a obrigatoriednde da mudança da Capital da Repúb~Ica, nos térmos impressionantes de decisáIJ que alise
veem! A emenda unanime da bancada carioca não pleitêa a
-a1teral;ão substancial do que existe no anteprojeto, com o
voto decisivo de Ministros de Estado. .Visa o pormenor de
'antecipação da mudança, imperativa e urgente, conforme o
anteprojeto!
Rebatidos esses períodos do exórdio do Sr. Deputado
-Henrique Dodsworth, passo á contra prova de sua crítica da
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atual administl'ucão do Distrito Federal. Fa-lo-ei ponto,
por ponto, conforme o articulado acusat6rio, para demonstrar á Assembléa Constituinte e á Nação o que pode a ima;ginucão de S. Ex. contra a verdade dos fatos, das circunslancias e dos números.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Não apoiado. De acôrdo,
com cifras-que V. Ex. achou certas,
O SR. JONES ROCHA - Com deducões erradas.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - V. Ex. as achou cer-tas, ontem, e ainda hoje, em seu discurso, as confirma.
O SR. JONES ROCHA - Com efeito, o orçamento, na.
parte a que V. Ex. se referiu, está certo; êle foi basead4·
em dados realmcnte oficiais.
O SR. HE:"R1QUE DODSWORTH - Todos os dados são·
exatos.
O SR. JOl"ES ROCHA - Mas faltam alguns, que V. Ex..
omitiu.
O SR. LI:"o MACHADO - E, omitidos alguns, o resultado será diferente ...
O SR. J01'\ES ROCHA - Afirmou o nobre Deputado que
"o aumento de despesa real na administração revolucionária.
é de 153.774 :685$839 (cento e cincoenta e três mil, setecentos e setenta e quatro contos, seiscentos e oitenta e cinco·
mil e oitocentos e trinta e nove réis).
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - V. Ex. há de permitir
que eu sublinhc a circunstancia de tcr V. Ex. declarado qU&
todas as minhas cifras estão certas. Adiante, darei a V. Ex.
a razão do meu aparte.
O SR. JONES ROCHA - E. para prová-lo, elaborou um
quadro, que eu devo repe~ir agora, para provar meu aparte
de que as cifras estão certas, mas erradas as conclusões de
S. Ex. Eil-o:

Aumento de despesa
Resumo geral da verba "Pessoal"
\Vashington

Luiz-

Prado Júnior:
1927
1928
1929 .
1930 .

62.446:579$186
69.194:097$297
69.194:097$297
f07 .376: 194$494

308.210 :968$27 oi·

G e tú I i o VargasAdministração revolucionária:
1931
193:~

1933
1934

107.665:481$376
106.154 :182$717
113.725:762$660
130.609:141$600 458.154:568$413'

Difer€nça para mais................... 149.943 :600$139'
Verba do Conselho Municipal suprimida
3.831 :085$700'
Aumento de despesa real...............

153.774 :685$839'
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S. Ex. preferiu somar Lodo o quatriênio Prado Júnior'
para comparar as despesas totais com as despesas totais do-·
quaLriênio revolucionário. Por que - pergunto - se a progressão orçamentária se verifica de ano para ano, se a fixação da receita e da despesa fi anual e o próprio orçamento·
se chama lei anua?
Por que se infringir, desse modo, a técnica eleml1ntar de
análise financeira?
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - A técnica não foi infringida. Fiz a soma da despesa com a verba "pessoal" dos qna1,1'0 anos do per'fodo do govêrno constitucional e tamhém a
soma da despesa com a verba "pessoal" correspondente ao
período revolucionário, e a comparação dos totais deu em resultado o aumento de despesa que indiquei.
O SR. VAWEMAR MOTA - As condicões eram diferentes.
O SR. A7\f.<\RAL PEIXOTO - Se O Sr. Henrique Dodsworth
fizesse a comparação dez anos depois da revolucão, chegaria
a resultados formidáveis.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Ademais, noto um fato·
interessante. O discurso do nobre Deputado está em desacôrdo com o aparte do Sr. Amaral Peixoto.
Chegaram ambos a resultados divergentes.
O SR. FERNA:'olDO DE ABREU - E' que V. Ex. se esqueceque o último ano do Sr. Prado Júnior foi de reajustamento •.
Consequentemente, essa majoração tornou-se definitiva. Se'
V. Ex. tomou por média Lodo o quadri~nio, laborou, evidentemente, em equívoco, porquê o aumento que se verificoU".
posteriormente provém daquela gestão.
O SR. HENRIQUE DOOSWORTH - O aparte de V. Ex. só
me pode ser favorável.
O SR. FERNANDO DE ABREU - Não apoiado.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - No entanto, parece, pell>
tom em que o está proferindo, que é contra mim. (Trocam-se outros apartes.)
O SR. JONES ROCHA - O argumento do Deputado
Amaral Peixoto está inteiramente de acôrdo comigo. Eadiante demonstrarei.
O SR. ABELARDO MARINHO - O maior defeito é não seterem apresentado médias. O mais é fogo de artifício.
O SR. HENRIQUE DonswoRTH - V. Ex. está sendo inj 11sto para com o discurso do Sr. Jones Rocha, que não apresentou médias.
O SR. JONES ROCHA - Faz parte de meu discurso a
média das administrações Prado Júnior e revolucionária. Dizia eu, Sr. Presidente, que se infringira a técnica elementar'
de análise financeira. Porquê, Sr. Presidente, a despesa de·
~Pessoal" no último ano do Govêrno Prado Júnior (1930) é,
nos cálculog trazidos á Assembléia Constituinte, sensivclmen-te superior á média da despesa orçamentária sob a mesma
rubrica, dos três primeiros anos.
Para as necessidades da argumentação de, Sr. Deputado
Henrique DodsworLh, dentro do sistema que S. Ex. elaborara.,
com objetivos prefixados, não servia o estudo das despesas
de ano para ano! Tal sistema, porém, vai ruir fragorosamente·
por terra. ao simples confronto da verdade. Vou fixar imi}-.
diatamente dois pontos fundamentais nessa controversia:

Primeiro:
S. Ex. diminuiu o vulto da despesa nos exercícios da
'administração Prado Júnior de muitas e muitas dezenas de
.milhares de contos - para fazer avultar num cotejo dramáti.co, presenciado por toda a Assembléia, a despesa dos sut'essor~s revolucionários daquele Prefeito.
O SR. HENRIQUE DOOSWORTH - V. Ex. declarou que as
cifras que eu trouxe ao conhecimento da Casa eram certas .
.Como, então, está agora alegando que omiti despesas realiza11as no período de govêrno do Sr. Prado Júnior?
O SR. JONES ROCHA - Porquê V. Ex. falou na des'pesa global relativa á verba "Pessoal" no quadriênio Prado
·Junior, sem aludir a créditos orçamentários.
O SIt. HE:-i!\1QUE DODSWORTR - Era a resposta que eu
-desejava, para condenar V. Ex., de acõrdo com o seu próprio depoimento,
Declarei, clara e expressamente, que só tratava de ver'bas orçamentárias. Assim, fui eu a primeira pessõa que fez
referências á omissão de créditos suplementares. Pergunto,
'porém: trouxe V. Ex. a enumeração dos créditos suplemen'tares abertos na atual adminislração municipal?
O SR. JONES ROCHA - Tra-Ias-ei depois.
O SR. HENRlQt:E DODSWORTH - Muito bem; quer dizer
que V. Ex. também não a trouxe, porquê não se está cogi'lando agora de créditos suplementares. Dêles ainda tâmbém
não me ocupei. Restringí-me aos créditos consígnados DO
erçamento, ás verbas orçamentárias, ('\xclusivamente, pois em
'tôrno delas é que tem de girar o estudo sôbre o aumento
de despesa.
O SR. JONES ROCHA - Parece-me, entretanto, que
posso informar a V. Ex. Que a administração Pedro Ernesto
'pouco tem recorrido ás verbas extra-orçamentárias.
O SR. HENRIQt:E: DOD8WORTH - V. Ex. está inteiramente
·equivocado nêsse particular - vou demonstrar-lhe
contrário.
.
O SR. JONES ROCHA - Vamos ao segundo ponto: Sua
"'Ex., como se não bastasse a formidável diminuição que
operou no aludido 1uadro, - não adotando, ainda, como
ponto de referência para o estudo da progressão da despesa
,orc;amenlária, a de 1.930, a do último ano da gestão Prado
Júnior, no montante de 107.376 :194$494, admitiu que esta .
·cUra era passível de diminuição, podendo, desl'arte, a admi'nistrac;ão revolucionária, por arbitrio próprio, se quisesse
cumprir o dever de economizar os dinheiros públicos, retornar ás cifras de sessenta e poucos mil contos das despesas
de 1927, 1928 e 1929. Fazendo-se tal diminuição, conforme
admite o Sr. Deputado Henrique Dodsworth, o confronto
(las despesas "Pessoal" dos dois quatrienios não acusaria ne'1lhum acréscimo.
,
Vou provar, Sr. Presidente. conforme disse há pouco,
-que a despesa "Pessoal" do Govêrno Prado Júnior foi lliminuida, no quadro em apreço, de muitas dezenas de milhares
de contos e que a cifra da despesa "Pessoal", de 1930, não
-era, na Quasi totalidade, passível de reducão.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Se V. Ex. vai se referir
a crédH.os suplementares, de acôrdo com a sua argumentação,
também eu poderia aumentar a despesa da atual administra·ção municipal, citando créditos suplementares.

°
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o SR. JONES ROCHA - Não; exclusivamente ás verbas.;
orçamentárias que estão esr.ritas, pois as verbas e:x:tra-orça-·
mentárias são verdadeiros orçamentos á parte.
,
O SR. HENRIQUE DODswoRTH - Requisite V. E:x:, o numero do "Diário da Assembléia" e leia o disCUI'SO que proferi.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA..- Permitam-me um aparte.
É .. indispensável levemos em conta a questão das verbas suplementáres, porque o hábito dos governos passados era justamente organizar um orçamento a latere, por meio dos ere-ditos suplementares. (Muito bem). Quando Deputado pelo
Partido Democrático de São Paulo, provei que o último dos
orçamentos do Sr. Júlio Prestes, que acusava apenas, manhosamente, 47$000 de deficit, representa"/a, de fato, mais de
100.000 contos de desiquilibrio. Gritaram os jornais contra
mim. Posteriormente verificou-se que o deficit era de réis
150.000 contos, porquê tive o cuidada de somar todos os~
creditos suplementare~ e mostrei que iam a mais de 100.000
contos.
O SR. CU:SHA VASCO:SCELOS - Não é O caso do Distrito·
Federal.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Digo, portanto, que, em
estudos desta natureza se devem "trazer t~dbs os dados.,
do exercício financeiro, porquê, do contrário, s6mente fica
conhecida a que o oficialismo confessa no orçamento ordinário, insuficiente para julgamento definitivo ante os hábitosradicados de insinceridade que caracteriza nossos financistas.
O Sn. Ho~rERo PIRES - V. E:x:. tem toda razão. É uma.
argumentação que vem em apoio do orador.
O SR. HE:SRlQUE DOOSWOTH - Vem contra o orador,
que também não está citando 05 creditos suplementares abertos nêsse governo.
O SR. JO?ms ROCHA - A despesa "Pessoal" de 1927.
a 1930 não foi como pretende o nobre Deputado, de réis·
308,210:968$274, e, sim, de 381.088:453$326.
O SR. HE:SRIQUE DODswoRTH - Não posso compreender
como V. Ex. afirme que os números estão certos, e se declare em desacõrdo com êsses mesmos números.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Podem estar certos, mas serem deficientes.
O SR. HENRIQUE DOOSWORTH - A única coisa que discuti
até aquele instante, foram verbas do orçamento, pois não fiz
a comparação entre os créditos suplementares abertos nas
duas administrações.
O SR. HUGO NAPOLE.~O - Se o ilustre colega se enganou,
o argumento é falho.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - Não bastava que fossem certos os números; urgia que fossem completos,
O SR. JONES ROCHA - Permitam-me que diga o seguinte: mesmo diante do quadro apresentado pelo ilustre
Deputado pelo Distrito Federal, estabelecendo paralelo entre·
o quatrienio do Sr. Prado Junior e a gestão revolucionária,
para apurar o aumento de despesa verificado em um e outro
período, vamos cair. na verdade dos fatos: a diferença não é-.
de 153.774:685$839.
O SR. HOMERO PIRES - Essa é a verdade.
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O SR. JONES ROCHA - Suponho, assim, que o meu pre;,zado colega incidiu, talvez não propositadamente, em um equí·voco.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Isso não é matematica; é,
;sim, um delirio matematico, é querer desfar.er números que
.foram declarados certos, com uma argumentação completamente viciada.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - E, nesse caso, se o Sr. Hen'rique Dodswortb não apresentar créditos suplementares que
venham invalidar os números citados pelo orador, a argumentação de S. E". não passará de graciosa ... Apresentan··do-os fundamentará formidavelmente sua critica.
O SR. JONES ROCHA - O quadro aqui exibido está errado em todas as suas parcelas: em 1927 a despesa - Pessoal. - não foi de 62.446 :579$186, mas de 70.235 :405$274;
·em 1928 a mesma despesa não foi de 69.194.:097$297, mas de
"95.406:249$135, em 1929 não foi aquela despesa de réis ...
69.194:097$297, mas de 105.047:361$917; e, finalmente, em
1930, não foi de 107.376: 194.$494, porém de 110.339 :437$000!
O Sr. Deputado Henrique Dodsworth omitiu, no quatriênio Prado Júnior, lOais de setenta e cinco mil contos de
réis de despesa - "Pessoal" - extra-orçamentária, objeti'vando o efeito da comp:lração desvantajosa para o quatriênio
revolucionário!
S. Ex.· eliminou de seus quadros todos os créditos suplementares durante anos, créditos que acrescem a despesa
-Pessoal", porquanto essa despesa nem sempre está integralmente prevista no orçamento.
O SR. HID'i'RIQUE DOOSWOR'I'H - V. Ex. os trouxe em relação á atual administração?
O SR. JONES. ROCHA - Já tive ensejo de declerar a
V. Ex. que oportunamente ferirei êsse ponto, pois seria
<demasiadamentee;mustivo ocupar-me, em um só discurso,
·de todos os lietalhes•...
O SR. PRADO KELLY ~ Não são globais os dados de V. Ex.?
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - O orador está citando os
·créditos suplementares referentes á administração do Sr.
Prado Júnior. Perguntei se está fazendo o exame em confronto com os créditos suplementáres abertos na atual ges·tão, assunto, aliás, de que não me ocupei.
O SR. PRADO KELLY - Eu tive a impressão de que citava dados globais de despesa.
O SR. JONES ROCHA - O nobre colega Sr. Henrique
Dodswortb sabe que a atual administração não solicitou qual·quer amparo financeiro.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Mas p.mprestimos nada
têm que '.Ver com créditos suplementares.
O SR. ACÚRCIO TÔRRES - Permita o orador um aparte?
Estou ouvindo com toda a atenção <> seu discurso ...
O SR. JONES ROCHA - Nem eu esperava outra coisa
.deV. Ex.

O SR. ACURCIO TÔRRES - .. , desejaria, porém, um es.clarecimento: quando V. Ex. fala na administração atual,
:s~ refere também. á brilhante fase administrativa do Sr.
.Adolfo .BergaminiJ
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o SR. JONES ROCHA - Perfeitamcnte. Refiro-me á
-gestão financeira do govêrno revolucionário detendo-me especialmente na administração do atual Interventor.
O SR. HOMERO PIRES - S. Ex. tem sempre dito "admi'nistração revolucionária".
O SR. JONES ROCHA - Nas publiclH;úcs oficiais ria PI'C'feitura e do Conselho Municipal, encontram-se na integra. to·dos os decretos de abertura de créditos extra-orçamentários,
atinentes á verba - Pessoal - o que acresce a despesa qUfl
S. Ex. encontrou no quatriênio Prado .Túnior de mais de
setenta e cinco mil contos de réis! Aqui estú o quadro com'parativo das despesas - Pessoal - da ariministração Prado
·Júnior e da administração revolucionária, quadro que ser:l
publicado no pé do meu discurso.
Provei a primeira parte, Sr. Presidente. Demonstrei que
a despesa Pessoal, durante a gestão Prado Júnior não foi de
'308.210:968$274, porém de 361.088:4535326!
O SR. HE:O;RIQUE DOD5WORTH - Ma" êssc dados estão
· errados. V. Ex. computa os créditos suplementáres.
O SR. JONES ROCHA - A diferença. pois. que o senlH'!'
'Deputado Henrique Dodsworth assinalou contra o periodt)
revolucionário não é mais de 153.774 :685$839, é matemati-camente de 78.396:882$674!
O SR. HUGO NAPOLEÃO - É de 50 %, quer V. Ex. dizer.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - V. Ex. está em desacordo é com o SI'. Amaral Peixoto, que orçou o augrnento em
- mais de 20 mil contos.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Na matemútica de V. Ex.
O SR. HEl'õRIQUE DODSWORTH - V. Ex., então, está contra os resultados exatos.
O SR. JONES ROCHA - Vou evidenciar a segunda parte, a saber, que a cifra de 107.376 :194$49·1 da despeza "Pessoal" de 1930 não podia ser dimnuida, como pretende o no·bre Deputado, para o efeito de se volver á" de sessenta e
poucos mil contos que S. Ex., crítico financeiro extranha'mento benevolo para com o Sr. Prado Junior, encontrou em
cada um dos três primeiros anos do govêmo deste. E a diminuição apresenta-se impossível pela simples razão de que
, o aumento era difinitivo, decorrente de leis ordinárias, patrimoniaes, permanentes, de majoração dos vencimentos do funcionalismo municipal, de nomeações, aposentadorias, licenças,
..jubilações, etc.
Além da cifra da despeza "Pessoal", por exemplo, do 01'c;nmento de 1928 (decreto n. 3.279, de 13 de Janeiro daquele
'ano), o Prefeito Prado Junior, podia gastar. sob a mesma ru::
'brica. vinte e três mil contos, nos termos do decreto número
3.257, de 12 de Dezembro de 1927, que rezava, em seu artigo
'Unico:
"Fica o Prefeito autorizado a abrir créditos até á importancia de 23.000 :000$000 para o fim especial de ntender
aos augmentos de vencimentos, diarias e mensalidades, a
partir de 1 de Janeiro de 1928, dos servidores da Municipa'lidade, decorrentes da efetivação do disposto no artigo 7° do
decreto n. 3.018, de 10 de Janeiro de 1925, revogadas as dis"posições em contrário."
O SR. HEl'õRIQUE DODSWORTH - Era ato de toda justiça,
,que benefi'cia:va o funcionalismo humilde da Prefeitura.
o
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o SR. PRADO !{ELT..Y - Mas era autorização que aumen-tava despezas.
O 8R. ACÚRCIO rrÔRRES - Era crédito suplementar.
O 8R. JONES ROCHA - Mas, se era áto de toda justiça,
:::;e heneficiava o funcionalismo da Prefeitura, como é queV. Ex. queria se reduzisse a verba Pessoal? Isso viria ferir~5se mesmo funcionalismo.
Ve, portanto, o nobre Deputado que paralelamente ã'
verba Pessoal orçamentária de :1928, o Conselho Municipal
votava outra verba que se deveria acrescer á. primeira.
Pelo decreto executivo n. 2.770, de 9de Março de 1.928~_
o Prefeito Pl'ado Junior, além de outros muitos motivos, "considerando que recentemente /) Conselho Municipal autorizou
o Poder Executivo a abrir créditos até a importancia de·
23 . 000" para aquele fim, aumentou os vencimentos dos servidores locais, a partir de :1 de Janeiro anterior.
Vê, portanto. o nobre Deputado, que, paralelamente â"
despeza Pessoal" orçamentária e efetiva de :1928. houve
enormes despezas que se lhe deviam inevHavelmente acrescer!
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Mas o argumento de V. Ex•..
é parcial. V. Ex. não citou os mesmos créditos abertos na
atual administração. o que invalida por completo toda a demonstração que está. fazendo.
O SR. JONES ROCHA - Em 30 do mesmo mês, o Prefeito Prado Junior, dentro da autorização do decreto legislativo n. 3.257, tie :12 de Dezembro de :1927, abriu o crédito d~:
16.000 : OOOSOOO, suplementar ás verbas 4& a 43& Pessoal
- do artigo 388 da Lei Orçamentária então vigente.
~o dia seguinte (31 de Março de 1931) o Prefeito ªbriu<.
o crédito suplementar de 744:225$000, para ocorrer ao pagamento, durante aquele ano, de 121 coadjuvantes de ensino,
de 263 serVentes de escolas em predios de alug".lel, de sete·
professores de curso de adap~ão, de 27 médicos de um aju-dante de feitor de cocheira e de quatro solicitadores.
Todos êsses servidores tinham ficado, então, sem dotaçãi>,
orçamen taria.
Não desejo fatigar a atenção da Assembléia Constituinte
com a relação completa dos atos legislativos e executivos (nomeacões, reintegrações, jubilações, aposentadorias, substitui':',
ções, créditos suplementares, extraordinários e especiaisr
etc.), que majoram a despeza orçamentária do quatrienii>'
Prado Junior. Ofereço essa relação completa ao Sr. Depu...
tado Henrique Dodsv.'orth, afim de que S. Ex., na próxima
retificação de sua. analise financeira, oriente melhor sua formosa inteligência, que não precisa de artifícios e acrobacias'
numericas para bl'ilhar e se impõr á nossa admiração.
Tenho cumpridamente provado, Sr. Presidente, nesses
dous assertos fundamentais:
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Que eu tinha razão.
O 8R. JONES ROCHA - Primeiro - convém repeti!"·
sempre - que a despeza - Pessoal - exata, de 1927,
a 1930, durante o quatrienio Prado Junior; não foi; confo.rme asseverou o Sr. Deputado Henrique Dodsworth de'
308.210 :968$274, mas de 381. 088 :453$326, sendo, pois,. a
majoração do quatrienio revolucionário de' 78.396 :882$674,: .
a saber, cincoenta por cento menos do que pretende S., Ex. L
Cincoenta por cento, Srs. Deputados!
'
H
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o SR. HENlUQUE DOPSWORTH - Aí o desacôrdo é entre
V. Ex. e o Sr. Amaral Peixoto ...
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Não há desacÔrdo.
,
O SR. HENRIQUE DOPSWORTH - VV. EEx. devem resolver êsse desacOrdo.
O SR. HUGO NAPOLEÃO - Com algarismos não se pode
sofismar.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - A crítica do orador ás administrações financeiras passadas é pertinente; elas se fundavam no malabarismo orçamentário. Faziam de prop6sito
despesas suplementáres, a parte, para, quando argufdas,
apresentarem apenas os gastos orçamentários. Era necessárIo
que a pessõa tivesse paciência beneditina para ir catar nos
atos oficiais os creditos... suplementáres, que estabeleceriam
a prova do desequilibrio orçamentário.
O SR. HENRIQUE DOOSWORTH - .São os únicos dado!
insuspeitos.
O SR. JONES ROCHA - Segundo: que a despesa ..Pessoal" do último ano da gestão Prado Júnior era quasi toda
irredutível, a menos que o Sr. Deputado Henrique Dodsworth
advogue o regime das demissões em massa de fUDCi01láríos
efetivos e vitalícios, ou redução dos respectivos vencimentos ...
O SR. HENRIQUE DOOSWORTH - Estou advogando o. contrário: exatamente a melhoria da situação dos funcionários
humildes, prejudicados pela criação de cargos altamente remunerados.
O SR. JO~"'ES ROCHA - •.• pois, a verba "Pessoal" pOI:'
definição, corresponde ao inviolável patrimÔnio do funcionalismo f
Prorrogada a le1 orçamentária municipal para0 exercício de 1929, pelo decreto Executivo n. 2.969. de 31 de dezembro de 1928 por quanto (j Conselho Municipal não cotára
o respectivo projeto, não houve ensejo, como facilmente se
compreende, de colocar no orçamento regular as despesas extra orçamentárias de "Pessoal" decretadas durante o exercício de 1928. Sómente .0 Poder Legislativo local poderia
fundir num orçamento único, para 1929, a despesa "Pessoal"
orçamentária, de 1928, mais a despesa resultante dos créditos
abertos nêsse último ano.
O SR. ZOROASTRO GoUVEIA - Isso vem provar mais uma
vez, que sómente a unidade orçamentária poderá salvar o
país de todas essas manigancias flDanceiras. tão usadas pela
República Velha.
O SP.. JOl\j""ES ROCHA - Não o fez, porém. E devo
acrescentar que a omissão não se deve a qualquer propósito
su.oalterno dC3 intendentes, ou a sua falta de noção do cumprimento do dever.
Naquêle ano, houve renovação da Assembléia Carioca e
o novo Conselho, em vias de organização, não poude votar Q
projeto orçamentário.
Daí, Sr. Presidente, o quadro elaborado pelo Sr.. lJeputado Henrique Dodswortb consignar em 1929 a mesma verba
de 1928. Tratava-se da mesma dotação, prorrogada de um
para outro ano.
Mas daí, tambéÍD, a fatalidade da renovação, em 1929'.
dos mesmos creditos extra orçamentários de 1928, e dI!. abertura de outros mais, ditados pelo acréscimo de despesa de ano
a ano.
VOLUME VII
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Despesa-' Pessoal - orçada para 1930,
último ano da administração Prado Júnior e que não foi objeto de crítica do
Sr. Deputado Henrique Dodsworth.,., 110.399:431$000
Despesa - Pessoal - or- '
çada para 1931...... 107.715: 481$000
Despesa - Pessoal - orcada para 1932
106.403:982$000
Despesa - Pessoal - Or.
cada para 1933
114.159:132$000
Despesa - Pessoal - orçada para 1934
131.206:741$000
459.485:336$000
...;- 4 = 114.871 :334$000

Jlédia anual da d"spesa
- Pessoal - no período I'evolucionário. 114.871 :334$000

Difcr.}nca, para mais. entre a despesa Pessoal - orçada para 1930, e aceita
pelo SI', Deputado Henrique Dodsworth,
e a média da mesma despesa no ql1a,.
4.471 :897$060
trienio revolucionário .,
Diferênça para mais, em 1934, comparado
êsse ano com o último da administração
Prado Júnior .. .• .
~ . . . . . . . . ..
20.807 :304$000
A despesa - Pessoal - quasi toda de caráter irredutível.
em 1930, foi de 110.399:437$000 e não de 107.376:194$494,
conforme pretende0 nobre Deputado. Ora, somando as despe3as de 1931, 1932. 1933. e 1934, respectivamente. de réis
107.715:481$, 106.403:982$. 114.159:132$ e 13L206:74í$,
encontra-se o total de 459.485: 336$, que, dividido por quatro,
fornece a tnédia de 114.871:334$000!
Eis os dados que o-nobre colega, Sr. Henrique Dodswortb,
solicitava ainda há pouco...
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Quem os solicitava era o
. Sr. Abelardo Marinho. Eu me limito a achar tudo isso uma
fantasia matematica de primeira ordem.
O SR. JONES ROCHA - Esta última quantia é que cotejada com de 110.339:437$000 indicaria ao nobre Deputado
o augmento real.
O augmento da atual administração, nêsses termos rigorosos e d~ acOrdo com aquela média, é de 4.471 :897$000 e
não de 153.774:685$8391
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Por que V. Ex. não se
:'crere aos quadros que apresentei, aos aumentos verificados
em cada um dos departamentos que analisei?
O SR. JONES ROeIIA - SÔbre isso me deterei em sucessivos disr.ursos. Não direi uma séria, porquê não tenho a
mesma. fa.cilidade nem ós dotes oratorios do nobre colega.
(Não apoiados.)

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - V. Ex. tem toda capacidade para fazê-lo. Mas, como vejo que V. Ex. está concluindo, desejava 'ouvir a resposta ao meu discurso.,~.
O SR. HOMERO PIRES - É o que o orador está fazendo.
, .O SR. DELFIM MOREIRA - Está respondendo brilhantemente. (Apoiados.)
O SR. BELMIf\O MEDEIROS - Por essa resposta, quasi se
dispensariam os outros discursos.
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o SR.

JONES ROQHA - Atendem os senhores Deputados
na monstruosidade dessa· majoração, fabricada aos olhos da
Assembléia Constituinte de envolta. com o sensacionalismo
de hiperboles até agora desconhecidas na linguagem costumeira deste recinto!
Eis o "crime que se está cometendo contra o Distrito
Federal ", segundo as expressões do nobre Deputado e para
euja encenuljão preliminarmente se perpetram crimes sObre
crimes contra a verdade! ...
Poderia dar por terminada minha oração, aqui, senhor
Presidente, evidenciada, como está, a sem-razão do aumento
formidável averbado pelo Sr. Deputado Henrique DodswoI'th.
O SR. HENfUQUE DODSWOR.TH - Ao contrário; está confirmado em todos os pontos.
O SR. JONES ROCHA - S. Ex. considerou, para as necessidades de uma argumentação de emergência, apenas 11
despesa fixada nos orçamentos do último quatriênio constitucional (vá lá o objetivo), demonstrando as qualidades admiráveis de sua aptidão matemática na faculdade de abstrair todos os créditos extra orçamentários daquele periodo.
O SR.. HENRIQUE DODSWORTH-V. Ex. é que está com essa
faculdade e não citou um s6 crédito suplementar na administração Pedro ErneGto enumerando uma série deles na administração Prado Júnior.
O SR. JONES ROCHA - Deu sumiço a verdadeiros orçamentos paralelos que tais créditos constituem constrangindo,
a um mínimo surpreendente a despesa global do govêrno
Prado Júnior!
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Aliás, isso me deu prazcr, por verificar que o Sr. Homero Pires cstá perfeitamente
a par da administração do Districto Federal.
O Sft. HOM:ERO PIRES - Como todo Deputado, como todo
brasileiro.
O SR. ZOROASTRO GOUVEIA - O nobre colega, Sr. Dodsworth, parece haver desconfiado de que, ouvindo o seu discurso, e depois o do ilustre orador, nada pudessemos aprender. Há modéstia e malícia nessa traça ... (Risos).
O SR. HOMERO PIRES - O aparte não está na altura da
inteligência do aparteallte.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - V. Ex. acha que depõe
contra a minha inteligência um elogio á sua pessõa?
(Trocam-se vários apartes entre os Srs Henrique Dodswort/L e Homero Pires.)
O SR. PRESIDENTE - Atenção! Está com a palavra o senhorJones Rocha.
O SR. JONES ROCHA - A verdade é que a administração do Distrito Federal desperta sempre interesse em todo o
Brasil.
O Sh. HENRIQUE DODSWORTH - Aliás, V; Ex. fez um
brilharLte elogio da administração Prado Júnior. Isso fica
muito bem aos seus sentimentos de l-evolucionário ...
O SR. JONES ROCHA. - De qualquer f6rma, o quadro
apresentado pelo nobra representante do Distrito Federal não
dá os :153 mil contos.
Confesso que jámais eu tinha sonhado com semelhant~
processo de economias retrospectivas I E' levar o gênio financeiro a extremos incl:mcebíveis. Os maiores estadistas, os
maiores administradores, no Brasil e alhures, extraem dos
desastres financeiros do passado preciosos ensinamentos para
norma de aeão, estudam o processo daquelas catástrofes para atingirem cautelosamente o norte das restaurações eco·
nõmicas.
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Toda crise dessa natureza resulta numa preciosa lição
aos patriotas.
Mas o nobre Deputado laneou mão de um recurso verdadeiramente inédito: atuou no passado ressuscitando-o, em
nossos dias, com os recursos de sua magia, manobrando, a seu
talante,.as despes~s de 1927 li 1930.
Economizou, sómente, no que se refere a 1927, 1928 e
1929, muitíssimo mais de meia centena de milhares de contos, em despesas efetivamente realizadas I
Se tomarmos, Sr. Presidente, a despesa - Pessoa.l - de
:1927 e a de 1930, do Sr. Deputado Henrique Dodsworth, em
números redondos -- 62.466:000$000 e 107.376:000$000,
respectivamente, encontraremos a diferença de ...........•
44.9:10:000$000.

~sse o aumento real, pelo cálculo de S. Ex., do primeiro ao último ano do quatriênio Prado Júnior, a saber,
de 72 %.
Aplicando-se o mesmo processo na fase revolucionária,
de aoordo, ainda, com o quadro de S. Ex., isto é, vistas, em
algarismos redondos, a despesa de 1930 e a de 193-1, respectivamente, de 107.376:000$000 e de 130.609:000$000. chegamos á proporção de 22% de aumento nas verbas
Pessoal.
O SR. DELFIM MOREIRA -- Proporção perfeitamente razoável.
O SR. HENRIQUE DOD8WORTH - O nobre orador dá licença para uma interrupção?
O SR. JONES ROCHA - Deíxe primeiro concluir meu
raciocínio.
O SR. HENRIQUE DODSWOaTH - Era com essa matemática que ant.igamente se depuravam os deputados.
O SR. J01\'ES ROCHA - O meu distinto colega não esperou a conclusão de meu argumento. Vou completá-lo.
Chegamos - dizia eu - á proporção de 22 % de aumento nas verbas - Pessoal. A menos que o Sr. Deputado
Henrique Dodsworth demonstre á Assembléia Constituinte
que 72 é menos que 22, .l. progressão do acréscimo da~ despesas da fase revolucionária, na Municipalidade do Distrito
Federal, fica incomparavelmente aquem da progressão do
quatriênio Prado Júnior! ..•
seja qual fôr o sistema adotado-o da comparação bruta
da soma das despesas quatrienais, da média extraída dessa
compara:;ão bruta do aumento de ano par-:l ano, da despesa
do primeiro com o último do quatrienio - seja qual fôr o
sistema adotado, Sr. Pr%idente, mantém-se inatingível á
crítica a administração Pedro Ernesto.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - V. Ex., assim, acaba
demonstrando a existência de saldos ... 1t só o que falta.
O SR. JONES ROCHA - Sua gestão financeira escancara-se aos olhares de todos, e (l Interventor foi o primeiro
a reclama!' o juizo da opinião pública, pelo órgão legítimo da
imprensa, para sua obra. .
Apesar de a todos os dias e a todas as horas ser facflima
a obtenção de -dados e esclarecimentos nas repartições municipais, o Interventor Pedro Ernest.o reune periodicamente,
em seu gabinête, os representantes da imprensa, préviamente convidados para êssefim e. com seus auxiliares diretos
expõe, até as derradeiras minúcias, o estado dos negócios
locais.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Os representantes da
imprensa vão buscar os dados, mas a censura não deixa publicar; de maneira que o convite é contraproducent{\. '
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O SR. JONES ROCHA - Quanto a dados e a orçamentos,
a censura não age.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Age em que sentido?
O SR. JONES ROCHA - A censura age sob o alto critério do poder federal.
Os jornalistas quasi sempre especializados em assuntos
municipais, pois as respectivas redações costumam atender á
convocação do Interventor enviando-lhe verdadeiro técnicos,
submetem muitas vezes o Interventor e 1>S diretores gerais ao
questionário elaborado antecipadamente e ampliado de acOrdo com a sugestão do debate do momento.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - O mal é que êsses jornalistas só escrevem nas secções ineditoriais, e ás vezes até
com pseudônimo, como está acontecendo contra mim ...
O SR. JONES ROCHA - Não é o caso que estou citando.
'rive ocasião de recolher as impressões dos bomens de
imprensa, logo após aquelas prestações de contas administrat.ivas e elas apresentavam-se bem diferentes das do senhor
Deputado Henrique Dodsworthl
Por hoje me detenho aquí, assumindo, porém, o compromisso de demonstrar ainda, desta tribuna, que nenhum governante pode disputar ao Sr. Pedro Ernesto a gloria da
preeminência nos serviços ao povo do Distrito Federal!
(Muito bem.)

Seu primeiro serviço, o da verdade escrupulosa na contabilidade pública, o da verdade absoluta, inlegral nos orçamentos, acarretou-lhe o primeirl) ataque, baseado nos elementos que acabo de destruir. Mas S. Ex., desdenhando elogíos provocados pela mentira orçamentária, consigna verbas
exatas nas leis de meios, como providência elementar do decõro adminislrativo.
O SR.. HENRIQUE DODSWORTH - Aliás, alé agora, V. Ex.
não demonstrou, em relação ás estimativas dos impostos, que
elas não eslivessem erradas no oí'çamenlo, como afirmei, nem
se referiu a nenhuma das criticas que formulei a respeito
das reformas em cada um dos departamentos da Prefeitura,
não obstante haver declarado que o faria oportunamente.
O SR. JONES ROCHA - Antigamente obtinha-se equilíbrio, mesmo saldos orçamentários, por um simples jogo de
escrita.
Si moralmente torna-se impossivel - materialmente
.apresenta-se facílimo á técnica de orçamentos limitados, um
fio reduzido de despesas, aberta, a seu lado, a caudal dos
créditos suplementares I
O 8a. Z<JR.OASTRO GOUVEIA - Muito bem. Era essa a
principal vel'go~ha da República passada. Os crédito~ especiais e suplementares constituiam um segundo orçamento.
O intuito era, única e exclusi....amente, enganar o povo.
O SR. JONES ROCHA - Essa, Sr. Presidente, a indicaCão implícita do sistema financeiro expresso na série de discursos que a Assembléia Constituinte ouviu contra o Intervenl<lr do Distrito Federal. Contudo, as despesas realizadas
no regime do - Trabalho - Honestidade e Justiça - precindem de semelhante método e, ao contrário, esperam, reclamam, a crítica, mesmo apaixonada e tendenci08a. confrontos mesmo da espécie dos quadros do meu nobre colega
Deputado pelo Distrito Federal. (Muito bem; muito bem)
Palma.\'. O O1·ador é vivamente cumprimentado.)
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Quadro do Sr. Doputado Jones Rocha
llesumo goraI da verba "Pessoal"
Washinglon Luiz:
.
PI'ndo Júnior, conformo as mensagens rlêste ao Conselho
Municipal, quando do sua abertura em 1928, 1929 e
1930 (dando conlas d05 exeroioios de 1927, 1928 e
1929) e conformo informações oficiais da atual administração, quanlo fi 1930:
62.446:579$186
69.194 :097$297 .
1927
70.235:405$274
1928
95.406:249$135
69.194:097$297
107.376:194$494 308.210:968t27-1 1929
105.047:361$917
.
1930
110,399:~37$000. 381,088:453$326

Quadro do Sr. Deputado Henrique Dodsworth
.
Aumento de despesa
Resumo geral da verba "Possoal"
Washington Luiz:
Pi'ado Júnior:
1927
H}28
1929
1930

Getúlio Vargas:
Administração revolucionária:
1931
:..
170.665:481$376
1932 .. .. ..
106.154:182$777
193il .. .. ..
113.725:762$660
193·{ .. .. .. .. ..

130.609: 141 $600

Diferença para mais ..
A somar:
YCi'Im do Conselho lIfunioipal, suprimida.

Anrnento de despesa real.. .. .. .. . ...

Getúlio Vt\l'gas:
Administração revolucionária (1):
1931 .. ,. " .. .,
f07 :715$481$000
106.403 :982$000
1932 .. .. ..
458.154 :568$413 1933 .. .. ..
114 :159$132$000
131.206:741$000
1934 .. .. ..
149.943:600'139
Diferença real, parl\ mais ... .. .. .. ..
Diferenr,;u encontrada pelo Deputado
HClll'ique DodsworllJ .. .. .. ..
3.831:085$700
Importnncin quo doyo safr do cálculo do
153.774 :085$839
Deputn<10 Hem'iquo DodswortlJ .. .,

....

In

lIh.

459.485:336$000
78.396:882$674
153.774:685$839
75.377:803$165

(1) Sem a "crba do subsidio dos Intendentes e outras decoi'rentes do funcionamento do Conselho Municipal, quo
pouco influiriam no resultado geral, o sem alguns oréditos cxtm orçamontários a serem considerados· em cáloulo ulterior.
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o Sr. Presidente - Tem a palavra, para eXplicacão
pessoal, 081'. Henrique Dodsworth.
{) ,Sr. Henique Dodsworth (Para explicação pessoal) -

Sr. Presidente, eu aguardava qUe fosse produzida a resposta
aos discursos que proferi nesta Assembléia, em referência á
aministração municipal, para encarrar a cnoveniência ou
desnecessidade de lhe dar contradita imediáta. O nobre Deputado que acaba de deixar a tribuna, declarou, porém, que
desejava ocupar-se, apenas de uma parte restrita dos meus
comentários deixando para data indeterminada e imprevisível. ..
O SR. AMARAL PEIXOTO - O orador já está inscrito.
O SR. HENRIQUE DODSWOR.TH - '" a, resposta ás cifrás
que eu trouxe, no sentido de demonstrar o aumento prOgl'flssivo da despesa com a verba '!pessoal" da Prefeitura.
Eu me considero, por conseguinte, dispensado de voltar
imediatamente ao assunto, já que o meu discurso, exaustivo
nos dados e compIêtó na documentação, s6 deu ensejo ao
nobre orador, leader do Partido Autonomista nesta Assembléia, a fazer considerações de alcance limitado, que revertem
em elogio á. Administracão do Sr. Prado Júnior, e, a enumerar créditos suplementares abertos no Govêrno passado, creditos que absoiutamente não me referi, nem ser propósito
meu dêles me ocupar, para não sair dos dados orçamentários
que me propuz analizar. Cumpre-me por conseguinte" antes
um~ contestação cabal, clara, insofismável e perfeita, venha
destruir 05 algarismos' que trouxe ao conhecimento do país,
e que S. Ex. não julgou oportuno rebater dêsde logo ...
.
O SR. JONES ROCHA - V. Ex. sabe que não é possível
fazer tudo ao mesmo tempo.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - '" cumpre-me manter
tudo quanto asseverei em defesa dos superiores interesses do
Distrito Federal já que o meu ilustre contraditar achou mais
prudente e útil continuar a perquirir os arquivos da Administração Municipal para ver si é possível contestar o que
asseverei da tribuna desta Casa.
A Assembléia é testemunha de que não me limitei a
fazer comparação entre os dois períodos de govêrno, em relacão ás cifras totais da despesa efetuada. Não s6 citei as
cifras totais desta despeza com a "Verba Pessoal" como enuma das reformas executadas nos diversos departamentos
da Administração Municipal, reformas que, por si só...
O SR. JONES ROCHA - Justificam, plenamente toda é1
eficiência do serviço.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Justificam, plenamente, como V. Ex. diz, as cifras assustadoras dos gastos
da administração da Prefeitura com a criação de cargos novos
na. alta hi~rarquia dos seus quadros.
O SIt. A.BELARDO MARINHO - Aliás, V. Ex. fez sua cri,
tica em divérsos discursos e não pode exigir que a resposta
seja dada apenas em um.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Sr. Presidente, não
estou fazendo nenhuma exigência. Ao contrário. Em atenção
pessoal ao orador, estou me conformando com as razões por
sua Ex. apresentadas sem embargo do dever de realçar que
as suas palavras limitaram-se a provar •..
, O SR. JONES ROCHA - A pro.,-ar qUtl o aumentv de despesa, no quatrienio revolucionário, não é o que V. Ex.
referiu.

,-
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o SR. HENRIQUE DODSWORTH - ••. a existencia de
credif,os suplementares que não citei, intencionalmente.•.
O SR. FERNANDO DR ABREU - Essencial1 no caso .•.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - ... pois limitei o
meu estudo ás verbas consignada& nos diversos orçamentos
cri ticados.
S. Ex., aliás, omit?u durante todo o seu discursl"r a enumeração dos creditos suplementares abertos na atual administração da Prefeitura.
Eram estas, Sr. Presid~nte, as considerações sucintas
que desejava fazer, do momento, pttra agradecer ao Dobre
Deputado não só as amáveis expressões que usou a meu
respeito, como ainda por haver avigorado no meu espírito
a convicção da certeza e exatidão dos dados que ofereci á
consideração desta Assembléia. (Muito bem; muito bem) •
O Sr. Presidente -

Tem a palavra, para uma explicaçâo

pessoal o Sr. Alde sampaio.
O Sr. Alde Sampaio -

Sr. Presiaente, deSlste. da palavra.

.7

o Sr. Presidente - Tem a palavra,
pessoal, o Sr. Acíl' Medeiros.

para

explicação,

O Sr. Acir Medeiros (Para. ezplica.ç40 penom) - Sr.
Presidente. em virtude de não terem sido publicadas,
como deviam, emendas que me coube a honra de apresentar
ao anteprojeto de Constituição, e saindo algumas com incorrecõelol, proponho-me lê-Ias desta tribuna, afim de que os
81'S. Constituintes possam avaliar de seu mérito. Assim é
que o substitutivo que apresentei ao art. 123 não figura
('ntre as emendas distribuidas á Casa.
O SR. DELFiM MORRIRA - Resta saber se V. Ex. apresentou suas emendas a tempo. Sinão é acusação grave que
o Ol'adol' faz á Mesa. Precisamos esclarecer.
O SR. ACIR MEDEIROS - Apresentei-as numa mesma
ücnl'ião; algumas foram publicadas e outras, não.

Ao art. 123 apresentei a seguinte redação:
"E' garantida a todo indivIduo e ás profissões, a
liberdade de associação, livre da tutela do podp.r público, para a defesa das condições do trabalho e da
vida econômica, assegurado o direito de gréve, sem
qualquer medida coercitiva."
Ofereci ainda a justificação que se segue:
"Considerando que da união de todos os indivíduos ou associação de classe para defesa dos seus direitos vêm o fortalecimento e a facilidade para o govêrno ordenar e fazer cumprir as suas determinações,
resultando daí um maior prestígio e a evidênci<t das
suas qualidades como um govêrno do povo e para o
povo.
O direito de greve é uma medida altamente justa,
pois todo aquele que cumpre o seu dever para com os
seus empregados, não pode ter receio de uma disposi-
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Cão de lei de tal natureza, pois sómente os culposos
ou desidiosos no cumprimento do dever, poderão incidir nas medidas de reação das vitimas dos direitos
desrespei tados.
Uma legislação sadía, superiormente orientada
peJo sentim.ento humano, apesar das id~ias e das opiniões divergentes, atributos das massas, fica acima das
competições e, necessariamente, produz efeito salutar"
Aproveitando a minha estadfa na tribuna, quero demonstrar que, ao ser eJeito para esta Ca8a, não vim sem trazer
um programa estabelecido, um programa traçado. Assim ~
que, ináicanrJo a organizacão do proletariado fluminense,
passo a ler o Manifesto do Partido Proletário do Estado do
P-io de Janeiro, no qual se acha consubstanciado 'Programa
que se propõe defender:

°

MANIFESTO 00 PARTIDO f'ROLETÁRJO DO ESTADO DO RIO
AO PROLETARJADO BRASILEIRO

"OS trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro, sem
distinção de sexo, cõr ou religião, já na sua maioria congx-egados em sindicaLos de classe, na forma da lei, resolvem, fóra de suas organizações sindicais, congx-açar-se num
partido de ação política, com O qual se julgam no direito
de interviI" nos destinos da nação.
Em sessão, a que compareceu crescido número de trabalhadores, realizada a 24 de Janeiro do corrente ano, á rua
GeneI"al Castrioto, número 481, foi solenemente fundado o
Partido, que, por consenso unanime dos presentes, recebeu o
nome de Partido Proletário do Estado do Rio de Janeiro.
Como é bem de ver, êste Partido não surge com promessas, á guiza de programa, com o objetivo de atrair eleitores. angariar votos.
O Partido Proletário do Estado do Rio de Janeiro, consequência imediata e inevitável da realidade brasileira,
froLo conciênle e perfeitamente amadurecido da vontade dos
núcleos trabalhistas de Niteroi e do interior fluminense,
surge para reivindicar os direitos da massa proletária.
Sufragaremos nas urnas, por isso, não só os proletário~,
como tal reconhecidos pelo decreto P. 19,770, de 1930, do
Govêrno Provisório, mas também aqueles cidadãos, que,
pelo seu passado de lutas em' prol da causa proletária, mere~m a confiança do Partido.

O caminho para o estado .wcialista
O Partido Proletário do Estado do Rio ãe Janeiro intensificará a propaganda de medidas de caráter reformista,
com o objetivo de acelerar o advento do Estado Socialista.
Nestas condições os seus delegados se baterão:
a) pela socialização de todos os meios de produção e
transporte e dist.ribuição gratuita dos instrumentos e materiais necessários ao trabalho, por parte do Estado, que
procUI'ará assim dal't!ma organização científica, racional e
humana ao sistema econômictJ do país;
b) pela instituição de seguros sociais, com o objetivo
de garantir todos os cidadãos contra os riscos de paralizaCão forcada do trabalho, acidente, invalidez e velhice;
c) pela promulgação do Código do Trabalho, que consignará, em seus dispositivos do respeito aos direit..os do Proletáriado intelectual e manual;
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d) pela ta:racão· progressiva das herauca3, até extingui-las, como extintas deverão ser todas as fontes de renda
da burguezia parasitária: juros, hipotécas, créditos, enfim
toda esta mOnstruosa e anti-natural muralha chineza que
se ergue contra o desenvolvimento da humanidade.

Eugenia, direito ao trabalho e á

sub8ist~ncia

O Partido Proletário do Estado do Rio de Janeiro pleiteará, como forma de govêrno para o Brasil, no próximo
Congresso Constituinte, o Estado Socialista leigo, ao qual
caberá ímpôr normas de Eugenia e Trabalho.
Assim instituirá a vigilancia como meio de seleção
humana, puericultura, vigilancia médica durante a idade
infantil e a' puberdade, alimentação, educação, iustrução e
orientação da!'! aptidões profissionais.
Estas medidas, que redundam numa verdadeira tutela
do Estado, consagrando o conceito e função da maternidade,
selecionando, como já dissemos, as novas gerações, também
concorrem para afastar da mentalidade proletária o maltu-'
sianismo, tão do agrado da burguesia.
Depois de concluida esta obra de higienização do ambiente, pensamos nós, é que o Estado poderá lançar-se á·tarefa de organizar o trabalho, assegurando-o como um direito
a todos os cidadãos.
Também como um direito o Estado assegurará a subsisténcia, quando escasseie o trabalho ou quando, por acidente,
moléstia ou velhice, se tornem inválidos os cidadãos.
O sindicato célula da estado Socialista

O Partido Proletário do Estado do Rio de Janeiro se

vivamente pela cons~rvação e desenvolvimento
profissionais, os c;ruais dentro das suas federações, constituirão as células do Estado SociaIísta do futuro.
Com a emancipação do proletariado se seguirá, inevitavelmente, a sua emancipação política, não há como disfarçar
a importancia do papel que está reservado ás organiznçóe.;
sindicais.
Delas sairão os legitimos representantes da coletividade
para os conselhos primários ou municipais para as assem-.
bléias regionais ou estaduais e para o Congresso Nacional.
Na marcha ascencional para a obtenção do pod~r politico, o sindicato é o ponto de partida para uma organizacão
social cientifica e humana, na qual todo trabalhador terá o
direito elementar de gozar o produto integral do seu trabalho.
o trabalho rura~ e a questiio dos latifundio8
A situação em que se encontram os nossos infelizes companheiros do trabalho rural, abandonados a um regime de
opressão primitivo, verdadeiramente medieval, requer providências imediatas dos atuais governantes do pais no sentido
de compelir os seus algozes a franquear-lhes a entrada no
seio da civilização.
Por isso o Partido Proletário do Estado do Rio de Janeiro abstém-se, por- enquanto, se sugerir um programa de
preparação técnica individual do prolef.ariado camponês e de
divisão e classificacão científica dos latifundios, o que fará
em época oportuna.
emp~nhará

dos sindicatos
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Por agora, dentro do Estado burguês, propugnamos para
o trabalhador rural:
a) salário mínimo, regularização de horas de trabalho
e descanço obrigatório de um dia por semana, escolas localizadas em todos os lagares onde existir um núcleo de vinte
analfabetos pelo menos; profilaxia rural com postos de dis,tribuição de remédios anti-verminosos e contra doenças de
caráter epidêmico; melhoria e segurança 00 sistema das habitações rurais; proibição do trabaib.o, julgado prejudicial á
saúde e ao desenvolvimento físico dos menores; salvaguarda
dos ioteresses dos colonos, meeiros ou empregados, não podendo os mesmos serem 'despedidos das fazendas antes das
colheitas e sem prévio aviso de 90 dias;
b) proibicão de fornecimep.tos de víveres e peças de vestuário nas fazendas pelos patrões desde que a isso não se
queiram submeter os interessados; abolição dos pagamentos
por meio de ordens, vales, cartões ou outra qualquer modalidade de pagamento que não seja moeda nacional; moderação e respeito á lei por parte da polícia, quando tiver de
'intervir em qualquer questão entre patrão e empregado;
c) direito dos colonos ou meeiros disporem livremente
da parte que lhes couber nas colheitas, afim de valori1á-Ias;
devendo o sindicato fiscalizara partilha; assistência judiciária gratuita com juiz singular na pessoa do Ministro do Trabalho e na conformidade dos decretos ns. 22.131 e 22.132,
de 23 e 25 de Novembro de 1932, e 22.30(}, de " de Janeiro do
ano corrente; subvencão do Govêrno Federal ás comissões
de fiscalização dos direitos do operário, mantidas pe:as Federações Estaduais;
d) finalmente, o Partido Proletário do Estado do Rio de
Janeiro pleitea a promulgacão de leis severas de combate ao
alcoolismo nos campos, facultando aos sindicatos locai~. reconhecidos oficialmente, o direito de fiscalizar, com " auxílio da polícia, a sua execução.
Educação e combate á incultura,
O PartitJo Proletário do Estado do Rio de Janeiro pleitea

a escola única, leiga dentro do Estado leigo.
Educação primária (com iniciação profissional), secundária (com terminação do curso profissional) superior gratuita mas facultativa, gratuitas e obrigatórias ambas e devendo o Estado fornecer livros e demais materiais que necessitarem os educandos.
A educação especial dos menos capazes, bem como a dos
detentos, que a burguesia esquece no fundo de toda~ as penitenciárias e ignominiosas cadeias públicas do país, merece
todos os cuidados, por isso que o Estado Socialista tem o
maior interêsse tornar aqueles infelizes úteis e não pesados
á coletividade.
O Partido Proletário do Estado do Rio de Janeiro. no
que diz respeito á campanha pela emancipação mental e moral do povo aplaude as conclusões a que chegaram os· técnicos na 5& Conferência Nacional de Educação realizada em
fins de Dezembro de 1932, em NiteT'oí.
O plano da massa inculta e sem profissão, que entrava a
marcha da comunidade, terá de ser e~ecutado, porém, com
energia e brevidaue.
Lembramos, para isso, a colaboração dos sindicatos profissionais das cidades e dos campos e de todas instituil:ões
que possam concorrer para a intensificação da campanha e
seu término feliz.
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Aos técnicos cabellá organizar estas forcas de acôrdo com
as necessidades de cada região do país, articulando-as dentro de planos gerais ou sistemas pedagógicos de orientação
socialista.
O SR. EDMAR CARVALHO - V. Ex. foi eleito pelo Partido
ou pelos sindicatos?
O SR. ACIR MEDEIROS - Uso da palavra para uma
explicação pessoal.
O SR. EDMAR CARVALHO - Mas está lendo o programa de
um Partido.
O SR. ACIR MEDEIROS - Em explicação pessoal.
O SR. EDMAR CARvALHO - V. Ex. pediu a palaV!'a para
explicacão sObre uma emenda e está lendo um programa.
Pergunto se foi eleito pelo Partido ou pelos seus sindicatos.
O SR. ACIR MEDEIROS Respondo: pelo consenso
unanime dos sindicatos do Brasil.
O SR. EoMAR CARVALHO - Logo, não tem êsse prDgrama.
O SR. ACIR MEDEIROS - E' questão de 1'01'0 íntimo,
que só a mim diz respeito.
Sr. Presidente, a lei que criou a representação de classes não determinou que os representantes de classe se abstivessem, dentro da Constituinte, dêste ou daquele modo de
pensar. Aquf, pois, defenderei aquilo que achar conveniente
ao trabalhador do Brasil, e que está esboçado em um programa político, eminentemente proletário, que o ilustre
Deputado não pode contestar, uma vez que também é proletário.
O SR. EDMAR CARVALHO - Digo que V. Ex. está infringindo o próprio decreto de representação de classes.
O SR. ACIR MEDEIROS - Não estou infringindo coisa
alguma. Sou Deputado como os demais, posso ocupar a tribuna para dizer o que bem entender.
O SR. EOMAR CARVALHO - Mas deve argumentar com a
verdade.
O SR. ACm MEDEIROS - E o que estou dizendo tJ.âo é
mentira; é um programa a realizar-se, laneado pelo proletariado fluminense.
Agora, respondo a interrogação de V. Ex. V. Ex:. quer
saber se fui eleito pelo Partido Proletário.
O SR. EOMAR CAI\VALHO - Isto eu sei, porquê ~stava no
pleito.
O SR. ACIR MEDEIROS - Não fui eleito pelo Partido
Prolett.rio, mas pelos trabalhador~s do Brasil; estou dentro
do resT)()ctivo programa e defendo os interesses do trabalhador b~ll..5ileiro.
O SR. EDMAR CARVALHO - V. Ex., em tese, é obrigado
a defender todos os trabalhadores do Brasil.
O SR. ACIR MEDEIROS - E o que estou fazendo? Estou lendo o programa do Partido Proletário do Estado do
Rio de Janeiro r
O SR. EOMAR CAI\VALHO - Mas não foi eleito por êle.
O SR. ACIR MEDEIROS - Fui eleito pelos trabalhadores do Brasil. Acho que o ilustre colega está sistematicamente fazendo oposição, quando venho á tribuna.
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o SR. EOMA.'l CARVALHo--Estou sistematicamente contra
as incoerências das atitudes de V. Ex.
O SR. ACIR MEDEIROS - V. Ex. nada tem com as
minhas incoerências, porquê 50U senhor de minha vontade e
réjo a minha vida política. como melhor me parece.
O SR. EOMAR CARVALHO Pergunto: quem é o cheíe
dêsse Partido?
O SR. ACIR MEDEIROS - Terá V. Ex. oportunidade
de saber quais os chefes do Partido, quando eu terminar a
leitura do manifesto.
Apelo, Sr. Presidente, para o ilustre Deputado, Sr. Prado Kelly, meu eminente amigo, que sabe que o Partido Proletário concorreu ás urnas com brilhantismo.
O SR. PRADO KELLY - E' exato.
O SR. ACIR MEDEIROS- E V. Ex. cbegou a estar, até,
em evidência nessa ocasião, no meio do proletariado. O que
estou fazendo, portanto, não é mais do que o uso do direito
que me assiste, de representante da Nação. Não 10e vou cingir, aquí, á vontade dêste ou daquele cidadão.
O SR. EOMAR CARVALHO - Mas é obrigado a cingir-se á
vontade do operario.
O SR. ACIR MEDEIROS - O que representa ~sse Ma',
ni!esto? Não é a vontade do resultado de um Congresso do
operariado fluminense·?
O SR. EOMAR CAJ\VALE:O - Pergunto a V. Ex., sendo,
como é, representante do operariado brasileiro, se êsse programma wnsulta todas as aspirações dêsse (lperariado.
O SR. PRADO KELLY - E' questão teórica.
O SR. ACIR MEDEIROS - Se não consultar, nas urnas
êles darão demonstração cabal disso.
O SR. EOMAR CARVALHO - Pergunto se, no momento em
que V. Ex. se apresentou para o grande pleito, leu êsse programa.
O SR. ACIR MEDEIROS - Devo advertir ao distinto
colega que não me apresentei candidato: apresentaram-me
candidato.
O SR.. EOMAR CARVALHO - Essa é uma das grandes atiludes de V. Ex., como todas as outras.
O SR.. AClR. MEDEIROS - Como todas as dEmais, francas e decisivas.
O SR. Eo:MAR. CAaVALHO - Como as de ontem ...
O SR. AGIR MEDEIROS - Sou profundamente proletário, estou defendendo um princípio da classe, sem a preocupação de satisfazer a vontade e o sinlerêsses pessoais, ou
partidários, de quem quer que seja.
Estou aquí para defender o. proletariado brasileiro e
V. Ex. procura, sistematicamente, perturbar-me.
O SR. EOMAR CARVALHO - O que V. Ex. está defendendo é o partido.
O SR. ACIR MEDEIROS - partido que é, exatamente,
o do proletariado fluminense, como aqui "acaba. de testemunhar o meu eminen.te colega, Sr. Prado KeUy.
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O SR. PRADO KELLY - É exato. Existe o Partido Proletário do Estado do Rio ..
O SR. ACIR MEDEIROS - Portanto, se estou lendo o
programa, penso que não estou ferindo o princípio da minha representação nesta Casa.
O SR. EOMAR CARVALHO - Aliás, V. Ex. teria vindo
com grande prest!gi.o por êsse Partido.
O SR. ACIR MEDEIROS - Não vim porquê não me
apresentaram candidato por êsse Partido, mas sou membro
do seu Diretório. Se me tivessem candidatado, certamente
não teria sido eleito, porquê, o referido partiõo não conseguiu eleger nem um representante.
O SR. EOMAR CARVALHO - É uma lenda muito grande.
O SR. ACIR MEDEIROS - No pensar de V. Ex. Lenda
talvez fosse a eleição de V. Ex. e não a minha. Quero lêr
o programa do Partido Proletário porquê sou membro
dêsse Partido. É programa eminentemente proletário.
"DTREITO A ASSISTtNClA MÉDICA HOSPITALAR E A ESTAÇÕES DA CURA

Como o plano de educação a que acabamos de
aludir, o Partido Proletário do Estado do Rio de Janeiro, pleiteia para o Brasil um plano de assistência
médica intflnsiva, que deverá desenvolver-se por todas as regiões do país, dentro de uma unidade de orientação.
Se isso não se fizer as epidemias e as pandemias,
como a incuUura. continuarão entravando o processo
da .evolução social do Brasil e o advento do regime
superior a que a humanidade aspira.
O Estado Socialista, uma vez instaurado no país,
acompanhará o ritmo vital da raça; cuidados preconcepcionais, maternidade, infancia, doentes, inválidos,
acidentes, etc., instituindo o direito a assistência
médica, hospitalar, e a estações para convalescença,
cura e repouso.
Pelo divórcio

O Proletariado Fluminense considera necessário
ao progresso humano o instituto tradicional da Família. Defende, pois,' uma legislação que assegure a
manutenção dos elos da Família ~ôbre' a base natural
do afeto única verdadeiramente sólida. Neste sentido
propugnará por medidas que simplifiquem o casamento civil, a legitimação dos filhos naturais, a igualdade de direitos civis entre filhos legítimos e naturais, e a dissolução do vínculo matrimonial em
condições que evitem o abuso e resguardem sempre
o amparo da. prole.
O Proletariado Fluminense não pode ficar alheio
ao grande problema do divórcio.
Pronuncia-se por intermédio, (lo seu partido, a
favor de uma legislação cautelosa, que permita o
divórcio, por entender que êle virá corrigir e legali5ar uma situação de fato muito mais sensível nos
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meios proletários, que não dispõe dos recursos financeiros para promoverem anulações de casamento, do
que nos meios burguezes.
'
O divórcio não deve ser considerado apenas na
sua primeira fase; a separação, o desquite, a dissolução do vínculo conjugal, - porquê a. essa primeira
;fase, haja ou não lei, vão inevitavelmente todos os
casais infelizes.
O que interessa na Lei do divórcio é a possibilidade de se reconstituir uma felicidade em quem 2.
perdeu; é legalizar uma união de fato e cimentada.
pelo afeto, é am suma, dar ao instituto do casamento
sua feição essencialmente humana e natural.
Avante proletários!

Concluindo o seu manifesto, o Partido Proletário
do Estado do Rio..de Janeiro concita o proletariado
intelectual e manual, dos campos e das cidades fluminenses a cerrar fileiras em tôrno da bandeira que
acaba de levantar.
Convencido das responsabílídades de todos em
em face desta hora. de grandes apreensões llniversais,
o proletariado fluminense deseja para o Brasil um
lugar de destaque no mundo civilizado.
O estado socialísta, leigo, humano na sua contextura será o escõpo dos nossos esforcos.
,
Por êle se baterão os nossos delegados no Congresso Constituinte.
José Fernandes Monteiro. - Jefferson Mene::es
Avila. - Heitor Leal. - Orencio de Freitas.Benoit Certain. - Sylvio Donadel Jorge. - AClIr
Medeiros. - Isaltino da Costa. - Gastão Fernandes
de Carvalho."

Em atenção a S. Ex. o Sr. Edmar Carvalho, vou permanecer na tribuna por mais cinco minutos.
O SR.EDMAR CARVALHO - Aliás, a honra é toda minha.
O SR. ACIR MEDEIROS - 'De 1919 atü a data d: minha
eleição, lutei nas fileiras proletárias, sem que o meu nome
aparecesse nas colunas dos jornais. Bati-me como soldado
anonimú, pelas reivindi~ações do proletari,;rl~ brasileiro e,
ao vir a revolucão de outubro de 1930, ingressando abertàmente nas suas fileiras, enfrentei a fúrIa dC,8 reacionários
de ltaperuna para, coadjuvando os revolucionários de então,
trazer melhores dias ao Brasil.
'Devo advertir ao meu ilusU'e colega que, já em 1~19,
lutava .nas fileiras· da Reação Republicana. E aí está o Úl.
José Joaquim Seabra, que poderá atestar como me portei naquele Partido, sempre trabalhando anonimamente, sem interesse pessoais, mas com o objetivo de elevar o nível moral
e político do Brasil.
Daí, ao surgir o Decreto i 9.770, haver eu fundado o
Sindicato dos TrabaUh:adores Urbanos e Rurais de Itaperuna,
porquê não conhecia bem os fundamentos jurídicos dessa
lei. Trazendo, entretanto, o processo dêsse Sindicato aO Ministério do TI'abalho, o titular dessa pasta me fez vêr que
não podia reconhecer o rSindicato, pela fórma por que o
mesmo havia sido fundado, visto que continha várias profissões. Aconselhou-me que, em uma assembLéia. se optasse
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pela profissão que contasse maior nÚ;lllero de associados;
assim, o Sindicato seria reconhecido. Essa a razão dó haver
sido organizado o Sindicato dos Trabalhadores RQrais de
Porciúncula, por ser de trabalhadores rurais o maior número de associados do primitivo Sindicato.
D~vo mesmo dizer que não sou col.ono nem meiero; sou
um operário que, nas oficinas, l:lempre ganhou o pão para
manutencão de sua família. E, como o ilustre ~oleg:l é do iuterior, deve tão bem quanto eu sa:ber que um operário. ali,
nâo póde exercer uma profissão s6 porquê, se tentar fazêio, morrerá de fome. Fui forcado, por isso. a solicitar ,j$ ij;n
fazendeiro amigo que me cedesse um pedaco de teITa, para
que eu realizasse o plantio, a chamada lavoura branca. Assim foi que apareci como membro diretor dê352 sindicato.
E, resolvido pelo Sr. Ministro do Traba.lho o reconlhecimento dêsse Sindicato, filiou-se ~le á Federação Proletária do
Estado. prestando reais benefícios ao proletariado brasileiro,
porquê se batia com 4ignidade e sem interesses de ordem
pessoal pela elevação moral e pela melhorIa das comlicões
de vida dos trabalhadores do Brasil. Entenderam. então que
eu õeviaser membro destacado das organizacões sindicais
do Estado, sendo eu hoje presidente dessa ....ederação. .
Aí. então em Fevereiro de 33. foi aventada a idéJa da
funda«:ão do Partido Proletário e os diri~entes da Federação Proletária do Estado do Rio de Janeirõ e dos Sindicatós
l('mbraram-se de meu nome para figurar na comis5ão executiva dêsse PartIdo. Fundado ~ste e reg!strado nl) Tribunal
Regional Eleitoral. organizou-se a chapa. na qual não ingressei, porqu~ estava em IÚllperuna cumprind\) o meu dever
de propaganda eleitoraÇlevantando e despertando a conciência dos trabalhadores dali.
Fomos ás urnas e não logramos fazer um Deputado.
O SR.. EoMAR CARVALHO - Então o Pa:1.ido não logrou
fazer um Deputado?
Essa explica:;ão de V. Ex. é bem significativa.
O SR. ACTR MEDEIROS - Nessa o~asião surgiu o d~
creto de rep~esentação das classes.
O 8ft. SOARES FILHO - Aliás, o ;pleito do Est3ido do Rio
demonstra <I11e, se as correntes .proletárias que concorreram
á.~ urnas tivessem um programa comum e trabalhassem reunidas e com antecedência, teriam eleito t~s depUtado!.
() SR. ACIR MEnEIROS - O aparte do Hustre iloputncio me força a descer a consideração de outra ord9m. o que
não desejava fazer. Não quero ferir susc~tibilida:des de quem
quer que seja ou que houve boa ou má intenção. dêste ou
daquele. Mas o ilustre constituinte não ignora que o Pa't'tído
Proletário não ;p6de concorrer ás urnas como devia porquê
n Tribunal R.egional custou muito a conceder o re;istro. com'J era devido
O SR. SOARES FILHO - V. Ex. aí não tem razão ~g·uma.
A falta de registro do Partido não atrazaria absolutamente
O~ trabalhos eleitorais.
O SR. ACliP. MEDEliROO - Como poderíamos concorrer
á,;. urnas sem o registro do Partido pelo Tribunal Regional?
O SR. SOARES FILHO - O registro do Partido serve principalmente para registro do~ eandidato!
O SR. AcfR MEDEmOS - E. consequêntemente, palfl sua
el~ieão.
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FILHO - Cmco dIas antes do pleito.
O SR. ACIR MEDEIROS - Cinco dias antes. O Estado
do Rio é imensamente grande para que, cinco dias após o
registro, pudéssemos concorrer ás urnas, elaborar cédulas; e
V. Ex:. sabe que não temos dinheiro, fazemos a eleição sem
l'ecnrsos, tão somente com a nossa bOa vontade e o nosso
esforço.
O Sn. SOARES FILHO - V. Ex., ante palavras minhas,
que são de um indivíduo que conhece perfeitamente o pleito
e quer mostrar uma clareira, uma senãa pela qual VV. EEx,
se possam fa:ter representar com eficiência, está me contraditando com veemência que não compreendo.
Ex.

SOARES

O SR. ACíR

~IEDEIROS

-

Não estou contraditando Vossa

O SR. SOARES FILHO - Sou contra a representação de
classes pela forma por que está estabelecida nesta Assembléia.
Essa representação. no Estado do Rio, ter-se-ia feite.
valer pelo próprio sufrágio universal, se porventura houvesse a união das correntes proletárias fluminenses.
O SIlo A"CíR MEDEIROS - V. Ex. não pode dizer que
não existe essa união, tanto que deia acabamos de dar uma
demonstração cabal com a greve da Cantareira.
O SR. SOARES FILHO - Houve várias chapas de matizes
proletários, no Estado do Rio.
O SR. ACtR MEDEIROS - Não, senhor; V. Ex. não tem
conhecimento disso. Não é operário e, portanto, não pode
entrar em questões dessa ordem.
O SR~ SOARES FILHO - Posso; tenho todos os mapas
da eleição.
O SR. ACíR MEDEIROS - V. Ex., por certo, quer se
referir ao Partido Camponez.
O SR. SOARES FILHO - Além do partido a que V. Ex:.
se refere houve outro em Petrópolis, outro em Magé :e
mais o Partido Democrático Social fundado em Pádua e Itaperuna, todos com candidatos diferentes.
O SR. ACIR MEDEIROS - V. Ex:. sabe que o Estado do
Rio conta com mais de onze partidos, entre os quais o Partida
Camponez.
O ~R. SOAR.ES FILHo) - Ainda êsse, de que me tinha
esquecido.
O SR. ACIR MEDEIROS - V. Ex:. força-me a dizer
o que eu não queria. O nosso partido é eminente socialista,.
ao passo que o Partido Operário Camponez é um partido
comunista, que se organizou com êsse nome por lhe ter
o Tribunal Regional negado o registro, visto ser comunista.
Daí existirem pequenas divergências entre o partido proletário e o comunista. Eis o esclarecimento que devia trazer a
esta Casa. Não é verdade o que estou afirmando?
O SR. PRADO KELLY - É exato.
O SR. ACIR MEDEIROS - A Federação Proletária d~
Estado do Rio, como ia narrando, resolveu, portanto, fazerme candidato a Deputado de classe. Eu não tinha conhecimento desse fato,·· porquê cheguei ao Rio no dia 18 de JulhO'
VOLU,l\fE VII
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e a convenção da Federação se realizou na noite dêsse mesmo dia, sendo eu eleito, por unanimidade, para candidato dos
sindicatos do Eslado a Deputado classista. Daí a razão por
que vim á tribuna ler o manifesto do Partido Proletário.
Usando, assim, das atribuições que me conferiu a lei que
criou a representação de classes e deu a essa representação
os mesmos poderes e direitos que ortougou aos Deputados
políticos, podcI'ei aqui ventilar todas as questões que interessarem aos trabalhadores do Brasil, e, muito particularmente aos do Estado do Rio.
O SR. SOARES FILHO - O meu ponto de vista é que não
há no Esudo do Rio uzp partido proletário fluminens~. É
o que eu quero dizer e mais que êsse partido preci":'a ser
organizado. lXão houve no Estado uma organizacão de partido
obreiro, abrangendo as várias zonas de concentracão operária.
Surgiram, em cada zona, agremiações regionais; algumas,
até aliadas a partidos burguezes, serviram-se do nome de indivíduos realmente operários para obter, de acÔrdo com o
Código, a votação para esses nomes e conseguir assim com a
legenda partidária, o quociente partidário para a eleição de
candidatos inteiramente em desacõrdo com as. idéias operá-:rias. Conheço perfeitamente o problema da representação e
organização do operariado no meu ·Estado. C!)nher;o-o - permita V. Ex. - não digo mais que V. Ex., mas, pelo menos,
tanto como V. Ex.
.
O SR. ACIR MEDEIROS - Não contesto a afirmação do
ilustre colega. Há duas ou três correntes, mas o Partido Proletário deu ótima demonstração nas úrnas e V. Ex. bem
sabe...
O SR. PRESIDENTE - Atenção! A discussão não pode
ser por diálogos.
O SR. ACIR MEDEIROS - Sr. Presidente, estou sendo
aparteado - V. Ex. está vendo. Devo responder aos apartes que me dão, pela atenção que me merecem os apartcantes.
Estou falando em explicação pessonl; aparteado, respondo.
O ilustre Deputado deve saber que existem dois particios: o Pa["tido Proletário-do Estado do Rio, que logrou ;mil
e tantos votos nas urnas, e o Partido Operário e Camponês,
que conseguiu, parece-me, apenas quatrocentos e poucos votos. Só ésses; e mais nenhum outro.
Agora, o Partido Proletário do Estado do Rio não consegiu fazer mais eleitores por falta de-dinheiro e também em
virtude de sua organização tardia. Foi fundado em fevereiro; as eleições se realizariam em maio; não teve tempo suficiente de se preparar e fazer propaganda eleitoral.
Ficou, porém, lançando o Partido e aí está o seu programa; concorreram ás urnas com absoluta coesão e com a
segurança de que defenderão por êsse meio as prerrogativas
do proletariado fluminense. Estou c(lrto de que é esta a convicção de todes os trabalhadores do Estado do Rio.
Isso de dizer que o proletariado de minha terra está separado, não se justifica. O que existe é dissidência de ideologia: há os comunistas, de um lado, que querem plasmar
da Rússia o regime soviético; e há os socialistas, que quere~ um plano compleJamente diferente. É questão de ide 0lagIa.
O SR. EOMAR CARVALHO - V. Ex. de que lado está?
O SR. ACIR MEDEIROS - Acabo de lêr o programa e
V. Ex. ainda pergunta de que iado estou?!
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O SR. EDMAR CARVALO - Insisto na per:gunta: de qUE;
lado está V. Ex. contra ou favor dos comunIstas.
O SR. ACIR MEDEIROS - Isso é questão de fôro intimo.
O SR. EDMAR CARVALHO - Então, V. Ex. é inco~ente.
Há bem poucos dias, quando estaya um o~ador na tI'lb.una,
V. Ex. declarou que era comuDlst~, e tmha pr~er n.lss~;
ontem, em discurso, afirmou que nao o era. É mcoercnCla
que não posso compreender.
O SR. ACIR :MEDEIROS - Se defender todos os princípios que abracei é ser comunista, so.u comuni~ta.
.
Agora devo advertir a V. Ex.: Já declareI da trlbuna
que não c~nheço nem uma obra comunista... e que não me
diminuem com ás constantes acusações de ser adeptu dessa
ideologia.
O SR. EOMAR CARVALHO - V. Ex. defenda os operários
com dignidade c não os explore, como tem feito. V. Ex. sabe
que conheço, no Ministério do Trabalho, o resultado de um
certo inquérito.
O :sR. ACIR MEDEIROS - Qual inquérito?
O SR. EOMAR CARVALHO - O de Itaperuna.
O SR. ACIR MEDEIROS - V. Ex. não pode conhE:cer
nada de mais.
O SR. EDMAR CARVALHO - V. Ex. revolucionou Itaperuna.
O SR. ACIR MEDEIROS - Com muita honrn. e dignidade. Tive a hombridade de enfrentar á fúria burguesa e levantar a conciência do proletariado itaperunense. Isso não
me desdoura, só me pode dignificar 1105 meios proletários, porquê tenho atitudes claras e definidas.
Não vivo, como V. Ex., mancomunado com a burguesia,
explorando - V. Ex., sim - o operariado.
O SR. PRESlDENTE (faze1Ulo soar os timpanos) - Peço a
atenção dos nobres Deputados. A discussão não pode, absolutamente, ser pessoal.
O SR. ACIR MEDEIROS - O inquérito de Haperunn foi
fruto de um abaixo assinado dos fazendeiros, encnbel;,ado
pelo prefeito Sobral Pinto, dizendo ser eu um explorMol' da
boa fé e ignorancia do proletariado itaperunenso; quo eu nüo
era operário e que eslava ali implantando a desordem c a
desorganização nos meios proletários, mas o Intc:-ventor no
Estado do Rio, o Sr. comandante Ari Parreiras, mandou o
Sr. Getúlio de Azevedo, segundo delegado au."Ciliar, constatar o
fato e posteriormente, fez o mesmo o SI'. Gusmão Júnior,
1o delegado au."Ciliar. Essas autoridades verificaram Due só
a má fé e a maldade poderiam juslificar o abaixo assinado
dirigidO ao Sr. Ministro do Trabalho. E tanto não era verdadeira a afirmativa contida nêsse abaixo assinado ao Ministro do Trabalho que quando de visita de S. Ex. a Campos
na manifestação promovida pelo operariado campIsta, em
resposta á minha saudação. S. Ex. declarou que apesar das
perseguÍl;ões e das infámias que me eram assacadas injustamente fazia justiça, e reconhecia como reconheceu o Sindicato
dos Trabalhadores de Itaperuna, de que eu era Presidente.
Podem existir imfámias e perseguições. É preciso, porém, saber de onde elas partem, e se é verdade o que se alega.
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Não nego a veracidade da existência dessas acusações.
Contesto, entretanto, que sejam verdadeiras. E desafio a
quem quer que seja que prove o contrário.
O SR. EOMAR CARVALHO - É só fazer um passeio a
Itapp.runa.
O SR. ACIR MEDEIROS - V. Ex. poderá ir lá. Para
isso mesmo foi convidado e se recusou.
O SR. EOMAR CARVALHO - V. Ex. preparou um comício. Não fui e dei graças a Deus.
O SR. ACrR MEDEIROS - Não preciso preparar comícios em Itaperuna. V. Ex. está enganado.
Não se assuste V. Ex. Essa atitude de V. Ex. é por
saber que quando há notícia de minha chegada, os fazendeiros se armam para impedirem que eu lá desembarque.
O SR. SOARES FILHO - Aquí se fala tanto em ltaperona COJIlO se lá palpitasse uma vida proletária intensa.
São operários de· fazendas esparsas numa vastidão de território. A vida operária vibra com muito mais intensidade
em outros municípios do Estado. Essas vozes, entretanto,
não se fizeram ainda ouvir na palavra dos representantes
operários na defesa de seus interesses e aspirações.
O SR. ACm MEDEIROS - Isso somente no pensar
de V. Ex.
Devo advertir a Assembléia, com sinceridade, que êsse
caso aberra. dos princípios de humanidade.
Perseguido tenazmente pelos senhores indinheirados,
resisto com dignidade e honra, enfrentando todos os ataques.
E está constatada a afirmação clara de que as acusaÇÕes não procedem, porquê, do contrário, O Ministério do
Trabalho não permitiria que eu aqui estivesse, nem o comandante Ari Parreiras, Interventor no Estado do Rio, dfgno
entre os mais dignos, consentiria no embuste de eu vir representar nesta Assembléia . o proletariado fluminense. O
ilustre Deputado comete uma injustiça, insinuando serem
o Ministro do Trabalho trapaceiro e o Comandante Arf Parreiras prevaricador, dada a minha presença aqui. SS. EEx.,
entretanto, verificaram não serem verdadeiras as acusações
que me foram feitas pelos fazendeiros de Itaperuna, tanto
assim que o próprio Interventor do Estado demitiu um prefeito, por ficar provada a perseguição que me movia.
Dada a explicação a êsse fato, a que infelizmente fui
chamado, afirmo, Sr. Presidente, sem medo de contestação
que aquí estou, não porquê pedisse, não porquê quisesse
não porquê mendigasse votos, mas exclusivamente devido á
vontade dos trabalhadores do Estado do Río de Janeiro. E
se alguém quiser· esmiuçar, pode fazê-lo. Repto a quem
quer que seja que venha. contesta.r o que afirmo. Mas não
no terreno das acusações falsas, das acusações de ordem
pessoal, •querendo subverter a verdade dos fatos, querendo
anular umaacão dígna em defesa dos princípios esposados
pelos trabalhadores do Brasil. Isso não é honesto, não é lícito; é estar contra as normas da solidariedade humana,
contra as principiosãa proletariedade "brasileira.
Aquí estou e aquI estarei enquanto o proletariado flu";
minense o quiser. Na hOra. em que não estiver correspondendo á sua espectativa, terei a dignidade, a hombridade de
renunciar o mandato . (Mttito bem; muito bem.T

-469-

Durante o discurso do Sr. Acir Medeiros, o
Sr. Pacheco de Oliveira, 10 Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência. que é ocupada
pelo Sr. Cristóvão Barcelos, 20 Vice-Presidente
e novamente pelo Sr. Pacheco de Oliveira, 1°
Vice-Presidente.

8

o Sr. Presidente - Tem a palavra, para explicação
pssoal o Sr. Rui Santiago.
O Sr. Rui Santiago (Pt;l.ra explicação pessoal) - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, todas as vezes que tenho ocasião de me referir a individualidades, dentro desta Assembléia. o tenho feito, sempre, em caráter de defesa. Jamais
o fiz acusando. Hoje, ainda é em defesa que venho a esta
tribuna - defesa de minha própria pessõa.
"O Globo" de ontem publica uma nota do Sr. Ministro
da Viação, na qual procura justificar sua atuação em face
de uma contenda com o jornal "Diário da Noite" e seus diretores. A tese ali defendida - no meu vêr errada. porquê
cria o arbítrio -em nada me interessa. Quero, apenas,
fazer uma ressalva, quanto á referência feita â minha pessõa. ressalva mais em atenção aos dignos colegas e á Assembléia Nacional Constituinte.
Diz o final da nota:
"Repercutem, ainda, as diatribes que, há menos
de um ano, foram movidas contra o Sr. José Américo por dois inimigos que se utilizaram das colunas
da "A Pátria", com as mais violentas explosões de
ódio pessoal, sem que tivesse sido feito nenhum apêlo ao departamento de publicidade, para encerrar o
incidente.
O Sr. José Américo pensa dar, assim, um exemplo do seu sentimento de sacrifício público, expondose, impunemente, a retaliações que não toleraria,
se não estivesse investido de responsabilidades oficiais.
As autoridades procuram, porém, agir, por conta
própria, para que eSSa crítica seja vasada num comedimento do linguagem que ponha a salvo o próprio decOro do govêrno".
Os inimigos aquí referidos são o humilde orador e o
SI'. coronel do Exército Ávila Lins.
Quero, preliminarmente, frizar que até o momento desta
polêmica, mantive amizade cordial com o Sr. José Américo. Depois disso foi que nos tornámos inimigos.
Quanto ás ditas "expressões violentas de odio pessoal",
nada mais fOra do que o reflexo das próprias atitudes de
S. Ex., em artigos iniciados por êle próprio, com acusações á minha administração na Estrada de Ferro Central do
Brasil. Já que S. Ex. diz que nunca pediu ao Departamento de Publicidade que censurasse seus atos, devo declarar,
aliás, muito a contragosto, porquê prefiro guardar essas
passagens em segredo, que· fui violentamente acusado na
minha dignidade pessoal de homem honrado e digno, tão
honrado e tão digno quanto S. Ex.
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Deve dizer que encontrei as maiores dificuldades, perante a Polícia, para que pudesse publicar a minha defesa.
O SR. IRENftO JOFFILY - E essas dificuldades foram
opostas pelo Ministro José Américo?
O SR. RUI SANTfÁGO - Não tenho argumentos nem
dados para prestar esta informação a V. Ex.•
O SR.. fuENftO JOFFILY - Sendo assim, a declaração do
"O Globo" está de acôrdo com a verdade.
O SR. RUI SANTIÁGO - Tenho a coragem de s6 fazer
acusações com documentos na mão, para serem· irrefutáveis, como sempre o tenho feito, especialmente. quando sou
arrastado a contendas pessoais, e por isso estou expondo
os fatos sem acusar à quem quer que seja.
Encontrei, dizia eu, uma dificuldade extraordinária e
o Sr. Chefe de Polícia •••
O SIl. IRENW JOFFILY - Permite-me um aparte, sem
tolher a V. Ex.?
O SR. RUI SANTIÁGO - Com muita satisfação.
O SR. IRENto JOFFILY - V. Ex. disse ter "O Globo" declarado que o Sr. Ministro José Américo não solicitara a
censura contra a crítica de seus atos. V. Ex. neste ponto,
toma a palavra sôbre o assunto, e diz somente que encontrou
dificuldades. Pergunto: Foi o Ministro José Américo quem
as opOs?
O SR. RUI SANTIÁGO - Compreendo o alcance do aparte do nobre Deputado.
O SR. lRENtO J'OFFILY -Era o que desejava saber porque
a conclusão não estária de acõrdo com a premissa.
O SR. RUI SANTIAGO"'::'" V. Eu. não me deixou concluir O sentido de minhas palavras. Se tivesse paciência de
esperar um pouco, veria o alcance desse inicio de argumentação. Espere V. Exa ..e verá.
O SR. lRENtO J OFFILY - Eu queria uma explicação s6mente sôbreêsse ponto das dificuldades que V. Ex. teve.
.
Pedi licença ao nobre orador...
O SR. RUI SANTIAGO - E tenho muita satisfação nos
aI/artes de V. Exa.
O SR. IRENto JOFFILY - ... para aparteá-Io, até sem
querer cortar o fio da argumentação. Se V. Exa. permite o
aparte, vê bem que não posso ser acusado.
O SR. RUI SANTIAGO - V. Exa. verá o resto de minha argumentação e terá satisfeito o seu dp,sejo.
Só convenci o Sr. Chehfe de Policia de que devia publicar minha defesa, pelas razões que paSSOR expor. Primeiro: as instruções fornecidas pela Policia para a censura
dizem que são express&.mente proibidos os ataques pessoais
em linguagem violenta; mas não especificam, não dão privilegio para este ou para aquele poder dizer o que quér. Foi
o que aconteceu. O Sr. Ministro José Amerieo fez uma
acusação violentissima, em linguagem descabida, onde os termos mais delicados eram: "fantoche",. "explorador", "usurpador", "penetra", etc. Eram os vocabulos mais amaveis que
ali existiam.
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Expliquei ao Chefe de Policia que me achava no direito de responder, auando não fosse á altura dessa linguagem, pelo menos com uma certa vivacidade.
O SR. IRENto JOFFILY - Foi o Ministro José Americo
quem iniciou o ataque?
O SR. RUI SANTIAGO - Foi. Neste ponto afirmo a
V. Exa. que foi.
O SR. II\ENJl:o JOFFILY "'- É de admirar que S. Exa. tenha com~çado logo assim, atacando sem nenhuma preliminar
que o justificasse. Não estou bem a par dessa contenda,
mas estranho que S. Exa. tenha sido o iniciador.
O SR. RUI SANTIAGO - O nobre colega terá o prazer
de abrir o "Diario da Assembléia" e lá verá o inicio e, até, o
final da contenda. Aliás, digo que jamais iniciarei uma
contenda pessoal com quem quer. que seja, porque essas
questões pessoais, individuais, não interessam ao público, e
muito menos á obra que nós outros, revolucionarIos, nos
propusemos levar avante.
Posta a questão nestes termos, perante o SI'. Chefe de
Policia, e noutros mais altivos, que aqui me eximo de dizer,
visto não interessar, tive a licença c, então, publiquei a defesa, que farei constar do meu discurso.
Quero esclarecer algumas passagens da nota do Sr. Ministro.
O SR. ACUI\IO TORRES - Mas é na· nota do Sr. Ministro que vêm essas palavras: "penetra", "fantoche", etc?
O SR. RUI SANTIAGO - É nos meus artigos, que foram censuradcs. Os de S. Ex., entretanto, devem ser publicados.
O SR. IRENto JOFFILY -Então, V. Ex. quer fazer constar tudo isso do "Diario da Assembléia"?
O SR. RUI SANTIAGO -Quero, ~penas, ressalvar aquilo
que me diz respeito, pois seria incapaz de vir á tribuna senão
em defeza propria.
Sinceramente, não sei porquê o Sr. Ministro, numa
contenda com o "Diario da Noite", procurou envolver o meu
nome, passado um ano do occorrido.
Em sua nota, o Sr. Ministro José Americo diz que se
expôs, impunemente, a retaliação que não toleraria se não
estivesse investido de responsabilidade oficial". Devo declarar que não merecia punicão pelo que disse, porquanto
exerci apenas um direito de resposta e de defeza. Foi a atitude que adotei; não ataquei S. Ex.
Cumpre-me também esclarecer que, quando resolvi atacá-lo, para o que dispunha de farta documentação, foram
amigos do Sr. José Américo que me solicitaram, na pessoa
do meu digno amigo Sr. Osvaldo Aranha, não o fizesse, porquê .o incidente estava repercutindo mal nos meios revolucionários.
O SR. ACÚRCIO TÔRREs- V. Ex. possue documentos
dessa ordem contra o Sr. Ministro da Viação?
O SR. RUI SANTIAGO - V. Ex. pode esperar, que terei oportunidade, no momento da apuração dos atos do Govêrno Provisório, de exibir documentos e algarismos quanto
á administração do SI' . José Américo.
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O SR. ACÚRClO TÔanES - ~sses algárismos, êsses números,essas notas que V. Ex. pretende trazer ao conhecimento da Assembléia, quando tivermos de examinar os atos
do Govêrno Provisório, mo redundam em acusação ao senhor Ministro José Amerícõ?
O SR. RUI SANTIAGO - Não, em absoluto. Não posso,
por ora, descer a detalhes. O nobre colega bem sabe o que
são essas questões administrativas. Há uma série de escalões; e não sei se, afinal, rebentará a corda, como costuma
acontecer, de lado mais fraco ... (Riso).
Disponho, realmente, de dOlJumentos sôbre a administração do Sr. José Américo, assim como de elementos que constam da minha defesa, a qual, por longa, os jornais, devido á
falta de espaço, não pudera.!!! publicar, obrigando-me a aguardar- ocasião mais oportuna.
O SR. LuIZ SUCUPIRA - V. Ex. há pouco disse que 05
algariE'mos não ferem o Sr. Ministro José Américo. Assim,
fico em dúvida.
O SR. RUI SANTfAGO - Não contra a pessoa, mas contra a administração de S. Ex. ~ste, porém, não é o instante
de apurarmos a responsabilidade da administração. Peco aos
dignos colegas não me levem para êsse terreno.
O SR. LUIZ SucUPIRA - Nem sempre se pode separar a
pessoa do administrador.
O SR. RUI SANTIAGO - Não sei se o nobre colega já foi
administrador; mas, corno disse, a administração tem .uma
série de escalões.
O SR. ACÚRCIO TÔIUtES - Com os algárismos a que
alude, V. Ex. vai calcar alguma acusação séria, não contra o
Sr. Ministro José Américo, mas contra qualquer auxiliar da
administração revolucionária no Ministério da Viação?
O SR. RUI SANTIAGO - Perfeitamente; os dados que
tenho demonstram que certas afirmativas, certos números,
certas cifras não estão exprimindo a realidade dos fatos.
O SR. IREN~O JO~'FILY - Isto é mais grave.
O SR. LUIZ SUCUPIRA - É para admirar: o Sr. José
Américo prima pela clareza em suas notas.
O SR. IRENtO JOFFILY - Estou numa verdadeira confusão ...
O SR. RUI SANTIAGO. -Os colegas que quisérem de
futuro ap~rar o. responsável ou responsáveis, poderão fazê-lo em mquérIto regular. Apenas darei os documentos
'
deles assumindo inteira responsabilidade.
O SR. ACÚRCIO TôRRES - Vamos reportar-nos ás palavras primeiras do orador. Declarou S. Ex. que, oportunamente, terá acusações a fazer ao Sr. Ministro da Viação,
com algarismos, números, dados. Pergunto, para meu esclarecimento: os números, dados, algarismos concluem por alguma acusação séria ao S.r. Ministro da Viação, ou a qualquer de seus auxiliares?
O SR. RUI SANTIAGO - Perfeitamente.
O SR. ACÚRCIO TÔRREs - Não quero, em todo o caso,
forçar V. Ex. a esclarecer.
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O SR. RUI SANTIAGO - Vou, em momento oportuno,
expôr e provar que a administração do atual Ministro da
Viação tem cometido êrros. Agora não posso dizer qual o
responsável. Não queiram os nobres colegas levar-me para
um terreno em que não disponho de elementos para dizer
quem é o responsável.
O SR. !RENtO JOFFJLY - Ah. V. Ex. confessa que não
tem elementos? Não sei coroo, nessas condições, se possa
acu~ar alguém.
O SR. VELOSO BORGES - Não é possivel continuarmos
a ignorar o valor das cifras e dos dados.
O SR. ACÚRCJO TÔRRES - As ·cifras que trouxeram aqui,
afirmou o nobre orador, não são verdadeiras. Digo eu: nada
há mais grave do que um Ministro de Estado vir falar á Nação, exibindo dados inexatos. Devo declarar que não sou
amigo do Sr. José Américo; mal o conheço de vista. Ainda
não verifiquei a exatidão dos dados que S. Ex. trouxe á Assembléia, mas se, am.... h~ entender que tais dados não ~x
primem a verdade, serei o primeiro a declarar i:;so á Casa,
como também confirmarei os referidos dados se. porv~ntura,
forem exatos. Estou estudando, por ora, os assuntos referentes o Ministério da Viação, baseado nos elementos que o
Sr. José Américo para aqui trouxe. Diz V. Ex. que tem uma
acusação a levantar. Qual é ? Eis o que desejo saber.
O SR. !RENtO JOFFJLY - O nobre orador já declarou que
não tem elementos nem dados. Estamos cada vez mais nas
trevas.
O SR. VELOSO BORGES - Temos muito prazer em ouvir
o ilustre representante do Distrito Federal, mas estimaríamos que nos esclarecesse desde logo sObre a parte referente
ao Ministro da Viação, parte incontestavelmente grave.
O SR. mENto JOFFJLY - Para não pairar qualquer interrogação sôbre a bonrada administração do Sr. José Américo.
O SR. RUI SANTIAGO - Irei em momento oportuno ao
encontro dos desejos dos nobres colegas. Não tenho. entretnnto, da mesma f6rma que os colegas que me :!::wnram com
sua atenção, fôrça para inverter os trabalhos da Assembléia,
julgando desde já os atos. do Govêrno. .
O SR. IRENto JOFFILY - Não será demais que o exijamos.
É preferível que a acusação venha, logo, formal e completa,
a vêrrnos pairar uma interrogação sÔbre uma administra(;ão
digna.
O SR. RUI SANTLI\.GO-VV. EEx. permitam-me continuar
com a palavra.
O SR. AC'G"RCIo TÔRRES - Estou ouvindc V. Ex. com
toda atenção; apenas queria que me informasse: são ou não
são exatos os dados?
O SR. RUI SANTIAGO - Já agora desejo frizar bem
perante a Assembléia que, a parte da nota em que o Sr.
Ministro diz que Se expôs impunemente a retaliacões", não
é a expressão da verdade, mesmo porquê, se bouve crime,
êle podia imediatamente constituir advogado e levar o caso
aos tribunais.
O SR. IRENÊO JOFFILY - S. Ex. não diz aí, quem é o
criminoso ...

-
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O SR. RUI SANTIAGO - Posso, entretanto, assegurar
aos nobres colegas que, se tal se désse, não seria eu o
condenado.
Declarei que estava na defesa c que, quando ia passar
para o ataquc, exibindo também meus algarismos, meus argumentos, assim como as testf.munhas, fui solicitado no sentido de não continuar, por uma questão de ordem pública, e
acedI.
O SR. IRENJ1:0 JOFFILY - V. Ex. admite que o senhor
Ministro da Viação tenha tido conhecimento do fato ou tenha
anuído a essa interferenciade amigos comuns?
O SR. RUI SANTIAGO - Em absoluto. Sou incapaz de
atribuir a quem quer que seja tal atitude, por simples suposição. Não faria essa injustiça a nenhum dos brasileiros.
Sr. Presidente, q!.lero salientar, mais uma vez, que estive
sempre exercendo o direito de resposta e defesa; jamais
acusei.
O SR. VELO 50 BORGES - Aliás,nêsse particular, parece
que o Sr. Ministro da Viação não fez refêrencia ao nome
do nobre orador, nem a nenhum outro: aludiu vagamente a
inimigos, que naturalmente os terá.
O SR. RUI SANTIAGO - Sr. Presidente, quis apenas
trazer á Assembléia o meu depoimento quanto ás acusações
que me são levantadas na nõta a que aludI, e, afim de satisfazer oS dignos colegas, farei constar de- mee. dISCursO os
artigos que escrevi em minha defesa. (Muito bem. '11i.uttl) bem.

O 07'odor é cumprimentado).

O documento a que se refere o orador será pubilcado
depois.
Durante o discurso do Sr. Rui Santiago, o
Sr. Pachec6 de Oliveira, 1° Vice-Presidente, deixa
a cadeira· da Presidência, (fole é ocupada pelo senhor Fernandes Távora, 20 Secretario.
O Sr. Presidente - Não -havendo mais oradores, VOll levantar a Sessão, designando para amanhã a mesma
ORDEM DO DIA

Trabalho de Comil'lsáo.
Levanta-se a Sessão, ás 17 horas e 33 ;ninutos:

69' Sessão, em 7 de Fevereiro de 1934
Presidência dos Srs. Pacheco de Oliveira, to Vice-Presidente
e Cristóvão Barcelos, 20 Vice-Presidente

1
Ás

14 horas, comparecem os Srs.:

Pacheco de Oliveira, Cristóvão Barcelos, Tomaz Lôbo,
Fernandes Távora, Clementino Lisboa, Valdemar Mota, Godofredo Menezes, Luiz Tirelli, Alfredo da Mata, Abel Chermont, Moura Carvalho, Magalhães de Almeida, Costa Fernandes, Godofredo Viana, Luiz Sucupira, Pontes Vieira, Xavier de Oliveira, Ferreira de Sousa, Irenêo Joffily, João Alberto, Agamenon de Magalhães, Arruda Camara, Arnaldo Bastos, Simões Barbosa, Góis Monteiro, Valente de Lima, Izidro Vasconcelos, Sampaio Costa, Guedes Nogueira, Rodrigues Dória, J. J. Seabra, Marques dos Reis, Artur Neiva,
Alfredo Mascarenhas, Homero Pires, Aloísio Filho. Francisco
Rocha, Arnold Silva, Jones Rocha, Hendique Dodsworth,
Sampaio Correia, Leitão da Cunha, Olegário Mariano, Acúrcio Tôrres, Fernando Magalhúes, Buarque Nazareth, Lemgruber Filho,. Ribeiro Junqueira, Mata Machado, Delfim
Moreira, Odilon Braga. Vieira Marques, Clemente Medrado,
Raul Sá, João Beraldo, Furtado de Menezes, Cristiano Machado, Campos do Amaral, Alcantara Machado, Teotônio
Monteiro de Barros, José Carlos, Morais Andrade, Mário
Whatelly, José Ulpiano, Abreu Sodré, Lacerda Werneck, Generoso Ponce, Francisco Vilanova, Carlos Maximiliano, Anc~
. Dias, Frederico Wolfenbutell, Demétrio Xavier, Ascanio
Tubino, Pedro Vergara, Fanfa Riba~, Raul Bittencourt, Cunha
Vasconcelos, Ferreira Neto, Gilbert Gabeira, Antônio Rodrigues, Francisco Moura, Antônio Penafort, Sebastião de Oliveira, João Vitáca, Alberto Surek, Edwaldo Possolo, Guilherme Plastel', Edmar Carvalho, Rocha Faria, Pinheiro
Lima, Leví Carneiro, Morais Paiva. (93.)
O Sr. Presidente - A lista de presença acusa o comparecimento de 93 Srs. Deputados.
Está aberta a Sessão.
O Sr. Godo~edo Menezes (servindo de 2° secretário) proceda á leitura do Acta da Sessão antecedente, a qual é post.a
em discussão.
O Sr. Irenêo Joffily - Peço a palavra..
O Sr. Presidente Deputado.

Tem a palavra, sôbre a Ata, o nobre

-476 -

O Sr. Irenêo Joffi1y (Sôbre a Ata) - Sr. Presidente,
hontem, no discurso aqui proferido pelo nobre Deputado ·Sr.
Ruy Santiago, tive de dar alguns apartes que, talvez pelo
cruzamento de outros, não puderam ser ouvidos com nitidez.
Assim, quando o represenlant~ do Distrito Federal atrIbuiu dois inimigos ao Sr. Ministro da Viação, 'declarei que
S. Ex., Sr. José Américo, tinha certamente mais de dois
inimigos, pois muitos são êles, por terem seus interesses
contrariados.
Quando. adiante, se referiu á publicação de sua defesa e que depois deixara a discussão a 'Pedido de amigos,
disse eu que isso servia para demonstrar não ter havido
censura da parte do Sr. Ministro, nem dificuldades para di~
vulgação da defesa.
Tratando da parte atinente a dados e cifras, tive ensejo
de frisar que o Ministro da Viação, muito escrupuloso em
tudo. quanto se relaciona com a sua pasta, o era mais ainda
quando se tratava de cifras.
Para corroboraI' o meu aparte, vou ler o repto que
S. Ex:. faz hoje na primeiI'a edição de O G!obo - talvez
publicado em outros jornais que ainda não li - e está assim redigido:
"NA ARENA! -

Sr. José Américo atira a lu-

va do desafÍ() a outro Deputado -

E lhe escancara

todas a., portas do seu Ministério para as devassa&
que entender.
O ministro José Américo enviou, hoje, ao ca··
pitão Ruy Santiago, representante do Districto Federal
na Assembléia Constituinte, o seguinte telegrama ~
"Eu ~eI'ia indigno de permanecer no alto põstú
que a RevolulJão me oonfiou, se deixasse continuar
suspensa, por mais tempo, partisse de quem partis~,
a ameaç.'l que me fez, ontem, como representante da
Nação, de, oportp.namente, apresentar dados e documentos contra minha administração.
Venho reptá:-Io a formular imediatamente esSl:l
acusação da tribuna da Assembléia Constituinte, para
que eu possa defender-me da mesma tri,buna, perante
o povo brasileiro.
Posso ainda franquear-lhe todas as dependência:;
do Ministério da Viação para as devassas que pretenda mandar fazer na colheita de novos elementos contra minhas responsabilidades públicas."
Aí temos, Sr. Presidente, a confirmação do Ibeu aparte,
dizendo ser o Sr. Ministro da Viação muito zeloso em tudo
quanto se relacione' com a respectiva pasta, e fica lançado
o repto para que, dentro de poucos .dias, scj'am formuladas,
nesta Casa, as acusações ao Ministro José América de Almeida, com os dados e as cifras a que se referiu o nobre
Deputado Sr. Ruy Santiago. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Presidente - As observações de V. Ex., co.tJ.staráo
da Ata.
Em seguida, é aprovada a ALa da Sessão antecedente.

-

o Sr.

Presidente -
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Passa-se á leitura do. E:x:pediente.

O Sr. Valdemar Mota (4 Secretário, servindo de 1
procede á lei tura do seguinte
Q

Q

),

EXPEDI:~NTE

2
Telegrama:
De Campo Maior - Presidente Assembléia Nacional Constuinte - Rio - Peço levar conhecimento urgente augusta
Assembléia, apesar gosar imunidades como suplente Deputado
"Legenda Hugo Napoleão", acabo :;er intimado comparecer
polícia. Saudações. - Dl'. Segefredo Pach~co.
- Inteirada.
O Sr. Presidente O Sr. Presidente -

Está finda a leitura do E:x:pediente.
Devo informar aos S1's. Deputados
que a Mesa recebeu o seguinte telegrama:
"Peço levar conhecimento urgênteaugusta .Assembléia apesar gosar imunidades como suplente Deputado legenda Hugo Napoleão acabo ser. intixr.ado comparecer policia. Saudações.-Dr. Segefredo Pacheco".
Á vista dêsse telegrama e no intuito de poder esclarecer
a Assembléia sObre o assunto de que o mesmo trata, transmiti
ao Sr. capitão Landtí Sales, interventor no Piauí, o seguinte:
despacho:
"Assembléia Nacional Constituinte recebeu seguinte telegrama:
"Peco levar conhecimento. urgênte augusta Assembléia apezar gosar imunidades como suplente Deputado
legenda Hugo Napoleão acabo ser intimado comparecer
polícia. Saudações. - Dl'. Segefredo Pacheco" .
Dando ciência telegram~ acimls t1'allscrfto espere)
Vossência se dignará informar sObre mesmo assunto
inclusive motivos chamado polícia reclamante. Para
poder esta Presidência. mais. proQ.tamente possível esclarecer Assembléia aguardo re~posta urgênte Vossencia. Saudações cordiais. - Pacheco Oliveira, 10 VicePresidente Assemhléia Nacional."

A Presidência está, portanto, á espera de que lhe responda o Sr. Interventor no Piaui, para melhor informação do
assunto, dêlc inteirar a Casa.

3
Vem á Mesa e é lido () seguinte
REQUERIMENTO

N. 8 -

:1934

Fica autorizado o Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte a não convocar sessões no plenário dêsde o dia
:10 a 15 do corrente mês, a menos qu~ haja matéria urgênte
relativa á elaboração constitucional a critério ide S.E:x:.

-
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Sala das Sessões, 3 de Fevereiro l1e 1933. - Edwald
Possolo. - Cesar Tinoco. - lfOTncrn I·Í'I·c.~. - Souto Filho.
- Vasco de Toledo. - NO(Jueira l'cnit/o. - Freire de Andrade. - Costa Fernade,L - Ufir!l' /ltlmo.~. - Luiz Tirelli.
- João Miguel Vitaco.. - Rod1'i(1I/.f!N Moreira. - Líno Machado. - Morais Paiva. - M(l(Jallujf·.~ Ih: Almeida. - José
Borba. - Edmar Carvalho. - Antonio l'ennafort. - Godo{redo Vianna. - AU(Justo de Uma. - Waldemar Reiledal.
- Ascanio Tubino. - SoareN F'llIlo. - Atlalio Sardemberg.
l"a forma do Rf'glrnrnlo,
são e adiauá a volnefio.

~

encerrada a discus-

4

o Sr.

Hugo Napoleão - Peco n palavra.

O Sr. Presidente Deputado.

Tem a palavra, pela ordem, o nobre

O Sr. Hugo Napoleão (Pela ordem) Sr. Presidente,
concio da elevada finalidade que nOIl reune, tomei comigo
mesmo o compromisso de não ocupar esta tribuna senão para
tratar de matéria estritamente consUtucional.
Tão sério e tão longe lenho h!Vndo liste meu compromisso,
que me tenho abstido de vir relntar 11 csta Assembléia a forma irregular e faciosa por quo He vem desenrolando a atuação política da atual intervontol'ln do meu Estado, para s6
fazê-lo pela imprensa, como o tlml10 feito.
Entretanto, Sr. Presidenl.", /lO fltlfr, ontem, desta Casa,
recebi o telegrama de qUI, V. l~x. Jl\ deu conhecimento á Assembléia e cuja leitura peço 1/cl'mlllllllo para repetir. É êle
concebido nestes termos:

"Peço levar conhoclUlllnto urgente augusta Assembléia a pesar gasal' Imunidades como suplente Deputado Hugo Napoleão Q(luho Ilor intimado comparecer
polícia. Saudações. Dr. 81.'oefredo Pacheco."
Sr. Presidente, como vO V. Ex., o assunto envolve matéria constitucional· e atinge, mais do que isso, a própria intangibilidade desta augusta A!I!lombléia.
Isso serve de justificativa á minha presença nesta tribuna.
81'. Presidente, o estabelecimenlo das imunidades parlamentares, das prerrogativas concedidas aos membros do Parlamento, remonta, segundo alguns aulores, como Hallam e
Bladstone, citados pelo 81'. Afl'nnlo de Melo Franco, ao ano
de 860. Segundos outros, como Ansan, citado pelo Sr. Carlos
Maximiliano, remonta a 1603. Daí por diante, depois de estabelecida na Inglaterra, todas UI; outras nações cultas do
mundo consagraram nas suas constituições o princípio das
imunidades parlamentares, ora com maior, ora com menor
dilatação.
O fundamento dêsse institulo do Direito Público repousa,principalmente, na necessidade que há de cercar-se o rep1'esentante do povo de todas as garantias para que possa
exercer o seu mandato livremente, desassombradamente, sem
influência nem pressão do Poder Judiciário ou do Poder
Executivo.

-
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Nos países novos, onde n tendência para o arbitrio ~
constante, como no Brasil, conforme acentuou o referido
Sr. Carlos Maximiliano, essas imunidades gosam de maior
extensão.
Assim é que, em alguns, elas se circunscreveram apenas
ao tempo de duração dos trabalhos legislativos no Brasil, pelo
regime da Constituição de 91, interpretada e confirmada por
arestos do Supremo Tribunal, tinham maior extensão, compreendendo todo o tempo do mandato do Par'lamento. E, por
deliberacão da Camara antiga e do Senado, nem siquer por
ocasião do estado de sitio se suspendiam.
~sse principio de que as imunidades abrangem todo
o
periodo de duracão do mandato foi consagrado pelo nosso Regimento Int.erno em relação aos Deputados Constituinte, no
seu artigo '{6, parágrafo 2°.
(Deixo de lêr o texto referido porquê não tenho em mãos
o Regimento.)
Resta indagar se essa nova criação do Código Eleitoral os suplentes de Deputado estão no tocante ás imunidades, perfeitamente equiparados aos deputados. Nem o Código Eleitoral, nem o nosso Regimento é expresso a respeito.
Entretanto, não encontro razão jurídica de especie alguma
que contrarie a conclusão afirmativa. Basta salientar que o
8upiente recebe o seu diploma, é proclamado eleito. Quando,
todavia, dúvida:; houvesse a respeito, o Tribunal Superior de
Justica Eleitoral, em acórdão recente, que ainda não está publicado, mas cuja redacão se encontra consignada em dois dos
boletins eleitorais, confirma que os suplentes de Deputado
também gozam das imunidades parlamentares.
Passo a lêr o r.esumo da ata da sessão ordinária do Tribunal Superior de Justiça:
"O Sr. José Linhares relata o recurso eleitoral
n. 50, de São Paulo, em que é recorrente Carmelo Salvador Francisco José Segismundo Crispino, e recorridos o Tribunal Regional dêsse Estado e o DI'. José Joaquim Cardoso de Melo Neto, e vota no sentido dé se
aguardar a licença da Assembléia Nacional Constituinte. É adiado o julgamento por ter pedido vista dos
autos o Sr. Afonso Pena Junior".
Na sessão seguinte, de 17 de Outubro, refere a Ata dos
trabalhos da sessão do Superior Tribunal Eleiwral:
"O Sr. Afonso Pena Junior apresenta o Recurso
Eleitoral n. 50, de São Paulo, do qual pedira vista na
sessão anterior, e vota no sentido de que os suplentes
gozam de todas as imunidades conferidas aos deputados, estando assim de acôrdo com o relator. O Tr-ibunal, unanimemente, resolve que o processo de cancelamento da inscrição do DI'. José Joaquim Cardoso
Melo Neto, candidato diplomado como suplente dos
deputados eleitos pela Chapa Única por São Paulo
Unido, deve ser sobreestado até que haja licenca da
Assembléia Nacional Constituinte para o seu prosseguimento. "
Como se vê, portanto, está confirmado pela justica eleitoral o asserto de que os suplentes de deputados gozam também das imunidades parlamentares conferidas aos dep..i.tados
a Assembléia Nacional Constituinte.

-
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Não ignoro, Sr. Presidente, que não há imunidade absolula quanto ao processo. Sei bem que as diligências policiais
e o sumário de culpa se concluem sem prévia licença da Assembléia. Entretanto, o fato de que dá noticia o telegrama,
se não fére, em tese, a imunidade do suplente de deputado
DI'. Sezefredo Pacheco, em todo caso, como sei da forma violenta porquê atual Interventor do meu Estado exerce perseguição política contra seus adversários, especialmente contra o citado DI'. Sezefredo Pacheco, trago o assunto ao conhecimento da augusta Assembléia, para que esta veja a ameaça
que pesa sobre a sua intangibilidade. (Muito bem; muito

°

uem.)

O Sr. Presidente - Devo ainda iriformar, em explicação
á. Assembléia e á vista das observações do nobre Deputado,
que, em face do Regimento, a Presidência não tem atribuição expressa para qualquer providência, em se tratando de
suplente de Deputado. O Regimento é inteiramente omissQ
quanto a êsse ponto. E cumpre salientar que, mesmo a respeito das imunidades dos Deputados, estabelece para êstes
a condição de que se trate de objeto referente á sua conduta
parlamentar, ou que tenha relação com o exercício do mandato legislativo. Todavia, no empenho de deixar patente o
interesse da Mesa em esclarecer o caso e de ver vitoriosa
uma solução que melhor convenha á dignidade da Assembléia, passei ao Sr. Interventor do Piauí, CI telegrama cuja
leitura já procedi. Era o que me cabia, no caso, fazer - e
foi o que fiz.

5
Tem a palavra o Sr. João Vitaca, primeiro orador inscrito, na hora do Expediente •

..

O Sr. Acir Medeiros -

Peço a palavra, pela ordem.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para levantar uma
questão de ordem, o nobre Deputado.
O Sr. Acir Medeiros (Pela ordem) - Sr. Presidente, são
poucas as minhas palavras.
Desejo apenas que a Mesa me informe acerca das providências que há tomado quanto ao cerceamento da minha
liberdade, sábado passado, em Niterói, onde fui coagido em
meu direito de locomoção pelo Sr. Secretário do Interior e
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, vendo, assim, desrespeitadas as minhas imunidades de representante da nação.
Pedi á Mesa, por êsse fato, adotasse as medidas indicadas no
caso, mas ignoro se foi tomado em apreço êsse pedido.
Assim, espero que as providências solicitadas não demorem, afim de que seja imediatamente restabelecido o meu
direito. (Muito bem; muito bem.)
O Sr. Presidente - Não tinha conhecimento de que
o .nobre Deputado houvesse propriamente feito reclamação.
mas á vista das suas palavras de agora, vou t.omar o· seu
pt:otesto no devido apreço e verificar quais as provi{lências
que, porventura, tenham sido tomadas ou as que devam ser
adotadas.
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Dou a palavra ao Sr. Deputado João Vitaca.
O Sr. João Vitaca lê o seguinte discurso: - "Sr. Presidente:
".
Devo, de início, declarar não ser representante dêste ou
daquele Estado ou }legião, ~ sim dos que trabalham ·no
Brasil.
Não venho representar tmicamente os meus companheiros gráficos. Destacado entre os operários do Rio Grande
do Sul para figurar na chapa vitoriosa na eleição de 20 de
julho do ano passado, e eleito pelo voto dos delegados sindicais do prole~riado de toda a Nação, sou representante
legítimo de todos quantos desde os rincões do Rio Grande até
os seringais amazônicos, dêsde os sinistros bervais da Mate Laranjeira até as terras ressequidas do Nordeste, contribuem com o seu suór para a prl)duc;ão, para a riqueza do
nosso País.
Quem diria, Sr. Presidente, que desta tribuna que já
hospedou os maiores talentos e expoentes da erudição brasileira, pudessemos um dia, nós os trabalhadores, erguer a
nossa voz, na sua simplicidade, mas no desejo de bem servir á nossa causa, baseados em sãos princípios de cooperação
eficiente, para que o pais venba a possuir um Estatuto que
atenda realmente ás necessidades, não s6 do momento, mas
áquelas que a Evolução Histórica da Humanidade determinar.
Simples e sincera, a nossa voz será o protesto e o reflexo
do pensamenLo daqueles que construiram Metr6polis, o anhelo
daqueles que, nas cidades e nos campos, de su61' no rosto,
labutam de sol a sol, á espera de uma remuneração que
lbes dê o pão para si e sua família.
O homem assalariado é um escravo das condições que
lbe são impostas pelo regime capitalista.
Trabalhando, êle poderá ter o necessário para a sua
subsistência, desocupado passa, com a sua prole, a sofrer todas as agruras da :Come e da miséria. Moureja dia e noite
e contribue com seu sacrifício para a acumulação de fortunas fabulosas em proveito dn luxo e do goso da minoria
dominante.
Incessantemente, na inquietação, vai-se toda a existencia do proletário, produzindo e embelezando tudo quanto
constitue o engrandecimento, a riqueza, o progresso do pais·.
Enche com o seu sacrifício as arcas dos a.bastados e definha miseravelmente.
Dir-se-ia, Sr. Presidente, que "o fogo das grandes fornalbas que arde incessantemente no bójo das fábricas é um
inferno dantesco a queimar const.antemente a fronte suarenta
dos operários em boloca\lsto, goso e regosijo dos Deuses do
Dinheiro"" .
A situação práticll, hoje, não s6 nos chama a atenção,
mas também á responsabilidade· dos fatos.
Desta tribuna, o nobre Deputado pelo Rio Grande do
.Sul, Sr"· Vitor Russomano, em seu brilhante discurso, pronunciado em :15 de janeiro, afirmava em judicioso conceito:
Nesta situação, o Brasil se encontra diante de trêS fortes
correntes de doutrina. São elas: o anarquismo, o comunismo e o socialismo. Divergem no seu conceito. Umas querem
considerar'e erigir Estado como transmito de todas as ativiVOI.llME VII
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dades humanas; outras, o eliminam por completo; mas todas
as doutrinas concordam num ponto: guerra ao captalismo,
que consideram a escravização do homem pelo homem.
Mais adiante, dizia S. Ex.:
Ao Povo sorri sempre o Sonho da facilidade necessária e
indispensável ás nossas condições humanas.
O Brasil tem, diante de si, três caminhos a palmilhar. :Ê
mister que nos compenetremos bem desta responsabilidade,
porquê aqui estamos jogando com o destino da própria pátria, e a História nos ensina que não é impunemente que se
pode ludibriar um povo.
~ste é o depoimento de um ilustre e acatado membro
da maioria desta casa.
Atentemos, pois, para o magno problema e veremos que
os que têm dinheiro riam-se na fusilaria oficial, que julgam
de guarda, pronta a reprimir a rebelião das massas. E os
trabalhadores, aumentando a fClme dia a dia, unem-se para
a luta.
~ste é o aspecto pelo qual se nos apresenta a questão
social. E não será o carcere, não será a deportação, não será
o arrolhamento de ~onciência que virão trazer a solução satisfatória e precisa.
Os movimentos de reivindicações são quasf sempre olhados com antipatia por parte daqueles que se utilizam das
energias proletárias, mas sintetizam sempre justos protestos
contra a expoliacão da própria vida dos trabalhadores.
Para atenuar a violência e os prejuízos sociais dêsses
antagonismos de classes, produto do capitalismo e por isso
inevitáveis no atual regime, necessário se torna que na Assembléia Nacional se procure equilibrar os interesses em
jogo, assegurando ao proletariado uma representação digna
de seus incontestáveis dir:eitos.
l1:sse é, Sr. Presidente", o imperativo que me traz á tribuna, no desejo de defender a emenda que, subscrita também, por vários dos meus colegas, tive a honra de submeter
a consideração da Assembléia Nacional Constituinte.
Justificando essa emenda, dissemos: .. O sufrágio universal, direto e secreto, representou já para o proletário uma
reivindicação democrática que lhe serviu de base, principalmente, na Europa, para a luta na defesa de seus direitos de
elas~e exPolíada. Hoje, entretanto, com o desenvolvimento
do capitalismo e a consequênte monopolização da Imprensa
e outros meios de propaganda por grandes "Trusts" e empresas capitalistas, o sufrágio universal não passa de simples
panacéia com que se procura iludir o povo, dando-lhe a idéia
de que é êle quem escolhe os seus representantes junto aos
poderes públicos. Na realidade, com o sufrágio universal,
boje o povo não passa de simples instrumento eleitoral de
que se utilizam os magnatas do capitalismo para continuar
desfrutando mais facilmente os .privilégios do Poder.
O Proletariado, pelo fato de ser realmente a classe produtora da atual sociedade, tem incontestável direito a' se
fazer representar nas Assembléias Legislativas e Deliberativas
do País. Como demonstra a experiência do passado, isso não
é possível, sem que essa representação seja assegurada de
modo expresso na Constituição da República.
O sindicato, pelo seu caráter e estrutura, oferece a base
necessária para uma escolha que satisfaça mais diretamente
aos interesses das massas trabalhadores. Nêlo o eleitorado
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sente-se mais identificado com as necessidades coletivas que
cumpre ressalvar e defender nos órgãos deliberativos do
poder público.
Os mandatários alí escolhidos tôm uma noç11.o mais viva
de suas responsabilidades políticas, estando, por conseguinte,
menos sujeitos ao chamado profissionalismo político, ao
subOrno e venaJidade que caracterizam a democrácia burguesa.
É, Sr. Presidente, por todos esses motivos, que reivindicam os representantes, seus signatários, no pleno exercício
de seu mandato político de genuínos e legllimos porIa-vozes
das massas trabalhadoras do país, seja assegurada na futura
Constituição da República a representação da sua classe, na
forma da emenda que submeteram á consideração do plenário.
Sr. Presidente - Parece que ninguem de Ma fé nesta
Assembléia poderá negar a verdade que se afirma nessa justificação.
Ela ressalta claramente da atual situação do mundo e dn.
realidade brasileira, em todas as modalidades sociais porquê
ela se nos patenlêa, c.Jmo um fato de evidência manifesta e
incontestável. Basta relancear os olhos para o que se passa
nas grandes democracias existentes no Univérso para se ver
o que significa lá o sufrágio universal. E, para não irmos
mais longe, vejamos o que êle é nos Estados Unidos, cujo
regime democrático tem tantos adeptos nesta casa. Ninguém
nega ser hoje esse país uma das grandes potências industriais
do mundo, sinão a maior. Por isso, mesmo, a grande ma~sa
de sua população é constituida de proletárióS, (le assalariadol'.
São milhões e milhões de proletários ocupados na produção
industrial e agrícola dos Estados Unidos, que aproximadamente 14 milhões encontravam-se até bem pouco lançados á
miseria, pela falta de trahalho.
Pois bem, apezar do voto secreto, direto, e universal, apezar da chamada democracia representativa, apezar dos pezares, não conseguiram até hoje esses milhões de proletários
eleger um único representante que fôsse dizer no Parlamento
de Washington a miseria que sofrem os que trabalham. a
miseria desses milhões que passam fome porquê nem têm
o direito de trabalhar!
Dir-se-á, naturalmente, que isso acontece porquê o proletariádo "yan],ee" não tem confiança nas suas organizações,
nos seus partidos, nos "leaders" e prefere, por isso votar nos
candidatos e partidos políticos dominantes.
.
Talvez haja algum fundamento nessa asserção. Más, o
que é verdade, é que isso acontece justamente pelo fato de
estar a opinião pública nos Estados Unidos controla(la por
grandes "lrusts" capitalistas, que não só iludem o povo com
a sua imprensa diária, mais ainda corrompem as próprias organizações operárias, subornando os seus chefes mais em
evidencia. E é a essa ·poderosa aligarquia financeira que se
chama "a grande democracia Norte Americana". E é essa
"grande democracia Norle Americana", onde os que trabalham, os que realmente produzerri, os que elevam os
seus arranha-céus, não conseguem eleger um representante
siquer á Assembléia Representativa da Nação, é essa "democracia", repito, que se pretende apresentar aos olhos do povo
brasileiro, corno modêlo das democracias! ...
Mas, Sr. Presidente, deixemos os Estados Unidos e vejamos o que. se tem passado em nosso próprio país, durante
quarenta anos de República em que vivemos.
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Ninguem, poderá negar que o regime' da Constituição de
91 era "representativo" e "democrático", baseado no sufrágio
universal, direto e semi-secreto. Ninguem poderá negar tambémque, désde a abolição do trabalho escravo, surgiu no país
a classe operária, como urna consequência lógica do regime
do salariacto.
Desenvolvendo-se na mesma proporção do grande desenvolvimento que teve a nossa indústria, o proletariádo brasIleiro não conseguiu durante êsse longo período eleger um
representante siquer ao Congresso Nacional.
Represeníando uma das maiores parcelas da população
bi:'asi1eira, se não a maior, pelo menos de 1917 para cá,
não ('onseguiu ter um único porta-voz na Camara dos Deputados.
'
E não se venha dizer que não houvesse tentativas nêsse
sentido. Houve, sim; mas, em todas elas o proletariádo foi
derrotado. E porquê foi derrotado? Porque ao lado da corrupção da Imprensa, monopolizando a opinião pública contra os candidatos do proletariado, havia - como ainda existem I as maquinas eleitorais á soldo do capitalismo, comprando votos e subornando conciências, e, mais do que tudo,
a compressão da maquina governamental oprimindo o eleitorado proletário.
Diante dessa situação, desesperancados de eleger os próprio!5 candidatos, os trabalhadores quando muito votavam nos
candidatos da oposição, que, depois de eleitos, esqueciam naturalmente as promessas que haviam feito.
Essa a "República" democratica que oprimiu o povo
brasileiro, durante quarenta anos; êsse o "regime" representativo" ãue se pt-etende ressuscitar na futura Constituição r
~sse o "liberalismo" coro QUt'I se mistifica as massas
trabalhadoras do País.
Não I senhores Deputados_! Um regime como êsse que
caíu de pôdre em. 1930, o proletariádo brasileiro não permitirá que se reerga! Bem compreendemos que ainda não
chegou o tempo para nós trabalhadores, de fazermos valer a
nossa própria fôrça, implantando no país uma República verdadeiramente' democratica. Mas já temos a devida conciência
do que valemos e do que queremos. E já temos tambémfôrca
bastante para fazer com que se reconheça o direito de representação da nossa classe nas AssembMias Deliberativas do
País!
Somos aproximadamente dez milhões de assalariados.
Dez milhões de homens que contribuem com seu trabalho
honesto e produtivl) para o engrandecimento do Brasil I Representamos com a nossa prole, no conjunto da população
brasileira, a grande maioria, que, por isso mesmo, tem o
direito .de se fazer representar nos concílios da República.
Podíamos exigir, com pleno direito, que nos fôsse assegurada pelo menos a metade da Assembléia Nacional. Mas,
nós não queremos tanto. Queremos que seja assegurada aos
trabalhadores apenas o terço dessa representação.
Haverá nisso, acaso, algum disparate? Algum exagero?
Pensamos que não. O contrário seria atribuir aos senhores
Deputados da maioria inconfessaveis propósitos de a.çambarcal" os mandatos do povo brasileiro, na defesa apenas dos
.
privilégios do capitalismo.
Antes do mais, é preciso que se atente nêste fato,: que
interesses defendem nesta Assembléia os Deputados da chamada l'epresentação política? Qual o critério fundamental
que lhe serve -de orientação no estudo dos diferentes proble-
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mas ligados á elaboração constitucional Será que êles são
parlidarios da coletivizn.<.:ão da propriedade, insurgindo-se
contra o princípio individualista da propriedade privada? Será
que, compreendendo ser a produção de carácter eminentemente coletivo, sejam êles partidarios de que tal produção deva
reverter em benefício de toda coletividade? Ora, Sr. presidente, ninguem poderá se iludir a êsse respeito.
Os Deputados eleitos pelos partidos políticos, que aquí
se encontram - rarissimas são as excepc;ões - têm os mesmos interesses fundamentais, defendem os mesmos princípios
de ordem social que os honrados e ilustres Deputados da
Representação Patronal e Liberal. Pertencendo a mesma classe social, as divergências Que possam existir entre estas duas
categorias de representantes são meramente superficiais.
E, tanto isso é verdade, Sr. Presidente que estamos aquí
bem perto dos honrados Deputados patronais, Senhores Horacio Lafe, Roberto Simonsen, Pacheco e Silva, A!exandre Siciliano .Tr. e do não menos honrado Deputado pelas Profissões Liberaes Senhor Ranulfo Pinheiro Lima, todos éleitos
pela representação de dasses e não s6 perfeitamente integrados na brilhante bancada política da Chapa Unica de S. Paulo,
como ainda - o que aliás é bastante significativo! - combatendo o princípio da representação de classe.
Por isso, pleiteamos a representação para a classe a que
pertencentes, para o Pl'<,letariado. (Muito bem.)
E, nem se venha dizer 'Ule, ao reivindicar isto, não somos
genE'rosos. Sendo a burgúezlu a insignificante minoria da
Nação, !ica ainda eom direito a maioria absoluta de sua
representação na AssemNéia Nacional.
É preciso, agora, que a Assembléia Nacional Constituinte
não esqueça nunca as lições da Revolução Francêsa. Assim
com nêsse período agitado da história da humanidade, a burguezia, então revolucionária, reivindicava o direito da representação de sua classe na Assembléia Nacional, êsse direito,
depois da Revolução Rússa, s6 pode caber ao proletariado,
boje revolucionário. (Muito bem) .
O Terceiro Estado há muito que domina o mundo. ~le
já o asfixfa. Chegou a vez do Quarto Estado para libertar a
bumanidade.
O proletariado brasileiro, pelo seu numero e pela sua
importancia social, tem direito a se fazer representar nas
Assembléias Deliberativas do País. Tem êsse direito, dêle
não pode abdicar, e exige da Assembléia Nacional Constituinte
que lh'o reconheça.
Afirma-se. Sr. Presidente, que o projeto em elaboração
na Comissão Revisora, assegura a representação de classes,
mas apenas em princípio. Não estabelece nem a proporcionalidade dessa representação relativamente á representação
eleita pelo sufrágio unive~sal, nem estabelece o critério que
deverá presidir á sua eleição. Julgo de meu dever lançar
desta tribuna o alarma sôbre o que isso possa significar de
perigoso para a representação de classe. Não podemos admitir que se estabeleça apenas em princípio essa representação
Quando não se diz no dispositivo cODstitucional como ela
deva ser feita.
Saibam os senhores constituintes e saibam principalmente os membros da Comissão dos Vinte e Seis, que o proletariado brasileiro está com olhos voltados para esta magna
Assembléia. E saibam ainda mais Que êle tem bastante con-
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ciência dOS seus direitos para não se deixar levar por simples promessa. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador
é cumprÍtlnl3ntado!)

.7

o

Sr. Prado Kelly - Peço a palavra pela ordem.
O Sr. Presidente - Tem a palavra, pela ordem, o nobre
Deputado.
O Sr. Prado Kelly (Pela ordem) - Sr. President.e, o
Deputado Acir Medeiros acaba de trazer á Casa e á Mesa,
insistindo nas suas anteriores alegações, um pedido de providências sÕbre o constrangimento que alega ter sofrido da
parte das autoridades do Estado do Rio de Janeiro, constrangimento que S. Ex. imputa, particularmente, ao Secretário
do Interior e Justiça.
Autorizado pelo eminente Interventor Federal no Rio
de Janeiro, Sr. Comandante Arí Parreiras, posso esclarecer a V. Ex. e á Casa que nenhum constrangimento ou
ameaça de constrangimento soffreu o Deputado Acyr Medeiros e, antes, que está no propósito do Govêrno fluminense
respeitar e garantir as prerrogativas e privi1~gios dos representantes da Nação.
O SR. AcYn MEDEIROS - V. Ex. permite um aparte? De
fato, da parte do Comandante Arí Parreiras, não sofri constrangimento algum, mesmo porquê S. Ex. estava ausente,
em AÍlgra dos Reis.
O SR. PRADO KELLY - Como se vê, o próprio Deputado Acyr Medeiros confirma minhas declarações e rende
justiça ao Govêrno do Estado.
O SR. ACYR MEDEIROS - A coação partiu do Secretário
do Interior e Justil:.ã, Dr. Ruy Buarque.
O SR. PRADO KELLY - Devo ainda realçar que o
Comandante Arí Parreiras é um amigo sincero de todas as
classes trabalhistas. (Apoiados.) Disso tem dado as melhores provas, e acaba de confirmar êsse sentimento com a
solução feliz que encontrou para o dissídio entre os operários da Companhia Cantareira e a direção da mesma Emprêsa.
Era o que tinha a dizer, a V. Ex., Sr. Presidente, e á
Assembléia, a bem da verdade e em respeito á justiça.
(muito bem; muito bem!)

O Sr:'presidente - Tem a palavra o Sr. Ascanio Tubino.
O Sr. Ascanio Tubino - Sr. Presidente, estando quasi
esgotada a hora do Expediente, pediria a V. Ex. me oonservasse inscrito para o Expediente de amanhã.
O Sr. Presidente - V. Ex. poderá falar no tempo que
resta e continuar em explicação pessoal, de vez que já se
acha inscrito.
O SR. ASCANIO TUBINO - Nesse caso, ocuparei a
tribuna para iniciar as minhas considerações. (Pausa. )
O Sr. Ascanio Tubino - Sr. Presidente, Sr5. Deputados:
Devo confessar qne justificado temor me assalta o espírito
ao subir a esta tribuna, de tão altas e tamanhas responsabi-
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lidades, para debater entre mestres e sabedores do Direito,
matéria relevantissima para a elaboração do Pacto Fundamental do país. 'renho, porém, um mandato a cumprir e
idéias a expender. E'-me forçoso, por isso, prender a atenção
desta ilustr'e Assembléia, exorando desde logo a benevolência
dos meus dignos pares.
Sr. Presidente: Os representantes nacionais, eleitos pelo
Partido Republicano Liberal do Rio Grande do Sul, fiéis ao
programa com que solicitaram os sufrágios do grande povo
meridionai, - propúgnam a continuidade, na organizacão
constitucional do país, do sistema presidencial que, durante
quarenta anos, regeu os nossos destinos. Entretanto, uma
pléiade brilhante de parlamentares, e que tanto têm ilustrado esta Casa, bate-se ardorosamente pela instituição do sistema parlamentar.
Não preciso, e facil me seria, enumerar, aquf, autores e
tratadistas europêus que se manifestam desfavoravelmente a
essa f6rma de govér"no. Tenho em mãos, admirayelmente condensadas na magnífica obra -Contra o Parlamentarismo", do
nosso ilustre colega, Dl'. Pedro Vergara, obra que é formidável libelo. essas autorizadas opiniões que demonstram os defeitos radicais e insupríveisdo sistema.
Não é êsse o objetivo do meu discurso.
O SR. AGAMIENor-; n~ MAGALHÃES - Quais os autores em
que o Dl'. Pedro Vergara se baseia? V. Ex. poderia citá-los?
Além de Charles Benoit, não encontro um s6.
O SR. ASCANIO TUBINO - Sr. Presidente. não me furto, entretanto, ao prazer de trazer ao debate o depoimento de
um soldado que venceu a maior batalha do mundo: o Marechal Foch. Foch, depois de visitar os Estados Unidos, fez a
seguinte apreciação sObre a fórma de govêrno naquele país:
"Os Estados Unidos me interessam vivamente. E'
um grande povo que resolveu, em fórma muito satisfatória, dificeis problemas etnográficos. sociais e políticos. í:les conseguiram combinar êstes dois princípios, sem os quais não existe bom govêrno: "o princípio da autoridade c o princípio da liberdade".
N6s (os franceses) o conseguimos relativamente.
Compreenderam que a liberdade. sem a autoridade.
~ tão só uma palavra Oca, uma aparência, não uma
realidadp..
Não sendo assim, há o grave perigo de cair-se na
desordem e no cáos.
O Presidente americano. cujo mandato dura quatro anos. é, durante êsse período, um chefe de verdaàe.
Pode êle dedicar-se a uma obra de muito alento, pode
preparar os seus planos e. uma vez preparados, adotoá-los e os pôr em prática. Não tem que contar com
as intrigas, as emboscadas dos parlamentares, em procura sempre de derrubar, por tod.os os meios, "seu gabinete", esperando que se apresente a ocasião de serem nomeados ministros. E', como se sabe, a chaga do
nosso regime.
Como quer que um chefe de governo trabalhe,
tendo de responder, duas ou três vezes por semana, a
interpelações de toda a classe, quando tem de receber
em seu gabinete centenares de deputados e senadores
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que vão mendigal.' favol.'es, queixal.'-se do prefeito ou do
sub-prefeito, a importuná-lo com suas querelas e solicitações?
Onde encontl.'ará o tempo necessário pan l.'efletil.'
e obrar?
O sentimento da segurança e da continuidade, a
certeza do amanhã, faltam-lhe por inteiro. Teme ser
derrubado de um momento a outro e se contenta corIl
tratar as questões, dia por dia, ã medida que se apresentam, sem um plano de conjunto, sem uma concepção
de alguma amplitude.
Admiro muito a Constituição americana. Alguns
bons observadores me disseram lá que os seus homens
políticos não são melhores do que os franceses e que
frequentemente conseguem fazer":-se eleger ã fOrça de
intrigas, como em França. E' possível.
Mas a f6rma de govêrno é tal que os seus defeitos ou vícios não podem causar transtornos tão desagradáveis como em nosso país.
Em resumo, o que vale em um govêrno, como no
homem, é o esfOrco contínuo e duradouro, o qual requer, para quem execute êsse esfOrço, um podel.' e autoridade subtraídas ás mudanças assaz frequentes, ás
vicissitudes e ás flutuações. to
E acrescenta o generalíssimo imortal:
"O Pl.'esidente da República Francesa, apesar da
sua dignidade e da sua pompa, está desprovido de
qualquer poder real.
Pela Const.it.uição, êle assina os tratados, mas é o
chefe do govêrno quem os prepara e redata. E' o prúloUpo do "Presidente Solivp-au". que não sabe nada,
não pode fazer nada, não quer fazer nada."
O SR. JOSÉ DE SÁ-V. Ex. acredita que. se Foch houvesse vindo ao Brasil e óbservado a prática presidencial em
nosso país, chegaria á conclusão de depoimento semelhante
ao que acaba de le!''?
O SR. ASCANIO TUBINO - O nobre colega vai ver, no
decurso de minha oração, que não propugnamos pelo presidencialismo tal como exist.e atualmente no Brasil.
O SR. CRISTOVÃO BARCELOS - Muito antes de Foch, j .
() generã\ Boulanger proíêl'ia mais ou menos essas palavras
E o boulangismo foi, durante muit.o tempo, um grito de pro
testo contra o parlamentarismo fráncês.
O Sr. ASCANIO TUBINO - Muito agradeço· o valio
subsídio ào ilustrado colega ás minhas considerações.
O SR. AGAMiENON DE MAGALUÃES - Depoimento de sol~
do, e, não, de observador. Se Foch conhecesse o funcionamro.to das instituições norte-americanas não daria tal depoimento,
porquê muito mais do que os gabinetes francêses, sofrI 3.
atuação dos congressistas. É o sistema americano, em ,lUa
Wilson dizia que não podIagovernar por causa dos sen:dores que lhe faziam imposição a toda hora.
: _
O SR. ASCANIO TUBINO - São as pal~vras de Foc~ depois de visitar os Éstadõs Unidos e de observar êsse glande
país.
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o parlamentarismo do nobre Deputado por Pernambuco,
nêste momento, está eucurralado no Palácio Bourbon pelo
povo francês ...
O SR. AGA~lIE=-ON DE MAGALHÃES - V. Ex. deveria citar
isso como demonstração de opinião: é o povo que está reclamando modificacões no Ministério.
O SR. ASCANIO TUBINO - Sr. Presidente, os liberais
gaúchos, atentos a que ã hipertrofia do Poder Executivo,
como foi exaustivamente demonstrado desta tribuna, especialmente pelo eminente Sr. Leví Carneiro, atentos a que a
hipertrofia do Poder Eexccutivo foi a causa da falência do
regime, propugnam pela adoção do sistema presidencial moderado, com o comparecimento, espotaneo ou forcado, dos
ministros de Estado ao Congresso Nacional.
O SR. AGAMENON I)E MAGALHÃES - Muito bem. Aí esto11
de acOrdo com V. Ex. Quando, porém, os ministros comparecerem ao parlamento, do presidencialismo não ~xistirá mais
nada.
O SR. ASCANIOTUBINO - Ainda mais: Queremos a
eleição do Presidente da República, pela Assembléa Naciona1 •..
(Trocam-se apartes entre os Srs. Homero Pires e Agamenon de Magalhães) .
Perdão. Quem está com a palavra sou eu. Lembro aos
nobres aparteantes que há um orador na tribuna ...
Dizia eu, Sr. Presidente, que preconisamos também a
eleição do Presidente da República pela Assembléia Nacional
ou pelo Congresso Nacional, se prevalecerem as emendas
que instituem o Senado.
O SR. AGAME!'lON DE MAGALHÃES - V. Ex. é um grande
adepto do parlamentarismo: quer a eleição pelo Congresso
e o compar~cimentú dos ministros.
O SR. ASCANIO TUBINO - A êsserespeito o eminente
Sr. Assiz Brasil aduziu considerações que peço licença para
serem relembradas.
S. Ex:., em notável oração pronunciada, desta tribuna,
em 27 de dezembro do ano findo ...
O SR. NEREU RAMOS - Se consagrarmos a eleiçáo pelo
Congresso e o comparecimento dos Ministros, preferível será
ir logo ao regime parlamentar.
O SR. ASCANIO TUBINO - .. , assim se -manifestou:
"Comeco por negar que o encargo de escolher o primeiro magistrado da nação posso ser desenpenhado
pelo sufrágio universaL Instituição excelente, émesmo. a maior das necessidades de uma verdadeira democracia. Tem, entretanto, suas funções a exercer. Desde logo, não pode fazer leis, não pode bacharelar ninguern, não pode dar honras sacras a sacerdotes. Há
uma quantidade de coisas que ao sufrágio universal
não é dado fazer.
O que, s6 e exulusivamente, a êsse sufrágio incumbe, é
o seguinte, que desejo deixar num comprimido: escolher representantes; quer dizer, fazer uma miniatura da
nação, trazendo para o are6pago nacional a média da
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opinião tamMm nacional, de toda combinação de opiniões que cheguem a certa maturação, que possuam
certa ponderação, certa respeitabilidade, em suma, o
direito, que não lhe pode ser negado nem iludido, de
representação conveniente e proporcional no seio do
Parlamento. Isto é que é representação.
Agora, nomear magistrados e desempenhar todas
as outras funções da administração e govêrno, a que
acabo de me referirligeiramente, não é próprio do sufrágio universal. Nomear seja quem fOr depende de
combinações, de discussões, de transigências, depende
de atender a conveniências e depende, até, de certa
velocidade que ~ssc monstro extraordinário, chamado
"~ufrágio universal", não pode oferecer, porquê sua
velocidade está na razão inversa de sua !IIlassa e, por
consp.guinte, não se encontra, muitas vezes, em condiçõ~s de. com a presteza exigida pelos interesses públicos, decirlir determinadas questões.
Nêste ponto, contenÚlr-me-ia, até, como dar uma
imagem, apresentar um simile muito caseiro; trata-se
do que me aconteceu com um mecanico de minha especial amizade, quando era eu menino. Tinha ouvido
dizer que êsscs méCãnico fazia "facas" tão boas que
davam para atravessar um vintém de cobre. Procurei-o
e lhe pedi que me fabricasse um instrumento desses.
Os meninos são mesmo, em geral "faquistas" .•. ~
sinão, os meus amigos pernambucanos, aqui pre:senLes,
que o digam... (Ri$os • )
O mecanico, um dinamarquê~, que tinba a sabedoria da idade e era bomem de grandes conheci.tnentos,
disse-me: - ..Agradeco-Ihe o elogio á minba babilidade e vou preparar a sua encomenda. Farei a "faca
como deseja, isto é, com punção para furar um vintém, mas está claro que não poderá ter duas utilidades ao mesmo tempo ... "
Pois bem, dou á minba pátria o sufrágio universal
para eleger seus repre·sentantes. Não quero, todavia,
que êsse instrumento se aplique senão áquilo para
que é próprio.
'.
Depois, quando mesmo êsse sufrágio elegesse o
Presidente da República, não seria de eleição no sentido vulgar, e, sim, de nomeação, de escolha. Etimologicamente, "eleger", "escolber" "nomear" têm a mesma significação; mas, na linguaguem costumeira,
"eleger" é uma- coisa e "nomear" é outra."
O Sr. Assiz Brasil mostra, também, que não se trata de
eleição indiréta:
"Apresso-me, portanto, em p.xplicar aos ilustres
Deputados que a escolha do Presidente pela Camara
não é caso de eleição indireta; é, sim, caso de eleição
de eleitorado resumido."
O SR. AGAMIENON DE MAGALHÃES - E selecionado.
Mostra, ainda, o Sr. Assiz Brasil que não. tem procedência a objeção, qüe se apresenta, de que o Presidente da
República será um títere nas mãos do Congresso.
Diz S. Ex.:
"Outra idéia simplista que convém varrer do cérebro dos verdadeiros pensadores é a de que, eleito pela
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Camara, o Presidente fica desta dependendo. Isto, porém, é preguicade pensnr. A verdade mais antiga,
não digo da história, mas da legenda, é, desgraçadamente, a de que a criatura se rebela contra o criador..."
Adiante declara:
"Outra consideraçüo: sobretudo nas democracias
cruas, como é ainda a nossa, torna-se necessário cuidado em evitar constantes consultas ao corpo eleitoral,
principalmente em as:;untos estranhos ás suu,; funções.
Realizar as eleições presidenciais - a única coisa
de real que ainda havia no Brasil - pelo sufrágio
universal direto equivalente a restabelecer a irritação
nacional. "
O SR. NEREU RA!>10S - Um ilustre membro desta Casa,
o Sr. Assiz Brasil, dá como provado aquilo de que ainda se
tem dúvida, isto é, se a eleição do Presidente pelo Congresso
é caracteristica do regime parlamentar.
O SR. ASCANIO TUBINO - Não é caracteristica. A responsabilidade dos ministros sim, é caracteristica do regime
parlamentar.
i
É verdade, Sr. Presidente, que o notavel colega, que
tanto brilho cmpre:;ta a esta Casa, o Sr. Odilon Braga, oferecendo emenda ao anteprojeto con5titucional, manifesta-se
radicalmente infenso á eleição do Presidente pela Assembléia
:
Nacional.
O SIt .•\.OROALDO COSTA - No que anda muito bem.
O Sn. NEREU RAMOS - Seria um grande êrro da ConstItuinte, se admitisse essa! eleição.
O SR. ASCANIO TUBrNO - Na justificativa, aliás, brilhante, dessa emenda, vou encontrar, entretanto, subsídio em
favor da tese que estou defendendo. Termina assim o senhor
Odilon Braga as suas considerações a respeito:
"Os Deputados e Senadores, por fôrça da nature·
za das coisas, são .os homens que, no país, se acham em
mell:.ores condições para julgar dos merecimentos e
possibilidades daqueles a quem a Nação poderá, confiante, entregar os seus destinos. Atalhada, como foi, a
interferência perLurbadora dos homens de govêrno, os
Deputados e Senadores estarão favoravelmente colocados para escolher, êntre os cidadãqs de grandes serviços já prestados á República, aqueles mais dignos de
ocupar o supremo posto."
Ora, Sr. Presidente~ se os Senadores e Deputados estão
em melhores condições para escolher, logicamente devem ir
além e fazer a eleição do candidato, e não ficar apenas nessa
escolha, que nada significa.
Sr. Presidente, para gaudio meu, o quarto poder neste
país, o único poder verdadeiramente tiranico e a que ninguem
resiste - a imprensa carioca - .. ,
O SR. IRENÊO JOFF;ILY - A carioca s6mente?
O SR. ASCANIOTUBrNO - .. , já manifestou os seus
apláusos, por intermédio de um dos órgãos mais brilhantes,
o matutino"O País", á l eleição do Presidente da República
pelo Congresso Nacional.
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Diz O País:
"Direta ou indiretamente a eleição do Presidente
da República tem que ser, forçosamente, um efeito
da açuo dos políticos nas democracias liberais como a
do Brasil. Peuco importa, portanto, que êsses políticos
deliberem nos municípios e nos Estados ou n::L própria
Assembléia Nacional, fazendo o seu jogo de cabala.
Apenas, na eleição indirCta, há um inapreciável
resultado para a Nação: a eleição custa pouco e não
determInará revoluções, como as que se armaram dêsde
a substituição do Sr. Epitácio Pessôa e acabaram deflagrando e formando o govêrno discricionário do Sr.
Getúlio Vargas. Ai, a amostra palpável, incontestável,
terr:l a terra, lias eleições diretas· !;la nosso sistema
político
.
Insistir nela, assim, é trabalhar, conciêntemente,
para a formação de novas crises, que temos o dever de
neutralizar, por exigências do instinto de conservação nacional."

o SR. lRENto JOFFILY - V. Ex. só faz referência á
imprensa carioca, quando devia torná-la extensiva á imprensa do Brasil. O movimento de 1930 é bem expressivo e
não fazendo reivindicação somente para o meu pequeno Estado lembro a condenação que de todos os pontos do país
partiam contra o massacre da Paraíba, e a imprensa de Pernambuco foi a voz do Norte que muito ecoou em todo o
13rasil, exprobando o inominável atentado contra o Estado
visinho.
O SR. ASCANIO TUBINO - Aceito gostosamente a refJficação do nobre colega.
O Sr. Prudente de Morais enumera, em síntese magnífica, as vantagens da eleição do Presidente da República
feita pelo Congresso ;Nacional. Essas vantagens sã.o as seguintes:
"10- Maior competência dos eleitores para boa
escolha do. Chefe da Nação.
2° - Eleição com diminuta antecedência á terminação do mandato presidencial.
3° - Impossibilidade de fraude eleitoral.
4° - Remoção do perigo de agitações internas,
inerentes ao sufrágio direto.
50 Rapidez da substituição."

SI". Presidente, as razões invocadas também nos levam
a preconizar a eleição dos governadores de Estados pelo
voto das Assembléias Legislativas.
Se assim resolver a Assembléia Nacional Constituinte,
na sua alta sabedoria, terá cooperado para o advento perdurável da paz pública, eliminando essa causa de irritações,
forfa.lecendo o Congresso Nacional, que deve realizar, com
independência, a obra patriótica, pela qual vêm os brasileiros clamando: a de legislar com acêrto, fiscalizar e controlar, com energia, os atos do Poder Executivo. (Muito bem.)
Sou, Sr. Presidente, um simples cavaleiro do pampa e,
por isso mesmo, um péssimo marinheiro ...
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O SR. PEDRO VERGARA - V. Ex. é uma das figuras
mais prestigiosas do interior do Rio Grande.
O SR. ASCANIO TUBINO - ... e é com temor que
me aproximo da zona das tempestades ...
Penso também, Sr. Presidente, que devemos propu~ar, e neste ponto, infelizmente para mim, estou divor'liado de alguns dos nobres colegas de minha bancada; penso
1,ambém, repito, que devemos prescrever a nomeação dos
Prefeitos ou Intendentes Municipais. Já assim pensava o
inolvidável Júlio de Castilhos.
O SR. AOAMEl'\'ON DE MAGALHÃES - V. Ex. estancaria a
última fonte de democracia no Brasil.
O SR. ASCANIO TUBINO - Recorda, em perfeita
síntese, o saudoso jurista rio-grandense, DI.". Alcides Cruz,
no seu "Tratado de Direito Administrativo Brasileiro",
nestes iêrmos ~
"Por ocasião de discutir-se a atual Constituição
do Rio Grande do Sul, a Comissão nomeada pelo Congresso Constituinte para dar o respectivo parecer
propoz que os intendentes fossem nomeados pelo
Presidente JO Estado. Esta emenda, ainda que vivamente apoiada pelo autor do Projeto Constitucional
(que como é sabido foi Júlio de Castilhos - o qual,
desde então, se tornou francamente favorável a tal
princípio), não logrou prevalecer. Baseava-se a
emenda na incontestável conveniência de ser criado
um forte vínculo político entre o Govêrno do Estado
e o do Município, harmonizando, assim, a comunhão
dos interesses centrais com 05 locais, sem nenhum
prejuízo da autonomia municipal, a qual continuaria
a subsistir. Esta só se ccnsideraria abalada no dia
em que aos Municípios fosse restringida a faculdade
outorgada pela Constituição de instituirem a sua Lei
Organica, elegerem /)s seus conselhos deliberantes e
proverem a sua lei de meios. E tendo-se em consideração o extraordinário desenvolvimento dos problemas municipais e a complexidade de assuntos inerentes ás modernas municipalidades, é obvio que o
p::oovimento dos respectivos cargos deve recair em indivíduos de comprovada aptid~o e competência,
raras vezes encontrados em atrazadas localidades do
interior. n

o SR. FERREIRA DE SnUSA - Quem garantiria que os
poderes locais teriam também um pouco de clarividência
para encontrarem essas competências?
O SR. ASCANIO TUBIXO - Sr. Presidente, a alegação
de que a nomeacão dos Prdeitos Municipais era inconstitucional é contestada, vantajosamente, pelo Sr. Castro Nunes, na sua conhecida obra - "Estado Federado".
Diz S. Ex.:
"Não nos parece que seja nem inconstitucional
nem incompatível com o princípio da autonomia (a
nomeação dos prefeitos), a qual, dada a interpenetração das duas atividades - municipal e estadual
- dentro do município, comporta essa limitação".
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E isso porquê, segundo o. mesmo autor, "é um êrx: ó
chamar de independente llvre ou soberano ao mUnIcípio de hoje ou pretender modelá-lo segundo as
idéias que em outros momentos h'istóricos fizeram
da comuna livre um Estado em miniatura."
O Sr. Presidente - Advirto o nobre orador de que está
a findar a hora destinada ao Expediente.
O SR. ASCANro TUBINO - Vou terminar, Sr. Presidente. Não posse, por este motivo, concordar com.. o parecer
do douto colega, cujo nome peço vênia para declinar com a
maior admiração e simpalia, Sr. Cunha Melo, quando estabelece como negócios peculiares aos Municípios a eletividade dos órgãos executivos.
Entretanto, S. Ex., o DI'. Cunha Melo, que se mostra tão
cioso da autonomia municipal, estabelece, no seu substitutivo,
que fica facultado aos :astados a criação de órgãos técnicos
de assistência e fiscalização, assistência aos municipios órgãos técnicos, Srs. Deputados, que, fatalmnete, terão ingerência direta nas administrações municipais, provocando
conflitos, não só com OS prefeitos, como até com os conselhos
deliberantes, a quem cabe a importante atribuição de votar
as leis de meios. Esta criacãode órgãos técnicos é que vem
re:5tringir grandemente a autnoomia dos municípios.
O SR. RAUL BITTENCOURT - Em S. Paulo e no Rio Gr::mde do Sul, existem êsses órgãos de "contrôle" administrativo,
com grande êxito. São uma conquista da revolução.
O SR. ASCANIO TUBINO - Com grande êxito no regime
ditatorial que estamos atravessando, mas, provocarão, nl:'cessariamente. conflitos no regime constitucional. Se aos municípios não fôr asseguraõo o direito de livremente votarem
as suas leis de meios, ,pergunto eu aos Srs. Constituintes a
que ficará reduzida a autonomia municipal. Niio se permite
o menos, para se admitir o mais. Tenho seis anos de administração municipal 'e essa pequena prática me aconselha. a
bater-me, com calor, pela nomeação dos prefeitos das comunas brasileiras.
'.
Avisou-me V. Ex., Sr. Presidente, que está terminada a
hora do expediente. Vou concluir.
O ,SR. CU:'iHA MELo - Permita V. Ex. um aparte. Citado no seu discurs 00 meu parecer sôbre municípios, por
deferência a V. Ex., preciso dizer-lhe que me causa extranheza vêr V. Ex. considerar a criação de órfãos técnicos
de "Contrõle", nos negócios municipais, uma restrição a autonomia dos !llunicípios, e, ao mesmo tempo preco1lizar a nomeação dos prefeitos, fazê-los delegados demissiveis ad nlttum. Assim, não posso compreender, como V. Ex. dese.ia a
autonomia dos municípios.
O SR. ASCANIO TUBINO - Infelizmente, não poso, pelo
adiantado da hora, responder a V. Ex.
O SR. CUNHA MELO - Direi ainda 3. V. Ex. que, oportunamente subirei á tribuna par.a justificar o substitutivo e
o parecer que dei sóbre a autonomia municipal. Devo aguardar, porém, que êle seja examinado pela comissão dos 26.
Sinto-me, n amamento, honrado pela referência que V. :Eix.
fez ao meu humilde trabalho. Não compreendo que sendo a
autonomia municipal um preceito constitucional o executivo
municipal fique dependente das nomeaçõl3s e demissões dos
Executivos Estadoais. Autonomia assim é uma ficção.
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O SR. ASCANIO TUBINO - Sr. Presidente, ar fica o
meu despretencioso depoimento, que oxalá encontre éco no
seiodess,!l. culta Assembléia, que vejo animada de tão ~adiq e
nobre patriotismo.
Não nos deixemos embaraçar por palavras vãs, sem con~
teúdo científico, enfrentemos, resolutamente, a relaidade bra~
sileira, iluminados pela experiéncia para cçmstruir, definiti~
vamente, sObre bases inderrocaveis, a verdadeira República.
Brasileira, república que foi sonho dos DOSSOS antepassados
e Que é aspiração veemente dos contemporaneos. (Muito bem;
muito bem. Palmas. O orodor é vivamente cumprimenta4o.)

O Sr. Presidente pediente.

Está finda a hora destinada ao
-

Ex~

Vai-se passar á Ordem do dia. (Pausa.)
Comparecem mais os Srs.:
Álvaro Maia, 7\lário Caiado, Cunha Melo, Mário Chermont,
Veiga Cabral, Leandro Pinheiro, Joaquim Magalhães, Lino Machado, Rodrigues Moreira, Adolfo Soares, Agenor Monte, Hugo
Napoleão, Pires Gaioso" Freire de Andrade, Valdemar Falcão,
Leão Sampaio, Figueiredo Rodrigues, Jeová Mata, Silva Leal,
Martins Veras, Kerginaldo Cavalcanti, Alberto Roselli, Veloso
Borges, Odon Bezerra, Pereira Lira, Barreto Campelo, Souto
Filho, Arruda Falcão, Luiz Cédro, M,ário Domingues, Augusto
Cavalcanti, José de Sá, Alde Sampaio, Osório Borba, Umberto
Moura, AntÔnio Macbado, Deodato Maia, Prisco Paraiso, Clemente Mariani, MagalhiIes Neto, Arlindo Leoni, Medeiros Neto, Edgard Sanches, Leôncio Galrão, Átila Amaral, Manuel Novais, Gileno Amado, Negreiros Falcão, Paulo Filho, Lauro
Passos, Fernando de Abreu, Carlos Lindenberg, Rui Santiago,
Amaral Peixoto, Nilo de Alvarenga, João Guimarães, Prado
Kelly, :Raul Fernandes, César Tinoco, Alipio Costallat, José
Eduardo, Gwyer de Azevedo, Cardoso de Melo, Soares Filho,
José Braz, Augusto de Lima, Negrão de Lima, João Penido,
Policarpo Vioti, Daniel de Carvalho, Aleixo Paraguassú, Valdomiro l\\agalhães, Belmir-o de Medeiros, Licurgo Leite, Jaques Montandon, Plinio Correia de Oliveira, Rodrigues Alvef-,
Almeida Camargo, Guaraci Silveira, Hipólito do Rêgo, Zoroastro Gouveia, Cincinato Braga, Antônio CoveIlo, Cardoso
de Melo Neto. Morais Leme, Henrique Baima, José Honorll.to,
Domingos Velasco, Nero de Macedo, Alfredo P;lcheco, PUnia
Tourinho, Lacerda Pinto, Antônio Jorge, Idâlio Sardembcrg,
Ncreu Ramos, Adolfo Konder, Aarão Rebelo, Carlos Gomes,
Simões Lopes, João Simplício, Renato Barbosa, Argemiro Dor~
nelles, Adroaldo da Costa, Alberto Diniz, Acir Medeiros, Vasco
Toledo, Martins e Silva, Eugênio Monteiro de Barros, Mário
Manhães, Augusto Corsino, João Pinheirc., Horácio Lafer, P<ldro Rache, Euvaldo Lodi, Mário Ramos, Gastão de Brito, rrd:xeira Leite, Oliveira Passos, David Meinicl~e, Abelardo Marinho, Nogueira Penido (121).
Deixam de comparecer

OS

Srs. :

Antônio Carlos, Carlos Reis, José Borba, Herectiano Zcnaide, Solano da Cunha, Leandro Maciel, Augusto Leite, Lauro
Santos, Miguel Couto, Pereira Carneiro, Oscar Weischencl{,
Fábio Sodré, Bias Fortes, Melo Franco, Adelio Maciel. Martins Soares, Pandiá Calogeras, Pedro Aleixo, Gabriel Pas~f)~.
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Augusto Viégas, José Alkmim, .simão da Cunha, Levindo Coelho, Bueno Brandão, Carneiro d~ Reze~de, .Barros Pente~d~.
Vergueiro Cesar, Carlota de Queiroz Joao Vllas!?Ôas, Maurlclo
Cardoso, Assiz Brasil, Vitor Russomano, Valdemar Reíkdal,
Armando LaYdner, Milton Carvalho, Ricardo Machado, Walter
Gosling, Alexandre Siciliano, Pacheco e Silva, Roberto Símonsen (40).
ORDEM DO DIA

9

o Sr. Presidente - A lista de presença acusa o comparecimento de 214 8rs. Deputados.
Vou submeter a votos o requerimento n. 8, de 1934, que
foi lido na hora do Expediente.
Votação do requerimento n. 8, de 1934, do
Sr. César Tinoco e outros, autorizando á Mesa a
não marcar sessões dos dias 10 a 15 do corrente
(discussão única.)
O

Sr. Medeiros Neto -

Pe«;:o a palavra.

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Deputado.
O Sr. Medeiros Neto (Para encaminhar a votação) Sr. Presidente, eu não pleitearia a medida a que se refere o
requerimento ora em vota«;:ão.
Uma vez, entretanto, posta a questão nesta Assembléia
por vários dos 81'S. Deputados, o plenário deliberará conforme seu alto entendimento. Quanto a mim, pessoalmente, reservo-me o direito de votar contra.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem.)

Em seguida, é aprovado o requerimento n. 8,
de 1934.

10
O Sr. Presid.mte
Esgotada a matéria sObre a qual a
Assembléia devia se manifestar, dou a palavra, para explicação pessoal, ao 81'. Jones Rocha.

O Sr. Jones Rocha (Para explicação pessoal) - Lê o seguint.e discurso:
"81'. Presidente - É muito frequente dizer-se no Rio uo
Janeiro, como objeção á idéia de sua autonomia política e
administrativa no seio da Federação Brasileira, que se trata
de uma Cidade cosmopolita e, como tal, muito satisfeita com
as restrições que lhe impunha o sistema constitucional de
1891.
Parece-me que, si fosse real o cosmopolitismo carioca,
dever-se-iam, aqui, mais do' que nos Estados, estimular o
espirito de brasilidade, as energias civicas do povo carioca,
ameacadas de absorção pela massa estrangeira que, mercê
da superioridade economica e de outras vantagens inegaveis,
influe decisivamente na vida de grande parte da população.
As limilncões á. sua autonomia, sua posição inferior no
concerto nacional - não constituem precisamente os ele-:
mentos poderosos de estimulo psicológico e patriotico de quel
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earece :.0 .' Povo Carioca, tão brasileiro como 'o ,que mais: o seja
,nos Estado~'.ma1s"ea.r.acteristicos de. nossa' ra~a.- afim' de
resistir á ação desfiguradora de nossa fisionomia 'moral. ..
O argumento, PQ~s, do cosmopolitismo,. si exato, levaria
á solu~ão oposta á que advogam adversarios da autonomia
,do Distrito 'Fl~deral. A influência avassaladora das individualidades representfltivas de raças f-ortes que aqui prosperaramnas ,a/;lmirávei,s realiza~ões da industri;t e do comércio,
deveriacorresponaer, sem nenhum espirito .d'e discvrdia,
porquê a questão sob nenhum aspecto a permi te - a política de fortalecimento dos vínculos nacionais entre brasileiros daqui e, OS brasileiros dos ~stadol?, porquê a Lodos eml1olga' o mesmo poderoso' sentimento de patriotismo.
.
O povo carioca não deveria sofrer na integridade' dós
direitos inerentes '-ao cidadão, ..por .força de· um pretendido
.
cosmopolitismo, de que ele não é culpado.
Ha trinta anos que os governos diligente e 10llvavelmente emoeléiam" a- Cidade, com melhoramentos' materiais
incontaveis. Raros 'fóram os Prefeitos que fugiram á sedução, compreensível e ,razoável, de ligar seu nome asavenidas, aos jardins, aos monu,mentos artitisticos, pela necessidade indiscutível d.e apresentar ao estrangeiro a correspon'dência da obra do homem com a da natureza maravilhosa.
Nesse afa, descuidou-se lamentavelmente da obra -esp'irittia:lde melhoramento progressivo da educação popular,
da assistência socia~, em seus múltíplos aspectos. E quanto
~ais progredia .materialmente a cidade, .tanto mais se acentuava a diferença: entre o ecnario urbano e o desleixo pela
cultura popular, pelas condições de vida das classes despro.tegidas da fortuna. Testemunha presencial, diaria, dos atos
. cja administ't'ação -Pedro Ernesto sei que o primeiro pensamento do atual' Interventor do Distrito Federal, logo depois
de empossadQ, foi Qde corrigir o velbo êrro das administrações constitucionais. O progresso material - que não se
.deve nem póde deter um momento siquer - marcabaria pa'-ral'elaIXiente ao aperfeicoamento da atividade social da cidade: ..
' .
·:.Quando discursava neste recinto, na sessão de 29 de ..Janeiro último 6, nobre Deputado Henrique Dodswortb, !oca,iízando o aumento de despesa - Pessoal --- da administração
.municipal, ,que .eu, ontem, reduzi ás justas .proporções, ouv.iu-..se. um ,apa,rte:de um Deputado que não é auton(Jmista,
que não é QO Distrito Federal, por isso mesmo inwspeito,
mas. em .cuja' ~nciência luzia um sentimento inato e irreprimivel de justiça. Permita-me ,o Sr. Vitor Russomhno
que eu lbe cite o aparte, confortador em sua espontaneidade,
expressivo no impúls:> ,gaúcho que' o ditou:
I

o

o

: '''PI!ecisamos ver em que .serviço : é aplicado' este
pessoal:: Se. foi ,nomeado apenas, para ter um ~mpl-e
·go, ou se o seu aproveitamento visou a instrução pú'blica,·a assistência;. etc .." .'
' . . , . . .'
Creio, ar. Presidente,. na j-ustiça- -imanente. A 'bipótese
a presunção de ordem· geral que o nobre Deputado gaúcho
:formúlou, sem 'tomar "partido -nO debate, conslitúea i:lemoIlS;tração'de llril:'sen'so imànente de' justiça que guardam os es..
-pír~'os:,qul1ndo::.os não'prejudica a pai~ão ou o 'interesse restrito.
" . . '
-' . '
.
,
, O aparte em .,âpJ:e.co seI:á,o eixo .da .minbs, .ora@o de
'Hoje;' pórqú'ahlo,"Efuj' vertfade, a administração 'Pedro Erne,stG,
é tipicamente da educação e da assistência I>0pularl . .
"'OLUME VII

32

-

498-

.
O SR. HENRIQUE DoDSWORTH --. V. Ex. declara que o
eixo de sua argumentação vai ser o aparte do 51'; VItor Russomano?
.
O SR.. ALOfsIO FILHO --:- Da oração.
O SR. JONES ROCHA - O meu discurso será em torno
da assistência e .da instrução municipal, principalmente.
O SR. AOAMENON DE MAGALHÃES - O Sr. Pedro Ernesto
tez emprestimos? .
.
. O SR. JONES ROCHA - Não fez nenhum, até hoje.
O SI\. AGAM!ENON DE MAGALHÃES - Restabeleceu o equiJibrlo orçamentario?
O SR. JONES ROCHA - Tem em depósito, no Banco do
Brasil, em co~ta corrente, 22 mil contos.
'0 SR. AGAMIENON DE MAGALHÃES - Então, as investidas
contra a sua administração são injustas. .
o SR. HENRIQUE DOO8wORTH - V. Ex. não sabe que ha
um grande desequilíbrio nos Orçamentos.
O SR. JONES ROCHA - Os serviçOS dessa natureza, o
beneficiamente do digno' e honrado tunciQnalismo e outras
providências todas de ordem superior, expli~am o moderado
acréscimo de despesas municipais.
O aumento de despesas no Departamento de Educação do
Distrito Federal é, em relação á expansão dos serviços, verdadeiramente isignificante, sobretudo si tomarmos para base
de comparaçÕes o último ano da administra~o Prado Junior.
O SR. B.s:-;RIQUE DoOSWORTR - Há um aumento de mais
de seis mil contos nêste orçamento sObre (, passado.
O SR. MAGALHÃES NETO - O que é. preciso saber é se
melhorou ~ instrução.
O SR. HENRIQUE. DODSWORTR - Sob êsse aspecto não há
dúvida nenhuma que toda despesa eficiente com a instrução
(; perfeitamente justificável. Somente o aumento a que me
referi e que combato é relativo á criação de novos cargos
na altahieral'quia. dos quadros do funcionalismo.
. O SR. JONES ROCHA - Foram criados para atender-.
a êsse mecanismo da administração e corresponder á efici.
ência dos serviços que a Cidade está requerendo. . '
O SR. HUGO NAPOLEÃO - 'l'udo isso justifica plenamente o aumento de despes~.
O SR. JONES ROCHA .com efeito,
Pessoal nêsse ano, a despesa ~om a instr.ução pública, se elevou a.... 29.576 :496$000,
sendo, em 1934, de • • • • •••••.••.•••• 35.983 :844$000
isto é, com aumento de • • • • ••.••.••••

6. 4{)1 :348$000

E o que se fez com' êsse aumento!
i. Reorganizou-se o Departamento de Educação, com a
cria~ão dos seguintes serviços novos e permanentes:
.
a) i:lerviço central' de obrigatoriedade escolar, recenceamento escolar e matrícula e frequência;
·b) serviço 'cen~ral de prédios., aparelhamentos ~ produ-

elG;
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C) serviço central de programas e atividades extracla.sse;
d) serviço central de medidas e eficiência escolar;
e) serviço central de antl'opometria;
f) serviço central de ortoft'enia e hlgiene mental;
g) bibliotec7» central de educação;
h) serviço central de bibliotecas escolares e cinema
educativl);
i) servi<;o de rádio difusão;
j) servi<;o de museus e laboratórios.
~. Reorganizou-se todo o serviço de superintendência,
orienta\;ão e inspeção do ensino, com a criação dos seguintes
serviços novos e permanentes:
a) fuperintendência, orientação e especialização dos
professores dI: música e canto otlÍeõnico nas eseolas;
b) superintendência, orientacão e especialização dos
profes:;ores de educar;ão física, recreação e jogos;
c) superintendência"
orientação e especialização dOiS
professores de desenho e artes aplicadas;
d) direção central do ensino secundál."io, geral e técnico
e do ensino de extensão;
e) superintendência, inspeção e orientação do ensino
particular, com desenvolvimento idêntico ás do ensino público;
f) criação do Quadro especial de orientadores do ensino,
com 'profunda modifiea~ão dos antigQ] m<ítodos de iuspecão escolar.

3. Reorgani~ou-se a !ormal;ão do magistério, com a
crl:ll;ãe. de uma escola em nível universitário - ' a Escola
de Profe:ssores - e transformação da antiga Escola Normal
em uma Escola Seeundári&.
O Si\. HENRIQUE Do~WORTH - V. Ex. permite uma interrupção? Estou ouvindo V. Ex. em silênCIO, porqué está
se ocuPando ne uma parta· de que, absolutament.e, não tratei.
O SR. JONES ROCHA - Estou justificando, exatamente. as despesas da atual administração atacada por V. Ex.
jnju.stamente. ,
O SR. HENnlQUE DoOSWORTR - É uma demonstração que
)3da tem a vêr com o t:liseurso q:le proferi.
O SR. JONES ROCHA - V. Ex. se refel'Íu a a~mentos
de despesa. no orçamento. E ê êsse aumento que estou justíficando plenamente.
"
,
O SR. HENRIQUE DoD8WOR.TH - V. Ex. trouxe ã relação
dos cargos novos criados?
O SR. JON'ES ROCHA - Nominalmente, não. Não é pre'ciso. Eu também poderia pedir a V. Ex. a relacão nominal dos beneficiados em administracões passadas•.
O Sa. LINO MACHADO -'O orador está justificando, brilhantemen~, seu ponto de vista.
.
O SR., JONES RoOCHA - .4. Ampliou-se o ens:hío elementar público, nas seguintes pt"oporçôes, sObre 1930:

- '500 a) aumento de 870 'classês do ensino primário;
'b) a1,lmento da percentagem. de promovid,?s, sOibre os
aluno~ frequentes, isto é, do rendimento do ensmo, de 58 10
para 76 %;
.
c) .aumentó de alunos. que termil1aram o ~urso,. quer
dizer, extensão do aproveltame.nto escolar a maIor numero
de indivíduos, isto é, de 2.715, em froO; a 3,794 em 100~;
d) nomeação de 800 professores novos e, .em 1'934, ampliação da verba, de modo a permitir a nomeação de mais
400 professores, sendo, portanto, para 1934, aumentado o
quadro em i .200 professores novos sôbre 1930.
5. Ampliou-se o ensino secundário técnico, chamado
profissional, na seguinte escala:
Matrícula em 1930 - 2.280
Matrícula em 1933 ...,.. 3.086
Matrícula em 1934 - 3.4-91
IÕ. Criou-se o ensino secundário, .equiparado ao federal, para t 925 alunos.
O SR. AGA.'f:ENON DE MAGALHÃzs - Não sou cariooa, mas
lenhe grande enlevo pela Cidade. Aqui estão todas as belezas do Mundo. Tendo grande alegria em vêr que está dirigindo êste trecho encantado um pernambucano ilustre. o
Sô'. Pedro Ern(>sto.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Foi o aparte de maior
sabor literário que já se proferiu nesta Assembléia•••
O SR. JONES ROCHA .,....
7.0 Aperfeiç9arállÍ-se professores já em serviço especia-

lizado para o ensino comum, nas seguintes cifraS:
:...
'Professores especializados: f52, música; 70, educação
tísica; 32, desenho ..
'Cursos' de aperfeicoamenlo: 24, desenho; 134, música.
Cursos de extensão, 567, musicá; 3fS, desenho.
8.0 Instalacão de três escolas' ~xperimerif.ais, para verificação e adaptação de nOvos metodos de ensino.
9.0 Aumentou-se o número de alunos internos (órfãos
abandona,dos, etc. de 714, em :1930, para f .44(), em 1933.
Estou indicando, Sr. Presidente, com essa enumeração
longa, todavia, indispensável como prova insofismável, os
aperfeiçoamentoS' mais senslveis no aparelhamento de educação popular.
'
.
Compreendem os Srs. Deputados' que-se torna difícil
oferecer indices materiais ou· numéricos de toda -a obra ·geral de melhoramento da qualidade do ensino. Essa obra re.s~lta da ordem e reg-Illamentação damatríc~la e frequência,
da classiffcação dos alunos em grupos, homogeneos, da objetividade da verificação do aproveitamento dos alunos,' da gradúacáodo ensino, da direção e 'ordenação .do movimento de
renovação de. metodos 'e, enfim, de todo o grande esforço desenvolvido no sentido de 'dar ao professorado a conciênciaexaf.a, do t~ba1ho cQletivo .de educação, para que. se receba o imp.ulso dIretor da proprla c~asse e não. a impossiQão transitórIa do organismo central de coordenação.
, '0 'SR'•..MAG~gÃESNETO - Isto, 'incontestáveTmente, ~e
vem fazendo cientIficamente'; .'
,
.
.
.
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o 8R. JONES ROCHA - A grande expansão e aperfeiçoamento' do sistema escolar. operou-se com' indefetível criterio de economia e (J mais rigoroso escrupulo, quando se tratava da criacãode encargos com novos funcionários.
Assim é, 81'. Presidente, que só o aumento, em i 934, de
i .200 professores, sObre 1.931., corresponde ao augmento geral
de 5.040:000$, do qual se deve abater a verba existente em
1931, para adjuntas substitutas, ·de 2.000 :000$, ficando o
aumento relativo â ampliação do quadro do magistério de
3.040:000$000.

Considere-se, ainda, o aumento de vencimentos de todo
o professorado primário, de ano para ano, de cerca de réis
800:000$ (lei de unificação de classes), o dos professores,do
Instituto de Educação - de 408 :200$ e a readmissão dos docentes para o Instituto de Educação, que importa anualmente
em 600:000$. Vêr-se-á como a reorganização do sistema escolar, no periodo de fins de 1.931 a 1934, foi obra genuinamen,te revolucionária, não apenas no l'Ientido dO' dever de ampliar e aperfeicoar o ensino - mas, ainda, no de administrar
com espírito público, economia, severidade na escolha de funcionários e inteligente racionalização do serviço, para sua~
maiores eticiencias e rendimento.
Farei anexar, Sr. Presidente. a meu discurso alguns
quadros relativos ao movimento do Departamento de Educação e comprobatórios de quanto venho dizendo.
,
.0 SR. HENRIQUE DODSWORTH - :É exatamente o que desejo' examinar. Aguardo, por isso, a publicação do discurso
de V. Ex. para ver se há, nesses quadros, alguma referência áquilo que eu disse.
O SI\. SAMPAIQ COSTA- A enumeração feita pelo orador
de s\]rvicos prestados pelo interventor Pedro Ernesto demonstra que o aumento foi justificadissimo. Não podia haver ampliação dos serviÇOS sem aumento das verbas "Matedal" e
"Pessoal"".
'
O SR. JONES ROCHA - Quanto aos servicos de Assistência Pública, apresenta-se-me extremamente facil· a mi:-são de os defender dos ataques que sua organização sorr~u
'leste recinto do Sr. DAputadO Henrique DodsworLh.
O SR. HENRIQUE DoOSWORTH - A organização, não; a
crUica exercida. se restringe sempre a'c aumento excessivo
com os altos cargos na hierarquia do funcionalismo . Não cuidei da organização de servicos, mas de quadros novos. Essas
despesas, realmente, são tão grandes que V. Ex. até agora
não se referiu a elas.
O SR. JONES ROCHA - É o que estou fazendo nêsse
momento. Notando que todos os cargos criados foram, para
atender as exigências dos serviços.
.
A simples leitura do decreto mnnicipal n. 4.252, de 8
de junho de 1933, que amplia 05 serviços respectivos á propor.,
oã.o i~felizmente ai.nda áquem das necessidades popull\res do
D~strJto· F~deraJ, dispensa maiores comentários. Aí estão em
pleno funclOnamento os serviços instalados pela atual administração em Camp9 Grande, na Penha, Ilha do Governador
Paquet?-.e Cascadura, providos de pessoal triplicado, poi;
sendo JnIDteM'Uptos,' ocupam, nas 24 horas odiarias três tUrmas .de. funcionários qe todas as categorias. Cónstróem-se
hOSPItaIS, .duplica-se a 'eficiência das instituições e serviço3
a,ntigos, pal"8 a assistência 80 .povo ~
.

-502-

Sou pela majoração dos preços dos socorros cix:urg.ico~,
cobraveis ás pessoas que dispõem de recursos, nas InStltUIções de assistência pública. Ali se atende gratuita!Xlente ás,
classes populares e não ~e pret~nde a concurrenCla c~m. ~s
casas' de saude e hospitais partIculares, o que constItUIria
gravissima. infração de ética médica. Quem se sus:eitar ás taxas altas contribue para o ,melhoramento do serviço. Quem
não puder pagá-las - tem gratuita~~nte um s~ryico ad1l?irável; realizado com todos 05 requIsItos de técmca prof15::;ional.

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Nos ambulatórios não se
exige até uma inscrição, pagando-se um sêlo de 2$0001'
O SR. HUGO NAPOLEÃO para pagar os serviçOs?

Essa inscrieão será suficiente

O SR. JONES ROCHA - 1:sse sêlo é de matrícula dando
direito a que o doente tenha duran~ toda sua vida assisténcia médica, medicamentos, internação e mesmo serviçO dtmtário de graça. É uma forma para controlar os indigentes dos
remediados. Nada mais.
'
O SR. HENRIQUE DoD8WORTH -..:.... Mesmo nos suburbios se
exige, indistintamente, de qualquer pessOa, o pagamento de
2$000 para que tenha direito a êsses serviços.
O SR. JONES ROCHA - Parece-me que 3á expliquei bastante êsse ponto. O serviço é feito gratuitamente.
O SR. HENRIQUE DoDSWORTH - Dêsdeque V. Ex: me
responde com dúvida, não insisto na pergunta.
O SR,. JO~S DOeRA' ~ o pessoal que atende nos ambulatórios é de competência profissional igual ao que faz o
servico do Pronto Socorro.
O SR HENRIQUE DoOSWORTH - A competência não' está
sendo posta em dúvida. O esclarecimento que solicitei de
V. Ex. era de outra natureza Aguardo que V. Ex. confjrme
o que estou dizendo.
A administração Pedro Ernesto é a administração da
educação e da assistência popular, conforme o consênso geral
da população, que preseneia seus atos tendentes áqueles dois
objetivos principais.
As despesas nos outros departamentos correspondem rigorosamente ao aumento qúantitativo ou á melhora qualitativa dos servicos, quando não. a. um e á outra, ao' mesmo
tempo. Os da 'Fazenda Municipal aumentaram pelas necessidades de uma arrecadacão que cresce àia a· dia. para o
combate á fraude fiscal, para atender á conlabilidatle e á
despesa das reformas dos departamentos da &dministracão.
A organizacão do patromOnio. da Engenharia, da Estatística e
dos outros sectores sofre a influência do crescimento da
Cidade. da polítlca de obras públicas e de melhoramentos
que v~m dêsde a 'administração Paulo de Frontin.. Aquelás
repartições, no decurso de cêrca de 14 anos, não foram ampliadas na proporção do aumento da C~dade. 'Milhares ne logradouros públicos, reconhecido's ou não, se abriram dêsde

-503 -

então no Distr·ito Federal, dezenas de milhares de contribuintes, de especiés tributadas, aumentaram a riqueza patrimonial
.
da .cidade .. :.
Edifícios públicos se ergueram, outros se renovaram,
ampliaram ou valorizara.m. Se se calcular a relação. entre o
valór do patrimônio municipal e custo dos serviços pertinentes a' êle em 1920, por exemplo, e a proporção entre seu
valôr atual e a verba dQS mesmos serviços em 1934, vêr-se-â
quanto diminuiu proporcionalmente o custo destes, apezar da
diligência da administração em os aparelhar devidamente.
Basta vêr-se a area central. ,,"rbana, resultante do arrazamenlo do morro do Castelo, terrenos obtidos com aterro da Ponta
do Calabouço e da Gloria e. tantos outros - para se compreender a valorização do patromOnio local. Nenbum serviço
municipal, Sr. Presidente, ainda chegou ao nivel da despesa.
proporcional á sua expresl'.ão, á sua finalidade; nem melJmo,
de longe,. se manteve a correspondencia das despesas de oada
um com as condições passadas da vida municipal.
Houve, ainda despesas da administração Pedro Ernesto
que não resultam das reformas utilissimas introduzidas na
organização municipal, Sr.' Presidente. S. Ex., assumindo
o govêrno em 3 de Outubro de 1931, encontrou ultimado um
trabalho de reviSão. de aposentadorias, jubilações e disponibilidades. Pelo decreto n. 3.690, de novembro do mêsmo ano,
foram recolocados em 'atividade os funcionários .que a junta
médica julgou aptos. '
.
S. Ex. revogou o decreto n. 3.409, de janeiro anterior,
que facultava o licenciamento administ.ra.tivo de funccionários
sem culpa articulada e sem processo, e mandou pagar, a
quantos inocenf.es ,foram assim atingidos em seu. patromOnio,
os vencimetnos integrais ãe todo o tempo que estiveram afastados do serviço.
.
O Sa. AGA.~ENON DE MAGALHÃES - O Sr. Henrique Dor!sworth, 'aliás,· tem sempre defendido; com fulgor e combatividade excepcionais, todas as medidas que beneficiam o funcionalismo.
.
.

o Sa. HENRlmJE DODSWORTH - Tudo quanto, realmente,
seja favoravel ao funcionalismo, tem tido e continuará a ter
o meu apOio.
O SR. JONES ROCHA-Todà.via cumpre citar ainda algumas
leis,. como essa, referentes ao funcionalismo, que merece. todo
o aprêço da' administração porquê é laborioso, honrado e pa-.
triola. Tais leis assumem, também o .carácter de leis 'socais.
O funcionalismo form2. uma parcela ponderável de coletividade, por sua ;elevada cultura média influe decisivamente
na opinião pública.
'
O SR. .. H.E~RlQUE DOD8WOR.TH ~ É preciso que ~5sas medidas não atinjam apenas funcionários de alta catP.goria, mas
também, o funcionismo humilde, que não tem sj'~o beneficia0;
do até agora com a criação de novos cargos i'
" , ri SR. JO~~ ROCHA ~ Não é e.xa.to.É grave injustiça.
V"· Ex. vai ,v.~r." agora duas citações de leis da atual ad.ministração, . leiS, sociais; humanitárias" c'omo as de férias~ de
assistência social, que equ,iparaxn os, operários' municipais aos
funcionários' muniplpais" :s~mdi~~in,çji!3 de cate~orias, e'a':Ie~
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ainda,que dá todo o'direito de seguranoa,' de"aposentadoda
de.lioença aos operários tuberculosos, eanc6rosos,' inabilitado~
para o trabalho. De tão humana que é foi batizada de "Lei:
Pedro Ernesto".
O SI\. HENRIQUE DODSWORTB: - Aliás, 'a grande lei 50-'
eial da Prefeitura, é a lei de 1 de maio, ,de' autória dos:.... '
Paulo de Frontin.' ,
, ','
,
0

;

"I

O SR,. JONES ROCHA ....:- Y. Ex:. está dizendo a verdá-

o sr. Paulo de Frontiu assinou a lei é·'o s1' ~ Pedro Er-'
nes,tó á'pôs em execução aliás ampliada. :',',
,,;
de:~

:' O SR. ABELAROO MARINBO -

medeassem entre essas' doas
completasse- a primeira lei.

Foi preoiso que dez anos
'para que se': '

administ~ões

.. O ,SR. JONES ROCHA - Nenhum' ontro antecesSor' do
sr. Pedro Ernesto ~ve a coragem depô.:la. em 'execução'.

O)m. AGAMlENo~ DE MAG.tLHÃES - Nãô se ,esqueça V~ Ex.
do sr. AdOlfo Bergamini, que assuiniu'a direção da Pre-'
feitura em uma fase de transição, e pôs naàdministraçi()
todo seu zelo e patriotismo. Quero ressaltar· essa. parte do'
govêrno municipal' do sr. Bergamini, pórqué ':todos lhe deyemos . uma ,grande homenagem: foi comt>ati.heíro: que valia
voI' uma legião, aqui, na campanha da A'iáriça Libera!; -figura combativa de todas as horas, de tooos: os momentos ~"
(m~ito bem) •

, : ';; :.'

() SI\. ARRUDA CA.."'4ARA - S. Ex. iniciou' uma obra bri-'
ltiante, que vêm sendo seguida, com maior brilhantiSmo;'
pelo sr. Pedro Ernesto; recaindo sObre' êle '3 admiração dó;
Povo Carioea e, quiçá, do país inteiro'. " "
, "

o SR. JONES ROCHA·:...., Quanta!· lei~rt;sguardem-lbe
o' patrimonio são leis sociais, preservam a tranquilidade de
uma fração impol'tante da sociedade; e devem.sel' interpretadas - não como de favoritismo e incentivadoras de. parasitas - mas no sentido justo e superior de leis de assistencia á coletividade! '
Entre' as maiores credenciais de administração atual da,
Prefeitura, SI'" Presidente, figura o decreto n. 3.786, de 21
de fevereiro de 1932, que beneficia com vencimentos integrais, 'Cos casos 'de inatividade temporária ou permanente' o
funcionário tuberculoso, leproso, canceroso, etc. Nenhuma
voz ousará erguer-se contra .essa lei - mais que humana ou
social' -'- cristã - que trouxe a seu, benemérito autor os
aplausos mais gratos a seu coração de médico - ' os das
vítimas d~quelas molestias e suas famílias!
Todas, essas despesas, em maiores' e menores quantias,
atimentam,gloriosamente o verba -Pessoal - da administração Pedro, Ernesto!
.
\,

Mais aindi\: as que estenderam aos operarios da Municipalidade as Iltis de beneficiamento do funcioaláUsmo, equI-,
paran,do 'todos 'os servidores em direitos. ,e, regalias. O Sr.Pedro Ernesto aboliu "as distinc.ões entre 'empregados muni;'
cipàis ~ os operarias, jornaleiros, diarisfas", e ,m~salistas da
:Municipalidade", pelo decreto 'n.' 3.790; de'''marco ,de t932.
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, .Foi a maior' conquista democrática nos dominios da
administração local, em todos os tempos. Vou juntar a meu
discurso a íntegra daquela resolução memorável, porquanto
(1' capítulo relativo á ordem social da fut,ura Constituicão,
para se manter no nivel das mais nobres e elevadas idéias conte,mporaneas sObre a dignidade dO trabalho, não p6de precip.dír de muitas de suas sugestões.
Houve tempo, Sr. Presidente, em que era costume no
estrangeiro, aludir-se ao Rio de Janeiro, apenas como recanto privilegiado da Natureza. Era fatal a exclamação do
forasteiro ao transpor a barra, já predisposto com a 'Visão
da cadeia das montanbas, quando ainda longe da costa. TodOs os verdadeiros patr~ylas, a princípio lisongeados com as
referlmciás á natureza, compreenderam, depois, o reflexo
do ~logio, 'que esquecia discretamente a obra do bomem no
c'en.ãrio de grandezas onde vivia.
,
. 'Os reformadores da Cidade, os grandes engenheiros que
a r.;modelaram, foram, a êsse respeito, o instrumento da
vontade nacional, que oferecia á face do mundo a prova
de que somos capazes de zelar o patrimônio de nossos maiof~ e de ainda completar harmonicamente a Obra da natureza .
.... '0 SR. HENRIQUE DODSWORTH - Folgo muito em regis4"3:1" ,i:; fulgor literário do discurso de V. Ex.
O SR. JONES ROCHA - Estou apenas focalizando o
assunto.·
.' " .aSR. JosÉ DE SÁ - E eu folgo em aplaudir o espírito de
jüStica coai' que os revolucionários se referem aos antigos
~i.nistrador~.

.

' 0 SR. JONES ROCHA - O exclusivismo dessa política
àdministradora levou, porém, ao esquecimento da outra
face, a maisimporlante do problema iocal - a educação'
popnlar e a assistência social, tanto mais urgentes quanto
mais bela e opuleIlta se tornava a cidade.·
A, população ficava desamparada, sem recursos ...
. . O SR. FERNANDO DE ABREU - Essa é a tradição política
do. Brasil.
'
"0 SR. JONES ROCHA - '" SE:m assistência e sem instrução.
O SI\.. HENRIQUE DODSWORTH - Ai V. Ex. está em desacôroo consigo próprio, p~rqué já citou iniciativas tomadas pelas administrações anteriores, quanto á assistência e á
instruçãCt, notadamente. pelo Sr. Prado Júnio\', que inaugurquuma série de escolas.- Sabe V. Ex. 9ue as. melhores esc~las, que aqui se encontram. foram
lDstaladas naquela
época •
. ' O SR. JONES ROCHA - Foram, porém, insuficientes
para'atender ás matrículas. Eram 5 apenas.
. ':0 SR. HENRIQUE DOD8WORTH - Insuficient.e ainda é a
o$nizaoão atual da :instrução.
· .. ·,,·0 SR. JONES ROCHA- Sabe V. Ex., entretanto, que
a administracão atual já lançou ~as pedras f~ndamentais
,
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368 professores primários a
18 professores primários a
745 professores primários a
78 professores primários a
469 professores primários a
460 professores primários a
iOOO professores primários a

8 :400$. . . . .
7:800$.....
7:200$.....
6 :600$. . . . .
6: 000$. . . . .
5: 400$. . . . .
-1: 200$. . . . .

3.091 :200$000
140:400$000
5.354:000$000
514 :800$000
2.814: 000$000
2.484: 000$000
4 .200: 000$000 I

I'

Iforam
Pelo Dec. 3.763 de 1-2-32
criados 500 loga-

I

Ires de adjuntos de 4a
classe; pelo Dec. 3.921,
de 22-6-32 foi aumentado para 566; pelo dec.
4.194 de 22-4-33 foi aumentado para 687 e pelo
orçamento de 1934 foi
elevado para 1.000.

I1

II
I
I
I

Para unificação da classe, de acôrdo comi
com o decreto 4.088, de 1932, para o
ano de 1934
.

I

721 :600$0001

I
iO

% de gratificação dos inspetores esco-j
lares e médicos (curso noturno). . . . •

10 0/'0 de gratificação sõbre os vencimentosl

de dir. escolas 2 turnos
!
Gratificayão aos. diretores de escolas quel
servIam em curso noturno.........
Gratificação de locomoção ..........•... I
Gratificação dp. 200$ mensais pela direção
de esc. diurnas e noturnas..........
Grat. aos prof . primários em comissão
em curso noturno..................

I

.
Secundário:
MOVImento de docentes e professores: 2091
docentes da antiga E. N. a 6:000$0001
26 professores cat~dráticos a 13 :200$000
23 professores a 19:200$000...........
73 professores adjuntos de escola secun-I
dária a 13:200$000
\
100 pro~essores ad~untos de escola secundárIa a 6: 000",000. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gratificação ao professor chefe de Psic. el
Soco Educacional
1
Pagamento aos preparadores, conservado- 'I
res e monitores da escola secundária.
Pagamento a um conservador e cinco 000nitores da escola de professores
1
Gratificação aos professores e professores I
chefes . .
1
Pagamento aos professores contratados
1
6 assistentes a 8:400$000.............

20.760:000$000j
75 :600$000

75 :600$0001

100:000$000

I

60: 000$000
120: 000$000

100 :000$000

I
I

60 :000$000
438:000$000

I
602: 600$000 I

602:600$000

100:000$0001'

100:000$000

558 :000$000

I

_
16.970:800$000

22.020:600$000

5.O-i9:800$000IDifer. a maior em 1934.

I

1.254:000$000
343 :200$000
-141 :600$0001,

1.25.i:000$000/
343 :2008000
441 :600$000\

963:600$0001

963:6.00$0001

600: 000s,;000 I,

600: 000$00.0\

12:000$000 '

12:000$000/

1

I
I
90 :000$000

66:600$000/

66:600$000

11 :400$0001

11 :400$000

I

306 :000$000
50:400$000
18.924:400$000

Ensino Secundário Técnico:
150 professores a 9:000$, -em 1930
; .. 1
146 professores a 9 :000$, em 1934
1
1
2 mestres gerais em 1930
3 mestres gerais em 193.\
62 mestres a 7:200$, etn 1930..........
60 mestres a 7 :200$, em 1934..........
101 contramestres a 6 :000$, em 1930 .... '
95 contramestres a 6:000$, em 1934····1
Gratificação ao mestre geral da Es. V. Mauá
pelo serviço de' superintendência doi
trabalho rural . .
1
Para pagamento de horas suplementares I
de trabalho e substituições aos profes.
do E. Técnico . .
Para contrato de diversos serviços não permanentes das escolas secundárias tcquinicas ou trabalhos ocasionais. . . . .

oi .144 :800$000\

I

216 :000$000_
177 :000$000'1

------!
24.508:800$0001

I

1.350:000$000

177 :000$0001
50:400$0001

I

5.584.400$000IDifer. a mais em J93,i.

18 :000$000

1.314 :000$000'27 :000$000

36 :000$0001
9 :000$000

446:400$000

432:000$000',

14:400$000l

606 :000$000

5iO :000$0001

96 :000$0001

t ·

/1

I

I

,I

I

I

2: 400$000,'

2: 400$000\

200 :000$000

200 :000$0001

60 '000$000

60 '000$0001

L

'I

I
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RESUMO - Houve um aumento de despesa de 1930 para J934 no Ensino Primário, Secundário c Secund~rio
Técnico de Rs. 5.709:·i 00$000.- Yara Lassance Gonçalves,
3a oficial.
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par'a a construção de várias escolas, que atingirão o' elevado número de cem.
O SR. FÉl\N.ANDO DE ABREU - Roma não se fez em um
dia.
O SR. JONES ROCHA - As verbas paTa êsse fim são
tiradas dos próprios recursos da municipalidade, porquê o
Interventor rejeitou vários empréstimos oferecidos nesse
sentido.
O SR. HENRIQUE DODSWORTH ..;.... Quem está fazendo a
construção?
'
O SR. JONES ROCHA - É uma firma, que ganhou a
concurrência, mas sob ó cem.trOle da Municipalidade.
iSe quiséssemos aprofundar as causas da Revolução,
chegariamos á civílízação materialista como a maior de tod~,
visto que ela envenenou a política e o próprio sistema ~o
vernamental e levou o U.tlS6SperO ás classes populares. Nê~se
ambiente .é que surgiram os itiéialis1as de 22, 24 e 1933,:
para a propaganàa, par.1 o sacrifício, coroados pela Yit.ó.l'~a.
final.
A Revolu.;:ão, que vem de taisnaseentes, tem sua' obra
mais visivel no Distrito Federal. Embora, como muito bem
acentuou há dias, em aparte, o nobre Deputado Abelardo
Marinho, nenhum Estado lenha autonomia na ,fase. ditato 7
l'ial, e, assim, todos, no momento, representem os desigmós
do poder central, no govêrno do Distrito Federal, ,por-motivos evidentes, influe mais que em qualquer outro, o· pens~
mento do Govêrno da República. É o campo de realizaçOOs
imedIatas do pensamento revolucionário. Para o 'estrarigeiro - constitue a demonstração do caráter organico,' sO:cial do movimento de outubro, subordinado a " idéias amadurecidas no espírito brasileiro, com as modi1icacÕes inevÍláveis, aconselhadas pelas cireunstancias, porquê o idéialismo impessoaln~. exclue o realismo ,das situáeões.
O Interventor Pedro Ernesto vai realizando a tarefa' de
alçar ao nível da grandeza material da Cidade a edueatio
popular e a assistência pública.
Se o renome de passádos administradores vinculava-se
dêsde logo ás avenidas, aos quarteirões modernos. aos cáis,
ligava-se aos panoramas admiráveis - o do atual governador surgirá mais tarde, da alma das geracÕes que êle beneficiou, aper.feiçoando-lhes a educação e abrindo-lhe, em doi~
anos, um milhar de classes escolares.
'.
Nem mesmo muitos daqueles que, hoje cidadãos feitos,
sentem o inflexo de sua Ol"ienw;lio governamental, podem
compensar com aclamações ruidosas o reforeo do gíoande
Interventor que prefere as satisfações íntimas de um temperamento severo e afetivo, empenhado numa' abra profundamente humana. São os necessitados, os enfermos, os que
se valem do aparelhamento de assis~ncia oficiaI.
As construcões morais, que não se medem nem se exprimem rigore,samentc em' cifras, só avultam no futuro., ,".
Mas o Póvo carioca l'ente nostr3ibalhos., da Prefeitura
a insp!raçáo de um patriota de escól. E na ,imensa po:v.lJ,I~~j
dade ao -Sr. 'Pedro Ernesto consagra seu govêrno como expressão legítima da neva mentalidade administrativa. (Muito bem; muito bem. O or~r é cumprimentado.)' . ,'. i,.•; .
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QUADRO RELATIVO AOS ANTIGOS DOCENTES DA ESCOLA

..

NORMAL'

aproveitados no Instituto de
Educação, com 05 vencimentos de réis

E:x~docente8

~3 :200$000

.

• .•.•.....•••••...•.•..•

924 :000$000

aproveitados, e designados para as Escolas Secundárias Técnicas, a

Ex~docente8

6 :000$000 •

.

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

600: 000$000

Os Docentes da antiga Escola Normal figur;;l.vam na Lei
Orçamentária do ano de 1930, com a dotação orçamentária
de 1.254 :000$000. Pelo decreto n. 3.403, de 30~i2-i930, dei:taram de ter direito a receber vencimentos, percebendo
apenas a gratificac;ão mensal de 600$000 quando chamados
para regerem turmas suplementares. Pelo decreto n. 3.954,
de 19-7-1932, os docentes não t\.proveitados como Professores ou como Profe~sores-Assistentes da Escola 8ecundáriJ.
do Instituto de Educação, seriam incorporados ao ~nsino
Profissional, com os vencimentos mensais de 500'000.
A despesa atual com os ex-docentes

importa
no total de (mil quinhentos e vinte e
quatro contos de réis) . . . . .• . . .• . . . . .. i. 524 :000'000
Cargos e grat.ificações suprimidas

5 terceiros oficiais a 9: 000$ .•••...•.•..••.••
Gratificação de 10 % aos inspetores escolares
Grat.ifieacão de 10 % sobre os vencimentos de

4.5 : 000$000
75:600$000

diretores de escolas de 2 turnos ........•
Gratificação aos diretores de escolas que serviam em curso noturno
.
~ Sub-diretor do Instituto de Educação •...•
'6 assist.entes. . . . ...........•...........•
3 inspetoras. . . • ......................•
1. conservador. .'. . .........•... ;
.
~ servente. . . . .........................•
Gratificação pela regência de turmas (redução). • . .
.
~5 coadjuvantes de ensino
.
1 diretor de externato. . .:
.
.{ 'professores de escolas secundárias..• :
.
16 contra-mestres . . . .
.
~ inspetor de alunos. .'. .
.
9 trabalhadores a 3 :000$ .•. ,
.
~ cozinheiro. . '. .
' '
;
.

100:000$000
60:000$000
19:000$000
50:400$000
18:000$000
6:800$000
5:400$000
6:000$000
105:000$000
14:400$000
36:000$000

M:oOO$OOO
6:000$000
27:000$000
4:200$000
.674 :800$000

APROVEITAMENTO, COM NOVAS DESIGNACOES, DE FUNClONARIOS JA EXISTENTES NO QUADRO
dargo alual

I

c~r~o

anterior"

I

1930

1

DESPESA
1931

I

aumento

i

\

1 Secretário Geral
de
.
..
. CChefe de Divisão
1 Diretor de Escola .•.•••••• I
i Dir. Inst. EducaCão
\ Dir. Escola. Normal •.•..•.. !
1 Dir. Escola Secundo
". .. Vice-Dir. Esc. Norm.......• I
1 Prol. com obrigae. segundo
I
~oo. n.
Prof. Escola. llrot.. ••••••..
t ASSISto Menores
1 Prot. Esc. Seco Tac. . ....•.. 1
1 Sup. Assist. Dental'
I Insp. Dentário
I
3 Denlisl.as-Ohercs ..•...•.•. \ l~sp. ponlários ••.•........• ,
i Oartógrufo................. 3 OfIciai .•.•..•...•.•.••..
6 2° Oficiais:
/ 3° Ofioial . ~ .••..••••••••••• 1
1 Encar. Distribuiei\o . . .. . .. Adj. 3" classe .•..•.•...•...
1 Eno. Oadastro
1 Adj. 2" classe
;'
.
! Encar. Oficinas
1 Mestre Geral
..
1 Enc·ar. oficinas ...•.......• 1 Enc. Armaz. Dop. Mater.•..
1 Encar. Contah. Escola Viseonde Mauá
1 Mestre Latiain. ..
..
Gralif. Dir. Escola Alvarol
Ba.tista
\ Dlr. Sousa Aguiar
I
Grat. Porteiro Esc..~lvaro
I
Batista ..........•....... , Porto Sousa Aguiar
i
1 Molorista 2" el............ Mal. Depart. Mater. .
!
17 4° Oficiais................ Diversos ............•.•.•.. ,.
i Opor. Mec. Cinemat
1 Cabineiro
..

18 :000$0001
10:200$000
21 :'600$0001
i 9 :OOO*OIlO\

24 :000$000/
28: 400$000/
27:BOO$000
21 :600'000

6;000$000
18:200'000
6:200$000
2:600'000

19:200'000
9:000'0001
12 :000$0001
36:000$000
9:000'000
51:000$000
5:400'000
6:600$000
9:000'000
7:560'000

24:000$000
iB:OOO$OOO
18:000$000
36:000$000
15:000$000
\)0:000$000
12:000$000
9:000$000
9:000$000
9:000$000

4:800'000
9:000'UOO
6:000$000

7:.200'000

9:600$000

2:400'000

14 : 400$0001

19:200$000

.\:BOO'OOO

7:200$000
6 :600$000\
W3:9BO$000
4:800$000

9 :400$0001
6:600$000
127 :500$0001
6:600$000

2:200$000

380:740$000

520 :700.0001

I

J Ch~:

S~cã~ ~~~.~ ~. ~

i

4..\42.............

I

.

I

TOT.o\L """"""""""",,.,,""""""" I
I

I

-

\
r

-

I

6 :OOO$OOQ OI
36 :000,$000 ~

6 :600'000 "I
2:400'000
1:40'0'000

-

23:520$000
1:800$000

-139:960'000
-

- 509Lugares criados
Decreto n. 3.763, de 1 de Fevereiro de 1932: Cria 500
lugares de adj, de 4& classe.
Decreto n. 3.921, de 22 de Junho de 1932: Aumenta para
566 o número de adj. de 4& classe.
Decreto n. 4.194, de 22 de Abril de 1933: Aumenta para
687 o número de adj. de 490 classe, atualmente elevado a 1.000.
Decreto n. 3.810, de 19 de Marco de 1932: Cria 6 aux.
de Exp. Inst. Educação.
Decreto n. 4.240, de 29 de Maio de 1933: Aumenta cinco
Aux. Exp. Inst. Educ~ão.
Decreto n. 3.859, de 28 de Setembro de 1932: Aproveilll
os ex-docentes da Escola Normal (Ext.).
Decreto n. 3.954, de 19 de Julho de 1932:, Cria um lugar
de encarregado de Seco. Agricola.
Décreto n. 3.810, de 19 de Marco de 1932: i lugar de
diretor da Escola de Professores, 1 lugar de diretor de Escola Secundaria e suprime a gratificação do sub-diretor.
,Decreto.,n. 3.9B, de 18 de Junho de 1932: Cria 15 lugares de dentistas, e passa a hora de 6$000 para 8$000.
Decreto n. 4.336, de 19 de Agosto de 1933: Reduz a quatro o número de inspetores dentarios, passando a dotação para
os dentistas a hora.
,
Decreto n. 4.333, de 17 de Agosto de 1933 : Unifica os saldos de verbas para 'Pagamento de dentistas, a 10fOOO a hora..
Decreto n. 4..387, de 8 de Setembro de 1933: Cria mai::i
oito chefes de s~ão, que ficam num total de 12, dos quais
já existiam 4;
59 superintendentes, dos quais apenas 4 novos, tendo l0dos êles aumento de vencimentos, de 18 :000$ para 24 :000$;
1 Sup.de Edc. Assisf.. Dentaria (é um dos inspetores
dentarios), aumentado para 18 :000$000.
3 dentistas-chefes; já existiam com o nome de inspetores
dentarios;
, 1 diretos de Instituto de Pesquisas;
2 engenheiros-arquitetos (vencimento de 1° ofic.);
1 encarregado de distribuição (vencimento de 2° oficial) ;
4 encarregados diversos (vencimento 3° oficial) ;
60 orientadores de Educação Elementar (não nom. ) ,
aproveitamento de funcionários);
30 orientadores de ens. particular (dos quais já foram
nomeados 15);
1 operador mecanico cinemalografico (era cabineiro do
Departamento) ;
1 motorista de 2& (foi aproveitado do Departamento do
Material) ;
:
12 medicos-auxiliares (já se achavam em exercício, pelo
Decreto li. 4.301, de 25 <.ie Julho de 1932;
O cargo de secretário geral passou a denominar-se secretário geral da Secretaria, e havia sido creado pelo Decreto
n. 3.841, de ti de Abril de 1932, em substituição ao antigo
sub-dh!etor administrativo.
Decreto n. 4.414, de 23 de Setempro de 1.933, criou o lugardé: Assistente .de Menores, com vencimentos (le 1.8 :000$,
tendo para isso suprimido um lugar de superintendente de
Ensino :P.arlicular.
"
,
. -·Decreto n. 4.41.,.9,' de 23 de Setembro de 1933, criou majs
tr~s lug~res de 40 oficiais, 3 lugares de 3° oficiais;
,
, ~';D~creto n. 4.4~8; de 12 de Outubro de 1933, ·suprimiu1.
lugar ~e diretor de 'escola, i lugar, de adjunto de ia classe,!
lugar (le adjunto de' '28 class'e, 4 adjuntos de 3&, i mestre àe
Ensino" Pro'fissional, '1' 'enfermeira,' i guardiã •..·

MOVIMENTO GERAL DA MATRí aULA

Ano

I

I

I

66.804
71.820
73.274

19271
1928
1929
1930
1931
1932
19331
1934

I

de Int.1
I,

4.399
4.726
5.716
6.187
7.371
7.0hl
8.3251
8. 325 1

78.104

83.986
84.530
89.8271
118. 130 1

1

I

I J.

369
413 1
546
731
897
1.165
846
720

1

ESCOLAS

MUNICIPAIS

II

I

Malrícula nas escolas elemenLares

IEns. pri-I Secções
mário
noturnas

NAS

ToLal

I
I

Malr. no Ensino Normal
lMatL'. esI colas
I profisI sionais Esc. Sec.IEsc. Pro!.1 Total

-1.682

71.572
76.959
79.536
85.022
92.254\
92.706(
98.9981
127.175\

2.280
2.590
3.17:1.
3.086
3.491

1. :1.6:1.

I

1.065
1.047
1.352
1.334
1.400

--

-

I

-100

180

Despesa tolal

'I

I

I

I

1~611

--

I
I

1.0651
1.047\
:1.352
1.434
1.5801

I

I

':I

I (material e pessoal)
I

Total

572
71.
1
76.959
82.379
88.3671
95.8911
97. 229 1
103.518
132.2461

21.308:882$49
21.308:882$496
21".308 :882$496
32.397:291$000
32.904:664$000
31.414 :664$000
33.536:884$000
39.207:244$000

I

MOVIMENTO GERAL DE MA'l'RfCULA NOS INTERNATOS
EDUCAÇÃO E ASSIST~NCIA DE MENORES
Ano

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

1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934

Matrícula
externos

Matricula
internos

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

Ob8erv~õe8:

Preço per capita da educação sobre O total de despesa de
todas as escolas:

1930

298
684
714
888
1.040
1.240
1.440

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

Despesa

1.297
1.866
2.000
2.456
2.145

.

1933 ............•.................... '" ....

324$000

1934

296$000

'"

FREQutNCIA DAS ESCOLAS PRIMÁRIAS,

E

DIURNAS, NOTURNAS E JIJU)INS

Anos

Diurnas
............................

lO

......

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

"!'

..

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

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

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

66.804
71.820
73.274
78.104
83.986
84.530
89.827
U8.130

Noturnas

4.399
4.726
5.716
6.187
7.371
7.0U
8.325
8.325

D~

INFANCIA

Frequência

Matrícula
J. Infancia

'rotal

Diurnas

Noturnas

369
413
546
731
897
L165
846
720

71.572
76.959
79.536
85.022
92.254
92.706
98.998
i27.715

56.640
56.780
58.961
61.256
68.140
70.986
72.550

2.411
2.304
3.016
3.176
4.046
3.896
4.829

J. Infancia

240
248
372
468
627
739
499

Percentagem de alunos promovidos sObre os frequentes 1930 - 58 %, 1933 - 72 %.
Percentagem de aumento de matrícula sôbre a de :1930: 1933 - 15 % de aumento e 1934 MATRíCULA PARA o ANO DE 1934
Esl)c;as
de 1 turno de 2 turnos

1a.
.2a
3a.
4a
.5a.
6a.
7a

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

lo' . . . . . . . . . . . . .

lo

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

lo

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

lo

........

••

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

lo

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

lO

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

......

I'

lo, . . . . . . . . . . . . . . . .

U a ..............................

Esc. esp .

VOLUME

........

VII -

1

2

4

lO

••••

Pago 5H a

12
8
9
3

3

...........

lo

..........................
Sll. ...........................
98. ..........................
10a .............................
:tia ...........................
12a .........................
13a

.

A matrícula de 1928 reI>resenta SÓ o In.'lti tuto Ferreira Viana.
Em 1933 estão incluídos os alunos internad os em estabelecimentos particulares.
O Servíço de Estatística do Departamento de Educação s6 começou a funcionar regularmente em 192~
não existindo dados completos dos anos ao teriores.
'

l'dA-míCULA

1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934

367$000'

2

6

5
1
15
5
5

2
5
2
10
6
6
1

40

74

t

de 3 turnos

Matrícula em 1933
(mês de novemb.)

Total

,6

7.070
5.920
10.440
10.640
9.960
:10.920
13.040
7.920
10.160
8.000
5.160
9.160
2.840
4.920
2.700

222

86.687

118.850

14
12
12
16

11

14

9
8

3
108

Matrícula
em 1934

5.213
4.7·H
8.423
7.522
6.306
7.882
9.366
5.329
7.649
7.066
3.278
6.843
2.088
2.656
2.325

1.

ti

58.291
59.332'
62.349'
64.900'
72.813
75.621
77.878.

aumento~

E1VI COMP.o\RAÇÃO COM o DE 1933

2
3
9
8
16
13
14

51 % de

Total'

16
17
13
16

16
16
19
21
14

Excesso
sóbre 1933'

1.857
1.179"
2.017
3.1:1S'

3.654
3.038
3.674
2.591
2.511
934
1.8822.317
752'
2.2M
375
32.163

111~RUMo DO NÚMERO DE ESCOtAS, DE TURMAS E bE ALUNOS DE ACORDO COM O NÚMERO DE ALUNOS QUE AS ESCOLAS IRÃO
RECEBER EM

N.o de escolas
DeJ.I.
1°
a Intera
30 ano 5° medo Tolal J .1.

18. .ClrclloRcrlcfio
211. CircuoRcrlclio

11

40. Cir'cllnltorlclio

8
9
13

fia CiJ'cllOMorlclio

11

:-jo. CircunRcrlclio

tio.

~~ircllll14crICno

70. CiJ'lllllllllWICfio
88. Cir'ellllHllrlCÚo

nft.

'CiJ'cllllllorlclio
10"' CiJ'cllnlllwlclio
11 a CiJ'cIHlHcl'lClio
1211. CiJ'cllnllol'lclio
1:l11. CiJ'CIlIIl'.CI'iClío
140. CiJ'nllll , Jrlcfio
:r~~collli'l (li'l!J(lclnill.
Tolnl • . . •
\'Ol.lIM R VII -

12
12
9
10
12
13
13
20
12
1

2
3

-1
-3
4
3
5
3
3
6

1
1
5

-

-

1
1
3
2

12
12
16

3

14

1
1
1
1
1

16
17
13
16
16'
16
19
21

1

14

14

6

6

-12

-

---6

1934

Número de lurmas

1°
67
52
85
114

110
116

.126
88
100
66
70
93
40
59
18

2°
43

36
56
52
46
54
90
41
58
61
28
59
20
22
11

Número de alunos

30

4°

30
26
47
47
45
49
63
32
42

20
21
37
30
27
34
29
21
31
20
8
19
1
15

1
14

11

11

H

17
47
9

13
12

5°

Total

13
13
27
23
21
21
18

179
148
264
266
249
274
326

16

198

23
12
6
11

254
200
129
129
71
123
69

-------- --------520 -166
16 222 24 1.204
677
324
40
230 2.979
---- - - - - - - --- -- -- -- --Png. 511 b

.1. I.
180

3GO
-

-

-

-

180

1° ano
2.670
2.080
3.400
4.560
4.400
4.620
5.040
3.520
4.000
2.640
2.800
3.720
1.600
2.360
720

----720 48.130
--- ---

2° ano 3° ano

40 ano

1.710
1.440
2.240
2.080
1.840
2.150
3.600
1.640
3.220
2.440
1.120
2.360
800
880
440

800
840
1.480
1.200
1.080
1.360

1.190
1.040
1.880
1.880
1.800
1.950
2.520
1.280
1.680
1.640
680
1.880
360
520
480

1.1üO

840
1.240
800
320
760
40
600
440

--- ----- ---

27.060 20.780 12.960

50

ano

520
520
1.080
920
840
840
720
640
920
480
240
440
40
560
440

Tolal

7.070
5.920
10.440
10.640
9.960
10.920
13.040
7.920
10.160
8.000
5.160
9.160
2.840
4.920
2.700

9.200 118.850

---

Nonloaoões novas decorrentes dos lugares oriados na atual administração
Cargos
--~------ ----------~

-~

--

. \ venoim:::-T
auuai'uw
.

3 quartos o!Joiais.... , ......•........•..•..
i i auxiliares de expediente••...•...•...•...

60 orientadores do ensino elementar .•.•....
7 'ohefes de secçito.•........•....•..•.•••••
2 dentislas enoarregados de gabinetes cen-

trais . .,

.

2 sérvenles . .

-,

.

8 trabalhadores de l' classe .•.•...•••••••.
3 trabalhadores . . ..•...•...............•..
.2 trabaJhadores . .
.
~ superintendentes • •.•.•.•..........•..•

f mestre geral
~

.

"

.

preparado)' de lJsloa, qufmlca - e bistória

natur(ll..

-. .-

"

5 monitores contrl\~dos
..
t tl denlisla-s . .
,
.
t8 dentistas "
"
f dentista de E. S. Técnica
.
1 passadeira de, roupa
.
10 Iluxiliares do alunos da inspeçll.o., .••••• 1
tI' •••

.

-

--

I

Observações

7:500$000- O Doc. n. 4.387 criou 18 lugares de quartos oliciais

II o
orçamento vigente. 2.
Quadro criado pelos Decretos ns. 3.810 e 4.240. de 29 de
maio do 1933.
2:-\00$000
Quadro criado no orçamento vigenw, em virtude do DcDecreto n. 4.387. de 8 de Setembro de 1933.
24 :000$000 3 sfio chefes de Divisão 6 peroebem mais a graliticauão
anual de 4 :800~;oOO.

I
7:200$000
I

II

9: 600'000

Cargos criados pelo Decreto n. .4.387 e introduzidos no 01'Içamento vigonte.
QI
l) : 400$000
O DCC1'oto n. 3. 8i O criou um lugar -e o orçamento de i 932. Ô
I
outro.
3:600$000 Quadl'o cI'iado no orçamento de 1933.
3 :000'000 Quadro criado no orçamento de 1933 •
a:600'000 Lugares criados no orçamenlo de i933.
.
24 :000$000 Lugares criados pelo decreto n. -4.387. de 8 de setembro
do 1933. São contratados.
9 :000$000 O Dt;crelo n. 3.864, do " do Abril de i 932, criou um lugar e
o orçamento de 1932, outro.
6 :000$000 Lugar criado no orçamento de 1933.
{:080$000 Lugares oriados no orçamento de 1933.
7 :200$000 Lugares criados 110 orQamento de 1933.
7 :200$000 Idem no orçamento de i9a3.
O: 600~000 I Lugar cl'Íado no orçamento de 1932.
i :800'000 I Lugar criado no orçamento de i9a4.
250'000 I Lugares criados no orçamento de 1933.

MATRíCULA

E FREQUENCIA:

COMPARADA
BNSINO

Ano

Jardins Infanoia I Cursos noturnos

I

I

1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934

Mal.

I F~eq. I

66.804
71.820
73.274
78.104
83.986
84.530
89.827
118.130

55.6401
56.780
r»8.961
61.256
68.140
70.986

-

-

ELBMBNTAR

I

Escoll\s diurnas

)

COM A DESPESA GERAL RESPECTIVA

Mal.

I

369
413
546
731
897
1.165
720
720
1

Freq. )

240
248
372
468
627
729

--

,

MaL.

4.399
4.726
5.716
6.187
7.371
7.0B
8.325
8.325

Freq.

Total

II

I

l

2.4fl
2.30-i
3.016
3.n6
4.046
3.896
4.829

-

II

I

(

Freq \

71.572
76.959
79.536
85.022
92.254
92.706 .
98.998
127.715

58.291
õ9.332
62.349
64.900
72.813
75.621
77.724

MaL.

-

Despesa

~ perDespesll
capita
IAluno frequente

I
15.318:803$000
15.318:803$000
15.318:803$000
21.829:200$000
23.603:160$000
21.379 :160$000
22.674:280$000
26.090:960$000

....C1I
....
262$800
336$400
291$000
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DECRETO. N. {.,252,
DE 8 DE.JUN.HO DE 1933
.
"

Reorganiza os serviços da Diretoria Geral de Assistencia e aprova o Regulamento da nova organisaçiio.
O Interventor Federal no Distrito Federal:
Usando dos podêres especiais que lhe são conferidos pêlo
Decreto ·Federal n. 19.458, de 5 de Dezembro de 1930, decreta:
.
Artigo 1 - :A Diretoria Geral de Assistencia Municipal.
terá por fim prestar assistencia médica, hospitálar e social
aos municípes do Distrito Federal.
;
Art. 2 -Para a realização dos serviços de' assistencia medica, hospitálar e social, a Diretoria Geral de Assistencia Municipal executará:
. '
.~
I - o tratamento mediCO e hospitalar dos enfermos necessitados residentes no Distrito Federal;
II - a prestação do primeiro soecorro médico aos individuos viUmas de moléstias ou acidentes, occorridos no territorio do Distrito Federal;
IH - a assislencia matérial;
IV - a assistencia á infancia em todas as ed&des, orfãos, abandonados, cêgos, surdo-múdos, invalidos;
V - a assisteneia aos velhos;
VI - a assisteneia aos adultos invalidos;
VII - a assistencia aos sem trabalho;
VIn - o serviçO de registro dos necessitados;
IX - aassistencia aos mortos.
Paragráfo .único -- Anéxo aos serviços hospitalares será
mantido o Instituto de Ensino.
Art. 3 - Fica éreado o Centro de Perícias Medicas, diretamente subordinado ao Diretor Geral, que fará como.
atribuição os exames para jubilação, aposentadorias, licenças dispensas de ponto, dos candidatos a emprego e dos ser"!entuarios da Prefeitura acidentádos no trabalho, e quaesque pericias que, a juizú do Diretor Geral, tenha relação
com as suas funcões técnicas.
Art. 4 - A 'Prefeitura poderá subvencionar, promover os ou aceitar llcôrdo com estabelecimentos ou' .instituições congeneres, ás da Diretoria Geral de Assistencia Municipal.
Art. 5 -Para ~.desempenho dos seus encargos, a Diretoria Geral 'de :Assistencia Municipal distribuirá os seus
serviços em .duas(~) ·sub-diretorias: - a dos Serviços Médicos e Hospitalares, 'e a dos Serviços Sociais.
paragráfo único - A' primeira competirão os serviços
clínicos .a adultos e .menores, cabendo á segunda os serviços de proteção e ~mparo, direto ou indireto, aos adultos e
menores.
.
Art. 6 Além das sub-diretorias haverá a Secretaria Geral, que. como o~o central administrativo se encarregará
da qualificação .e 'organisação do prontuario dos funcioná.rios e empnegàdos .da Diretoria Geral'.de Assistencia, dos serviços 'de expediente, contabi!!dade, arquívo, estatistica, propaganda e educação, e um delegado sooial.

-
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Art. 7 - Fica instituido o Conselho Técnico de Assistencia, com quatro (4) membros, presidido pelo Diretor
Geral, ao qual competirá:
I - estudar os problemas de assislencia pública no
Distrito Federal;
11 - elaborar projétos de normas de serviços e material;
lU - emitir parecer sobre qualquer asunto ou questão que se relacione com a finalidade da Diretoria Geral
da Assistencia e com a execução dos seus serviços, quando
solfcitado pelo Diretor Geral;
Art. 8 - Haverá, entre as difer~ntes dependências da
Diretoria Geral, os entendimentos necessarios para a execur;ão dos serviços.
Art. 9 - O Diretor Geral será um médico, de livre
escolha do Prefeito ou Interventor, sempre nomeado em
comissão.
Art. 10 - Os sub-diretores, e secretários geral, o delegado social e os diretores dos diferentes serviços creados, ou a serem creados. serão nomeados pêlo Prefeito ou
Interventor, mediante indicação do Diretor Geral, que os escolherá entre os médicos funcionários da Diretoria Geral de
Assistencía.
.
Parágrafo único: - O cargo de secretário geral será
exercfdo em commissão.
Art. 11 - O funcionário que estiver exercendo qualquer cargo em commissão, s6 poderá afastar-se do mesmo cargo quando devidamente substituido .
Art. 12 - Dos membros do Conselho Técnico de Assistencia.. dous (2) serão permanentes e dous em commissão,
todos nomeaaos pêlo Prefeito ou Interventor, mediante
indicação do Diretor Geral.
Art. 13 - O Pessoal técnico e administrátívo da Diretoria Geral de Assistencia será distribuido como melhor conviér aos serviços.
Art. 14 - O Prefeito OU Interventor expedirá, oportunamente, os regulamentos dos diferentes serviços.
Art. 15 - Além do pessoal técnico haverá um quadro dp. profissionais, admitidos mediante concurso, na qualidade de auxiliares dos serviços médicos e hospitálares,
aos quais caberá obrigatoriamente o preenchimento das vagas de adjuntos obedecidas as disposições regulamentares.
Art. 16 - A's tabelas de preços dos serviços remuneraveis da Diretoria Geral de Assistencia serão as determinádas anualmente na lef orçamentaria.
Art. 17 - Os serviços da Diretoria Geral de Assistencia s6 serão gratuitos para· aquêles que dentro das disposições regulamentares, sejam considerados necessitados.
Parágrafo único ~ Nos casos de serviços remuneraveis. responderá pêlo pagamento o beneficiado ou o seu re!i""
ponsável legal.
Art. 18 - Não será recusado soccorro urgente sob (}
pretexto da verificação prévia das condições de .pobreza do
socorrido.
Art. i9 - As nomeações, promoções, aposentadorias,
dispensas, demissões, púnições, serão feitas de acOrdo com
as disposições regulamentares.
VOI.UME VII
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Parágrafo único - os cargos creados ou a serem oreados serão preenchidos á medida que fôrem instaurados os
l'espectivos serviços.
Art. 20 - Os diplomas conferidos pelo Instituto de Ensino serão validos, para todos os efeitos, no Distrito Federal,
~ darão preferência aOs seus possuidores no preenchimento de cargos correspondentes.
Art. 21 - Os Funcionários e empregados .da Diretoria
Geral de .Assistencia que, em virtude das suas funções normais, tenham sido ou venham a seI: obrigados a serviços
notunos e em dias indistintos, éontarão para efeito de aposentadoria, o tempo de serviço acrecido de um terço.
Parágrafo único - Nessa contagem, apenas será considerado o tempo de serviço prestado na Diretoria Geral de
Assistencia MunicIpal.
Art. 22 - Serão aPosentados com todos os proventos do
cargo os fu~cionál'ios e empregados da Diretoria Geral de
Assist(·ncia que, na data da promulgação desta lei, contarem
mais de 60 a~Os de idade e pelo me'-os dez anos de serviço,
e os que tiverem vinte e cinco anos de serviço e edade maior
de 55 anos.
Art. 23 - Ficam extintos os lugares de inspetores técnicos, de chefes de postos, ajudante!! tOOnicos do diretor geral, administrador do Hospital de Pronto Socorro e oficiai
maior.
Parag. único - Os inspetores técnicos e chefes de PrJsto
poderãC' ser aproveitados em cargos ora ciados, ou a serem
criadOS, compatíveis com a sua hierarquia, respeitados os
dit'eitos adquiridos.
Art. 24 - Os lugares de módicos e cirurgiões serão reduzidos, respectivamente, a trinta e um e vinte seis, sendo
extintos os que vagarem até que sejam atingidos êsses Ii~
Jllit~s.

ParaS'. único - Á medida que ocorrerem essas v~as
serão criado!; lugares correspondentes de auxiliares.
Art. 25 - Os lugares de contínuos serão extintos á
proporção que' se verificarem as vagas.
Art. 26 - O número de .serventes será reduzido a se~
t:enta pelo nál) preenoh'imento das vagas que se derem.
Parag. único - Proporcionalmente ás vagas que 0001'.rerem será elevado o número de trabalhadores.
ArL 27 -- Será facultada aos médicos das instituicões
meãicas oficiais, militares oU civis, a frp'quência nos ser...iço~ da DIretoria Geral de Assistlmcia, mediante apresentação
das autC)ridades competentes, em número, prazo e oportunidade prefixados pelo Diretor Geral.
Parag. único - Ésses médicos s6 poderão servir nas
funl;ões de assistentes, sujeitos ás disposicõp.s regulamentares e sem direito á percepção de qualquer gratificação pelos
cofres municipais.
Art. 28 - Enquanto a Diretoria Geral de Assistência
não dispusér das instalações necessárias á execução desta lei,
no referente ás orgamzações hospitalares, os seus serviços
limitar-se-ão ao::: de socorros urgentes e de dispensários
olfnioos, de acOrdo com os respectivos regulamentos.
Art. .29 - Os que burlarem dispositivos regulamentares,
refer~ntes a serviços remuneráveis, serão passíveis da pena-o
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Hdade de multa, representada pelo dobro do valor dos serviços prestados de acôrdo com as tabelas em vigor, ou na falta
destas, pelo valor da despesa apurada.
Art. 30 - O Interventor ou Prefeito abrirá os créditos
ne~essárjod para a. e~ecução desta lei, devendo. fazer, prelímmarmente, a revlsao do quadro do pessoal técnico e administrativo de todos os serviços da Diretoria Geral de Assistência, fi~ando em tabela especial os respectivos vencimentos, sendo as nomeacões, decorrentes da reorganizacão
de que trata a presente lei, feita por livre escol/ha du Interventor, mediante proposta do Diretor Geral.
Art. 21 - Fica aprovad.o e mandado adotar o regu1:lmento que com este baixa para a execução dos serVit;0'3:1
cargo da Diretoria Gera! de Assistência.
Art. 3'2 - ·Revogam-se as disposição em contrário.
Districto Federal, 8 de Junho de 1933. - 4.50 da República - Dr. Pedro Ernesto.
Decreto n. 3.790, de Farço de 1932:
Regulamenta o decreto n. 1.329, de 1 de Maio dp. 1919,
e dá outras providências.
O Interventor Federal no Distrito Federal:
Usando dos poderes que lhe são conferidos pelo Decreto
n. 19.458, de 5 de Dezembro de 1930, do Govêrno Provisório da República, e
Considerando que o Decreto n. 1.329, de 1 de Maio de
1919, ratificado pela lei n. 2.315, de 11 de Setembro do
mesmo ano, abolindo as distincÕes entre os empregados municipais e os operários, jornaleiros, diaristas e mensalistas
da Municipalidade, prescreveu em seu art. ~ o modo de organização dos quadros, *,m todas as repartições municipais,
do pessoal operário, jornaleiro, diarista ou mensalista, e em
seu art. 4° concede vantagens e direitos a êsse pessoal;
Considerando que o Decreto n. 1.418, de 29 de Abril de
1920, regulamentando aquela lei, por ter sido modificado
em pontos essenciais pelo Decreto legislativo n. 2.490. de 9
de Setembro de 1921, carecia de ser revisío e novamente J!ublicado com as alterações determinadas pelo' Poder Legislativo;
Considerando que não tendo sido feita aquela revisão,
a lei de 1 de Maio não está regulamentada e na sua execução, devido a essa falha, têm as administrações adotado
critérios vários que contrariam, todos, o espírito do legislador;
Considerando que a execução do Decreto n. 1.329, de 1
de Maio de 1919, é medida que se impõe não sóem benefício do operariado municipal, dígno, sob todos os pontos de
vista, do amparo da administraç&o, como em proveito da
própria administração;
Decreta:
Ar!. 1.0 Ficam abolidas as distincões entre os empregados municipais e os operários, jornaleiros, diaristas e mensalistas da Municipalidade.
Ar!. 2.° Como operários se compreendem todos quantos
exerçam efetivamente, em qualquer. reparticão ou dependência da Prefeitura, serviço braçal e de ofício, e chefia ou
fiscaiização dos mesmos serviços.
Ar!. 3. A admissão do pessoal operário nos quadros
efetivos e permanentes das repartições e dependências da
0

-

516-

Prefeitura far-se-á, doravante, por ato do Prefeito ou
Interventor, mediante Utulo de nomeação sujeito a pagamento de impostos federais e municipais e a registo 'na Diretoria Geral de Fazenda.
Parágrafo único. Para as nomeações do pessoal operário, a que êste artigo se refere, é indispensável a proposta do chefe da repartição respectiva.
Art. 4.° O operário nomeado poderá ser dispensado por
proposta do diretor em cuja repartição servir, se antes de
completado o prazo de dois anos, der provas de incompetência, desídia ou mau comportamento.
Art. 5.° O operário nomeado que durante o estágio de
dois anos der provas de competência, assiduidade e bom
comportamento, nas funções de seu cargo, será, a requerimento seu, devidamente informado pelo diretor e chefes df'
serviço da reparticão a que pertencer, efetivado no cargo
mediante apostila no respectivo título de nomeacão.
Arl. 6.° Efetivado no cargo, o operário contará, para os
efeitos de aposentadoria, o tempo do estágio.
Arl. 7. A posse dos operários será dada. simbólicamente, por têrmo assinado perante o respectivo diretor, em
livro próprio.
Art. 8. Antes do pagamento dos impostos federais e
municipais, o operário nomeado provará, perante a repar. úção respectiva:
a) que é maior de 18 anos c menor de 30 anos;
b) que possúe carteira de identidade com o valor de
folha corrida, devidamente visada;
c ( que não sofre de moléstia contagiosa, estando em
satisfatórias condições de saúde, mediante inspeção procedida pela comissão médica da Diretoria Geral de Assistência
Municipal;
d) que é brasileiro nato ou naturalizado;
e) que sabe ler. e escrever;
Arl. 9.°0 operário efetivado no cargo, nos têrmos do
art. 5°, gozará de todos os direitos, vantágens e regalias concedidas aos funcionários municipais, inclusive inscrição no
Montepio dos Empregados Municipais.
Parágrafo único. Depois de dez anos de serviço o operário efetivado não poderá ser demitido senão por falta
grave verificada em processo administrativo.
Art. 10. Os ()perários efetivados, na conformidade do
art. 5°, e os estagiários, trabalharão oito horas por dia,
exceto aos sábados, em que trabalharão somente até o meio
dia, ou sejam 44 horas por semana, com um dia de descanço.
S 1.0 O horário do pessoal será fixado pela repartição
respectiva.
§ 2. Nos casos de excesso, quando for isto indispensável
para o serviço e previamente autorizado pelo Prefeito ou
Interventor, terão direito a uma gratificação extraordinária,
calculada na proporção do vencimento até o acréscimo de
duas horas, por dia, e na proporção do dObro do vencimento quando o excesso for além de duas horas por dia.
§ 3.° Em casos especiais, poderá o Diretor determinar
que o excesso verificado seja descontado em folga que concederá' no dia imediatamente posterior.
0

0

0
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Art. 11. O preenchimento das vagas far-se-á sempre
dentro do mesmo quadro, pelos operários de categoria imediatamente inferior.
Art. 12. Enquanto não forem revistos os regulamentos
das repartições municipais para neles serem incluídas as
disposições referentes ao pessoal operário, com discriminaCão de di::.'eitos e obrigações, vigorarão a respeito as prescricões dêste decreto e as das leis e regulamentos atuais na
parte que lhe for aplicável.
Ar!.. 13°- Mediante autorização expressa do Pref~ito
ou Interventor, comunicada á Dirt:ltoria Geral de Fazenda,
poderão os Diretores contratar operários nacionais, e na sua
falta, estrangeiros, por p"razo determinado ou indetel'min:ldo. para serviços extraordinários necessários, a juizo do
mesmo Interventcr ou Prefeito, dêsde que conste do orçamento vigente verba para tal fim consignada.
Art. 14° - Para as vagas que ocorrerem em cargo::; iniciais do quadro poderão os diretores, com prévia e expressa
autorização do Interventor; contratar operários nacionais, ou
na falta dêstes, estrangeiros, por tempo determinado ou indeterminado.
ArL 15° - Os operários admitidos m~dlante contrato s6
gozarão das vantagens que forem expressamente asseguradas nas portaria~ de admissão, assignadas pelo Diretor rC'fipectivo: das quais constarão a respectiva carteira de identidade, atesúlI:!o de bons antecedentes e lauão de exame médico.
Art. 16" - As portarias de admissão de op~rários. por
. contrato, obedecerão, em todas as repartições e rlependêricias da Preft:itura, á fórmula única, previam~nt~ aprovada
pelo Prefeito ou Interventor.
Art. 117° - As portar.ias de admissão (Ío pe3soal ope!'ârio contratado serão transcritas no Hvro próprio de r.ada
reparticão para terem valor probante e merecerem fé; sendo
em seguida, remetidas á Diretoria Geral de Estatística e Arquivo para serem ar,gu!vadas.
Art. 18" - A organização dos quadros do pes30al operário da Municipalidade, permanente e efetivo, obedecerá ás
instruções que baixarem com êste decreto, na conformidade
do dereto n. 1.329, de i de -Maio de i9i9 e lei n. 2.490 de
9 de Setembro de 1921.
Art. 1'9'" - Revogam-se o decreto:l. L 418, de 29 de
Ab;:-il de 1920 e demais disposições em contrário.
Districto Federal, 2 de Março de 1932. - 44° da República. - DI'. Pedro Ernesto.
O

INSTRUÇõES A QUE SE REFERE O DECRETO N. 3.790,
DE 2 DE MA'RÇO DE 19'3'2

Ar1. 1° As reparUções gerais da Prefeitura organizarão
dentro do prazo de 30 dias, para serem submetidos á aprovação do Interventor, os quadros do seu pessoal operário.
diarista ou mensalista, com a discriminacãode categoria e
vencimentos.
Parágrafo primeiro - Os quadros do pessoal operário,
diarista e mensalista, deverão ser restritos aOs serviços per-
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manentes e ao mínimo p.ara a realização dos mesm05 servicos nas diversas repartiÇ.ões municipais.
ParágrMo segundo - Em nenhuma hipótese poderão
ex('eder do :1úmero de OiPerários que nas diversas r9parL:ções municipais atualmente exercem suas funções como efetivos.
.
Art. 2° - Aloém dos operários, diaristas e mensalista.;, já
mencionados por ato do Prefeito ou do Interventor, por
contarem mais de dez anos de servicos prestados á Municipalidadu serão, õc:sde logo, nomeados pelo Interventor, para
completar o qua~"11'o de cada reparti Cão, os que, exer~I}Qdo,
efetivamente, suas funi,fões na mesma reparticão observado
o critério da antiguidade, forem brasileiros nat05 ou naturalizados, apresentarem carteira de identidade com valor de
folha corrida, souberem lê:- e es(,rever, forem julgados em
J;atisfatórías condições de saúde e contarem meno:! de 45
anos completos de edade.
Parágrafo único - Os operários diaristas, jornaleiros
e mensalistas que já pr~stavam serviços á PrefeiLtJra na
data da publicação do Decreto n. 1. 418, de 29 de Abril de
~9"~O, serão incluidos no quadro, por nomea.;ão do Interven.tor, qualquer que seja a edade, uma vez satisfeitas a:> demais eXlg~ncias déste artigo.
Arl 3° - Na organização do quadro de cada reparti~ã(l
observar-se-á a gradaçiio de categoria, )i2m soluo,;:io U~ cor.tinuidade, de modo a facilitar as promocões, estabelecE:ndose secções quandO, na repartição, houver diversidade de funções especializadas do pessoal operário.
Arl 4° - Se o número e operários nas condições do
artigo 2- {ÓI. superior ao estabelecido no quadro da repartíção respectiva, os que não forem incluidos, por contarem
menos tempo de serviço, serão considerados extranumerários, e aproveitados nas vagas correspondentes que ocorrerem no respectivo quadro.
Art. 5° - Os atuais operários efetivos que não satisfizerem condições do artigo 2° serão mantidos como contratados, .por tempo indeterminado.
Art. {j" - Dentro do prazo de 30 dias, contado da data
da publica Cão dos quadros a que o presente decreto se refere, deverão os atuais operários, jornaleiros. diaristas e
.mensalistas, efetivo, que preencherem as condições exigidas no artigo 2°, requerer a sua inclusão no quadro da reparticão respectiva, observa11o o disposto no artigo 4.
Distrieto Federal, 2 de Março de 1932. - Dl'. Ped1'o
Ernesto.
Durante o discurso do Sr. Jones Rocha o Sr.
Pacheco de Oliveira, 1° Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Cristóvão Barcelos, 2° Vice-Presidente.

11

o

Sr. Presidente -

para explicação pessoal.

Tem a palavra o Sr. Mário Ramos,

O Sr. Mário Ramos - (Para e:eplicat;ão pessoal)- Sr.
Presidente, Srs. ,Constituintes: O anteprojeLo que está nêste
momento em mãos lia ilustre 'Comissão Constitut:.ional. ,juntamente com as emendas que o plenário lhe adicionou, so-
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frendo assim o seu estudo, em sessões consecutivas, cheias
de interêsse e de cuidados, não obstante certas crftica.s repetidas e, paralelamente, referências as mais encomiásticas
á nossa Constituição de 911 - o anteprojeto, é inegável, assim
eu o sinto, tem em suas grandes Unhas, idéias dignas do
maior acolhimento,. idéias que permitem uma evolucão tranquila da Constitui<;;ão de 91, firmando princípios novos. de
maior estabilidade polftica e social. Refiro-me áqueles pontos a que o anteprojet.o alude e permite êsse contat.o de idéias
antigas e idéias novas, como sejam, por exemplo, o sistema
unicameral, a vinda dos ministr9s ao plenário da Assembléia, o capítulo da ordem econômica e outros, de vaUa, que
recomendam o anteprojetlJ, ao meu vêr como melhor núcleo
melhor elemento de formação em torno do qnal podemos
trabalhar com mais cert(' êxito do que, propriamente, a
Constitu içãi> de 9-1.
Entre 05 capítulos do anteprojeto que me feriram a
atenção está a Secção 6a, que trata do orçamento e da administração financeira. É um capitulo novo, de que a Constituição de 91 não se ocupava com as minúcias que o anteIlrojetoofercce, nem nêle tocavfl. com o sentido que o anteprojeto apre~enta.
O Sa. AGAMENON DE MAGALHÃES - É um capítulo que
envolve matéria da especialidade de V. Ex., observador arguto e inteligente dos nossos problemas econÔmicos e financeiros.
O SR. MMtIO RAMOS - Bondade do distinto parlamentar. Sou apenas um est.udante •••
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - V. EL tem estudos
intercssan~s pub1icado~.

O SR. M.kRIO R.A.M:OS projeto, dizendo:

Justamente ao art. 70 do ante-

"'No orçamento é obrigatório incluir: na receilh,
al-ém dos impostos e taxas, o produto de operáções de
crédito de qualquer natureza, etc., ew."
Artigo, por consequência, e~cialmente relativo á matéria orçamentária, lembrei-me de oferecer emenda, contendo idéias que reputo novas entre nós e que, espero, si adotadas na Constituição, possam t.razer benefícios reais nas legislaturas ordinárias para melhor justiça de distribuição da
Receita e confecção dos or,:.amentos, que é, inéontestavelmente matéria precípua das assembléias legislativas. Na
emenda que tem, creio, o número 363, tive, ao formulá-la,
de referir-me ao Poder Executivo, dizendo:
"O Poder Executivo exercerá suas funcões administrativas através os seguintes oito ministérios, etc., etc."
A fórma por que redigi a emenda, preocupado que estava com. a minha idéia fundamental, estrutural, demonstra
que queria o Executivo compreendendo sempre os Presidentes e seus Ministros. Eu me reporto, por consequência, ã
constituição dos ministérios, desejoso que essa organização
do Executivo fos5e consignada na Carta Constitucional. Aludi
aos ministérios em emenda á parte sObre orçamentos, porquê, no fundo, o exercício de um ministério é a administra- .
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cão de um orcamento. E constituí essa parte das funções administrativas do Executivo com os seguintes Ministérios;
Guerra e Ordem Pública •••
Quer dizer: uma pequena inovação. Pensava e penso
que o Ministério da Guerra teria, com vautageIIl para () país,
um exercícIo benéfico velando pela organização da ordem
pública e pela constituição, discipfina, exercícios etc., das
polícias militares nos Estados, de f6rma que viessem a constituir reservas do Exercito Nacional, e pelo aproveitamento
de oficiais dú exército, redução de desp"esas militares nos
ul'l;amentos d{)s Estados .••
Ú SR. 'CLEMENTE MARIANI - A ordem pública não B assegurada apenas ,pelas policias militares, mas _também pelas
polícias civis.

O SR. MÁRIO RAMOS - AcreditD que, colocando a ordem públic2i. no MinistérIO d~ Guerra, teremos a l)portunidade de ver todo o aparelhamento relativo áS polícias militares e, como diz o meu nobre amigo, Deputado Clemente
Mariant. l.ambéxr. todas as POlíCIas civis, onde houver, na
parte, por assim dizer, da organização, técnica, armamentos,
etc. com melhor apx-oveitamento, e eficiência dentro do Ministério· da Guerra. Eu eu lançava essa idéia, para mim fundamentaI, de que o Ministério da Guerra fosse também da
Ordem Pública, porquê nós pensamos somente nos casos de
guerra, quando devemos pensar ao mesmo tempo na ordem
pública e na paz interna e devemos dar essa obra fundamentai de alta responsa:bilidade ao nosso Exército.
O SR. CLEMENTE MARIANI - A polícia civil é exercida,
pelos delegados, que, militas vezes,· são até de carreira. V.
Ex. iria ao ponto de subordiná-los ao Ministério da Guerra?
O SR. MÁRJIO RAMOS - Permita-me que eu declare ao
nobre colega: quando digo Ministério da Guerra e Ordem
Pública, e falo na parte alta da fun,;ão, quero dizer que as
linhas gerais da ordem pública ficavam submetidas ao Ministério da Guerra. É uma idéia isolada no assunto de que
vou tratar, digna do exame dos mais competentes; continúo
pois enunciando as demais:
Ministério da Marinha de Guerra e Mercante; Ministério
das Finanças e Crédito.

!No Ministério da Marinha, pois certamente grandes são
suas ligações, tinha colocado também a Marinba Mercante e,
ao noso chamado Ministério da Fazenda, denominei Ministório das Financas e Crédito. A expressão "'Ministério da
Fazenda n envolve uma reminiscência antiga, do tempo em
que havia o patrimOnio, a fazenda nacional. Parece-me que
denominando-se - Finanças e Crédito - me1hor exprimimos suas vastas funções, nl) zelo pelas receitas e despesas
da N3C~o e no lidar com .seu crédito interno e externo.
Ministério da Viação, Comunicação e

Obras

Públicas.

O SR. CLEMENTE MARIANJ - No entanto, a marinha mercante é um elemento.h comunicações. V. Ex. a 'Passaria
para o Ministério da Marinha?
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O SR. MÃ.1:tIO MMOS - Perdoe-me o meu nobre amigo. Não posso detalhar tudo, pol'lquoê vou tratar de outros assuntos que são meu objetivo prmcipal na. emenda. l1:&tes ligeiros comentários têm por tim unicamente atender aos
apart.es dos distintos colegas, esclarecer essa orgar.i~acão que
desejaria na COIlstituiCão para maior esLabiliuade ...

O SR. CLEMEN'l'E
sistireI nus apartes.

l\1Al~lANl -

o SR.. MARIO RAMOS lega muito me agradam.

V. :Kx:. me perdôe; não in-

Os apartes do meu bondoso co-

Esclareço: quanto á Marinh~d. de Guerra e á Marinha
Mercante, vejo grande vantagem em que tenham umdade de
formação. Certos serviços, como hidrográfia, faróis, portos,
navegação, interessam tanto a uma como a outra, e a diSCIplina o aproveitamento de ofiCIais, tudo isso seria mais fácil
e construtivo.
Julgo mais acertado colocar a marinha Il:JerCante assim,
ão que como tem estado até hoje, no Ministério da Viação,
que tem vasta e importantissima fanção, crescente sempre
com as Obras Públicas, Comunicações, Viação, etc; parece. me de melhoi' hermeneutica administrativa ir para o Ministério da. Marinha, cujas (unções está mais ligada á marinhA
mercant*" tanto maIS que esta, como é sabido, devb constitüh' a reserva da marinha de guerra. Continuando pois:

Ministério da Justiça, Saúde e Instrução, Mínistério da Agricultura e EconiJmía, JiinútéTio da Trabalho. Industria e
Comércio, Ministério d,(J Exterior.
Quer dizer, em lugar dos nove Ministérios q\le temos
hoje, eu estabeleceria somente oito, determinados na Constituição e os seus desenvolvimentos. como justifico na emenda
seriam atendidos pela legislação ordinária criando os SubSecretários, onde necessário.
Tive de fazer essa referência aos Ministérios por ser
objetivo dessa emenda estabelecer na Constituição a obrigação de votarem as Assembléias Legislativas uma lei a que
chamo - Lei percentual dos orçamentos.
O SR. AGA."diENON DE MAGALHÃES - Essa questão é muito
importante. Os Ministérios não podem atuar isolados; têm de
ulunr coordenados.

o SR. :\IÁRIO RA..'1\10S - Muito bem diz o nobre colegti;
com a sua natural acuidade de espírito percebeu que um dos
objetivos da - Lei Percentual é a coordenação das despesas.
Não posso alongar-me agora em detalhes, para não
abusar dos nobres ouvintes, mas tive de me referir a êsses
oito MinisLérios, a essas oito organizacões administrativas,
qu~ desejaria estabilizar na ConstituiCão.
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o SI\. CLEMENTE MARIANI - O ponto principal é justamente êsse - a fixação, na carta constitucional, do número
de Ministérios.
o SR. M:A:ItIO RAMOS -.. .. para poder propor a - Lei
Percentual - e exemplificá-;la como está na longa' justificaCão que acompanha a emenda, e assim redigí:
"Na confeccão anuai dos orçamentos, os 6rgãos técnicos
organ.i'zarão, primeiramente, o da Receita, ,que será estabelecido, nas suas verbas e previsões, tendo por base a Receita
realmente arecadada nos doze mêses do ano anterior, e adicionando-se, se for caso, quaisquer receitas criadas pela ÃJ)sembléia ,Legislativa, ou por operacÕes de crédito autorizadas e concluidas, os saldos de depósito e :fundos especiais.
"Para a confecção do orçamento da despesa, será fornecida
a cada Ministério a impor1ancia total da parcela da Receita
que cabe ao mesmo, e que corresponderá sempre, e invariavelmente, á percentagem determinada pela - Lei Percentual
dos orçamentos votada no princípio de cada Legislatura 01'-,
dinária e durável por quatro anos.
"Essa parcela será, pelo respectivo órgão técnico de cada Ministério distribuida totalme~te pelas verbas correspondentes do ano anterior ou outras, aumentadas ou diminuídas na proposta, conforme o seu critério.
"Os órgãos técnicos ou ComissãO Técnica de cada Ministério são formados, cada ano, pelos funcionários designados
pelo Ministro, e por êle-. presididos. Em nenhuma circuns!.ancia a previsão orcamentária poderá ser enviada á ÃJ)seIl.lbléia Legislativa Nacional com saldo ou deficit, e deverá ser
presente a mesma .logo a;pós a abertura dos trabalhos da
Assembléia".
A Lei Percentual, pois, objeto d&. emenda, teria existência como dispositivo constitucional, mas sua confecção. obra
de maior valía, pertenéía, era obriga.~ no princípio de cada
legislatura ordinária quatrienal. á Assembléja.
Hoje o critério é absolutamente outro na confecção dos
orcamentos, se os faz sem atender a essa mutua relacão
de gastos que eu desejaria preliminarmente observada pelo
critério percentual.
A lei percentual. que proponho na emenda, apresentada
em 16 de dezembro, obriga êsse estudo comparativo. de alto
valor na jusUficacão do uso da Receita arrecadada.
Se tomarmos, por exemplo, o último orcamento, o de
1930, organizado pelo Poder Legislativo. e último do Gov~r
no Provisório, isto é, do 11933, o critério .percentual, feito as":
sim á posteriori, mostra:

ORÇAMENTO DA DESPESA PARA 1930

IPercentagens
em rela~
cão ao total Despesa

VERBAS

OURO

f. Ministério da Justiça e Negocios Inleriores .....

2. Ministério
3. Ministério
.\. Ministério
5. Ministério
6. Ministério
7. Ministério

das Relações Exteriores..............
da Marinha ..........................
da Guerra............................
da Agrioultura, Indústria eComéroio.
da Viação e Obras Públicas .........
da Fazenda ..........................

I

PAPEL

OURO

PAPEL
(li

123 :541t600
6.314:t77$819
t.300:000$000
400:000$000
82.f:26Sf932
13.729 :OH$549
H2. 402 :282$615

159:656:393$226
5.398:970$000
161.205:206$500
290.190:884$822
82.5H :~97$880
524:653:531$708
415.498:219$163

135.093:282$515

1.639.114:703$299

0,090/0
4,6 %
1%
O,3lh C/o
0,6lh %
10,1 0/0
83%

9,7 %
O,31h %

9,8%
17,7 %
5%
32%
25,3 %

0', .•"".. _.

'o'.

I-r": .,._ ... - _ ...

Nl
~

ORÇAMENTO DA DESPESA PARA 1933

Percentagens em relação ao total Despesa

VERBAS
OURO·

.
das Relacões Exteriores
.
da Marinha .....................•....
da Guerra
.
da Agricultura ...........•...........
fi. ~linistério da Viação
.
7. Ministério da Educação e Saúde Pública
.
8. Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio .
9. Ministério da Fazenda
.

-

i. Ministério da- Justiça e Negocios Interiores

2.
3.
4.
5.

3.636.:943$000
150:000$000
100:000$000
51:207$700
4.919:047$300
4.098 :143$400/
144:017$000
21.165:487$000

Ministério
Minislério
Ministério
Ministério

Totais . '" ..........................••...•..
Créditos suplementares
.

I~---

,

PAPEL

95.365:t17$400
11.710:965*000
164.822:833$000
329.414 :096$900
39.263:-\05$800
404.210:808$000
73.320 :000$000 .
18.668:825$000
725.199:552$200

34.264:845$400
232:027$760

1.861.975:603$300
281.835:756$864

34.496:873$160

2.143.811:360$164

OURO

-10,6%

0,4%
0,2% %
0,1% %
14,3%

PAPEL

1),21h%
0,51h%
9,1 %
17,6%
2,~ %
21,7%

11,9%

3,9%

0,3% %
61,7 %

1%
38,9%

I

~
01>-
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Não. vou fazer neste momento o comentário, mas ajuizamos imediatamente, dadis,tribuição da despesa. .
..
A Coristituiçãoé. o estatuto politico'em que devem figurar as disposil;ões de maior estabilidade; ~ em matéria
econômica e financeira é conveniente estabelizar p'Or períodos para ajuizar, para conhecer.
Em meu último discurso aqui :pronunciado, a 24 de janeiro, si não mefalba a memória, o nobre Deputado Sr.
Clemente Mariani, deu-me um aparte interessante, no sentido de que toda a matéria que entrava na Constituição passavaaserconstitucional, pois 'eu me referia a certas matérias que mo pareciam deslocadas da Lei Ordinaria.
Assim, propondo para Constituição essa -- Lei Percentual- tenho dois objetivos: IlrimGiro - dar um certo
carácter de -estabilidade aos estudos do Législàtivo em relação á economia e ás finanças; segundo -- dar imediatamente uma idéa de como se distribúe a receita, não só para
aqueles que autorizam a despesa, como para aqueles, do
Poder Executivo, Que vão receber essa receita e administrala, e que cada qual está sempre afirmando sua ne'cessidade
de um orçamento maior.
O SR. CLE~1ENTE MARIANl - O nobre orador pode dar
um esclarecimento? A lei percentual, a que se refere, será
uma lei anua, ou geral, aplicável em todos 'Os orçamentos?
O SR. MARIO RAMOS - A lei percentual, de acôrdo
c,om a emenda, seria votada no principio de cada legislatura,
duravelporquatroanos. Os seus objetivos são os que acabei de énunciar, e ainda o segllinte, mais profundo: a ASsembléia Legislativa ordinária e o Ex~utivo, agindo em
conjunto, têndo um determinado . . programa - querendo
desenvolver, 'Por exemplo, os serviços de estradas de ferro,
os de comunicação, ou de saúde pública, ou amortizaçã,o d~
dívidas, ou aumento do poder militar, durante o quatriênio;
enfim, um programa que exigisse certas providências e recursos econômicas e financeiros o fariam por um quatriênio, orientando nesse sentido a despesa percentual! Para
isso, es!abeleceriaaleipercentual,no princípio da legislatura os recursos em maior percentagem no Ministério que
ia caber o programa, estudado pela Assembléia e o Executivo presente a A'Ssembléiapelos seus Ministros ao votar
os artig05 da Lei Per,centual ~
. ..
. De uma ·forma geral a lei p9rcentual, determinando
para cada Ministério uma percentagem certa sôbre a receita
que realmente foi arrecadada no ano anterior, permitiria
o juizo e, dos gastos dos serviços dos Ministérios êsses em
relação aos outros; os orçamentos vorazes seriam corrigidos em benefício de ::erviços importantes conterrwlados com
menor porcentagem.
Se nós, em um ano, pretendemos que tal Ministério
tenha grandes despesas por 1sso ou por aquilo e, no ano seguinte,já um outro Ministério e depois mais outro, é im·
possivel fazer um programa construtivo, o quatriênio falha
em terminaralgumacousa; as reaUzaçõe8 interropem-se e
os prejuízos sã!) fatais para o Tesouro.
Por outro lado, não podemos continuar num regime de
programas corodefícits. O nosso regime de deficits traduzse, no Brasil, como em toda a parte em ameaças más. Umregime deficitário se caracteriza, ou por uma inflação de oré-
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dito, ist'O é, por em!ssoes sucessivas, a jatos contínuos, de
apólices, de títulos de crédito, de obrigações, ou, ainda mais,
desgraçadamente, se o Govêrno cessa com o seu crédito, se
êste diminue êle vai ao papel moeda, á inflação. Um regime deficitário, por consequência, é regime que precisa
ser corrigido. Não nos devemos espantar, nem desanimar,
quando temos grandes deficits. Não. Não 'devemos, desde
que, r.eeonhecendo 'O deficit, vamos tomar medidas inteligentes, medidas construtivas. Sabemos, 'pOl' exemplo, que
neste instante os orça.mentos dos 'Últimos três anos se processaram com grandesdeficits. Se a minha memória não
falha, o orçamento de 1.930 encerrou-se com um deficit de
832.590 :026$; 'O orçamento de 1931 com 293.954 :948$; o
orçamento de 1932 com L :1.08.877 :991$; o orçamento de
:1933 está se processando oom um deficit mensal de cêrca
de 24.:1 00 :000$000. A obra orçamentária é obra precípua
das Assembléias. Se tomarmos determinadas providências,
entre elas a desta lei percentual que a Constituição fixaria
para 'ser feita no princípio de cada legislatura ordinária,
oferecemos um freio, um sistema de contrapêsos ao Poder
Executivo e, ao mesmo tempo, de colaboração mais eficiente
do Poder Legislativo na obra da administração.
O SR. CLEMENTE MARlANl - Pareee-me que seria o contrário, pelo seguinte: se V. Ex. estabelece uma relação
percentual para os Ministérios, admitamos que, f6ra do programa do Govêrno, por uma circunstancia ocasi'Onal, digamos uma sêca no nordeste, êle tivesse necessidade de aumentaras despesas do Ministério da Viação, ou de outro
Ministério que houvesse de combater aquela calamidade. O
Govêrno, tendo de obedecer ao critério percentual, não poderia retirar dos orçamentos de outros ministérios a respectiva importancia, que teria de ser acrescida ao Ministétio da Via<;âo; teria de lançar mão de créditos extraordina.
l'ios. Seria, portanto, levado ao deficit.
O SR. MARIO RAMOS - V. Ex. não ignora que hoje
não.se permite também' que de um Ministério sejam tiradas
verbas para outros. Os orçamentos são votados com as verbas estrictamente necessárias em relação ao que deseja o
Executivo. Acontece, porém, que 'êste, quasi sempre, é obrigado a abrir mais créditos. Num caso de emergência teria,
forçosamente, de ser aberto o crédito suplementar indispensável. Nada teria isso com a lei percentual. No ano de :1933
"Govêr.n.o foi compelido a consumir o seu orçamento ordinário, de 1. 86i. 975 :603$300, e teve necessidade de abrir
créditos extraordinários no. valor 'de 231. 835 :756$864. As
emergências são· por sua própria natureza imprevisiveis.
O SR. CLEMENTE MARlANI - O argumento não atinge o
que eu disse.
O SR. MARIO RAMOS - V. Ex. quer dizer que a lei
percentual não evitaria o defícit, em casos de emergência.
Fora disso, porém, o Poder Executivo teria de cumprir os
orçamentos; a Lei· Percentual' será uma lei regularizadora,
normativa, de coordenação ...
O SR. CLEMENTE MARIANl - Vou, a propósito dar um
exemplo: no princípio da Revolucão, com o intuito de equilibrar o oroamento, o que, aliás, não se conseguiu, o Go, vêrno reduziu extraordinariamente as despesas do Ministé-
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1'10 da Agricultura e da Viação. Si, entretanto, o Govêrno
fosse obrigado, durante quatro anos, a conservar êsse critério percentual admitido pjlr V. Ex., não poderia proceder
de tal maneira, enfrentando com a redução havida nos Ministérios da Agricultura e da Viação, o aumento de despesa
em outros Ministerios.
O SR. MÁRIO RAMOS - A matéria a que alude o meu
distinto amigo, Deputado Clemente Mariani desvia, completamente, o assunto.
O Sft. CLEMENTE MARIANI - Estou argumentando diante
das palavras de V. Ex.
O SR. MÁRIO RAMOS - A lei percentual tem como
objetivo: a priori estabilização das despesas, obrigando, preliminarmente, o Legislativo a estudar os recursos que, num
quatriênio, vai distribuir nos serviços da Nação, e, principalmente organizar, permitindo reduzir os delicits, dentro
do possível. E' certo que os deficits que vão aparecendo,
anualmente. têm que ser considerados e estudados. Todos
os anos, o Govêrno, por créditos suplementares ou operações
de créditv, -"-ã.i pagando despesas extra-orçamentárias. Agora
mesmo nós vemos que o Govêrno está fazendo uma operação de concordata da divida externa em que êle vai ter oportunidade como anuncia de, com quantias reservadas a determinado fim, solver um delicit em aberto de 1932 de

1.108:000$000.

Assim, referindo-me sinteticamente, como acabo de o
fazer, a essa emenda, fi-lo para pedir á Assembléia que se
detenha no seu exame, certa de que a estabilização de verbas e o conhecimento das despesas, por meio de critério
pereentual, a meu ver, podem ter grande repercussão na nossa
obra orçamentária.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - Será, pelo meno:.-,
uma experiência.
O SR. MARIO RAMOS - Agora mesmo o ilustre Deputado por São Pauto, Sr. Cincinato Braga, nome que cito com
aquela estima e deferência antigas, no seu trabalho sObre
a divisão de rendas, teve ensejo de analísar diversos orçamentos e, de, aplicando o critério percentual de comparação
por Ministérios chamar a atenção da Assembléia, não só
dos técnicos, como dos próprios leigos, pela disparidade; e
não houve um único jornal que deixasse de comentar quanto
tinha sido valioso êsse apêlo - para constatar o disparate
de um Ministério que gasta 0,9 °1° e outros que consomem
20 ou 30 olor
O critério percentual que eu .desejaria como lei ordinária, de indicação e confecção orçamentária mas consagrada
na Constituiçâó, tem em resumo, repito, dois objetivos: estabilidade, se possível, da matéria ox;-çamentária, por quatriênio, dando oportunidade a que o Congresso ou· o Govêrno
possa adotar certo programa f) estudo comparativo.
O nobre colega, Sr. Clemeute Mariani, por exemplo, quer
desenvolver o problema agrícola da Baía ---' o cacau, o fumo.
S. Ex., em grande ligação com o Govêrno, pede que ao
Ministério da Agricultura seja destinada, no referido quatriênio, uma percentagem maior. Dirá o Legislativo ou o
Executivo: - "Senhores, o nosso programa, nêste quatriênio, será agrícola". Teremos a!:sim, durante êsse período,
uma cert.a estabilidade de programa financeiro e de pro-
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grama ec~mômico. E' elementar; em matéria de economia
e de finanças, que ninguem aprecia o fenômeno econômico _
e financeiro senão através uma certa,.quantidade de dados e
de tempo.
Falava eu, Sr. Presidente, dos defiqits c dos nossos compromissos; é oportuno pois que insista para evitar novas e
grandes dívidas. Recordam-se, certamente, meus ilustres colegas que, da primeira vez que vim á tribuna tratar da divisão de rendas, tive de, para responder a uma observação
de um digno companheiro, sôbre a questão das Caixas de
Aposentadorias e Pensões, aludir ao patrimônio dessas Caixas, referindo-me aos Utulos da dívida pública, pelos quais
êsse patrimônio está representado. E' uma obrigação imposta com muita sabedoria <1êsde a lei primitiva para inversão dos fundos dessas Caixas.
Falando dos títulos da dívida pública, tive de me referir ao chamado "Decreto de Reajustamento Econômico",
que, isso foi em 6 de dezembro, dia em que fiz o meu discurso, não conhecia os detalhes, apenas o resumo dos jornais diários.
Dirigi um apêlo ao honrado Chefe do Govêrno Prov!SÓfio e ao ilustre Sr. Ministro da F;l.Zend~ para que, tanto
quanto lhes fosse possível, dentro das idéias que tinham,
modificassem a estrutura e os efeitos do decreto, que logo
me pt}-receu muito oneroso ao Estado.
No momento não tinha eu conhecimento cpmpleto do
que se pretendia com a medida e, por isso, as minhas observações foram ligeiras e o meu apêlo rápido.
Parece-me que, de fato, não só aquelas observações e
muito mais do que elas, por outras opiniões de maior valía
- e mesmo por ter sido o assunto tratado em quasi toda a
imprensa, com grande independência, com alto espírito, interêsse público - o govêrno cogitou de estudar um regulamento para talvez atenuar os efeitos do decreto.
Noticia-se que êsse regulamento está a saír e, de certo
modo, vem corrigir ou modificar o Decreto n. 23.533, publicado no Diário Oficial..de 6 de Dezembro. Foi êsse decreto
chamado, em seu próprio texto, de "Lei de Reajustamento
EconÔmico", e terá, pelas suas disposições, tal influência e
tais conexões por largo tempo com o patrimonio público que
não me posso privar ::- no momento em que se trata ou se
fala de um novo decreto para a mesma matéria, com idéia
de esclarecê-la ou regulamentá-la - de trazer ao honradO
Chefe do Govêrno Provisório e ao seu ilustre Ministro da
Fazenda, considerações mais amplas que as que tinha feito,
em síntese, no meu discurso de 6 de Dezembro.
O decreto enuncía e diz o seu objetivo: uma proteção,
um auxílio á agricultura e á pecuária, fazendo um reajustamento econômico e isso para compensá-la dos prejuízos da
política cambial.
Da leitura e do estudo dos artigos do decreto é forçOso
concluir que se trata mais certamente de um reajustamento
financeiro de credores.
~le dispõe:
"Considerando que para as medidas nacionais de defesa
cambial contribuiu a produção agrícola com a quasi tota1i~
dade ào sacrifício exigido ao país;
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'Considerando que, em virtude da situação criada. pera
generalizac:ão da crise, a terra e t.odos os seus produtos sofreram uma redução considerável de valor;
considerando que tal redução de valor criou uma situação de graves dificuldades para a quasi totalidade dos agricultores ou seja a própria economia nacional que na agricultura assenta as suas bases;
considerando que em tais casos cabe ao poder público
prover, tomando as providências para :l defesa dos interesses nacionais, confundidos coro os dos particulares, dccreta:"
O decreto, nos seus consideranda, mostra que o objetivo
da administra!;ão é ir ero auxílio daqueles que sofreram, pela
venda das suas cambiais por preço que, diz o próprio Govêrno, foi de sacrifício. De fato, mais adiante acentúu a exposic:ão do SI'. Ministro da Fazenda:
..... a segunda, a de que o contr()le cambiário, conting(}ncia criada ao. Govêrno atual, importa no confisco de 20 %
e mais do valor dos produtos agricolas em benefício do·
país" .
Declaro com toda a fr'anqueza e lealdade que, de todo o;
decreto.. CSlin. é a parte em que o govê!"no mais se dignificou
pela verdade eom que se manifestou. Com a sua política
camhial, do ano de 1933, êle exigiu um sacrifício de todos
aqueles que trabalharam, que produziram, que exportaram
e que venderam suas cambiais obrigatoriamente ao Banco
do Brasil, por valor inferior ao real.
Isto que chamo de sacrifíCio, o honrado redator do decreto denomina confisco.
Conforme se vê, o decreto visa compensar a agricultura..
a pecuária e a exportação, em geral. Não lerei o mesmo artigo por artigo, porquê, nesta hora já tardía, seria abusar
da. paciência dos nobres colegas. (Não apoiados.)
O :';1\. AOA:\.l\E;\;O:>i DE ]\fAGALHÃES - V. Ex. está produzindo brilhante discurso. (Apoiados.)
O SR. MARIO RAMOS - Muito obrigado a VV. EEx.
Vou, assim, resumir. É, aliás, esta prática contrária:
á bôn. hermeneutica, quando os melhores argumentos estãO'
exclusivamente na leitura do próprio decreto, da sua expo-sição de motivos ao Chefe do Govêrno.
Sacrifíco minha própria precisão pelo prazer de não mO_lestá-Ios por muito tempo, nem retê-los nesta hora e poresta temperatura tão asfixiante.
O decreto, por consequência, .que determina? Que o Governo assumirá detel'mim dos compromissos, alheiüs por meio
da emissão de apólices, que o govêrno estabeleceu serem títulos a G %, isentos de todos os impostos, que poderiam ser
caueionados na Caixa de Mobilização do Banco do Brasil, aopar.
O governo, com êsscs títulos que emitirá., autorizado por
esse decreto, pretende assim se substituir aos devedores, pagando, com os títulos, os credores hipotecários agrícolas e
lambem pecuários. Inclui também, por meio do artigo 20 c'
sens parágrafos, outros títulos de dívida, nestes têrmos:
Fica igualmente reduzido de 50 % o valor dos débítos~
de agricultores. qualquer que seja a sua natureza, a bancos
Oll casas bancál'ias, desde que, contraidos ante,; de 30. de JuVOLUM~

VI!
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nho do corrente ano, no caso de ser de insolvência a situaCão do devedor".
Assim, o govêrno tomará a si 50 % dos débitos representados por créditos hipotecários, e 50 % representados por
quaIsquer outros títulos de dívidas, vamos dizer que sejam
só promissorias, mas são outros quaisquer.
Julguei, e conLinúo a julgar, que o decreto ,que está for~
dos fins que traçou é todo parcial, pois, se com êle o govêrno VUl
pagar 50 % aos credores, imediatamente, faremos o reajustamento financeiro dos credores por títulos hipotecários, e por
outros,-sejam promissórias, contas de contratos, etc., de acOrdo com a letra do decreto .
.De outro lado, aqueles que pretende o decreto beneficiar
- justamente os agricultores, os que venderam suas cambiais,
entram em mínima proporçâo, é só quando são devedores. O
decreto não foi precedido de publicação de estatísticas, que só
por chamada de editais públicos poder-se-ia conhecer.
Mas para argumentar se admitem 20 % dos produtores;
os restantes 80 % que sofreram prejuízo, cambial ou, na frase
do decreto do govêrno, o confisco, não têm benefício de espécie
alguma. Não parece justo que o Estado tome tais compromissos por essa fouma.
Vejamos se êsses mesmos 20 % hipotecados gozarão de
real benefício. Infelizmente não; é assunt.o bem conhecido e
o próprio decreto confirma a desvalorização da propriedade
agrícola nestes últimos seis anos. Só os credores, pois serão
os beneficiados com o recebimento dos 50 % em apolices, pois
o crédif.o restante ficará melhor garantido; há uma espécie
de cobertura da desvalorização.
Eis a razão por que digo que é um reajustamento financeiro de credores. As hipotécas, por exemplo, no Estado de São
Paulo, foram feitas, em geral, na base - isto está em todos os
cálculos de muitos fazendeiros e os jornais especialmente, o
"Correio da Manhã" receberam inúmeras cartas a êsse respeito
- dando base de 8$000 por pé de café, hoje a avaliação se
faz por 2$ a 2$500 r~is por pé de café.
Em virtude dessa desvalorização, uma fazenda, que naquele tempo valia 800 contos, e que obtivera a hipotéca
400 contos, boje não valerá, talvez, mais de 200 ou 250 contos
deJéis. De sorte que, se o govêrno se substitue ao credor com
50 %, se, realmente, se onera com 50 %, o credor vai receber
50 % de bons títulos, a 6 %, mas o devedor continúa com sua
propriedade hipotecada e na liquidação nada lhe restará.
O SR, PAULO FILHO - E no estado de insolvência.
O SR. MÁRIO RAMOS - ... e, como está ela àesvalorizada, todo benefício irá reverter s6 para o credor.
O SR. PAULO FILHO - O reajustamento foi bancário.
O SR. MÁRIO RAMOS - O meu nobre colega diz muito
bem o reajustamento será principalmente para os Bancos.
Creio, o govêrno não tem senão a melhor das intenções;
não quer fazer senão benefício á produção, mas benefício
real. E é êle que confessa que quer fazer isso para resgatar
sua política cambial, da qual teve benefícios; comprava as letras a êsses produtores pOt' menos 20 %; agora quer indenizar, O decreto como egtá, evidentemente não atinge aos fins,
porquê, ou êle, na melhor hipótese, ajuda a quem está com a
propriedade hipotecada, e para, esLas propriedades hipotecadas aceitei a base de 20 % - se se quiser poderei admitir
25 % - e nem uma recompensa dá aos 80 % restantes.
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o SR. VASCO DE TOr.EOO - mm suma, o decreto é uma
:resultante de um desacerto, que se procurou corrigir com de:sacerto muito maior.
O SR. MARIO RAMOS - O nobre Deputado diz bem. O
,decreto é de reajustamento financeiro de credores, é claramente para I}sses o grande sacrifício da Na.;ão. Há muita diferença entre o fenômeno financeiro e o fenômeno econômico.
:1?:ste é de criação da riqueza, de desenvolv~mcnto da riqueza,
é de proteção de riqueza; o financeiro é de movimento de
-fundos, movimento de numerário.
Pode trazer algum remoto efeito econômico, para êsses
:20 o/c hipotecados, mas é hipótese de último grau.
Assim, o objp,tivo leal, defensável que o govêrno teve em
-mira, o de resgatar aquele prejuízo que deu á produção, não
foi atingido; veio beneficiar os credores que quando tenham
seus lucros de comissões e juros não pensaram no Estado.
Senhores, se me animei a tocar no assunto, não foi para
Tcviver isso, absolutamente com espírito unicamente crítico.
() Chefe do Govêrno Provisório sabe em quanta estima e
":apreço o tenho, e com o ilustre Sr. Ministro da Fazenda minhas relações de cortezia e :õimpatia sÓ lhe desejam sucessos.
Aliás, não é de meu feitio, ao versar qualquer assunto, ter o
1>ropósito de personalizar quem quer que seja. Refiro-me a êste
assunto unicamente com o intuito de remediar, de trazer ao
Govêrno algumas sugestões, neste momento em que se diz
.que está sendo elaborado um novo decreto e co.mo o Govêrno é executivo e legislativo pode corrigir o anterior.
O SR. V.-\sco DE: TOLEDO - Louvabilíssima a atitude de
"'V. Ex:.
O SR. MARIO RA:\fOS - Muito agradecido a V. Ex. que
também com grande patriotismo já tratou dêsse decreto.
Animo-me, Sr. Presidente, tanto mais, a cogitar dessa nova
A:lívida que o Govêrno fará a nação contrair, se levar a efeito
êsse decreto de reajustamento tal como está. Prevê o próprio Govêrno desde já que terá de fazer uma emissão de 500
mil contos de réis, em apólices, á taxa de 6 O/Ó, isentas de todos
-os impostos e com o privilégio de serem caucionadas ao par
-na Caixa de Mobilização.
Em que situação ficarão as apólices da dívida fundada
.externa, de 5 %, e todos os demais títulos que não gozam de
tão especiais princír,ios?
O SR. AGAME!'\O!': DE MAGALHÃES - Parece que o métodr.
-levará á inflação.
O SR. MARIO RAMOS - Ê de todo provável como lembra o eminente colega. Por outro lado, trata-se de uma emissão no valor agora de quinhentos mil contos. Quem me dirá
,que não sCt"á no de um milhão, ou mais? Entretanto, não é
.de primacial ímportancia a questão da quantia; o primacial
é que o govêrno toma sObre si, para o patrimônio nacional
uma nova dívida, para aliviar devedores particulares beneoficiar credores particulares. Parece-me que 'MO só a situação
de dividas em que já est.amos, de dívida interna fundada,
,~omo da dívida externa, não aconselham ao Govêrno a realisal' êsse sacrifício para beneficiar parcialmente um grupo
".mínimo d~ brasileiros 20 % e lançar a consequência de tal
:munificência sObre a economia de toda Nação, já tão sobre.,carregada de impostos, taxas, etc.
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A nossa dívida inter!la fundada é de 2.533.000 contos,.
como mp.llciona a pag. 5 do relatório do Sr. Ministro da
Fazenda. Si, porém, os n6bres colégas consultarem um trabalho interessantissimo do nosso prezado coléga, Sr. Sampaio Corrêa lá encontrarão um mapa mais completo, em que 0"
saldo em circulação, da dívida fundada interna é de 3.0:t6.000
contos.
Não se admirem dessa pequena differenca de 2.533.00()'contos para 3.016.000. Em matéria de algarismos, estatisticas, entre nós e mesmo fóra em economia e finanças, é preciso ajustar a virtude não' está s6 em oferecermos os dados
e com eles lidar. Mórmente entre nós os algarismos em geral têm gráves contradições e, nas coisas mais reais, ás vezes estão em falha cu confusão. Ainda ontem, nosso cvléga, DI'. Clementino Lisbôa, mostrava-me um trabalho d~.
Comissão de Estudos Economicos e Financei!'os, da qual
faço parte, em que havia mais de um algarismo errado.
Tanto podía ser erro de tipografia como de calculo. Assim. em matéria de algarismos, estatisticas especialmente de'
economia, finanças, a virtude não está só, dizia nesses elementos, mas em se poder discernir, dentre êles, o que há derelativo e utíl no que enunciam.
Podemos, pois, estar seguros de que temos uma dívida
interna fundada de, pelo menos, 2.533.000 contos, ou de3.016.000 contos. Em 31 de dezembro a nossa dívida externa era de i: 96.886.486, Frs. 98.181.500, francos ourO"
328.989.120, $144.259.500.

Ora, Sr. Presidente, um país novo, que está, no momento, com tal dívida interna fundada e com tamanha dívida.
externa; um pais que está em moratória com seus credores
externo e acaba.. segundo notícias que correram ontem, graças aos trabalhos do Sr. ministro - não vou entrar na análise do assunto - de estipular concordáf.a. em que obteve
dos credôres grandes reduções de juros, fazendo de 1934 até
1938 esses pagamentos na proporção bruta de 33 % - e·
na sua exposição o honrado Sr. ministro da Fazenda. anuncia que haverá nisso um lieneficio, eu prefiro dizer uma concordata por forl;a maior de 3.425 mil contos, ou 57 milhões de libras - no momento, repito, em que estamos as-soberbados com tão _elevadas dívicias e solicitamos dispensa ao credor externo, o país não p6de. nem sob o aspecto financeiro, e muito menos sob o a.')pecto moral, sObrecarregaro seu orçamento de nenhuma dívida nova e alheia. (Muito bem) .

Não exagéro, Sr. presidente, dizendo que estamos em
concordáta, e nem o digo para que estejamos acabrunhadQs
ou satisfeitos, pois uma concordata nunca é motivo de satisfação é uma contingencia. Em todo caso, o f:íto do Govêno não pagar durante cinco semestres aquilo qUê já estava reservado para êsse fim, e com isso poder enfrentar o sen
"deficit", e de obter dos seus credores uma diminuição de
pagamento na razão desses formidaveis algarismos que aqui
está, mostra claramente que n110 devemos,· nem sob o aspecto·
técnico e muito menos sob () moral sobrecarregar a nação dequalquer dívida nova, substituindo-nos a outros credores4
Ao contrário devemos nos esforçar para corresponder ao que
acaba de contratar o ilustr·e Sr. Ministro da Fazenda e bem
cumprir os novos compromissos .
.Assim, pois. quando o govêrno entregar, amanhã, cp,m
mil, duzentos mil ou um milhão de contos aos credores, hi-potecarios, bancos, etc., tomando dívidas alheias, no momen-
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'mento prcciso em que péde aos seus credores externos: "Senhores entl'cm em conconlátu comigo porquê não lhes pos.50 pagar;, ..
O Sn. VASCO TOLEl>O - Credol'e~, externos, aliás, que po.df;::riam, com grande elcva<;:ão, proceder' do mesmo m6do
.que o govêrno. Quer dizer, abrir'ium mão de uma pequena
-parte de seus lucros em benefício da nacãn,
O SR. CLEMENTE MAR1AJ:lil - Esqucceu-se ainda, o ora.dor de uma parcéla importantíssima.
O SR. MAlHO RAMOS - 'rel'-me-ia esqnecido de
muitas coisas; a rnatér'"ia é vasta.
O Sn. CLEME:-.'T~ M..U llANJ - Refít'o-me â dívida flutuante.
O SR. MAnIO RA~fOS - Sim, V. Ex, tem toda ra7.ão,
·a divida flutuante, que é de 750 mil contos.
Mas, S1's., o meu objetivo, como já refel,i, é apenas
,construtiva, eu desejaria sinceramente remediar.
Não encontrei, até hoje, depois de sessenta dias, nada
que justifique á minha conciência essa fórma do decreto
·n. 23.533 de resolver aquílo que o próprio governo chamou
de confisco da produção. E se há coisa respeituvel neste
país, e que, por consequência, deva ser' apoiada é a produ·ção, e assim a inlenf;ão do govêrno era bôa.
O SR. AGAME~ON DE MAGALHÃES - Diante déssa situa«:ão.
descrita por V. Ex. com tanta nitidês, quais seria mas refórmas cconomicas e financeiras que preconizaria?
O sn. MÁRIO RA~fOS Não vou, certamente, poder
responder ao aparte do n6bre depuf.,1.do nesta hora tar,dia p-m tal extensão, meu objetivo é reduzido.
O Sft. CU",UA MELLO - A primeira dêlas deveria consistir em acabar com o decreto de reajustamento. Se~ia a
'mais sensata, a mais p1.'Udénte, a mais patriótica.
O SR. MAlHO RAMOS - O nóbre deputa'do diz bem,
isso seria o melhor. Trouxe, senhores, nem poderia deixar
. de trazer, pois desejo contribuir para solucão, para o exame do govêrno, se ainda é tempo, algumas sugestões que venham honrar ti. palavra da administracão, quando êle diz
que confiscou, parte do valor da produ<:ão e que venham
trazer para essa produ~ão, com algum sacrifício nosso realmente, uma medida que atenda aquêle prejuizo. Não de alguns, mas de todos os pl'odutores. de todos que trabalham
e entregaram suas cambiais.
.
Escrevi, pois, rapidamente as seguintes sugestões ao deereto ...
O SIL CUNHA 7UeLLO - Acentúc V. Ex. a diversidade,
a desigualdade da orientação do govêrrlo em relação ás di"'idas da lavoura e á dívida flutuante. Para esta. qu~ era
sua, o ~overno nomeou l)J))U comissão, afim de estudá-la. Para
'uquélas, que eram de terceiros, o govêrno haixou 16go um
<lecl'cto mandando pagur 50 % aos prestamistas.

O SR. MAmO RAMOS - O ilustre coll~ga tem toda a
-razão; mas minha análise e comentario.,.
O SR. CUr\IfA MP.T,LO - Tambem não estou criticando o
'govêrno, mas, sim o decreto de reajustamento. Aliás, V. Ex.
,conhece a minha opinião sõbre o assunto. Critico, com o
,propósito elevado õe colaborar com o governo.
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O SR. MARI ORAMOS - V. Ex. foi dignamcntc dos pl.'Ímeiros, que juntamente com o nóbre deputado Sr. Vasco ToIedo mostraram que êsse decreto tra",ia gráves inconvenientes á na<;ão.
Escrevi, pois, as seguintes sugestões essas quc ainda representam um certo sacrifício para o pafs, mas socrifício'
para atender, á palavra do govêrno, que dir, que confiscoU'
uma parte do valor da produt;üo.
Realmente, Srs., é uma verdade grande que cstá no deerclo. É uma verdade o quc afirmou o govêrno; houve pre.juízo para o produtor, houve lucro para o Banco, o Govêrno,
etc. O U50 do cambio artificial é contra a na(;ão. seja paracim:J ou para }:laixo: daí a necessida()e de buscar sempre O'
nivel verdadeiro.
O cambio, a moeda, é instrumento que precisamos zelar
com a maior sabedoria e com a maior isenção de interêsse.
Sõbre essa questão da moeda, vou rapidamente abrir um
parentesis; sou obrigado a fazê-lo.
O govêrno, conferindo o monopólio do cambio ao BancO'
do Brasil, andou bem. Manifestei-me inúmeras yeZes favoravelmente a essa medida. E isso por que? Porquê, para
qualquer nação, nada existe mais importante do que o poder
aquisitivo de sua moeda. As nações vivem preocupadas com
o problema monetário. Zelosos do seu manejo.
Quando se reuniu a Conferência Internacional de Londres, escrevi três ou quatro arligos no "Jornal do Comércio"r
lembrando aos nossos representantes que lá estavam que o
problema primacial daquela Conferenc·ia seria o monetário,
e que, si naquela conr~rência, não fOsse possível resolver oproblema monetário, si não fOsse posslvo1 estabelecer uma;
~entente" internacional para a questão dos bancos centrais
e do padrão ouro, a conferencia linha, ao seu termo, falidO'
ou falhado. Infelizmente, isso se deu. A questão da moeda r
portanto, é primacial.
A moeda, senhores, funciona de três formas. Temos, primeiro, o regime do súbslrato m<>tálico, em que (\ pais ten' a
::iUa moeda fiduciária. e uma lei monetária que dá para a
moeda legal certo número de gramas de ouro fino e de liga;
há um banco central que obooece áquela lei monetária e que'
troca essa moeda fiduciária por aquele peso estabelecido.
O SR. CUNHA MELO - Pelo Insiro.
a SR. MARIO RAMOS - É o regime <lo qol,l stnndart.
Nêsse momento, há o que se c1Jartla o funcionamento dO'
padrão ouro. Temos assim o nome próprio; a moeda sã. Só
nêsse caso é que a !Doeda é sã: quando tem o substrato metálico e esse é trocável.
.
Quando, porém, os povos - e este, senhores, é o grande
mal de que a humanidade está sofrendo - quando os govêrnos se arrogam o direito de, num determinado instante, suspender a troca da moeda fiduciária pelo peso correspondente
em gramas ouro; quando delibera suspender ou quebrar o
padrão ouro; o gold standart como fez a Inglaterra e comoacaba d~ fazer os Estados Unidos, não funciona não temos
mais a moeda sã; temos a moeda oscilante; m~s, como há
um lastro ouro que está preso, e todo mundo sabe da existêncitl daquela quantidade de lastro, todos calculam seu mon-
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tnnte, a moeda sofre certamente oscilação, mas ainda funciona implicitamente, apoiada por aq1.leJe lastro, que está guardado e que não pode ser trocado.
Finalmentf>. temos a terceira moeda, que é a moeda fraca
- si assim quizerem chamar - a moeda íiduciária, que varia cada dia, de acôrdo com aquilo que já o velho Stuart Mill
denominava a "eqtHH;ão de compra e venda", isto é, a moeda
cujo valor resulta principalmente da lei da oferta c da procura. funcionando ao lado dessa lei, também, os fator'c:; qua~
li i,ativos.
Si um governo está calmo, si há confiança, si há paz,
os fatores qualitativos influem no valor da moeda, lornan~
do-a mais firme.
A moeda que temos, não tem lastro ouro. É a moeda que
está influenciada pelos falores quantitativos e qualitativos.
de cada período. Aqueles são representados pela balança co~
mereial, quantidade do nosso papel moeda pm circulação, pela
nossa inflacão de c:.'édito; os fatores qualitativos são representados, repito, pela maior ou menor paz interna, pela maior
ou menor estabilidade, pela maior ou menOr confiança na
situação política.
Ora, o Govêrno não podia, num momento como êste, para
ter essa terceira moeda, agindo o mais perto possível da. verdade e, por consequência, defendendo o mais possível os interêsses da nação, o Gov~rno não podia deixar de entregar
o monopólio ao Banco do Brasil. Assim, I}sse monopólio de
cambio no Banco do Brasil é perfeitamente justificável, é
benéfico. Si não houvesse o monopólio, essa moeda fraca
f:staria sujeita ás especulações feitas por lodos que comprassem ou vendessem, ao passo que, si êle obriga toda a produção a ir vender as suas cambiais ao Banco do Brasil, e,
por seu lado, - como tantas vezes preconizei - contingência a importação somente áqullo que é necessário e útil, está
governando a moeda com toda a retidão, com toda a exatidão para o bem do país.
.
Entendeu, porém, o Governo, para suas operações no
Banco do Br'asil, que devia trabalhar - não foi sempre; sômente depois da Revolução de São Paulo - com certo cambio arí.ificial, que!" dizer, com moéda superior aquela que
realmente devia pagar á produção. São os 20 % que o Gov~rno, leal c dignamente, confessa no Dcc!"eto n. 23.533 qU(t
confiscou. Está nos consideranda, qUQ dignificam o decreto,
m6rmente se fôr substituído por outro. (Riso.)
O Sn. CUNHA MELO
ria um outro Decreto.

-

V. Ex. reconhece que o dignifica-

O SR. EUVALDO LODt - O nobre orador se esquece de
uma quarta moéda: a moéda falsa, que costuma ser usada
até pelos próprios governos ...
.
O SR. M.4.RIO RAl\fOS - É nestas eircunstancias, meus
prezados colegas, que cu me animo a deixar ao juízo - se
ainda é tempo - do Chefe do Govêrno Provisório e de seu.
ilustre Ministro, as seguintes sugestões, para remediar o chamado decreto de reajustalmento econÔmico e satisfazer o fim
que se propõe:
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SUOES'rÕES PARA A SUBSTI'rUIÇÃO DO CHAMADO DECRE'rO DE REAJUS'rAMEN'rO ECONÔMICO

a) todos os exportadores que venderem letras de cambio de produção pastoril, agrícola ou industrial ao Banco do
Brasil durante o ano de 1933, receberão um prémio de produção: excetuados os que receberam diferenças pelo chamado cambio cinzento no dito Banco;
b) êsse prérnio corresponderá a 20 % do valor em mil
réis das quantias que foram pagas pelas letras de cambio
vendidas pelos ditos exportadores;
c) o prémio pertence ao produtor, isto é, á firma pessoal ou sociedade proprietária e direta exploradora da pecuária, da lavoura, ou da indústria; em nenhuma circunstancia as firmas ou sociedades comissárias ou inteJ.'1Jlediãrias,
que apenas no seu próprio e útil papel veiculam a produção;
d) a habilitação ao prêmio será feita perante uma Comissão nomeada pelo Govêrno Federal composta de cinco
m~mbros: dois representantes da. Carteira Cambial do Banco
do Brasil, um representante do Departamento Nacional do
Café, um representante da Sociedade Nacional de Agricultura, um representante da Federação Industrial do Brasil que
se reunirá diariamente no Banco do Brasil para exame dos
requerimentos de prémio e respectivas comprovantes e despachos dos mesmos;
e) todos os requerimentos de prémio. devidamente
comprovados e julgados bOns serão pagOS imediatamente pelo
Tesouro Nacional com guia expedida pela Comissão;
() para o pagamento dêsses prémíos o Tesouro Nacional emitirá obrigações de 500$, :1 :000$, 5 :000$, :lO :000$,
60:000$ e :100:000$, vencendo os juros de S 0/'0 e resgatáveis
cada ano por sorteio ou compra em Bolsa na r.azão de 5 % do
valor emitido. As frações menores de 500$ serão pagas om
moéda corrente;
g) essas obrigações são caucionáveis na Caixa de mobilização do Banco do Brasil por 75 % de seu valor.
Em síntese, pois, Senhores, por estas sugestões receberãó
um prémio. pelo confisco que o govêrno fez, lodos aqueles
que produziram e que venderam de fato as letras de cambio,
com prejuízo, ao Banco do Brasil. É sacrifício que fará a
nação, mas sacrifício em títulos de 3 %. Esta taxa de 3 % é
aquela que Murtinho estabeleceu para as apólices chamadas
petersinas, quando o Banco do Brasil quebrou e o govêrno
teve de socorrer os depositantes do Banco, de que o govêrno
era principal acionista e mesmo mandatário, naquela ocasião
justificava-se melhor tratamento para os credores e, entretanto, foi assim ...
O SR. VASCO DE ToLEoo - Permita V. Ex. que dê agora
meu aparte. Devo dizer a V. E:x:. que, em face da situação
que atravessamos, se o govêrno se encontra no dever moral
de auxiliar áqueles que julga sacrificados com sua política
I'lambiária, eu aconselharia que êle, mais uma vez, revolucio.nariamente, resolvesse o caso cancelando as hipotécas bancárias.
O SR. MARIO RAMOS - Não posso aceitar totalmente a
idéia do meu ilustre colega, a-pesar-de que, neste momento,
desde que o govêrno fez concordata com seus credores e:x:ter-
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nos e pediu a êles o cancelamento dos débitos, não era de,mais que pedisse aos credores internos cancelassem também
,os seus debistas em 50 % ao seus exhaustos devedores.
Assim pois neste momento, o aparte de V. Ex. se jll:-tifica. Mas, de acürdo com os meus principios de respeito
absoluto aos contratos á propriedade, aos direitos, prefiro.
acatando ílsses direitos, procurar outro meio mnis justo.
Realmente, isso constituirá sacrificio para a Nação. Será
·uma quantia que temos de pagar como premio. Nilo se tratará mais, porém, de qua9-tia incerta, dependente de el;tatistica, capaz de ser fraudada. -O projeto do Govêrno dá lugar a
incerteza e talvez a fraudes. Inúmeras hipotecas, no interior
podem aparecer; algumas que foram mal contratadas, e outras ainda, cujos portadores nada mais esperavam, surgirão
por causa dos 50 %.
O SR. CUNHA MELO - Fraudes que já são perfeitas e
acabadas.
O SR. MARIO RAMOS - O Govêrno, dando um premio
.á produção, correspondente a 20 % do valor das letras, que
vendeu. o produtor sabe o que o Banco do Brasil comprou.
- vamos dizer, de cambio verdadeiro, pondo de parte o cam.bio cinzento, - trinta milhões de libras esterlinas e terá de
pagar sObre essa importancia. Assim, cada produtor receberá justamente a quantia relativa á perda que sofreu. Não
estamos mais dentro de um reajustamento financeiro de credores, mas, técnicamente, dentro de um reajustamento econômico de produtores.
O SR. CUNHA MELO - A sugestão do nobre colega, Sr.
Vasco d,~ Toledo, importaria em corrigir um confisco com
~outro ainda maior.

o SR. :\I.Ã.RIO RAMOS - Sr. Presidente, quero que fique
bem claro que se me referi novamente, e espero pela ultima
vez, a essa questão. o fiz porque, representante nesta Casa,
especificamente da lavoura, indústria e comércio, os que tra'balham na producão e que pagam os impostos com que se faz
".a receita, eu me sentía na obrigação de esclarecer êsse ponto
de vista, de mostrar que realmente a produção pódc merecer algum sacrifício, mesmo nas circunstancias em que estamos; mas nunca um reajustamento de credores, feito por
forma tal que não trará vantagens nem mesmo á pequ/?Ila
percentagem dos produtores que estão hipot~ados.
O SR. Ct.:NHA l\It::LO - Só traz vantagens para os próprios
·credorr.".
.
O SR. MARIO RAl\WS - Nessas questões relativas a pro''blemas da economía da Nação e ao uso dos seus dinheiros, devemO$ receber todas as colaborações, venham de onde viérem, com bOa vontade e sinceridade, sem acrimonia de sorte
.que, quando o primeiro protesto contra o decreto se levantou nesta Casa, formulado pelo ilustre colega, Sr. Va~o de
'Toledo, eu, dias depois, não tive dúvida em aludir ao referi·do decreto, a pesar de ainda não o conhecer em detalhe, pois
·'Que só foi publicado no dia seguinte ao da minha oração.
Agóra, entretanto, êle já está amplamente apreciado pelo
pais. O clamOr conlinúa. E eu, que não sou um homem políti.·co, mas simplesmente um representante profissional, tenho
crecebido de toda a parte do Brasil - e :linda hoje do Ceará
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muitas C1u'las alegando que a opcl'ação do reajustamento
t.raria imenso mal á Nac;ão c não beneficiaria senão os que
ás vezes menos sacrifícios tinha feito pela: produção.
O Sn. VASCO DE TOLEDo - '1'enho, a respeito, documentar.ão farta.
O SR. MÁRIO RAMOS - Não tenho assim dúvida, em
trazer c;.;sa modesta colaboração ao Chefe do Govêrno e ao
;,iel1 ilustre Ministro, com o melhor dos designios, desejoso que SS, EEx. triunfem de tantas dificuldades.
Senhores, a hora já vai adiantada. Agradeço pois a pach1ncia, a gentileza e o int~rêsse com quc me ouvistes. Fostes comigo, nesta hora tárdia, deste dia de canícula, verdadeiramente cristão; pois tivestes salário de atenção e bondade para
trabalhador da undécima hora. (Muito bem;
lfLuito bem. Palnws. O orador cJ vivamente cumprimentado
e abraç(J.(lo.)

°
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o Sr.
:500.1,

Presidente - Tem a palavra, para explicar.ão
o Sr. Agenor :Monte.

PC5-

O Sr. Agenor Monte (Para explicação pessoalj - ?\ão
venho á tribuna, Sr. Prec;idente, responder ao nobre Depu-tado piauiense, Sr. Hugo Napoleão, porquanto, infelizmente,
não me ach0va no recinto quando da oração de S. Ex. AguardO',
portanto, a public.ar..ão do seu discurso no Diário da As.'1embléia ."'acional para, então, dar resposta ao ilustre colega, prestando todos os esclarecimentos que se tornarem necessários.
Inscrevi-me para explical;ão pessoal, afim de me de'·
sincumbir de missão altamente honrosa, que me foi imposta
pelo meu prezado e digno amigo, Capitão Delso da Fonseca.
Trata-~e áe carta que S. S. me escreveu. para que a
lesse perante esta Casa, defendendo-se dos ataques feitolS
pelo nobre e brilhante Deputado, Sr. Henrique Dodswortõ,.
contra a sua atuac;ão á frente de um dos departamentos municipais do Distrito Federal, que vem dirigindo com tanta
eficiência e com tanta honestidade.
Sr. Presidente, modesto representante do Piauí, conhecendo simplesmente os problemas administrativos daqueleEstado e, de modo superficial, os do Brasil, não seria eu
que viria a esta tribuna defender a administração do dignointerventor do Distrito Federal.
Seria mesmo pretensãO'
descabida P- desatenção injustificável aos dignos e brilhantes Deplllaclos da bancada do Partido Autonomista, meus
distintos amigos, que não precisam, não pediram e nem pedirão outras vozes e outros auxilias para defender, de modo·
cabal, essa administração.
:'ião entrarei no mérito da questão, se bem que, como
representantes <In. Nação, todos temos a obrigação e o dever
precípuo de conhecer dos atos daqueles que são responsá.
veis pela pública administracão, qualquer qUtJ seja " setor em que atuem, para, na ocasião oportuna, e só nessaocasião, analisá-los, criticá-los, defendê-los e aprová-los.
LimiLar-me-ei, simplesmente, a cumprir, com serenidade, amissão que me tl·ouxc a esta tribuna, isto é, ler a carta;
recebida.
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Preciso, entretanto, Sr. Presidente, apenas para evitarequivocos e interpretações capciosas, esclarecer os motivos 8.
os nobres intuitos que levaram o meu prezado amigo a escolher-me para seu intérprete, pois, para defender a a:dministracão do digno IrtLervcntor no Distrito Federal aí estão os nobres Deputados do Partido Autonomista.
O Capitão Delso da Fonseca, escolhendo-me parll. ier ~_
sua carta, quis tão sómente dar uma satisfação moral e
preslar uma homenagem ao seu quelÍdo Piauí, aos seU3 coestaduanos, aOs seus amigos piauienses que vêm acompa-nhando com admiração li. trajetória agitada de sua vida'de·
idealisla sincero e concienle.
~ão teve o intuito, como chegou mesmo a pensar certo·
colega, em desprestigiar a bancada do Partido Autonomista,
porquê, digo com toda a franqueza e com toda a sinceridade,
não me prestaria. um 56 momento, quaisquer que fossem·
as relações de amizade, para diminuir companheiros da representação do Distrito Federal, que vêm tão galhardamente rJefendendo o govêrno do Interventor Pedro Ernesto,
rlefe::;a com a qual estou inteiramente solidário.
É mais, Sr. Presidente. uma dessas manifestacões dosen idealismo, que, nas vibracões espontaneas de seu entusiasmo, sempre tem revelado os seus mais elevados sentimentol! de brasilidade e de patriotismo.
Moco revolucionário, Delso da Fonseca ainda não roi
atingido peia algidez da descrenca; conserva intacto êsse potencial sadio de reivindicações em pról de um Brasil melhore mais feliz. Não fez como tantos da mesma geracão que, em
face das resistências oferecidas por um organismo corrompido, por uma política de interesse pessoais, logo desanima-·
ram e abandonaram o campo da luta.
Eis porquê ,Senhores, Delso da Fonseca. no seu dinamismo de moço revolucionário, com aquele espírito que bem definiu V. Ex. nesta Assembléia, V. Ex., ilustre Gent'l'al Cristóvão Barcelos, completado pela palavra brilhante do emi-·
nente Deputado, Sr. Virgilio Mello Franco, \"f~m colahorando
á frente da Diretoria de Engenharia do Distrito Fll,deral.
dando exemplo edi!icante de que todos 05 principios, todos
os postulados pregados pela mocidade idealista podem ser
postos em pratica.
Eis porquê, Sr. Presidente, eu me sinto honrado em lereste documento, que representa uma satisfação, repito, uma
homenagem prestada ao Piauí, mais do que uma defesa. pois
esta já foi feita de modo cabal, categórico, pelo ilustre leader'
do Partido Autonomista, o qual, além de ser uma voz autorizada, é um perfeito conhecedor dos problemas administra-tivos desta Capital:
A carta é a seguinte:
"Rio de .Taneiro, 3 de Fevereiro de :1.934. - Presado camarada e amigo Agenor Monte - Permite que·
eu me sirva da delegação, em feliz hora entregue ao··
teu caráler e á tua inteligencia, pelo povo do Piauí,
para esclarecimentos que não desejo tarrlar, ao discurso proferido, nessa Assembléia, pelo Sr. Deputado·
Henrique Dodsworth, na parte referente á Diretoria
Geral de Engenharia da Prefeitura do Distrito Federal, em má hora entregue á minha direção pela confiança desvanecedora do Sr. Interventor no DistritoFederal.
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Sei que devo ser breve e o serei, para não abusar
da tua generosidade e da paciência dos teus ilustres
colegas.
É com elevado respeito á opinião dos homens de
bem e profundo acatamento ás sentenças inexoraveis
da opinião pública que me vejo forçado a sair da situação de desconhecido, em que tenho vivido com satisfação par'a, pelo teu intermedio, levar ao público
,os esclarecimentos devidoii ao discurso do :3enhoI'
Deputado Henrique Dodsworth.
Devo, preliminarmente, explicar porquê f!li bus.car em ti o destinatario desta carta.
Quero que a recebas não s6 como uma demonstração da minha estima e da minha admiração pelas
.tuas excelentes qualidades de cidadão mas, também
com uma satisfação que eu devo e quero dar ao povo
.do meu querido Piauí.
Quero que êle saiba de como me vou desempenhando da função pública que, por conta dos meus
pecados, desempenho, com imensa bonra para mim,
.
.na Capital do Brasil.
Iniciaimente, devo dizer que se engana o Sr. Depu-.
lado Henrique Dodsworth quando, ao entrar na crítica da Diretoria Geral de Engenharia, se refere a "repartições anexas".
Não podemos .atinar quais sejam elas. uma vez
.que as Diretorias são autônomas e de fun.;ões distiI!tas.
Outro engano do Sr. Deputado Henrique Dodsworth é quando tratando do orçamento de 1930, faz l'eferências ao Departamento do Material.
O Departamento do Material não existia ainda na
.administra.;ã.o de 1930 e S. Ex., por equí\tPCo, certamente, diz que a verba "pessoal" então era constituida
daE verbas da Diretoria de Engenharia e do Departamento do Material.
Em 1930 a verba pessoal da antiga Diretoria de
Obras e Viação era de Rs. 20.910 :980$000, decr-3to
n. 3.357, de 2-1-930, verba 38.
Esqueceu-se o Sr. Deputado Henrique Dcdsworth
de dizer que nesta verba pessoal não havia a dotação de
Rs. 249:000$000, para 26 engenheiros que, incluid')5
hoje na verba pessoal, recebiam, então, por verba material.
Esqueceu-se de esclarecer e daquela verba para
melhoramentos a que se refere, e que era de réis
13.000:00015000, parte se destinava a material e parte
:a pessoal.
Admitindo que 113 de!a fosse destinada ao pagamento de pessoal teremos mais Rs. 4.333 :334$000 a
S9rem adicionados á verba pessoal.
Se, portanto, a verba era de Rs. 20.910 :980$000,
o gasto real era, porém, de 25.493 :290$000.
E, então, teremos que o gasto real com o pessoal
da Diretoria Geral de Engenharia, para 1934, orçado
·em 24.718 :888$00 é menor do que o mesmo de 1930,
-apenas de Rs. 773 :392$000.
Devo dizer, porém, que o orçamento atual consi-gna um aumento de Rs. 3.492 :376$000 sôbre o de 1933
·e que é consequência das parcelas seg\1int.~s:
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6.\.6 :8.\.0$000, correspondente á unifical;ão das elas-o
do quadro técnico i
884 :000$000, correspondente a pessoal do extinto.,
Dt:partamento do Material, que serve na Diretoria Geral de Engenharia e cuja verba deverá sel' cancelada
naquele quadro;
1.961 :536$000, correspondent(, á organização do.
quadro operário.
A primeir<4 se justifica pela. necessidade de mudar o critério seguido das promOl";ões continuadas, tà'ú.
do agrado de quem pretende servir aos indivíduos e
que eu quisera poder executar também para os quadros administrativo e operár-io.
A unificação estabeleceu regras em que, autoli1<J.tícam':nte, os funciollários são melbora.ao~ ';lfl g,;ulS.
vencimentos, findo tempo certo e satisfeitas condições
prefixadas, tornando-os acobertados dos premios indevidos ou das perseguições mesquinhas, e criou (:specialízacões com o objetivo de racionalizar os serviços·
da Diretoria.
Propús e foi tornado em Lei esta unificação pela
qual foram elevados os vencimentos dos engenbeiros,únicos funcionários municipais a. quem a lei proibe
desempenhar a profissão que lhes garante o diploma
de que são portadores, sinão ao serviço da Cidade do'
Rio de Janeiro.
Se errei, bemdigo êste ~rro qnc permite á Administração, mais humanamente, exigir muito mais dos
seus serventuários.
Devo esclarecer. porém, que a lei exclue de qualquer aumento o atual diretor dE: Engenharia..
A scgllnd.. é, como se Vê, despesa já existente cconsequentemente, não é acrescida. á despesa total daPrefeitura.
A úlLima é o imperativo das responsabilidades crescentes da Diretoria em execução e conservação de·
obras e eda I~xecllt;ão da Lei n. 1.329, de 1-5-919, que
por si só imortalizaria o mestre Que foi Paulo de·
Fronlin.
A área, cuja COnSCI'va era encargo dos construtores, vai a cada momento passando para a responsabilidade da Prefeitura. mesmo aquelas executadas á
cnsta do Govêmo Federal, natural, portanto, que o
qnadro organizado seja capaz de satisfazer as exig~n
cias de conservação e execução de obras novas.
Quanto á criação de lugares, devo dizer que em
1930 o número dos engenheirlJs que t.rabalhavam na
Diretoria era de 103 e hoje é de 106, o que não é demais para O crescent.e vol umo cios serviços.
Destes, 14 trabalhavam. em comissão, até bem
pouco, no Departamento do Materiaf e com a ("xtinção rio mesmo, passaram a funcionar ml Dirl}toria de
1':1'!: :nharia, permitindo nma melhor distrihuição e um'
mlllor rendimento nos serviços .
.E sr os serviços impuseram o (lumento de três·
engenheiros, a sna melhor distribuição permitiu, fambém, a ext~nção de 36 lugares de auxiliares de e~crita,
o que, certamente, não agrada a quem tem amIgos a·
('mpr(.lgar.
A üstes, porém, é preciso dizer quo:) atual f'CgUla1l1er::.to da Diretoria Geral de Engenhal'i:':l: fixou como·
5CS
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.critél'w único para o ingresso em qualquer dGs quadros, técnico ou administrativo, o concurso de provas .
.Só por êle têm ingressado os únicos funcionários admitidos, na Diretoria Geral de Engenharia, pela administração atual.
Afirmo que exceto 13 engenheiros nomeados após
concurso de cuja realização se pode ufanar a administração, os funcionários que hoje trabalham nos qua·dros técnico e administrativo, já aquí trabalhavam
.quando para cá viemos.
Admitimos 587 operários contratados e que, na.turalmente, serãv aproveitados para o quadro organizado, correspondendo ao anseio de dar trabalho aos
·que dêle necessitam, dentro dos recursos de que dis.pomos.
•
Não é bem verdade que a administração revolucio·nária não se tenha preocupado com a realização de
.obras novas.
Ela as tem executado na medida das suas possibilidades e sempre de tal maneira que não venha o
·substituto do atual chefe do Executivo Municipal, mal
dizer o seu antecessor, pelos compromissos deixados
por herança.
E é assim que a atual administração pavimentou
151 logradouros numa área total de 100.000 m2, reconstruiu 85.000 m2, de calcamento, conservou uma 5.ea
·de 700.000 mZ e repos uma área de 40.000 mZ .
. Construiu seis pontes. Está construindo 'luas
grandes galerias para esgotamento de aguas pluviais
·numa extensão total de 1.900 metros, que virão atender ás necessidades das zonas de Andaraí e Conde de
··Bomfim.
Executou obras de conservação e adaptação em 78
escolas, em 8 cemiterios, 3 hospitais, 2 asnos. 27 próprios sob a jurisdição da Diretoria do Patrimônio, 16
próprios sob a jurisdicão da Secretaria do Gabinete,
·8 dependências da Diretoria de Limpeza Pública e OU·iras no valÔr total de Rs. 2.174. :300$000.
Ha-de convir S. Ex. que tudo isto conseguindo
com os recursos normais, os mesmos elementos construindo as obras novas e conservando as existentes,
sem empreitadas rendosas e contratos onerosos, é alguma coisa para quem se julga com o dever de servir
apenas á coletividade.
E que o estado de conserva das ruas e das estra. das não é inferior ao de qualquer tempo. busco o
próprio testemunho do Sr. Deputado Henrique Dods. worth que conneceu o Rio de ontem e o conhece hoje ..
Se o orçamento não discrimina senão pequena
verba para obras novas, é porquê aí, estão prevista:;;
"apenas aquelas que por sua natureza especializada não
possr. a diretoria executar por administração direta.
regime constituído em regra e cujos resultados são
·realmente animadores.
A Diretoria de Engen:haria conhece os problemas
-da cidade e os tem estudados, mas sabe, também, que
melhor será completar e concluir o iniciado, que se
abalançar á execução de obras' suntuárias deixando outras a meio.
Cumpre-me dizer. ainda, que a Diretria de Enge. nraria, executando as obras que executou conseguiu
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.terminar o exercício orcamentário de 1933, com um
saldo na verba pessoal de 637: 109$000.
Tenho lido a coragem de vencer os meus próprios
'8enUmentos para me manter coerênte.
Não pratico hoje o que ontem condenava e dêste
dêste caminho não me afastarei, quaisquer que sejam
.os obstáculos ou as consequêncvins a enfrentar.

São esles, meu caro Monle, os esclarecimentos ql1'~
jnlgo do meu dever trar.er ao conhecimento do senhor
Depulado Henrique Dodsworth, dessa Assembléia, do
público c, sobretudo, dos meus companheiros revolllcionários, cujo conceito a~ato acima de tudo e cujo
apóio generoso me tem sido o maior' estímulo no trabalho ingente pelo bem coletivo.
Do camarada, companheiro e amigo. - Delso Fonseca.
Era o que tinha a diz"'r. (.Vuito bem; muito bem.)

13
.0 Sr. Presidente 'rem a palavra. para c:<:plicat;ãI1
pessoal o :;1'. Adolfo Konder (pausa.) ~ãu e~lá rll't~;;('n t,'.
Tem a palavra, pal'a explicação pessoal, o Sr. Ant(,n:.)
Pennafort.
O Sr. Antônio Pennafort (Para explícat;iio pesso:ll1 - Sr.
Presidente, S1's. Constituintcs: como 1'epl'c:,cntante de c1a.,;se dos Empregados, venho, mais uma vez, interromper a
atenção dos Srs. Constituintes, afim de expOr qual o meu
modo de pensar, com relação á medicancia no nosso Pai:;.
Tendo a oportunidade de ler o livro intitulado A Ilusão Brasileira, de autoria do jornalista, Americo Palha, neparei, em uma das suas paginas, com o seguinte trecho: "Por
isso é sempre oportuno repetir a celebre frase de Miguel Pereira, "O BrasiL é um vasto HospitaL"; eu ainda acrescentaria a seguinte: que recebe todas a.'> pessõas inutilizadas, estrangeiras, que nos demais países a que tive a felicidade de
aportar, não têm livre pa.'lse para desembarcar.
Só em nosso País, nota-se cssa facilidadc. Sr. Presidente, espero no futuro não mais se verifique, pois s6 .devemos
dnr livre pa~se para desembarque em nosso porto a cidadúos vai idos para trabalho, com bons antecedentes, com}Jl'ovadospelas autoridades consulares e policiais de suas
patrias.
Srs. Canstituintes, como um passo para o esquecimen·to dessa frase, surgiram as "Cruzadas do Bem", iniciadas en!
16 - 1 - 1934 pelos benemeritos Brasileiros, Dl'. Pedro Ernesto, preclaro Interventor no Distrito Federal, o·egrégio magistraqo, Desembargador Elviro Carrilho, Pre:sidente da Corte de Apelacão e o herOico Capitão do Exercito l'iaeional, f: I' •
Felinto Muller, atual Chefe de Polícia, que, congregados, fUl1··
daram um instituto de amparo social destin4ldo a servil' de
:abrigo e distribuir bálsamo maravilhoso que 5uavisará o~
sofrimentos dessas pobres criaturas involuntarias vítimas
,do destmo, obrigadas a implorar um obulo á caridade púbIiéa.
O gesto dos iniciadores de tão grande obra de humani,dade, veio ao encontro da emenda n. 260, por mim apre-
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sentada e publicada no Diário desta Casa de 17 de Janeiro·
p. p.
Sr. Presidente, S1's. Constituintes, por méro capricho da,
sorie, coincidiu que, no dia 16 de Janeiro, tivesse eu a boa
lembrança de apresentar a emenda citada, concebida nos se-guíntes termos: "E' obrigatória a internação de idigentes
ou IOcndigos em estabelecimentos especialmente criados pelos Govêrnos Federais, Estaduais ou Municipais".
Eu não sabia, absolutamente, da iniciativa humanitaria
e palriotica dos dignos brasileiros que tiveram a feliz lem-·
brança de fundar uma instituição de caridade, visando talvez por um processo mais racional e necessariamente mais
humano, a solução do problema constante da emenda que tivea honra de oferecer ao anteprojeto da Constituição.
SI'. PI'esidente, o discuI'so do jovem dI'. Milton Barcelos,
na solenidade da fundação do Instituto de Amparo Social,
vem demonstrar que diversos paises estrangeiros já possuem,
~stabelecimentos desta
natureza. Por este motivo, é bem
mcrccido que o n05SO querido Brasil emite as outras naçõesque já possue in:5lituições de tal genero, afim de podermos
dar outro a:mec1o ás ruas das nossas cidades, especialmente
da metrópole bra:;íleira, onde a mendicancia, em todas assuas modaHdades, se exerce com uma liberdade que DOS entristece e acabruriha.
Possamos, nós, com essas medidas de assistência social,
poupar aos estrangeiros o espetáculo degradante que lhes,
oferecem os nossos infelizes patrícios, êsses pedintes de toda"
sor!.e que, na ignorancia do quadro horripilante que, proporcionam para melhor garantir a esmola, deixam á mostra aschagas e o~ membros deformados de ~ue são porladores.
ICom essa medida, Sr. Presidente, alcançaremos dois objet i....os : dar~mo~ uma fisionomia sadfa á Metr'5pole e ás cidades de vida intensa e amenizaremos as dõres e os so!ri-. mentos dos infelizes que, devidamente amparados e assisti-·
dos. esperará:> mais conformados, pelo fim da saa prova(:ão nêste plancf.a. ond~ tão rude lhes foi a vida e o dêstino'
tão cruel, que os aguardou no cenário de unIa existência'
clJtia de ilu5ões.
Aproveitando a oportunidade que se me oferece,' feii-·
cito os fündadorci;. de instituição tão benemerila para 0-'
hem nacional, e que vem, ainda, ao encontro da aspiraçãocontida na emenda 260 por mim apresentada, emenda para
a qual PCl;o o apóio dos Srs. Constiluin~es, dando-lhe o seu'
voto de aprovacão.
Antecipadamente agradeço aos dignos componentes daAssembiéia Nacional Constituinte, que concorrerem, como c
seu esclarecido voto. para Lôrnar vitoriosa essa obra de tão-o
grande caridad~ e tamb~m, é bom dizê-lo, de Brasilidade.
(J/uito bem; milito bem).

O Sr. Presidente - Tem a palavra, para explicação pe3soai, o Sr. Ascanio Tubino (Pausa.)
?'ão esLá presenle.
'Não havendo mais oradores inscrito! vou levantar a'·
Sessão, designando para amanhã a mesma
, ORDEM DO DIA

Trabalho de Comissão
Levanta-se a Sessão ás 17 horas c 40 roi-nutos.

70 a Sessão, em 8 de Fevereiro de 1934
Presidencia do Sr. Pacheco do Oliveira, f" Vice-Presidente
e Cristovão Barcelos. 2" Vice-Presidente

1
A's 14 horas, comparecerem os Srs.:
Pacheco de Oliveira, Crislóviío Barcelos, Tomaz Lôbo,
Fernandes Távora, Clemcnlino Lil'1bõn, Valdemar 'Mota, Luiz
TireIli, Abel Chermont, Veiga Cabral, Leandro Pinheiro, Moura Carvalho, Joaquim Magalhães, Lino Machado, Magalhães
de Almeida, Godotredo Viana, Agcnor Monte, Pires Gaíoso,
Freire de Andrade, Pont~s Vieira, Xavier de Oliveira, Fel'reira de Souza, Veioso BorK"t4, P"reira Lira. AgamenQn de
Magalhães, Arruda Falcão, Luiz Cédro, Arruda Camara, Arnaldo Baslos, Osório BOI'bn, Dói" Monteiro, Valente de Lima, Izidro Vasconcelos, Rnmpnio CosIa, Guédes Nogueira,
Rodrigues Dória, J. J. !:'('nhra, I'I'i~w Paraiso, Medeiros Neto,
Alfredo Mascarenhas, Ll'ondo Galrlio, AUla Amaral, Homero
Pires, Manoel Novais, N('grl~ir'os Fnlclio. Alorsio Filho, Francisco Rocha, Lauro Pasl'lot4, Onllnfrl'C!u Menezes, Henrique
Dodsworth, Sampaio Corr~ll. Ll'ltIio da Cunha, Olegário Mariano, Nilo de Alvarenga, ACI'lrcio Torres, Fernando Magalhães,
GwYer de Azevedo, Cardoso d,· 1\11'10, L'~mgruber Filho, Ribeiro
Junqueira, Augusto ri(~ Lima, Vlllirn Márques, Clemente Medrádo, Raul Sá, João Beraldo, Cl'lHllnno Machado, Aleixo Paraguassú, Belmiro de Mf!()ei!'014. <;nmpos do Amaral, Jaques
Montandon, Alcantara Maehnllo, Tl'ottmio Monteiro de Barros, José Carlos, Barros P('nl,·nllo. Vcrgueiro Cesar, ';osé Ulpiano, Lacerda Werneck, Ant.ônlo de Mélo Neto, Henrique
Bayma, Generoso Ponce, Plínio Tourinho, Lacerda Pinto, Nereu Ramos, Arão Rebelo, Anf'1'I Dlna, Frederico Wolfenbutel,
Renato Barbosa, Demétrio Xnvil'l', Ascanio Tubino, Fanfa
Ribas, Argemiro DOl'netes, Albl'rlo Diniz, Cunha Vasconcelos,
Gilbert Gabeira, Vasco ToJl!dn, Anlflnlo Rodrigues, FrancisCo Moura. Antôn:o Pennaforl, SebllRlião de Oliveira, João
Vitáca. Alberto Surek, Edwald Possato, Guilherme Plaster,
Eugênio Monteiro de Bnrrol'l, J·~drnar Carvalho, Mário Manhães, Horácio Later. Pedro nnche, Euvaldo Lodi, Rocha Faria, Leví >Carneiro, Abelardo Marinho (112).
O Sr. Presidente - A liRtn de pl'cscnca acusa o comparecimento de 112 Srs. Deputa.dos,
Está aberta a Sessão.
O Sr. Clementino Lisboa (3 0 Secretário, servindo de 20 )
procede á leitura da Ata da Sessão antecedente, a qual é, sem.
observações, aprovada.
VOLUMF. VII
35
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Passa-se á leitura do Expediente.

O Sr. Fernandes Tãvora (2· Secretário, servi1l40 de 1°)
declaro que não tem Expediente a ser lido.
O Sr. Presidente - Acha-sei sÔbre a mesa, e vou submeter a 'Votos o seguinte:

REQUERIMENTO
Requeremos seja inserto Da Ata da Sessão de hoje um
'Voto de profundo pesar pelo falecimento dos ilustres amazonenses Berna:-dc .Azevedo da Silva Ramos e Antônio Guerreiro Antony.
Com este a bancada amazonense rende um p:eito de sincera gratidão e justiça a dois brasileiros ilustres.
'Sala das Sessões, 8 de Fevereiro de 1934. - Luiz Tirelli, Cunha Melo, Alfrp,do da Mata, Alvaro Máia.

Aprovado.

2
O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Henrique
)3ayma, primeiro orador inscrito na hora do Expediente.
O Sr. Henrique Bayma Sr. Presidente, Jevo terminar as considerações que havia iniciádo em anteriôr sessão, a respeito do anteprojéto da Constituicão da R0pública, na parte em que tráta da organização judiciária e da capacidade dos Estados para legislar sõbre proc.ésso.
Assúmi com a ilustre Assembléia, e comigo mêsmo. o
compromisso de expõr o assunto tão sucintamente quanto
possa.
Falando em nome da bancada de São Paulo, procurei
demonstrar que o anteprojéto não atende ás necessidades
nacionáis, e impÕe aos Estados, á. sua capacidade de organisar-se, uma amputação que não se justifica.
Espús que os constituintes de 91, até os mais ex1remados defensôres da unidade da justiça, não haviam ido tão
longe, e salientei qu ea centra[iza~ão, como ora se projéla,
não encontra egual nos demais Estados federados do mundo.
.Pretendo hoje demonstra, baseado' em detalhes, que
uma lei de organização judiciária para toda a República, é
'cousa impossível, atendendo ás diversidades e contrastes
que esistem entre as diversas regiões do país, entre as respectivas condições geográficas. meios de transporte, ocúpa1;ões, preconceitos, atividádes econômicas e sociais.
.
O qu~ fôsse certo em determinado lagar, errado seria
muitas vezes em outro; e os Estados. aos quais não se
'adaptassem bl~m os dispositivos da lei de organização judiciária, sofreriam, ser remédio, largo tempo, os máles que
"ela trouxésse, males êsses dificilmente corrigiveis pela morOsa e tárda atividade do poder legislativo federal. A lei
de organização judiciária, única para a República, seria o
verdadeiro leito de Procusto, onde, impiedosamente, se procurari afazer caber os córpos mais diversos, estirando uns,
e cortando outros, para rcduzil-os todos á medida comum.
O SR. IRENto -IoFFILY - V. Exa. dá-me licenC'a. par:1um aparte?
O SR. HENRIQUE BAYMA - Pois não, com prazer.
o
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Não admite o nobre orador a.
8. todas as condições do Brasil, principalmente tendo-se em vista que os códigos são
quási eguais em todos os Estados?
.
O SR. NERtu RAMOS - S6 suprimindo a diversidade de
condições de todos os Estados.
O Sn. lmr:vi'>o JOFI"JLY - Uma organizacão judiciária
prevê tudo isso, porque, mesmo dentro dos Estados, as condições não são idenlicas entre êles.
O SR. HENRIQUE BAY~{A - A obser-vacão do ilustre
Sr. Nereu Ramos é muito certa. Tal adaptaçf'.o só seria possivel si possivel fôsse suprir a diversidade de condições.
Ao subir á tribuna, senhores, hesitei em decidir si estaria á altura da Assembléia Cl)nstituinte trazer eu para
este plenário eitação minuciosa de condições locais, e detalhes, ou si deveria eu ater-me á exposição de idéias gerais.
O SR. InE:-;to JOFFILY - Os casos ilustram as idéas.
O SR. HENRIQUE BAYMA - O aparte de V. Ex. dáme trr.nquildade de que andei acertado tomando a resolução de discutir a matéria terra a terra, com exemplos concretos. A preocupação de apegar-me aos detalhes evidênciará tambem o desejo de escravizar-me á objetividade, evitando o caminho de dissertações son6ras, com que tenho
visto desviárem-se da verdadeira realidade espíritos altamente ilustre. que estão pretendendo, lá f6ra, ter o monopolia da ciellcia ede clarividência - ressonancias de alto valor estético, que nem sempre conseguem conservar os requintes de sua elegancia, na trajetória forçada que têm de
fazer até pôr-se em contacto com os assuntos terrenos.
Começarei por observar que uma lei de organização
judiciária é, nbsolutamente, inseparavel dos preceitos que
devem regular a divisão judiciâria.
O anteprojeto cindiu aquilo que era inseparável. Deu
á União o porler dG estabelecer uma lei organica que regulasse as judicaturas.
O $n.•4L.CA:\'TAR.-t MACH.4DD Não 56 as judicáturas,
mas os oficios de justiça.
O ~R. IR~NÊo JOFFlJ.Y - Aliás, nêsse ponto o anteprojéto fez muito mal; deveria ter ido ma.is adia.nte.
O SR. HENRIQUE BAYl\fA - '" e deu aos Estados o
direito de efetuar a divisão judiciária. Mas, f'.enhores, a 01'ganizacão dos 6rgãos da justiça têm que conformar-se
ás condições forçosas e irremoviveis que determinarão a
divisão judiciária. O anteprojeto pratica pois, o absurdo
quando outorga á União o poder de deliberar em assuntos cujos ditames têm que ser procurados em matéria para
a qual concede competência aos Estados. Citaria, Sr. Presidente, a esperiência do meu Estado.
Na organização
judiciária paulista, existem JUIzes
substitutos distriLáis. Dada a grande facilidade de comunacaçõcs, as inúmeras estradas de rodagem, a rapidez das
, estradas de ferro, foi possivel dividir o Estado em um certo e pequeno número de distritos, tendo cada um, á frente,
um juiz substituto.
Este atende, eficj~ntemente, ás substituições que se tornarem necessárias em todo o distrito ...
O SR. ALCANTARA MACHADo - Que eram feitas antigamente pelo juiz de paz.
O SR.. IRENto

JOFFILY -

possibilidade de se adaptar
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O SR. HENRIQUE BAYMA - .,. que eram feitas antigamente, com desvantagem, pelo juiz de paz. Só Estados
que tenham facilidades de comunicação, como as Lemos nós·
e algumas outras unidades da Federação, poderão adotar
uma tal organização. Outros Estados não poderão seguí-Ia,
devendo ter substitutos no próprio lugar, porquê as dificu~dades de trz.nsporte impedirão que se regulem as substituições por distritos.
Bem lembrados estarão os Srs. Constituintes das palavras serenas, impressionantemente singelas que se ouviram há POU<lOS dias desta tribuna, proferidas por distinto
representante do Acre, narrando como aquele trecho do território nacional está perecendo, sacrificado impiedosamente a uma lei errada, que lá estabeleceu a centralização,
privando-o dos benefícios que antes se colhiam da existência de prefeituras autônomas descentralizadas. Referia êsse
nobre Deputado que, andando o mais depressa possível, com
todas as facilidades accessiveis, os livros de atas eleitorais
de determinado lugar levaram 43 dias para chegar á séde
da Prefeitura central.
Evidentemente, Srs. Constituintes, não é possível dotar um distrito, que esteja em tais circunstancias, com a organização que deve ser concedida aos Estados onde as estradas de ferro e de rodagem permitem locomoc'ão rápida,
com a mais completa facilidade.
Outro exemplo daria eu aos Srs. Constituintes: a lei
de organização judiciária, projetada pelos Exmos. 8rs.
Carlos Maximiliano, Bento de Faria e outros notáveis jurisconsultos, estabelece que cada comarca terá um juiz de
direito e um pretor. É, Senhores, dar demais a uns, como
a nós, que não precisamos de pretores, porquê as nossas
comarcas contêm geralmente pequenos territórios ...
O SR. IRENto JOFFIJ,Y - Neste ponto estou inteiramente de acórdo com V. Ex.
O SR. HENRIQUE BAYMA - ... e porquê não temos
mais têrmos judiciários.....isto que desde 1892 todos os· têrmos de S. Paulo foram convertidos em comarcas. A nós,
por conseguinte, é excusado dar isso que não pedimos; superflua nos seria essa concessão. Mas a outros Estados onde
as condições sejam diversas, ela poderá ser conveniente.
Afirmo, portanto, sem receio de êrro - perdõem-me
os Srs. Constituintes - que a pretendida lei de organiza<:ão judiciária se propõe fazer o impossfv.el: reduzir a normas simples e iguais aquilo que s6 Se pode disciplinar convenientemente atendendo ás diversidades existentes.
O SR. ALCANTARA MACHADO - Seria como um código de
posturas para o Brasil inteiro.
{) SR. HENRIQUE BAYMA - Seria, bem diz o ilustre
leader paulista, como um código de posturas para o Brasil
inteiro.
O SR. IREN1;:o JOFFILY - Mas, êsse exem·plo que o ilustre Deputaào Alcantara Machado dá é contra o argumento
do nobre orador. Por êle se vê que em São Paulo existe
uma organizacão judiciária, quando não se pod.e tratar de
modo igual todas as comarcas. Ora, o que se faz em São
Paulo aié certo ponto pode-se fazer no Brasil todo.
O SR. ALC.\NTA'RA MACHADO - A organização judiciária
não pode ser idêntica para todas as comarcas.
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O SR. HENRIQUE BAYMA - Peco a atenção do ilustre
Deputado pela Paraíba. O que afirmei é que a organização
possível em um lugar deante de detrminadas condicões locais, não é possível em outro, onde o meio e as condições
difer·em.
O SR. CLEMEN'1'E MARIANI - Permi ta V. Ex. um aparte.
O seu argumento é perfeitamente procedente quanto ao proJeto do Sr. Carlos Maximiliano, mas não em relação ao anteprojeto de Constituição, porquê êste estabelece juízes de
direito nas sédes de comarcas e juízes de têrmos nos municípios que não forem sédes de comarcas.
O SR. HENRIQUE BAYMA - O nobre aparteant.e não
iem razão, porquê o anteprojeto prevê a existência de uma
lei organica judiciária, que deverá reger a matéria.
(, 81& CLE'MENTt:: MAR/AtOr - Mas esta }I~i organica deve
~er subordinada ao dispositivo constitucional. E o dispositivo constitucional do anteprojeto é êste: um juiz de direito na séde da comarca e um juiz de têrmo nos municípios
que não forem séde de comarca. Qu~r dizer, São Paulo teria juízes de direHo .em todas as comarcas e não teria juízes de têrmos porquê todos os seus municípios são comarcas.
O SR. HENRIQUE BAYMA - Folgo em ver que o nobre Deputado, longe de estar contra minhas idéias, está
substancialmente de acõrdo com elas ...
O SI\. CLEMENTE MARI....NI - De acOrdo com V. Ex. e
com o anteprojeto.
O SR. HENRIQUE BAYMA - '" visto que S. Ex.,
afirmando que, na Constituição, devem estar trllçadas as rc~
gras referentes ao Poder Judiciário ...
O SR. CLEMENTE MARIA.1IJI - As regras m~tras.
O SR. HENRIQUE BAYMA - ... está justamente dando o seu apóio ao ponto máxjmo para nós, ao ponto por que
combatemos empenhadamentee que é a exclusão, por perigosa e inconveniente, de uma lei uniforme de organização
judiciária.
O SR. CLEMENTE MARIANI Permita V. Ex. que esclareca meu pensamento. Entendo que a Constituicão deve
estabelecer as regras mestras; a lei de organização judiciária. as regras que se poderiam chamar secundárias; a lei
do Estado estabeleceria então as normas propriamente com
aplicação local.
O SR. HENRiQUE BAYMA - Agradeco o aparte de
V. Ex porquê eneaminha a seriação de minhas idéias.
O SR. CLE:MENTE MARIA~I - O próprio substitutivo do
Sr. Levf Carneiro estabelece regras gerais que se aplicariam
a todos os Estados.
O SR. ALCANTARA MACHADO - Estabelece os principios
constitucionais; é cousa diferente.
O SIt. lnENto JOFFILY - Nessa matéria, ou há. dualidade
ou unificação da magistratura e da justiça, que, aliás, é cousa
de diferença muito suUl. E eu sou pela unificação da magistratura e da justiça.
O SR. HENRIQUE BAYMA - A afirmativa do nobre
leader da Paraíba apoia o projeto Artur Ribeiro. Folgo enl
constatar essa verdade.
(Trocam-se apartes.)
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. Peço licença para continuar minha exposlçao, jã agora.
na ordem de idéias que me disperta o aparte do ilustre Deputado Sr. Clemente Mariani. Direi que estabelecer na Constituição preceitos fundamentais, estabelecer em lei organica
preceito menos fundamentais e deixar o rebto para os Estados é precisamente aquilo que vimos combatendo. Seria
mutilar a organizacão dos ERtados. Nós nos opomos á segunda parte, contentando-nos apenas com a primeira. As regras
fundamentais I}~cessárias devem ficar :;ó e só na Constituição.
O SR. ALCANTARA MACHADO - O contrário seria ferir o
princípio da autonomia constitucional dos Estados.
O SR. HENRIQUE BAYMA - Exemplificarei e discutirei o assunto d;ante do projeto Bento de Faria-Carlos Maximiliano.
(Trocam-se apartes.)

VV. EEx. me estão colocando na agradavel situação de

ouvir uma discussão brilhante, que suprirá, com grande vantagem, o discur~o do orador. Eu pediria licença para apartcá-Ios. (Risos.)
Peço ao. nobre Deputado Clemente Mariani que me permita dar-lhe a resposta que desejo.
.
O SR. CLEMENTE MARIANI - Dora em diante, o ouvirei
com toda atenção, como, aliás, venho fazendo desde o inicio
da sua brilhante oração.
O SR. HENRIQUE BAYMA - Conhece o nobre Deputado
o projeto de organização judiciaria, a que estão ligados os
nomes de Bento de Faria e Carlos Maximiliano. Aí encontrará o ilustre colega a demonstração do perigo imenso que
constitue uma lei de organização judiciãria. :J::sse projeto visava tracar o arcabouço da justiça nacional, as linhas fundamentais, a estrutura mestra. No entanto, verificará o nobr~
Deputado que a exer-ução se afasta inteiramente do projeto.
O projeto regula com uma minucia impiedosa ... regula rasistas, fieis, bibliotecários, a própria idade dos bibliotecários dos tribunais encontrará o nobre constituinte fixada
nesse projeto, que se propunha estabelecer as leis fandamentais da magistratura.
O SR. CL.E:\1ENTE MARIANI - É um projeto, em muitos
pontos, defeituoso. Mas, V. Ex. mesmo, na qualidade de legislador, poderá corrigi-lo.
O SR. HENRIQUE BAY;MA - Não são defeitos que eu
considero. É a essência mesma, é a idéia do projeto que é
inexequlvcl. O .projeto, como dizia, regula assunto de custas,
de taxas jurliciári3'3, deixando, portanto, de ser uma lei 01'ganica, para se transformar em simples regulamento. Quem
tenha imaginacão, em face dêsse projeto, se lemurarã, naturalmente, das cnnhecid3s serpentes do Lavocante. Tão longe
foi o zôo regulamentar do projeto, que, depois de publicado,
com seus 533 artigos, o eminente Sr. Carlos MaximilianQ julgou necessário, em seu alto espírito, corrigi-lo. E consecer
V. Ex. a carta com qUe Carlos Maximiliano, há cerca de 20
dias, se dirigiu ao ,Chefe do Govôrno Provisório, reconhecendo
que naquele projeto, que devia ser uma lei organica da justica se enconíravam regras de simples regular.i.anto. Foram
retirados, se não me engano, cerca de 180 artigos.
O 8R. CLEMENTE MARIANI - De identico mal padecia o
anteprojeto de Constituição e nós o estamos corrigindo.
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O SR. HENRIQUE BAYMA - Justamente para prevenir
os perigos da. existencia de 'Uma lei de organização judiciária, é que me estou esforcando. Se V. Ex. dér á União o direito de regular a organização judiciária dos Estados, pode
estar certo ~de que nada se salvará, nada restará para a autonomia dos Estados, nada ficará que não seja regulamentado,
comprimido, torturado. E era uma vez autonomia dos Esta-.
. .
.
dos, neste particular...
Contra isto, DOS levant.amos. Eu mE: fehclto pela Clrconsl.ancia de ter havido, entre a interrupção do meu discurso
anf!erior e o dia de hoje, a publicação ào trabalho de Leví
Carneiro sõbre o Poder Judiciário, onde se mantem integra
aos Estados a capacidade de organização judiciária.
Não podia sel' de outra forma. Leví Carneiro, que tem
sido um campeão do federalismo, autor deste excelente trabaho. "O Federalismo e o Judiciário", produzido perante o
Instituto da Ordem dos Advogados, em 1926, não poderia
concordar em que se reduzissem os Estados, que devem ser
vivos, prosperos, capazes, a uma condil;ão inferior, que só
poderia ser ·para êles o prenuncio de decadência como para.
o Territ-5rio do Acre foi mensageira de males a centralização
de que aqui falou o Deputado Alberto Diniz.
Na Capital de São Paulo, tão intenso é o trabalho industrIal que necessitamos de ter uma vara privativa de acidentes no trabalho. Outras regiões não precisarão dessa especializacão, mas necessitarão de outras consentaneas com o gên~ro de seu trabalho.
Temos juizes que cuidam apenas de delitos de imprensa
e delitos de automoveis. No Acre, evidentemente, não será
necessário um juiz para cuidar de delitos de automoveis.
Temos em nosso tribunal uma Camara Criminal, penso
que comI') Minas. mas em outros Estados tal divisão não será
necessária.
'
Por tudo isto afirmamos Q"J.e uma lei de organização judiciária viria baixar o nivel de distribuição da justiça, porquê conteria necessariamente dispositivos inadequados, dispositivos feitos no centro, aonde s6 chegam tardiamente, e
esbatidas, as queixas ou as reclamações dos Estados.
O SR. LUIZ CÉDRo - Mas garantiria melhor os magístrados do arbitrio dos executivos estadoais.
O SR. AGAMENON DE M.WALH"\ES - O arbítrio do Executivo Federal é muito peor.
O SR. HENRIQUE BAYMA - Mas o arbítrio dos executivos estaduais nâo poderá influir na magistratura desde
que estejam os juizes revestidos das garantias que lhes são
dadas no projeto Artur Ribeiro.
A êsse erspeito, é de notar que algun~ rliscípulos de Ruí
Barbosa se mauifestam muito mais exigente3 de> que o mestre, falam uma língua de que o mestre não 11S0U. O grande
Rui, não foi, no Brasil, o pregoeiro do 1fwgistcr dixit; no
entanto, seus alunos, de férula em punho, executam aqueles' que procuram cuidar dêste assunto, observando a realidade e com o animo sincero de bem servir a sua terra.
tente sObre a terra ..•
Permito-me interromper, por nm momento, a seriação
de minhas idéias, para dizer que dediquei sempre reverência
e respeito aos que se julgam os depositários de toda a ciência,
porquê a providência poderá, de um momento para outro,
fazer aquilo que ainda não fez e dar a alguem o privilégio
de discernir o bem do máu. E ainda porquê, se a dádiva di-
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vina não acontecer, não terei eu concorrido, com minha irreverência, para diminuir a parcela de felicidade humana existente sôbre a terra.
Penso. meus Senhores - e tratarei de resumir, - pen~o
ter mostrado, com exemplos concretos, que aquilo que é bom
em São Paulo nem sempre pode servir no Acre; que aquilo
que serve a Mato Grosso, nem sempre convém ao Rio Grande do Sul e, por conseguinte, diversas devem ser as normas
de organização; e a competência para o estabelecimento delas
deve ser entregue - como é da essência do regime federativo
' - aos Estados, em matéria de poder judiciário.
Consequência lógica, meus Senhores - e passo agora a
ponto mais delicado - consequência lógica do poder dos Estados para organizar sua justiça, deve ser a competência que
lhes deve assistir de regular processo.
Aproximo-me dêste assunto com o respeito devido aos
grandes mestres que já se têm manifestado em sentido contrãrio, ou seja, pela unidade de processo. Devo, lealmente,
mencionar que em meu próprio Estado, em 1924. o Instituto
dos Advogados representou ao Govêno da Re9úbIica. no sentido de serem uníficadas em todo o território brasilE\iro as
regras reguladoras do processo judicial. Hoje. entretanto.
combatemos essa medida juntamente com o próprio Instituto,
que mudo:.I o seu voto.
Entendemos que o poder de estabelecer as regras de processo deve compelir aos Estados. porquê entendemos que não
é possível separar organização judiciária de processo. A organização judiciária abrange o poder de divisão judiciária,
que o anteprojeto quis separar, e arrasta comsigo o poder de
regular o processo. São assuntos inseparáveis.
A ligação entre eles é inevilável.
E eu pediria licença para citar, em apOio dêste ponto,
algumas autoridades, porquê êste é um dos pontos centrais
de minha argumentação, onde me baseio para asspverar que
aos Estados é que deve caber a faculdade de estabplecer suas
normas processuais. Raciocínio êsse já apresentado. brilhan-·
temente, pelo lúcido espfrito do Sr. Raul Fernandp,s no último Congresso de Juristas, reunido no Rio de Janeiro.
Dizia Pedro Lessa, a êsse respeito, em um livro clássico.
em trecho conhecido e citado a todos os minutos sObre o
assunto:
"Dada a diversidade de organizações judiciárias, a conexão subslancial enlre essas leis e as de processo impõe a
diversidade de normas processuaes. Se á União fOsse outorgada compelencia para legislar sobre o processo em geral,
teriamos uma destas duas consequencias: ou o processo em
dissonancia com a composição dos tribunaes, com as attribuições conferidas aos juizes das diversas inslancias, ou a
faculdade outorgada aos Estados de elaborarem as suas leis
de organizaçiío judiciária reduzida ao insignificante poder de
crear ogares de judicatura, ariKimenta-los e diminui-los:
O espfrito do grandfl mestre como que previ'). c que fa
acontecer neste anteprojeto. Aquf, como se retiron aos Estados o direito de elaborar suas leis processuais foi necessário igualmente reduzir ;::. nada a capacidade de legislar sOore orp;anizacão judiciária.
Assim, meus Senhor('s. demonstrando que aos Estados
cabe o poder de sua orK&.nização judiciária, não só por ser
isso da essência do regime federativo, como ainda porquê
grandes males resuitariam da prática contrária, terei feito ao
mesmo tempo a defesa da competência dos me~mos Estados
para estabelecerem suas regras processuais.

°
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o SR. IaEN1l::o JOFFILY - Eu diria ser da es~ência da Federaoão, se aos Estados fORse permitido legislarem sÓbre di-'
reito substantivo. Desde que o Estado não legisla em matêria
criminal e civil, não é demais que a União, que legisla sôbre
essas malérias, fique com o poder de nomear juízes para
aplicá-las.
O SR. HENRIQUE BAYMA - Muito ao contrário. A
verdade é quP., se o direito subslantivo é da eS8ência da nacionalidade, porquê é um patrimônio que ner!hum de nós
permitiria, nem desejaria que pudesse ser atacado. o mesmo
não acontece com as leis processuais.
Se o nobre Deputado tem em vista a boa aplicacão nos
Estados do direito substantivo, melhor atingirá êsse fi..m
admitindo organização judiciária e regras processuais adequadas a cada lugar em vez de regras inadequadas, uniformes
para todos;
O SR. IREN~O JOFFILY - Mas eu as quero adequadas.
O SR. HENRIQUE BAYMA - ". porqu~ defender um
direito substantivo 'uno, e centralizar a organização judiciária
é tornar aquele direito dificilmente realizável, pela deficiência dos 6rgãos que devem aplicá-lo.
O SR. TEOTÔNIO MONTEIRO DE BARROS - A norma jurf.
dica, filha dac; necessidades econômicas e sociai~, comporta
·em si um certo elastério, em cuja aplicação é a autoridade
judiciária local que melhor pode agir, com seu prudentfl arbítrio. Nin~p.m melhor do que a autoridade judiciária local
para exercer ou aplicar aquelas normas, sem violar sua essência. A8 condições peculiares a cada ponto do país c;ão mais
um argumento em que se apoia a tese do orador.
O SR. IREt'Êo JOFFILY - Penso que é um absurdo, porque daria lugar á hermeneutica sôbre ponto!! de direito apu.
cndos de modo diferente em divérsos Estados.
O Sn. MOItAIS ANDRADE - Mas ao Supremo Tribunal cabe
manter essa igualdade, corrigindo as demasias.
O SR. IRENto JOFFILY -,Se ao Supremo Tribunal cabe
corrigir, quer isto dizer que não temos essa hermeneutica
defer-énte de lugar a lugar. Já vê por aí V. Ex. que não
há este arbítrio de mudança de um ponto para outro ponto.
O SR. HENRIQUE BAYMA - Pediria aos nobres colegas
que me permitissem terminar, porquanto dispQnho, apenas,
de alguns instantes.
O Sa. CUNHA VASCONCELOS - V. Ex. pode apartear ...
O SR. HENRIQUE BAYMA - Concluirei, evitando entrar em pontos de detalhe e cogitando apenas do que entenda com os interesses mais geracs da Nação.
O Sn. ARRUDA FALCÃo - V. Ex. permite um aparte'!
Vejo grande exagero nessas diversidades locais. para justificar essa diversidade de justiça.
O SR. HENRIQUE BAYMA - V. Ex. vê êsse exagero
porquê não ouviu o depoimento do represent.mtc do Acre,
a que há pouco me referi.
O SR. MORAIS ANDRADE - Perfeitamente: I) Sr. Alberto
Diniz.
O SR. HENRIQUE BAYMA - O ilustre Sr. Arruda Falcão não vê essa divergência, quando há Estados cortados por
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estradas de ferro e todos os meios de transporte, e outros em
que os transportes se fazem ainda por meios difíceis e escassos?
Como é possível ditar as mesmas normas, os mesmos
prazos, para uns e outros?
O Sl\. BARRETO CAMPELO - Os próprios Estados, em ma..
téria de prazo, não podem legislar com perfcil,;ão, porquê a
sua conveniência varia de comarca a comarca. Só o juiz da
própria comarca pode fixar o prazo necessário.
O SR. HENRIQUE BA.YMA - Perfeitamente. Se V. Ex.
vê essas divergências de comarca para comarca, que não aContecerá sc dermos :í União a atribuição de legislar a respeito?
Se o nohre Deputado diz que o prazo deveria, muitas vezes
ser regulado pelo próprio juiz da comal'l;.a, como afirmar-se,
á vista dêsse mesmo argumento, que a matéria pode ser regulada, não pelo legislador do Esl,ndo, mas já pelo da União?
O SR. Lt;IZ CEDRO - O prazo pode ser comum. A inconveniência e dificuldade dos prazos resulta só em relação a
certas diligências, como o cumprimL'1llo de r,artas precatória:,
e outras.
O Sn. BARRETO CA)1PELO - E essas ficarão por fora da
dilação, como em toda a parte se pratica.
O SR. HENRIQUE BAY~iA - Não é só a questão do
prazo, mas toda organização do aparelho judiciário, que eu
discuto.
O SR. Lmz CEDRO - O prazo das dilações probatórias,
pelo regulamento 73i, foi sempre de 10 dias para na ações
sumárias, e de 20 dias, para as ações ordinárias, em todo o
Brasil. Nunca houve discrepancia, quanto a êsses prazos.
A inconveniência da diversidade de prazo só se observa
quanto a certas diligências, que poderiam ficar ao arbitrio
do juiz.
O SR. HENRIQUE BAYMA - Não só em assunto de
prazos, mas em terreno muis amplo, a diversidade das condições. as diversidades existentes entre os Estados impõe a
a necessidade de organizat;;ôes judiciárias e normas· processuais divérsas, muitas vezes.
.
Terminarei, meus SenhOJ'es, já que se esgota o tempo
de que disponho, lembrando, em resposta aos meus nobres
apartcantes, que o peiór serviço que se poderá prestar a uma
federacão é não atender para a existencia da diversidade
das conôicões especiais de suas regiões. Essa liversidade existe e o bem púbico exige que ela seja considerada, não esquecida. Ela traça, no Brasil, exigências e necessidades especiais, qUe não podem ser atendidas por uma mesma medida, 011 por preceilos uniformes. Cada qual dos Estados do
Brasil tem a competência bastante, e não heõ falta o talento
nem a cultura de seus filhos, para saber melhor do que ninguem quais aS proprias necessidades, e dizer, nêste assunto,
a melhor maneira de satisfazê-las. Não é necessário que os
preceitos partam do centro.
Nunca, Senhores - direi terminando - nunca nenhuma
comunidade federada se desenvolveu e cresceu tendo os olhos
voltados para o poder central. Bem serve á Nação aquele
que trabalha cada dia de sol a sol; aquele que n5.o poupa
as próprias forças; aquele que procura desenvolver, infatigavelmente, sua capacidade, para somá-la á capacidade de todos
os outros, em benefício do grande todo que é a Nação. Bem
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serve ao Brasil aquele que defende a nutonornia de seu Estado e não quer que lhe sejam cerceados os elementos de que
sempre se utilizou para o bem comum, e de que quer continuar a utilizar-se.
O Sn. InENÊO JOF~'lLY - Será para bem da Nação? Será
a realidade mesma?
O SR. HENRIQUE BAYMA O nobrEl Deputado não
pode levantar dúvida alguma, a êsse respeito. O próprio espírito culto de S. Ex. lhe dará a. resposb. complete. e ne~
cessáril1.. Eu me dispensarei de dá-Ia, porquê o ilustre colega,
repito; verá, por si mesmo, que sua observação é intelramen..,
te sem razão e infundada.
O Sn. InENÊo JOFFJLY - Assim pensa o orador; na minha
deficiência, penso gue estou com a razão.
O SR. HENRIQUE BAYMA - Não hã tal aeflciência.
O Sn. IRENÊo JOFFJLY - Se não tiver, tanto melhor para
mim e para meus argumentos.
O SR. HENRIQUE BAYMA _. V. Ex. há de reconhecer
que, si pata bem servir a sociedade, em primeiro lugar
trata dE: conslituir uma família hem fundada, e zelar de seu
patrimônio. assim, para que V. Ex. cOTILribua para a constituição de uma grande nação, em primeiro lugar tem que tratar da riqueza e do desenvolnrnentG de, seu Est:ldv. Isto. que
fazemos nós em São Paulo, tem sidQ feito no Estado de
V. Ex.. o qual fJ:m sido ultim!l.mente, um modêlo de bOa
administração. (Muito bem).
O SR. IRENtO JOFl"JLY - Muito obrigado.
O SR. HENRIQUE BAYMA - E o amOr de V. Ex. ao seu
Estado, como nós ao nosso, já o via eu manifestado, antes
de ouvi-lo de V. Ex .• em páginas escritas por seu nobre pai,
em interessante estudo sôbre C' Estado da Paraíba ...
O SR. IRENl1:o JOFFILY - Muito f,-rato pela referêncin, que
me penhora bastante.
O sn. lTE);RIQUE BAYMA - . . É com tais pressupostos, para que possamos todos trabalhar e progredir, que defendemos, como indispensáveis, as prerrogativas inalienaveis
da autonomia dos Estados. (Muito bem; muito bem. O orador é cumprimentado.)

3

o Sr. Presidente - O Sr, J)eputado Acir Medeiros, na
Sessão de hontem, fez uma reclamação, pedindo providências
á Mesa contra ame3ças que diz ler sofrido por parte de autoridades do Estado do Rio de Janeiro; mas o Sr. Deputado
Prado Kelly, na mesma sessão, deu da tribuna as explica(,~ões necessárias. em nome do Sr. Interventor naquele Estado. Nestas condições, considero encerrado o assunto, não
tendo a Mesa providências a tomar, a não ser que o Sr.
Denutado Acir Medeiros insista na sua reclamação, por não
satisfazerem aS. Ex. tais eJCpHcações e por julgar, assim,
que se tornem imprescindíveis as medida:s que solicitou.
4

o Sr. Rui Santiago (Pela ordem) - Sr. Presidente, na
Sessão de ante-ontem tive oportunidade de desenvolver algumas considerações em defesa própria, contra acusaQóes
infundadas do SI' . Ministro da Viação á minha pessoa.
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Ontem, recebi um telegrama de S. Ex., ao qual dei a
resposLa que passo a ler:
"A-euso o recebimento vosso telegrama, reptando
formular imediatamente acusação vossa administração da tribuna da Assembléia Constituinte e oferecendo franquia de todas as dependências do Ministério da Viação, afim de retirar documentos. Agradeço
a gentileza dêsse oferecimento, pedindo expeça imediatamente ordens aos diretores da Estrada de Ferro
Central do Brasil e dos Correios e Telégrafos, nO
sentido de facultarem todas as fa-eilidades para que
possa obter os dados oficiais que completem as provas quanto vossa nefasta administração pública em
relação aos interesses econômicos e sociais dos cidadãos que tiveram a desgraça de depender de vossa
ação.
Achei inútil falar no vosso telegrama em"melindres mor.ais" e "responsabilidades públicas". Todos
os brasileiros estão suficientemente capacitados, ante
vosso passado, que tendes horror ás responsabilidades. Os saldos fictícios que apresentastes em documentos relativos ao Lloyd Brasileiro, desmentidos
publicamente pelo Sr. Sousa Pitanga, atribuistes tudo aos diretores do Lloyd. As cifras inverídicas- que
usastes, afim de atassalhar minha honra, desmenti-as
publicamente, atribuistes ao engenheiro da Central
do Brasil, Sr. Vitor Tann. Amanhã, atribuireis aos
diretores da. Central do Brasil, todos os erros e prejuízos que I'rovarei contra vossa administração. Tendes privilégio-patente irresponsabilidade dos atos
praticados no vosso Ministério, inconveniente do bacharelismo. Dai provêm a facilidades dos rompantes
de honrado e bem intencionado que tendes abusado.
Oportunamente irei ao eneontro de vossos desejos, assim obtenha os documentos que solicitarei
6f3.cas vossa bondade. Saudações. - Ruy Santiago."

o SR. IRE~ÊO JOFFILY - V. Ex. dá-me licença para
um aparte?
O SR. RUI SANTIAGO - Pois não.
O SR. II\EN~O JOFFILY - O Sr. Ministro da Viação já
expediu o seguinte t21egrama:
"Diretor Corneios c Telégrafos Diretor Central
do Brasil: - Recomendo-vos que seja franqueado ao
Deputado Rui Santiago o exame de todos os processos
e docum~ntos dêsse departamento que lhe interessarem para a devassa que pretende proceder contra o
Ministério da Viacão. A vista será dada nas secções
com a presença dos respectivos chefes, devendo ser
facultado tirar as c6,pias que quiser, as quais poderã'O
ser autenticadas. Saudações. - José Americo."
Disse o nobre orador, quando falou, outro dia, que dispunha de "dados e cifras", mas já agora, no telegrama que
passou ao Sr. Ministro da Viação, declara "assim obtenha
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documentos". A conclusão é de que o ilustre representante
do Distrito Federal, quando aquI: falou, não estava ainda 'de
posse de documento algum.
O SR. FIGUEIREDO RODRIGUES - E quanto á declaracão
do honrado orador, de que a administração do Sr. Ministro
José Améri~o 6em sido nefasta, protesto com todas as véras
de minha alma, como cearense, ~omo brasileiro, pois é inegáv-el que o Sr. José América tem sido um grande benfeitor
de nossa terra.
O SR. VELOSO BORGES - Protesta o nobre representante
do Ceará, protesta o Brasil inteiro, protestam os próprios .
adversários do Sr. José Américo.
O SR. FIGUEIREDO RODRIGUES - Não andou bem o orador quando se referiu, pejorativamente, ao bacharelismo,
pois o que V. Ex. -está, fazendo bem poderia ser acoimada
de obra de "tenentismo" •••
O SR. IREN~o JOFFILY - Sou bacharel, e honro-me de
sê-lo.
O SR. RUI SA~TIAGO - Sr. Presidente, os nobres colegas, Srs. Irenêo Joffi1y e Figueiredo Rodrigues, acabam
de protestar I:ontra o têrmo "ba~hare1ismo" de que usei.
Não ata~o, devo esclarecer, os bachareis, aqueles que vivem
do título conquistado ua Faculdade de Direito, mas os que,
como ocorre com o Sr. José América, procuram administrar,
fazendo uso de notas capciosas, de romancismo, de conversas, enquanto, lá. fora, na Estrada de }l'erro e outras repartições, morrem de fome muitos operários por falta de trabalho.
O SR. IREN~O JOFE'ILY - O Sr. José América tem sido
um dos bachareis que mais têm honrado Jl sua carta, quer
como Procurador Geral do Estado, quer como advogado digno; sempre exerceu a profissão, até quando o grande João
Pessoa o foi buscar para a sua administraçao.
O SR. FIGUEIRF.DO RODRIGUES - O Sr. José América é,
talvez, a maior figura da Revolução.
O SR. VELOSO BORGES - É preciso não conhecer a história administratlva do Brasil para se fa2er tão grave injustiça :lo êsse eminente brasileiro! (O Sr. Presidente, faze:ruJ,o
soar os tímpanos, reclama aJ.enção.)
O SR. IRE:~~O JOFFILY - É preciso que o nobre orador
agora se defenda, porquê declarou aqui que, até sua dissencão, quando pretendeu entrar na Central do Brasil, confessava-se amigo do Sr. José Américo. a quem hoje ataca.
O SR. VELOSO BORGES - Não s6 amigo, mas admirador.
O SR. IREN~o JOFFILY - É preciso também que aquí
não seja o ponto para onde convirjam os ataques de um
e dois anos atrás.
,O SR. RUI SANTIAGO - Sr. Presidente, reconheço e
aceito as qualidades ,jurídicas do Sr. Dr. José Américo ,de
Almeida; não reconheço e não aceito, porém, qualidad-es de
administrador.
O SR. OnoN BEZERRA - É V. Ex., unicamente, que não
reconhece e não aceita.
'
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o SR. lRENtO JOFll'ILY - Não bã qualidades de admtnistrador, há qualidad€s morais que todo o Brasil atesta.
(Trocam-se outros apartes entre os 81·S. Iren~o Joffíly, Belmiro de Medeiros e Veloso Borges. O Sr. Presidente, fazendo soar demoradamente os tímpanos, reclauna. atenção.)
O SR. RUI SANTIAGO - Os nobres colegas estão mostrando que os granadeiros não são tão violentos quanto os
bachareis ...
Quero eÃpUcar:"me. Permiti, senhores, que eu falei
O Sk. BELMIRO DE MEDEIROS - O Sr. Rui Santiago tem
o direito de analisar os atos do Ministro José Américo, como
os de qualquer outro Ministro.
O SR. InEN1=.:o JOFFILY - E.ninguém lhe quer tirar êsse
direito.
O SR. BEL1d.Ino DE MEDEIROS - São tantos·os apax-t..cs que
até p:lr~e hav(':r uma cerLa intclerancia. Ouçamos o orador.
O SR. VELOS\) BORGES - O Sr. Deputado Rui Santiago
está ouvindo perfeitamente bem os nossos apartes, sem demonstrar qualquer aborrecimento. Logo: não pode haver
intolerancia.
O SR. RUI SA1'iTIAGO - Sr. Presidente, o digno lJéPUlado, Sr. Irenêo Jcffíly, a quem admiro pelo seu passado
de at;ões, pelos seus atos dentro da Revolução, pois sou um
.moco que tem cultivado a admlrac;lio a êss~ homem que
pert.cncc á velhice revolucionária, quando mesmo ainda não
o conhecia pessoalment.c, mas tão s6 através os atos que
praticou já no regime revolucionário, inclusive o de demitir-se do cargo de interventor no Rio Grande do Norte, por
uma questão moral, .de caráter coletivo; desde aí vem a
minha admiração por S. Ex.
O SR. IREN20 JOFFIT~Y - Muito obrigado pelas delicadas
referências.
.
O SR. RUI SANTIAGO - S. Ex., porém, vem de me fazer uma aeusal;ão sem fundamento.
Desejo' ocupar a tribuna, Sr. Presidente, exercendo, assim, um direito garantido pelo meu mandato, com o intuito
de acusar uma administração revolucionária; mas quere
faze-lo baseado em documentos púbicos, retirados do arquivo
público, afim de que nenhum outro Sr. Deputado possa
reptar-me ou, siquer, contestar-nle.
Sei, Senhores, dos fatos irregulares qu~ se têm passado
na Estrada de Ferro C:mtral do Brasil. Não basta, todavia,
a minha palavra -para convencer os meus nobres colegas; é
preciso exibir documentos devidamente autentieados pelas
autoridades daquela ferrovia. É isso, justamente, o que estou procurando conseguir. Solicito, pois, aos meus nobres
oposílores que não desvirtuem a questão e, no momento
oportuno, contestem, se possível, os documentos que forem
presentes á :\.ssembléia. (Muito bem; muito bem.)
.
O Sr. Presidente - Está finda a hú!'a destinada ao Expediente.
.
Vai-se passar á Ordem do dia. (Pausa.)
Compareceram mais os Sr:;.:
Ávaro Maia, Mário Caiado, Cunha Melo, Alfredo da Mata,
Mário Chermont, Rodrigues Moreira, Costa Fernarides, Adol-
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·fo Soares, Hugo Napoleão, Luiz 'Sucupira, Valdemar Falcão,
Figueiredo Rodrigues, Leão Sampaio, Jcovó. Mola, Sílva Leal
Kerginaldo Cavalcanti, Alberto Roselli, Odon Bezerra, Idnêo
Joffily, Herectiano Zenayde, Barreto Campelo, João Alberto,
Souto Filho, Solano da Cunha, Mário Domingues, Augusto Cavalcanti, José Sá, Humberto Moura, Antônio Machado, Augu3to Leite, Deodato Maia, Marques dos Reis, Clemente Marianni,
Magalhães Neto, Arlindo Leoni, Artur Neiva, Ellgard Sanches, Gileno Amado, Paul,!.l Filho, Arnold Silva, Fernando de
Abreu, Carlos Lindenberg, Jones Rocha, Rui Santiago, .\maral Peixoto, Miguel Couto, João Guimarães, Prado Kelly,
Raul Fernandes, César Tinoco, Alipio Costallat, José Eduardo, Fábio Sodré, Soares Filho, Buarque Nazareth, José Braz,
'Delfim Moreira, João Penido, Daniel de Carvalho, Valdomü·, •
.Magalhães, Celso Machado, Plínio Correia de Oliveira, Rodri.gues Alves, Morais Andrade, Ameida Camargo, Mário Wha. telly, Guarací Silveira, Hip,olilo do Rêgo, Zoroastro Goüveia,
Cincinato Braga, Abreu 'Sodré, Morais Leme, José Honorato,
.Domingos VelIasco, Néro de Macedo, João VilIasbõas, Alfredo Pacheco, Francisco ViJanova, Antonio Jorge, Idálio Sardenberg, Adolfo Konder, Carlos Gomes, Simões Lopes, Carlo~
Maximiliano, Mamício Cardoso, João Simplicio, Pedro Vergara, Raul Bittencourt, Adroaldo da Costa, Acfr Medeiros,
Martins e Silva, Milton Carvalho, Augusto Corsino, João Pinheiro, Mário Ramos, Gastão de Brito, Teixeir<l Leite, Oliveira Passos, DavI Meinicke, Pinheiro Lima, Morais Lima, 'Morais Paiva, Kogueira Penido (103).
Deixaram de comparecer os Srs.:
Antônio Carlos, Carlos Reis, José Borba, Martins Veras,
Alde Sampaio, Simões Barbosa, Leandro Maciel, Lauro Santos, Pereira Carneiro, Oscar Weinschenck, Bias Fortes, Melo
Franco, Adélio Maciel, Martins Soares, Panctiá Calógeras, Pedro Aleixo, Negrão de Lima. Gabriel Passos, Augusto Viégas, Mata Machado, José Alkmim, Odilon Braga, Simão da
Cunha, Furtado de Menezes, Levindo Coelho, Licurgo Leite.
Bueno Brandão, Carneiro de Rezende, Carlota Queiroz, AS5i~
Brasil, Vitor Russomano, Ferreira Neto, Valdemar Reikdal,
Armando Laydner, Ricardo Machado, Walter Gosling, Alexandre Siciliano, Pacheco e Silva, Roberto Simonsen (39).
ORDEM DO DIA

o Sr. Presidente - Constando a ordem do dia de Trabalho de Comissão dou a palavra, para uma explicação pessoal, ao Sr. Ferreira de Sousa. (Pausa.)
Não está presente.
5
'l'em a palavra, para e::-:'Jlicação pessoal, o Sr. Alva!"]
aMia.
O Sr. Alvaro Maia (Para explicação pessoal) - Sr.Presidente, Srs. Constituintes: quando pronunciei meu último
discurso, tratando da situação da Amazonia, quer sob o aspecto
dos seus t,rab~lhadores rurais, quer do ponto de vista da
fronteira, fui aparteado pelo meu nobre colega, Sr. Daniel
de Carvalho, sôbre o trabalho das missões religiosas, principalmente dos jesuitas, em todo o Brasil.
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Respondi que, naquela oportunidade, não me era possível ventilar assunto de tamanha extensão. Seria recordar
toda a nossa história.Referi-me á falta de assistência pública, no intuito de
mostrar aos nobres constituintes a situação das fronteiras.
A comissão de limites, chefiada pelo comandante Braz Aguiar,
poderá atestar o abandono em todas as regiões por que vai
passando. E a prova frisante está no fiLm que, há poucos
dias, exibiu, - espelho vivo de tanto esfôrço desenvolvida
com fé e patriotismo. Ainda existem, na parte exclusiva do
selvfcola, os traços vivos da missão Rondon e de outros
sertanistas.
Reduto de numerosas tribus, segundo as classificacões
de Mactham, Von Martius e outros, o Amazonas recebe o
influxo generoso da catequése, subordinada ao mesmo devotamento de outr'ora, e com um raio de ação mais eficiente.
Numerosos missionários perderam a vida; outros sucedem aos primeiros, novos abrigos surgem, e a obra admirável
continuará até recolher os últimos selvicolas para a civilização.
O Diário Carioca, em sua parte de comércio e economia,
estampou algumas palavras sObre o discurso e definiu, com
justa razão, o trabalho das missões religiosas nas fronteiras
da Amazonia, onde a permanência das referidas missões prova
que não estão abandonadas pela iniciativa particular.
Venho, Sr. Presidente, inserir nestas considerações o
comentário do "Diário Carioca" e dizer que o Amazonas, desde
o perfôdo colonial, tudo deve ás missões religiosas.
Cito apenas o comentário publicado a 7 do cOI"I"ente, que
se prende aos selvícolas:
A COLONISAÇÃO E A DEFESA DAS FRONTEIRAS

Encerramos as considerações do artigo passado
com a notícia da influência das Missões' Religiosas no
extremo norte do país. Elas dão realmente a certos trechos da Amazonia, sobI"etudo em seus limites com a
Colombia, a Venezuela e a Bolívia, um aspecto mais
decente e uma impressão de trabalho,· de ordem e de
fixação do fndio ao solo. São elas ainda que exercem
o serviço de defêsa das fronteiras, não com fortins ou
soldados armados mas com as suas escolas, os seus
campos de demonstração, as suas capelas e egI"ejas, as
suas oficinas, os seus conglomerados humanos. E' aos
Beneditinos que se deve, na zona do Rio Branco, a criação racional do gado bovino e processos agrícolas mais
aperfeiçoados. Nessa prelazia já se abriram canais, já
se introduziu gado de raça, já se drenaram aguas, já se
amanhou muito o campo e se iniciou a população nos
trabalhos da pequena lavoura e da pequena criação.
Os Salesianos, com duas Prelazias, uma a do Rio
Negro, na fronteiI"a com a Colombia e a Venezuela, e
outra a do Rio Madeira, na fronteira com a Bolívia, têm
cometido nestes últimos quinze anos trabalhos de tal
magnitude e responsabilidade, que s6 lhes podem ser
comparados os do· bandeirante moderno na zona da Noroeste. No Rio NegI"o fundaram êles trinta .e cinco povoações indígenas, muitas delas vis-a-vis da Colombia,
mesmo á vista das populações raianas, como essa Jauareté Cachoeira, a um tiro de peça do país vizinho.
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As vantagens de natureza econômica que o país.
aufere com essas Missões saltam á vista. Antes de
mais nada, é o agrupamento das populações indígenas,
destinadas ao desaparecimento com a perseguição do
homem branco nacional e estrangeiro, com as febres
que aU reinam de janeiro a dezembro, com o depauperamento constante e progressivo do organismo. Destruidas convincentemente as malocas, são êsses índios
guiados com suas familias, em geral numerosas, para
as povoacões adrede preparadas, onde se lhes fornecem casas de certo conforto, pequenas roças e trabalho remunerador. Ali se iniciam êles, sob as vístas dos missionários, em artes e ofícios, nos trabalhos de carpintaria, serraria, alfaiataria, marcenada
e agricultura por processos modernos, na construção
de casas e no serviço de transportes em lanchas a
gazolina. É com êsses núcleos que se vai preparan~o
a massa de trabalhadores nacionais, uma população forte, resistente, audaciosa, aparelhada de conhecimentos e de fortaleza cívica para. a construção do
futuro celeiro da América. Ao mesmo tempo, vão
sendo instaladas novas indústrias. A extracão de plantas aromáticas e medicinais, das tintas e gomas, dos
couros e peles, o aparelhamento das madeiras, a cultura da mandioca, milho, feijão e arroz, a criação do
gado, posto que em pequena escala - dada a natureza do terreno, - a exploração do tucum, da balata,
da piassava, da castanha e dentro em pouco do pirarucú e t/olltros peixes, tudo iSfiO é o comêço de atividades e a perspectiva de riquezas que hão de dar á
Amazônia, em futuro não remoto, independência econômica. O guaraná, as primeiras sondagens para a
exploracão do minério, a instalação de olarias, a pesquisa de pedreiras, aH raras - tudo são naquelas
regiões iniciativas pertencentes ao brac;:o indígena. O
sacrifício são as Missões que O fazem. O desbravar
pertence ás Missões. O sustento de milhares de homens é ainda das Missões. Amanhã, preparádo o terreno, ~xtinguidos focos pestilenciais, derrubadas matas, construidas estradas de rodagem (e os Salesianos
já aIí fizeram oitenta quilômetros delas), o indio higienizado e alfabetizado, as povoações nascentes, ai)
indústrias em comêço promissor, introduzidos modernos processos agrícolas - que mais faltará para
que outros venham depois instalar-se e presperar ?...
Convet'sando, faz semanas, com o intrépido missionário salesiano, padre AntÔnio Gincone, que veiu
ao Rio em tratamento da saúde seriamente abalada,
depois de seis anos de internamento na mata, dissenos S. Rev. que até há bem pouco o indio brasileiro
era escravizado ao f>eringueiro cólõmbiano, que o arrastava Nio Negro acima, a ameaças de fuzil, para
as vastas plantações do outro lado, e lhe deixava a
família na miséria. e ao abandono. As cênas de requintada selvageria que S. Rev. nos contou, praticadas por estrangeiros e nacionais brancos, ultrapassam tudo quanto se possa imaginar em crueldade.
Bastou, porém, que aIí de instalassem as Missões Salesianas, sem armas, sem poderes especiais, para que
logo fossem respeitarios e poupados nossos. infelizes
compatriotas, e os estrangeiros e nacionais brancos,
VOLUMF. VIl
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'Comerc:antes da carn€ vermelha, tomassem outros
rumos e desistissem da escravização do nosso indio.
Defendem-se assim concomitantemente fronteiras e indios.
E seja embora bastante isso, a tal se resumirá
o trabaUIG das Missões Salesianas? É o que veremos
no pró;timo artigo.
f1

:Mais ainda: o prolongamento do território, a conquistll
eas terras que hoje formam o grande Estado do Node, é
devida, em parte, ao desvêlo das Missws. Desde o Brasil
colôn"ia, quando, em 1693, era estabelecida a divisão, por
uma carta régia, que concedia a parte norte do Amazonas
aos frades de Santo Antônio e Piedade e a parte sul aos
jesuitas, desde tal época êsse trabalho se vem realísando
em proporcão crescente. Samuel Fritz descia os Andes, os
portugueses subiam o Amazonas com fim idêntico. O mesmo se verificou em todo o Império; e, quando veiu a República, tendo-se dado a separação da Igreja do Estado,
houve dedínio das Missões, que semeáram pelo Solimões,
como por outros rios, povoados que mais tarde seriam ci.dades; estas vieram esmorecendo no seu desenvol-...imento,
por falta de assistência pública e em consequência de crise.,
sucessivas.
Presentemente, no Estado do Amazonas as mlSSoes
persistem nos mesmos trabalhos, tanto pelos beneditinos, no
Rio Branco. como pelos franciscanos, no Solimões, como,
ainda, pelos Salesianos, nos rios Madeira e Ne8Ji,o, desde 1925.
1?:sses trabalhos das Missões Salesianas sifi> verdadeiramente extraordinários.
Designados em 1911 para a Prefeitura Apostólica do
Rio Negro, mais tarde transforma4a em prelazia pelo Papa
Pio XI, chegaram a l\1anáos em 1925. Estenderam sua
operosidade á região do Madeira.
D. Irineu Joffily, então bispo do AmazOnas, entregoulhes os alicérces de um enorme prédio. Levantaram-no e,
hoje, é um do~ maiore" educandários do Norte, onde acolhem centenas de aluno~ gratuitamente.
Resta dizer que não resumem ° seu labOr apenas á catequese. Conforme documenta o escritor Soares de Azevedo, elãs "vão levantando, no seio das florestas, edifícios
de cimento armado atravéz de 35 povoações indígenas, créches, asilos, hospitais, colégios, orfanatos, leprosórios, postos
meteorológicos. serrarias. carpintarias.
Peco licença para citar um resumo, extraído do liv"ro
"Pelo Rio-:Mal'"': assim. temos. em 1932, 499 alunos internos. gratuítos; 980 alunos externos; 2.100 e outros alunos
amparados; 8 asnos e internatos; 5 hospitais; 17 postos de
pronto socorro; 35 povoações indígenas; 1.546 índios aldeiados; 2.799 índios socorridos; 27.500 receitas; 285.000
cápsulas de quinino distribuidas. E estão em construção
outres hospitais, asílos e escolas.
As palavras que aquí estou proferindo, têm o testemunho insuspeito de quantos viajantes e cientistas percorreram aquelas regiões. Basta citar o atesta<lo do SI' . Rogério
Coimbra, ex-interventor· no Estado do Amazonas, o atestado
"do Dl'. Maurício Sobrinho, médico da Comissão de Limites e
atestados de inúmúI'o..; médicos. de cientistas e de funcionários daConlÍssão Ronóon.
São êsses, em síntese, os trabalhos IJrestados pelas missões religiosas, principalmente salesianas, através das fron-
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~agrícolas. E quem quer que passe pelas linhas amazônicas,
sobretudo ao norte, o' ponto único que encontra de nossa
..pátria ali levantado é! devido ás missões salesianas.
.
E, quando esl.rangeirosenacionais transpõem o rio Negro
e chegam a Siío Gabriel, a bandeira brasileira flutúa, e cri;anças amerindias entoam o hino hi~tórico. graças á obra
,.dedicada dos salesianos, dirigido por êsse infatigável pioneiro
.que é monsenhor Pedro Massa.
Crianças, ' mulheres, índios que viviam e vivem mergulhados nas selvas, são: os primeiros a aprender n língua por:,tuguesa, a ser úteis ao país, a conhecer, enfim, alguma coisa
..de nossa Pátria, graças, a, êsses religiosos que demonstram
,nos dias de hoje e ccm;ardor ainda maior, aquele mesmo
..devotamento, o mesmo espírito de sacrifício das antigas
,missões, que fizeram' ia .projeção ocident-'ll da nossa terra,
.que defenderam o selvícola e que deram ao Brasil grande
Jlarte do território emqúeseagita a raça em procura de
~maiores destinos. Era isso que eu tinha a dizer.
(Muito
.bem, m.uito bem. Pa):rrnu. O. orador é cumprimentado.)
,

,

~soal,

6

081'. Presidente :':":"'Tem a palavra, para explicação peso
o Sr. Adolfo Konder. (Pausa.) Não está presente.

Tem a palavra,l! Pllraexplicação pessoal, o Sr. Pi;nheiro .Lima.
! i ,'i;:
O Sr. Pinheiro I ~iDia (Para explicação pessoal) '·Sr. Presidente, Srs. IConstituintes, quando entre nós se comec;ou a cuidar das diretrizes da nova carta política do país,
um dos temas que mais de pronto veio a debates, quer na
.imprensa, quer nos nvrosenas conferencias cientificas, foi
.Q da representação prQfissionaL
E logo uma plêiade de .escritores patl'Ícios, conbecedo:res profundos dos maisil'ecentes des~nvolvimentos das ciên.cias polfticas e sociais,ifaz incorporar á bibliografia brasi.Ieira uma série bI'ilhante de estudos;- que honram verdadeiramente a nossa iritelectualidade. Não há, de certo, nesta
Assembléia, quem desconheça .nêste particular os magnffi.cos trabalhos de José-Augusto, Gilberto Amado, Victor Via;na, 1'into Serva e ,desses brilhantes parlamentares Odilon
Braga, Agamenon Magalhães e Alde Sampaio - para citar
.apenas alguns brasileiros que têm desenvolvido com sabe..doriao perigoso tema~
O SR. ABELARDO :M.AftIN:a:o - V. Ex. pode juntar os nome~ do sociologo Euzebio de Queiroz Lima e do DI'. João
o

~Mangabeira.

í. ' ,

I

• .'.,'

O SR. PINHEIRO LIMA - Eu disse - e talvez V. Ex.
'não tenha prestadõl atenção: para só citar alguns dos bra.sileiros ilustres.
... ", ,
O SR. ABELARDO MARINHO -'- Como esses são dos que
-têm tratado da matéria, com a maior proficiência, permita:me pleitear a inchisãO'dêles na lista.
O SR. PINHEIR()i:.LlMA - Com muito prazer incorporo'
;;á lista que acabo !<le ; enunciar os nomes desses brilhantes
j>r.trícios.
:;
O SR. ABELARDOMAnJNHO - Muito ob:-igado a V. Ex.
,o

I;

;

I

I

"
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O SR. PINHEIRO UMA - Tão campletose tão brilhantes são ésses estudos e tão certo estou da ampla divulgação que ~m tido, que eu me sentiria verdadeiramente vexado ao cuidar, come. pretendo, dêsse assunto, se de começO'
eu não assegurasse a V. Ex. e aos ilustres constituintesque a tanto sou levado pela necessidade de justificar uma.
opInião e explicar uma atitude, eis que, ontem, desta tribuna o nobre Deputado Sr. João Vitaca, ao defender uma.
emenda que apresentou ao anteprojeto teve a cortesia de sereferir ao meu nome e aos de outros Deputados classistas de
São Paulo que, nêste assunw divergem, infelizmente, dospontos de vista de S. Ex.
Não cuidava tratar dêsse tema antes que vozes maisautorizadas que a minha alcançassem ~ cheio as razõespró ou contra a representação profissional. Isso porquê, as
minhas deficiências culturais desde logo me impossibilitavam de oferecer a esta erudita Assembléia aspectos novosou idéias originais sObre o menc~onado assunto.
Venho, pois, á tribuna corresponder cordialmente á cavalheiresca referência do nobre Deputado Sr. João Vitaea.
E para tanto me limitarei a expor, com sinceridade e sempaixão, alguns pontos que reputo essenciais no tra~ do problema em apret.().
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, importa .atender auma proposição geral que, a ,meu ver, deve antecipar quaisquer aIÍá1íses parciais da matéria, E é a de que a representação profissional, a representação de classes, a representação de interesses ou outra denominação tenha, é nas-:
suas raizes, mais profundas, apenas a manifestação, veemente e algumas vezes escaldante, da luta que nos países
europeus se vem processando, desde após guerra, eIÍl.re :L.
Democracia. -.;.. enfraquecida pela política estreitamente individualista do "Jaissez-fail'e", que a tornou ineficiente no
trato dos multiplos e complexos problemas ec~nOmicos; e osindicalismo. que, por isso mesmo, conseguiu ressurgir dosescombros em que jazia hã ma~ de um século, sob o pe!!O'
da famosa IJeélar.ae'ftod08 direitõs ifó Hõmem e do ·Cidadil6.
Essa luta nas antigas civilizações é realmente o fato poU-tico-social mais notável da nossa época e tão grandes proporções têm. assumido que os seus reflexos alcançam atépaíses novos como o nosso e' aí têm logrado dominar espíritos inteligentes a ponto de verem e até sentirem como realidade nacional aquilo que, na verdade, não é sinão "reali-'
dade européa".
O SR. ABELARDO MARINHO - Folgo em ouvir a opinião"
de V. Ex., porquê vejo que há. modificação para melhor. Hã
poucos anos, dizia-se que a questão social, no Brasil, era méra
questão de polícia. V. Ex., neste ponto, revela modificaçãoperfeitamente apreciá.vel e louvável.
_ O SR. PINHEIRO LIMA - Modificacão de minha parte,nao ...
O SR. ABELARDO MARINHO - Da mentalidade.
O SR'. PINHEIRO LIMA -- _.. porque V. Ex. não sabese algum dia declarei que não havia questão social no Brasil.
~h;ez V. Ex. diga isso por eu ser de São Paulo e imaginar que ,São Paulo consagra aquela célebre frase dO"
Sr . Washington Luis, de que não havia questão social na·
Brasil.
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o SR. ABELARDO MARINHO - De que não havia questão
:social, não: de que era questão de polícia. E' mais sério.
O SR. PINHEIRO LIMA - E' a mesma coisa.
O SR. ABELARDO MARINHO - Bem diferente.
O SR. PINHEIRO LIMA - Pe;:-dão: dizer que a questão
social é questão de polícia equivale a dizer que não existe
••questão sacia!.". Continuo, Sr. Presidente: "Ao mais desatento observador dessa luta, não escapa o fato de que ambos
os combatentes estão, a cada passo, a lançar mão daquêle ba~alissimo recurso de armar efeito e que consiste em bradar,
.cada um dêles, aos céus e á terra que o adversário é inexistente, ou, então, que já sucumbiu ao peso da próp;:-ia fraquesa. Eis porque, peri6dicamente, chegam-nos os écos de um lado, que a Democracia está morta, de outra parte
que o sindicalismo não é uma realidade e, sim, apenas se en.contra na imaginação exaltada de alguns intelectuais.
Ora, a verdade é, Sr. Presidente, que nenhum dêsses con.ceitos é admissível nas suas afirmações peremptórias. Nem
a Democracia falio, nem o Sindicalismo deixa de se apresentar, nas velhas civilisações, como um dos fenomenos
hais dignos de cuidadoso exame. "O fato sindical é uma
realidade incontrastavel, disse-o já o ilustre Depul3do por
Per"nambuco, Sr. Agamenonde Magalhães, cuja ausência sou
o primeiro a deplorar neste momento.
O SR. .ABELARDO MARINHO - S. Ex. está se instruindo
com o parlamentarismo francês, nesta hora amarga ..•
O SR. PINHEIRO LIMA - "E' o fenômeno novo:acrescenta S. Ex. - o mais significativo da luta econômica e
-social. como observam íõdos os economistas, juristas e polí:ticos. "
Quanto á Democracia, Sr. Presidente, como considerá-la
-morta ou falida, quando os seus princípios dominam ainda em
.quasi todos os países europeus e nas duas Américas?
O SR. ABELARDO MARINHO - Como bela miragem, apenas.
O SR. PINHEIRO LIMA - "O mundo que é então, p€lr:gtmtava em publicação recente o Sr. Vítor Viana áqueles que,
para prova da morte da Democracia a cada passo nos citam
apenas a Alemanha e Itália.
Esta luta entre a Democracia e o Sindicalismo oferece
-nos países eúropeus aspectos interessantissimos e tão varia--dos que difícil. senão impossível seria enfileirá-Ios todos e defini-los com precisão.
Como sempre acontece, quando uma luta aMsume propor-.ções grandes, não tardou que nos doi::> campos adversários se
'pudesse perceber hem pronunciados gráus de combatividade,
·que, cada um deles, bem pode definir um grupo.
Vemos assim na Europa o Sindicalismo sob diferentes
feicões: o sindicalismo revolucionário. de Sorel, que combate
desesperadam~nte a Democracia e até o próprio Estado; o sin".àicalismo socHl1ista de Mac-Donald; o sindicalismo católico,
que imagina estabelecer a colaboração cordeal do trabalho e
.do capital. •. ~
O SR. ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA - :tsse sindicalismo católico e uma verdadeira utopia, porquê não pode
,exisITr sindicalismo católico, em hipótese alguma. Ou uma.
t-Coisa ou outra.
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O SR. PINHEIRO UMA - Reparem os Srs. éonstitu-'
intes que apenas estou fazendo um sumário das correntes;
sindicalistas que se desenvolvem nos. países. europe.us.
Longe de mim - e me ~altam el&mentos culturaIS ~ara lSS(1"
(não apoiados) - exammar cada uma dessa.s questões.
O SR. ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUSA. - É modéstia dEr
V. Ex.
O SR. ABELARDO MARINHO - O orador está fazendo uma·
exposi<;ão muito bem orientada e metódica. (Muito bem.)
O SR. PINHEIRO LIMA - Aliás, do sindicalismo .cató-'
lico já apareceu, nesta Assembléia, certo número de adeptos~
O SR. PLfNW CORREIA DE OLIVEIRA - Os adeptos são·
numerosos.
O SR. PINHEIRO LIMA - " ... e a fórmula atenuada.
de Duguit, que procurou dar ao sindie:alismo um sentido jurídico conciliatório com a DemocracIa, fundado na asser-cão de que "não são apenas os indivíduos e os partidos po-líticos que constituem uma nação; bá outros elementos queformam a infrastutura resistente do edifício social."
É bem verdade que, por seu lado, a Democracia não setem descuidado da defesa e vai evoluindo no sentido defugir aOs velbos conceitos demagógicos da liberdade e da
igualdade, que a prendiam outrora num círculo de ferror
dentro do qual os interesses sociais e econÔmicos da coleti-·
vidade desesperançavam de uma solução conciliatória com;
os interesses individuais. O Direito Constitucional moderno,..
estabelecendo as linbas mestras da racionalização do Estadaou sujeição da vida inteira do Estado ao Direito, deu lugar
como corolário á racionalização da Democracia, na expressão do professor Darci Azambuja, e segundo a qual seprocura tornar efetiva e eficaz a participação do povo nos
governos e organizar os diversos regimes democráticos demodo a exprimirem exatamente a estrutura da sociedadeque servem, atendendo ás suas necessidades e realizando..
suas aspirações. .
O SR. ABELARDO MARINKO - Já por ai V. Ex. pode vêr
que é falsa a premissa de que haja luta entre o sindicalismo e a democracia. A luta é entre o sindicalismo e o capitalismo burguês.
O SR. PINHEIRO LIMA - Essa luta, em algumas correntes sindicalistas, se processa num sentido conciliatório'
entre a democracia e o sindicalismo. Peço ao nobre Depu-tado aparteante que aguarde o desenvolver ãas minhas con-sideracões; ao firial, verá que eu também acredito na' con-'
ciliação .da democracia com o sindicalismo.
O .SR. ABELARDO MARINHO - Então, vou seguir o conselho de V. Ex.
O SR. PINHEIRO LIMA - Ainda aqui, quanto á Democracia nas suas relações com o Sindicalismo, pode-se notar, Sr. Pt:'esidente, duas tendências: Há o grupo dos radicais, que considera o fato sindical absolutamente incompatível com a Democracia, porquê sendo o princípio dominan-·
te desta o sufrágio universal baseado no indivíduo e na sua;
liberdade, o sindicalismo pretende anular o indivíduo e a~
sua liberdade, para sujeitá-lo á. autoridade da "corporação"'.~
Outra corrente dentro da Democracia, Sr. Presidente,.-
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é menos radical quanto i participação dos sindicatos na.
vida do Estado. Pretende ela que essa participacãose traduza apenas em or~e~tar e esc.larecer: os múltiplos problemas técnicos e SOCIaIS que hOJe, maIS que nunca, defrontam os parlament8res pol,íticos, cabendo a estes, exclusivamente, o voto deliberativo.
O SR. ABELARDO MARINEO - Esta é uma visão vesga do
problema. Não é o que está em causa no momento.
O SR. PINHEIRO LIMA - Mas, é bem de vêr que o
sindicalismo não se contenta com essa participação indireta no govérno. A sua iinalídade, como organização política, é a conquista do poder, e esta s6 pode ser feita, quando
pelos meios pacíficos, mediante a substituição das camaras
políticas pelas camaras corporativas.
São inúmeras as razões que a Democracia opõe a essa
substituição total ou parcial da representação popular pela
representação sindical. Não me demorarei na exposição
delas, Sr. Presidente, tão diVulgadas têm sião pelos nossos
escritores e tão sobejamente conhecidas por esta ilustre
Assembléia. Limito-me neste ponto a resumir as proposições que sObre o assunto foram, com brilho invulgar, desenvolvidas na Faculdade de Direito de São Paulo, pelo eminente professor Vicente Ráo, em um curso interessantíssimo que recentemente fez sObre as novas formas de organização política.
O Professor Vicente Mo. aprecia a dOt1tn~ da representação inLegral e exclusiva tal como foi resumida por
H:lns Kelsen: "É preciso substituir a organização "mecanica" do povo pela sua formação "organica". Na formação da
vontade do Estado. ao invés de decidir o acaso puramente
exterior da maioria, deve-se dar a cada grupo profiSSIonal
da nação a participação a que tem direito, isto é, que lh<l
advém da própria importancia na estructura do grupo nacional". Entre outras razões que contrariam tal concepc·ão.
o Professor Rio menciona as seguintes, as quais extensamente desenvolveu no seu citado curso:
1°. os grupos profissionais, mesmo em seu conjunw,
não representam os interesses gerais da sociedade~ nern a
totalidade dos elementos com os quais se forma a vontade
do Estado.
O SR. ABELARDO MARINHO - V. Ex. permite um aparte
ao Professor Vicente Ráo? :esse mesmo argumento podia ser
aplicàdô em relação ao partido. O Dr. Clovis Bevilaqua
afirmou a mesma coisa, mas não posso compreender por
que se reconhece nos partidos essa possibilidade de terem
a visão geral, ...
O SR. PINHEIRO LIMA - O conJu:nto dos partidos r epresenta a Nação.
O SR. ABELARDO MARINHO - ••• como o conjunto dos
grupos a representaria também, o argumento é bifronte.
O SR. JOÃO. VITACA - O conjunto dos sindicatos representa a Nação que produz.
O SR. PINHEffiO LIMA - Atente· o ilustre colega
Sr. Abelardo Marinho para o seguinte t6pico do senhor
Vicente Ráo:
"Na sociedade não existem s6 e exclusivamentb
interesses econômicos; ao lado desses interesses estão
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os interesses espirituais, interesses intelectuais, e&otéticos, etnicos, etc., diante dos quais o Estado não
poqe permanecer inerte.
O SR.. AJ3El-ARDO MAhINBO Perfeitamente. Todos
êsses interesses os sindicatos podem ter e defender.
O SR. PINHEIRO LIMA - Não o contesto. O nobre
Deputado com os seus apartes faz crer que sou contra os
sindicatos.
O SR.. Â.BEl-ARDO MARINBO - Não apoiado. Apartee~ v
Professor Vicente Ráo, e não o orador.
O SR. PINHEIRO LIMA - Nessas razões, o ProfessolVicente Ráo não contraria o sindicato, mas a representação
corporativa integral.
Peço, aliás, aos ilustres colegas, que nãú me desviem
do assunto. Parlamentar neófito que sou, possivelmente m6
perderei na tribuna.
O SR . ABELARDO MARINHO - Não bá êsse· perigc,. A
opinião que dei, aliás, é favorável ao ponto de vista de
V. Ex.
O SR. MOlW8 ANDRADB - O orador combatê a organização corporativa do Estado.
O SR.. PINHEIRO LIMA - PrOSSIgo;
E a accão do Estado nesta matéria não se compreenderia
que ficasse entregue, única e exclusivamente, aos representantes dos interesses econômicos, aos quais, de início, faltaria a capacidade unificadora que só possuem os que acim&.
dos interesses dos grupos econômicos, podem ditar diretrizes
de ordem geral, sem as quais sociedaáe alguma pode sobreviver.
O SR. MORAIS -·ANDP.ADB - Se o orador permite, lembrarei que dentro das mesmas classe::. d& inter~3cs econômicos,
t:~tes frequentemente se entrechocam. Por exemplo, dentro
da classe dos agricultores bá os de caofé, e os de algodão, de
(:ana, etc.. Os seus interesses se entrechocam e se anulam.
O SR. AnELARDO MARINHO - Por isso a representação
política, ao !ado da das classes, serve para derimir essa contenda.
O SR. MORAIS ANDRADE - Essa duplicid2de é absurda,
porquê o mesmo cidadão tem dois ou tI"ês valos, conforme
a posição econÔmica oupolftica.
O SR. ABELARDO MARINHO - Se ocorre com todos, não há
privilegias.
O SR. MORAIS ANDRADE - Nem todos têm; dai a injustiça
O SR. ABELARDO MARINHO - Se V. Ex. lêr a ~menda que
apresentei, verá que tem de ser assim. Aliás, ningÜem propôs a representação do interesse econômico.
O SR. PlNREIRO UMA - Prossigo.
2°) Para que todos os grupos profissionais, fossem repl'esentados, .PEOOlSO seria vencer duas dificuldade~: a de fixar
~om preCIsa0 o número de profissões e a de delimitar umas
ae outras. Ora, estas dificuldades são invencíveis.

-

569-

o Sn. ABELARDO )lARlNHO - Absolutamente, o Sr. Vicen,Le Ráo ainda está no A, B, C, do assunto. Não pensei que es~
:.Livesse tão atrazado. S~ V. Ex:. lêsse a ~menda que apresenteI
jamais repeLiria as palavras do Sr. VIcente Ráo.
.
O SR. PINHEIRO LliVlA - Quer dizer que prestei um
benefício ao Sr. Vicente Ráo, divulgando suas opinjões na
Assembléia. Certamente, o ilustre aparteante e outros virlip,
..com vigor, na tribuna, cont~stá-Ias uma por uma •.•
O SR. ABELARDO MARINHO - Lerei apenas a justificati'va da minha emenda.
O SR. PINHEIRO LIMA - .... não só para elucidação
.da Assembléia, como. para esclarecimento do próprio orador.
que désde já se manifesta completamente ll:b~rto a todas ~s
idéias que surgirem, concorrendo para modIftear a sua Opl·nião.
O SR. ABELAnDO MARINHO - . Fica muito bem ~ V. Ex.
êsse sentimento de liberalidade.
O SR. PINHEI!RO LIMA - Volto á!> razões oferecidas
:pel0 professor Vicente Ráo.
30 ) Há oposição natural entre o!: in1eresse~ econ01nicõ:..
O Sa. ABELARDO MARl::iRO - O engano dêle começa aí.
É que ninguem propÕE: a representação eeonÕrnicrs. A~Ibira
.que. depois de tanta discussão em tõrno desse assunto, o
Professor Vicente ftáo demonstre tão pouco conhecimentõ
'do mesmo.
O Sa. MORAIS ANDRADB - . A única base da representação
'profissional, é o interesse econômico.
O SR. ABELARDO MARINHO - Leia a minha emenda e verã
. que há outras.
O SR. PINHEIRO. LIMA - Perdão; o nobre Deputado,
Abelardo Marinho, está fazendo uma injustiça, ao Professor
'Vicente Ráo.
O SR. ABELARDO MAR[NHO - Nêsse ponto, não faço Injustiça alguma.
O SR. PINHEIRO LIMA - O Professor Vicente Ráo, no
.curso que fez na Faculdade de Direito de São Paulo, cuidou
.da represntMáo corporativa integral. S. Ex. não apreciou o
'programa que o nobre Deputado Abelardo Marinho aéTênde
~nesta Assembléia.
O SR. MORAIS ANDRADE - Já não há novidade sObre o
~~~

.

O SR. PINHEIRO LI·M.A - Eu já disse, ao com~co. que
o sindicalismo oferece - e com êle o corporaUvlsmo - na
;sua encaminhada pela política, aspectos multiplos. O que o
Professor Vicente Ráo discutiu no seu curso de' novas doutrinas, foi o tema da representação corporativista integral.
Por uma questão de método, estou apenas apresentando
..êstes al'gumentos.
O SR. ABELARDO MARINHO - Estou notando que tt'esan.da a mesma confusão entre sindicalismo, representação profissional, representação técnica, cOTlselho técnico, etc.. Estas
,cousas podem ser todas separadas; são membros da mesma
família; têm parentesco, mas não se confundem. Vejo qUE'
,;3 confusão feita no Rio pela
Confel'ência d6 Juristas é a
(mesma sustentada pelo Professor Vlcentt; rtúú.
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O SR. PINHEiRO LIMA - Peço ao nobre deputado que
me não atribua esse desleixo de não conhecer a direfenciação entre as diversas repr·esentações.
O SR. ABELARDO MARINHO - :É que V. Ex.. está se inspiranão nas palavras àc. Sr. Ráo
O SR. PINHEIRO LIMA - Estou me referindo á re-presentação corporativista integral.
O SR. ABELARDO MARINHO - O próprio estado corpora-tivista pode ser feito fora do sindicalismo.
O SR. P·INliEIRO LIMA - V. Ex. aguarde mais algum~
tempo, pois, no desenvolver das minhas considerações, verá
se, realmente, estou em confusão, - o que, aliás, é possível.
O SR. ABELARDO MARINHO - V. Ex., não, refiro-me ao'
Professor Rão.
O SR. PINHEIRO LIMA - Defendo aqui o Professor
Mo; de qUe êle cuidou nessa parte de seu curso foi de uma..
exposição dontrinária sObre a representação corporativa integrai.
Contínuo a expor as suaS razões:
3°) Há. oposição natural entre os interesses econômicos. Como vencê-la, confiando a solução aos próprios interesses em luta, sem .poder superior e unificador? Tantohá. a oposição entre os interesses -econômicos, que o fenômeno sindicalista, nada mais significa, na sua origem, do'
que a necessidade, s~ntida por certas classes de se associarem para a sua defesa contra outras classes.
4°) Entre os grupos profissionais deveria haver uma.
hierarquia, segundo a importancia dos mesmos. Porém,_
quem estabelecerá essa ordem. hierárquica'! .Quem, na falta·
de outro poder, senão os próprios grupos em luta?'
5°) Os repl'.esent.antes de interesses funcionariam sem.
dúvida, em camara ou colégio. Tanto vale dizer que se coos..
tituiriam em parlamento, com êste ou outro nome, o que
pouco importa. Mas, então, porquê êste ódio dos corporativistas aos 'parlamentos políticos? Seriam, por ventura, abo-lidos os debates estereis, a ignorancia, a explora~ão demagó-gi~a das massas?
O SR. ABELARDO MARINHO - Não tenho procuração par&:
defender o corporativismo, mas pela argumentação qu"
V. Ex. está desenvolvendo, parece-me que se trata. de fogo·'
de artifício, pois, quem ouve o nobre Deputado tem a impressão de que ataca a representação profissionw!. Um:l'
vez que fique consignado que V. Ex. se refere exclusivamente ao coorporativismo, vago e abstrato, comprometo-me'
a não mais aparteá-io.
O SR. PINHEIRO LIMA - Prometi, de começo, expli-·
car a atitude minha e de quatro outros nobres colegas classistas, dadeputacão paulista, com referência ao problema.
da representação profissional. E é o que estou procurando
fazer ...
O SR. ABELARDO MARINHO - Aliás, com muito brilho~
(Apoiados.)

O SR. PINHEIRO LIMÂ - •.• sem i paixão, mas com
metodo,e modestamenle, desde que não posso, como já d'e-
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clarei, trazer elementos novos e interessantes para uma assembléia de pessoas tão eruditas e conhecedoras dos múltiplos trabalhos, aliás no1áveis, que têm sido publicados eID'
nosso país.
Só me refiro, e de propósito, ás obras brasileh'as, porquê, realmente, elas bastam para (tue se forme idéia da representação profissional.
O SR. ALBERTO SURJJ:K - V. Ex. está sendo ouvido com·
muita atenção.
(Muito belm.)
Continuo a citar o Sr. Vicente Ráo.
6°) E nessa camara, colégio, parlamento, o que melhoI'
nO:Jlt: tenha, como seriam tomadas as deliberações, senão pOi"
maiori& tJ(; votos'( Justamente, pelo prillCípio majoritário,
tão malsinado como os parlamentos, pelos corporativistas.
Assim idênticos na forma e no processo, os dois regimes, ()o
democrático e o corporativista, apresentam esta diferença
substanciai: ao pasl;o que sob a forma democrática de organização política, todas as fÔrças sociais são representadas
e a maioria, nas votações, entre elas se forma, no regime
cGrporativista sómente as fÔrças econômicas e profissionais ditariam leis e normas, formando uma maioria sem
outro significado senão o predomínio eventual de uma classe sObr-e as demais.
O SR. ABELARDO. MARINHO - Há algumas emendas lt
b.sse respei to.
O SR. PINHEIRO LIMA - Na· sua acepção profunda?'
O SR. ABELARDO MARINHO - Integral. Não estou de
f1cõrdo, mas sei que há emendas nesse sentido.
O SR. PINHEIRO LIMA - v.. Ex. confessa que nãO'
está de acOrdo?
O SR. ABELARDOMARINliO - Perfeitamente. ProcurO'
corrigir os defeitos e insuficiências da representação democrática, com as vantagens da representaçiio profissional,
e vice-versa.
O SR. PINHEIRO LIMA - É ponto que será dêsenvolvido dentro em pouco.
A representação integral é o fim objetivado pelos sindicalistas, no seu programa de conquista. do poder. Ma's,
como náo é fácil vencer assim de pronto a Democracia, não
obstante tudo de mau que se diz dela, têm admitido êles tr
representação parcial, mediante duas fórmulas principais:,
1) coexistência de uma camara corporativa ao lalelo da negregada camara política ou a formação de um parlamento hí'brida, onde ao lado, ou melhor confundidos com os despresUgia\:líssimos Deputados pelo voto popular, teriam assento'
os representantes do sindicalismo.
O SR. ABELARDO MARINHO - Ainda são palavras do Pro~
fessor Ráo?
O SR. PINHEIRO LIMA -Não; são do orador.
Nenhuma dessa:s fórmulas é aceitável. Referindo-se árepresentação corporativa em frente á Camara popular;
apreciou Ortega. y Gasset nas COrtes Constituintes Espanholas as duas hipóteses: Ou se nega á Camata Corporativa'
caráter e 3,tributos políticos, e, nesse caso, teremos um~
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<eamara castrada:, que não poderá servir de freio algum
para as tempestades da camara popular. Ou se lhe dá caráter político e, empou'Co tempo, de corporativa se con-yerterá em pura call1.aTa política, tão popular e tão apalxonarda como a outra.
Menos defensável ainda é o parlamento· híb:.-ido.
Os
representantes que o sindicalismo enviasse para. a camara
política aí ficariam diluídos nos partidos ou fações políticas, sem fôrça pata exprimirem a opinião das suas clas~_. ses. É ainda Gasset quem o diz, com muita razão: O COl'lP Orativo não resiste ao vigor das idéias e ua pai:x.ão pol'itica.
A política na história é o macho.
O SR.. ABELARDO M.o\RINHO - Eu esperava' per essa conclusão. O Sr. Gasset, evidentemente, está sob influxo freudiano, porquê toda a argumentação dêle se inspira nisso;
não invoca um argumento em favor da sua opinião; êle diz,
éle julga, mas não leva a gente a qualquer conclusão. Assim,
é umá opinião como a de outro· qualquer.
O SR. PINHEIRO LIMA - Uma conclusão s6 pode ser
baseada em fatos e .eD1 experiências; e onde estão os fatos,
e as experiências para serem aqui apresentadas?
O SR.. ABELARDO MARINHO - Contra a opinião dêle,a de
Duguit fica de pé.
O SR. PINHEIRO LIMA - É uma opinião, é uma afirma~ão, como a de Gasset.
O &a. ABELAJU>O MARINHO - Mas como V. Ex. o apresentou como grande autoridade, quero demonstrar que êle
apenas opinou.
O SR. PINHEIRO LIMA - Citei Gasset porquê Ole
emitiu opinião em poucas palavras: eu. para manifestarme a respeito, dada a minha pouca facilidade de expressão
(não apoiados), precisaria a'ongar-me muito.
O SR. ABELARDO MARINHO - Permita-me V. Ex. Nas
cõrtes espanholas, a representação profissional não vingou
por um único argumento: o arguraento de ordem antireacionária, QUE!' fez com que oss()(,',ialistas, Que estavam de
cima, perguntassem que se visava com eSSa representação,
se era a representação ao operariado; e disseram qUE!' isso
não podia ser, porquê mesmo no tempo de Afonso XIII, o
operariatlo sempre conseguiu faz~r-se representar no parlamento, e com brilhantismo. Então, concluiram os sociaJist.as que o que se queria com isso era garantir cadeiras
aos patrões, ao capital e, rortanto, aos rea~ionár!os, que,
por fôrça da revolução, se viram apeados do poderio. ~sse
o argu,mento político que fez com que as côrtes Espanholas
pusessem abaixo a representação profissional.
O SR. PINHEIRO LIMA _. AgradeçO o aparte do nobre colega, 'que vem esclarecer, de forma muito inteligente,
·a razão POI' que as Côrtes Constituintes da Espanha não
'adotaram a representatção profissional, aliás por causa da
interferência do Partido Socialista que, como bem diz o nobre Deputado, se manifestou a ela contrário.
O SR. ABELARDO MARINHO - No Brasil republicano, de.,.
mo~rático e iiberal, jámais um operário conseguiu eleger. se. O argumento da Espanha não pode adiantar. Isso, sim,
é .aedelweí8:8 dos trópicos.
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O SR. PINHEIRO LIMA -~ Afirma o ilustre colega quedaqui por deante um operário não poderá eleger-se?
O SR. ABELARDO MARINHO - Se nunca isso foi conseguido, não o será com êsse -Código Eleitora-l, daqui para o'
futuro, quando a fraude corr.eçar, quando se iniciar a substituição dos resultados das urnas pelos das combinações.
O SR. PINHEIRO LIMA - Não acredita V. Ex., enLão,.
no Código Eleitoral, nem 11a regeneração dos costumes da
República N.Qva '!
O SR. ABELARDO MARINa:O - Vi a primeira lei Bueno de·
Paiva: foi um primor ...
O SR. JoÃo VITACA - Não é s6 no Brasil que isso se verifica, mas também nos ouÍll'os países. Nos Estados Unidos"
por exemplo, onde os operários são em milhões e milhões,
jámais conseguiram êles eleger um representante.
O SR. PINHEIRO LIMA - Mas, 81'. Presidente, convém nã9 esquecermos que esta luta entre a Democracia e oSindicalismo a que me venho referindo, s6 existe realmente
nos países, cuja evolução social já culmmou no antagonismo
alucinante entre as (".lasses capitalistas & trabalhadoras.
O SR. ABELARDO MARI~HO - V. Ex. parte de premissas.
falsas. Já contestei que haja lula entre a democracia li...
beral e o .sindicalismo. Luta. há entre sindicalismo e capi-talismo.
O SR. PINHEIRO LIMA - Já mostrei que, Desse par~
ticular, há desde a colaboração até a luta, segundo os dlversos matizes dêsse sindicalismo.
Procurei, tanto quanto possível, estabelecer a diferença,citando, aqui, grosso modo, os diversos sindica.lismo$. Te-mos até o sindicalismo católico, que pretende estar irmanado com a democracia.
O SR. JoÃo VITACA - O sindicalismo que a lei admiteno Brasil é um só.
O SR. PINHEIRO LIMA - Espere o nobre aparteanle,
que eu me referirei ao sindicalismo no Brasil.
O SR. ABELARDO MARINHO - Permita V. Ex. que eu
coloque a questão no seu verdadeiro pé. A representação,
profissional não imlJlica em sindicalismo. V. Ex. é reprel;entanle profissional e, no entanto, asseguro que não teve
siqueI' um voto de sindicato.
O SR. PINHEIRO LIMA - Porquê não existiam sindicatos.
O SR. ANT(iNIO RODnIGUES DE SOUSA - Existiam, ,sim.
O SR. PINHEIRO LIMA - O Govêrno foi obrigado !s
cham:lr as associações de classe. Devo, porém, esclaréceí'
que com a palavra "sindicalismo", pretendi abranger osgrupos, os gré'mios e sindicatos. Tudo isso é sindicalism{).
O nobre Deputado, Sr. Abelardo Marinho, diz que níh..
fui eleito pelos sir.dlcallm. Estou perfeitamente de ~ôrdo'
com S. Ex., mas isso se deu porquê não havia sindicatos no-,
Brasil.
O SR. ANTONIO RODRroUES DE SOUSA - Nesse ponto,_
protesto! Existem sindicatos antiquíssimos, entre nós.
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O SR. PINHEIRO LIMA - Refiro-me aOs sindicatos de
':;profissões liberais.
Não nego a existência dos sindicatos. Seria absurdo
n('gá-Ia. Peco ao nobre aparteante que não me faça a in~
justiça de me considerar, neste particular, tão ignorante dascoisas bra~jÍI~iras.
O SI\. ABELARDO MARINHO - V. Ex. tem toda a razãv.
~,() pensamento de V. Ex. foí, de fato, êsse que a~aba de
:referir.
O SR. AClR MEDEIROS - O orador pode dizer se é cor,·,
tra a represent~ll;ão de classes?
O SR. PINHEIRO LIMA - V. Ex. verá no decurso de
lminha oração quais são as minhas idéias a respeito.
O SR. ACIR MEDEIROS - Pediria que V. Ex. se manifestasse.
O SR. PINHEIRO LIMA - É o que estou fazendo.
O Sn. ACIR MElJEIROS - Se é contra, é' irrisório qU(I
'"V. Ex. aceite uma coisa que repudia.
O SR. PINHEIRO LIMA - É argumeuto que já E:SpC;rava e responderei em tempo oportuno a V. Ex.
O SR. ACIR MEDEIROS - Muito obrigado.
O SR. PINHEIRO LIMA - Peço aos nobres colegas qut
facam o favor de permitir que prossiga em minbas con:'Síderações.
O SR. ABELARDO M... Jlú.... HO - Veja V. Ex. em nosso-,
apartes apenas a atenção que nos mer~em as considerações
.de V. Ex.
O SR. PINHEIRO LIMA - Apenas estou concatenalldo
.minhas idéias a respeito da representação profissional.
O SR. ABELARDO MAl\lNHO - Pelo brilho com que V. Ex.
··está apenas concatenando idéias, podemos avaliar como não
seria ofuseante o diseurso de V. Ex. se tivesse sido preparado.
O SR. PINHEIRO LIMA -Continuo, Sr. Presidente. O
.·.que tem resultado dessa luta alé hoje, em beneficio da re:'Presentacão profissional?
Muilo pouca coisa, quasi nhdfl.
O S\1.. ANTôNIO RODnIGUE~ DI!: SOtJ~r. - Permita o ora. dor um aparte. O nosso mal, prmClr>lllmente nesta Assem.
·bléia, consisle no seguInte ~ combatemos tudG aquilEio que
_julgamos inaplicável na Europa. Deixamos de lado tudo
aquilo que é mal aplicado na Europa e queremos copiar os
~defeitos d~ Europa para aplicá-los no Brasil.
. O SR. PINHEIRO LIMA - De onde deduziu V. Ex .•
,,(jo que- eu disse até agora, que comba.to o sindicalismo europeu?
Estou, apenas, mostrando o que se passa na Europa com
oo's sindicatos.
O SR. ANTÔNIO RooaraUEs D)l: SOUZA - Não queremos saber o que se passa na Europa. Vamos implantar aqui o sin.dicalismo. Se fôr ineficiente, devemos abandoná-lo; do contrário, adotêmo-Io definitivamente.
o

o

o

me

o
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O SR. PINHEIRO LIMA - Só três países a adotaram
representação profissional: a AustriD, a Hungria e a Grecia, e assim mesmo para a camara alta, de poderes limitados.
Na Austria, a reforma constitucional de 1929 admiti0 o
.,Conselho das Profissões, composto de representantes dos
:agrupamentos profissionais da Federação, mas êsse orgão
ficou dependendo de regulamentação que até agora se não
',fez,
Na Hungrh, o Senado, pela lei de 1926, encerra na sua
,composição representantes escolhidos por organismos e instituições. Mas, como observa o Sr. Vitor Viana, I) Senado
'hungaro exprime apenas uma mudança. da antiga camara de
"magnatas, que era composta exclusivamente de nobres, de
:-prelados e presidentes de tribunais.
Na Grécia, a reforma constitucional de 1929, fez reser'var no Senado; que se compõe de 120 membros, 18 logares
'para os agrupamentos profissionais.
Quanto á Alemanha, não há quem desconheça que o Con-solho Econômico, criado pela Constituição de Weimar, tem
'funções puramente consultivas.
O SR, JoÃo VITACA - Na Alemanha não foi posta em p:.-á'Uca a representação de classes.
O SR. PINHEIRO LIMA - É bem de vêr, Sr. Presidente,
·que cuidando da repre~nLacão profissional sob o aspeto particular que nos interessa, eu não ciLarei a Itáila, muito me:nos a Rússia. Quanto a esta, bem conhecidos são os conceitos de l\Iir.1dne: ~ A representação soviética é uma representação purament:e poIHica e não de produção e visa a dominação do
"-partido comunista. Os critérios de classes e de produção
'assim como o critério social, não desempenham nenhum
papel nêsse sistema. Não se trata senão de razões de oportunidade, dé conformidade com o fim revolucionário e não
·de razões de produção; trata-se da designação dos membro:::
lJo partido comunista e não dos delegados ria produção".
.
Na Itália, sabem-no todos, as corporações não dominam
o Estado é, sim, foram por Oste absorvidas, tendo, apcna:" a
ilusão de que participam na gestão dos negócios públicos,
.quando na realidade são méros comparsas da ditadura do
"duce" .
Esta ilusão, mantida por vários meios. levou um escritor paulista, o SI'. Pinto Antunes, a considerar recentcmen'te o facismo como uma so!ucão jurídico-democrática ou a
,democracia jurídica para os povos em lula de classes.
O Sn. ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA - Para o ::tutor ,;
'!tim trabalho interessantíssimo. V. Ex. aprecia êsse aulor'!
CJ SR, PINHEIRõ LIMA - Aprecio o seu espírito lú'cido e brilhante.
O SR. ANTÔNIO PENNAFORT - Eu pergunto a V. Ex. ó
-alguma vês foi eleito pelo voto universal para ocupar urna
-cadeira no Parlamento.
O SR. PINHEIRO LIMA. - Est~ é a primeira vês que
venho ao Parlamento. '
O SR. ANTÔNIO PENNAFORT - E por que forma V. Ex.
-foi eleRo?
O SR. PINHEIRO LIMA - Fui eleito pelo grupo das
:profissões liberais.
;1l.
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o SR. ANTÔNIO PENNAFORT - Pelos sindicatos. E V. Ex.
assim combatendo a representação de classes, éstá trainçh,..
o seu mandato.
, O SR. PINHEIRO LIMA - :f~ a segunda recrimirtaçã&
que se me faz nesta Assembléia. Tanto o nobre colega como
ao que já me aparteou nêsse sentido, terei oportunidade deresponder. Peço, apenas, que não me obriguem a interromper o fio das consideracões que venho fazendo. Não estou
analizando o problema sindical. Quem sabe se nesta Assembléia, em algum tempo, se me oferecerá ensejo para expender as minhas idéias a respeito de sindicalismo?
O Sa. MORAIS ANDMDE - Aliás. se V. Ex. prestar um'
pouco de atenc;ão, verá que o sindicalismo, na. acepção a
que os aparteantes o consideram, é velho como a humanidade e quer dizer apenas "asSECiacão".
O SR. PINHEIRO LIMA - E a democracia, o que" laJn,
sido, entre nós? ..
No Brasil não há essa luta, e não há por esta simples
razão: por falta de combatentes... O sindicalismo apareceu
por decreto há três anos e vai por aí se arrastando, em bU!lca ainda de uma forma oficial definitiva.
E a democracia. o que tem sido entre nós? Não o ditei
eu, Sr. Presidente, porquê o Sr. An~nio Carlos com a sua.
autoridade de estadista nas duas repúblicas, já o proclamou
na sub-Comissão, em f de dezembro de 1932: "Ainda nii... S~
experimentou a democracia, que efetivamente não hou1".:
senão no papel. porquê não temos capacidade para mais.
Os outros povos já estão evoluindo no !lenUdo df; si!'íema...
políticos exotico5. No Brasil, - conelmu S. Ex. - afnd..
se está experimentando a democracia".
Relel'indo-me, contudo, ao fato sindical em suas relações roro a democracia, eu pretendi pOr a descoberto as su~
raíses profundas, raíses que a meu vêr não encontram em
nosso país terreno propício.
O Sa. ABELARDO MARINHO - Devo dizer o seguinte: em
nenhum dos cinco países que V. Ex. há pouco citou, existe'
a representação profissional.
O SR. PINHEIRO LIMA - Eu citei três países.
O Sa. ABELARDO MARINHO - Há mais dois: a Itália ea Rússia.
O SR. PINHEIRO LIMA - ~sses já eu os separei.
O SR. ABELARDO MARINHO - Em nenhum desses, repito,.
existe representação profissional.
O SR. PINHEIRO LIMA - A qual representação profissional V. Ex. quer se reférir? A representação queV. Ex., aliás, com brilho defende nesta Assembléia? ••
O SR. ABELARDO MARINHO - . Estou aludindo á repre sentaçãc profissional em geral, ao sindicalismo. E, insistindo em afirmhr qU(~ tal representação nlio existe em nenbum desses países, quero registral" um fato: o Sr. Ernesto Leme, em nossa convenção de 30 de julho, disse da tribuna que· há onze países em que teria havido completo fracasso da representação profissional .
. Vejo que V. Ex. já reduziu a três.
O SR. PINHEIRO LIMA - Não reduzi. V. Ex. está
equivocado. Dentro de alguns momentos, te·rei oportunida-
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de de lêr á AssemblÃia, em rflsposta a muitos dos nobres
aparteantes, o intE'irD leor do discurso do Dl'. Ernesto
Leme.
O nobre colega verá que está equivocado.
O SR. ADJa-ARDO MARINHO - :éle referiu onze países;
em meu discurso contestei; ninguem replicou e eu me conformei.
. O SR. PINHETRO LIMA - Prossi8'0' Sr. Presidente, N.) Brasil, - V. Ex. o sabe e os ihistres Neputados Constituintes: - a questão de representaçll0 de classe, representação profissional ou de uma maneira geral - a representação sindical no parlamento veio a debate imediatamente
após a vitoria de 30, quando, assoberbados pela natural
exaltação da vítoria, muitos que para ela haviam contribuido largamento, imaginaram que mister se fazia abandonar
inteiramente o regime que presidira 40 anos de nossa vida
política e substituí-lo por outro inteiramente diverso, sui(Jeneris mesmo, que atendesse ás realidades brasileiras.
O SR. ABELARDO MARINHO - Permita-me ainda o oradOI·: o Dl'. Armeida Camargo, em entrevista concedida, há
poucos dias, a um jornal, afirmou que o program do Partido Democrático do Distrito Federal a 7 de maio de 1927,
tinha item muito expressivo: pugnar a efetiva representaçã" do capital '~do trabalhe:. nos órgãos do Govêrno. :éSS\1
programa mereceu a assinatura dos D:L's. Leví Carneiro e
Leilão da Cunha, nossos colegas nesta Assembléia.'
O SR. PINHEIllO LIMA - Representação profissional
por meio de conselhos técnicos, o que é outra coisa.
O SR. ABELARDO MARINH(, - Estou mostrando que essa
representação já fazia parte do programa do Partido Democráticp, em 1927.
O SR. PINHEIRO LIMA - Continuando: como entre
esses problemas da realidade brasileira estava iniludivelmente o voto popular fraudado, falsificado, viciado, ao invés de
se procurar estabelecer um sistema que evitasse essas fraudes, essas falsificações, êssP-s vícios e promovesse a legítima
representação do povo no govêrnc.. do país, como acontece
nas damocrácias europ~as ...
UM SR. DEPUTADO - Nas chamadas democracias.
O SR. PINHEIRO LIMA - ... ao invés disso imaginase substituir o voto do cidadão pelo voto do grupo, das associações, dos grémios, dos sinaicatos.
O SR. ABELARDo MARINHO - Substituir, não: acrescer.
V. Ex. se contentaria em corrigir ap(\nas defeitbs extriusicos do voto popular? queremos ir além: queremos corrigir
em sua própria essência.
O SR . PINHEIRO LIMA - Estou argumentando com o
ponto de vista mai:; radical, representação integral.
O SR. ABELARDO MARINHO - V. Ex. está criticando no
momento uma suposta inovação revolucionária.
Digamos. para atender a.
O SR. PINHEIRO LIMA V. Ex., substituição parcial, ou total, •..
O SR. ABELARDO MARINHO - Um acréscimo.
ou um paralelismo nO'
O SR. PINHEIRO LIMA
voto.
VQl.UME VIl
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o SR. ABET..ÂROO MARINHO - Por aí, vamos bem. E' um
acréscimo, para que uma corri.ia os defeitos e os excessos do
outro.
O SR. PINHEIRO LIMA - Mas P, evidente a influência
que, nesse particular, e também em outros pontos de vista
da reorganização política do pafs, tem exercido sObre algumas
figuras revolucionárias do Brasil a agitação sindicalista na
Europa e o aparecimento do Estado fascista na Itália.
Na Sub-Comissão do anteprojeto constitucional. o assunto veiu a debate logo nas primeiras sessões e quasi todos êles
giraram em tOrno de uma preliminar curiosfssima, que pode
ser encerrada nesta tese: O cidadão brasileiro é geralmente
inculto e não ~m educação cívica á altura de praticar o voto
unipessoal, livre da influência perniciosa dos cabos politicoso Para alcancarmos a expressão mais verdadeira do pensamento nacional, abandonemO-lo como indivíduo isolado e
auscultemos a opinião do grupo, do grêmio, da associação a
que êle pertence.
O SR. ABELARDO MARINHO - E' uma interpretação toda
de V. Ex.
O SR. PINHEIRO LIMA - Mas. Sr. Prel'iidente. quais
são no Brasil as condições de existência dessas entidadp.ll.
agora e por espaço de tempo razoavelmente dilatado? POt'venturá, estarão elas em situação melhor que os cidadãos considerados isoladamente para exprimirem pelo voto cl)lp.livo
a opinião nuional ?
Coube ao Sr. Oliveira Viana, eminente sociólogo, que não
pode ser suspeito a ninguém. porauê sempre colocou as l;ua~
idéias. as suas opiniões, acima das paixões partidárias (\u
dontrinárias - coube a êsse ilustre patrício emitir umvoLo
que. a meu ver. responde de fórma irrelorquível á preliminar
que venho de citar:
Disse o Sr. Oliveira Viana, justificando seu vot(\ contrário á representação polftica das classes na Assembléia Nacional:
.. . •. Não é possível representação polít.ica das
classP,ll sem a prévia organização profillsional dessas
mesmas classes. Mas, a organização profissional das
ClaSllp.s não é obra que se realize por uma simples tii!>posição de lei, por uma disposição imperativa da Carta Constitucional. "
O SR. DOMINGOS VELASCO - O mesmo acontece com os
partidos.
O SR. PINHEIRO LIMA '- E' obra do tempo. da evolução econômica. do trabalho lento das forças sociais e espirituais.
O SR. ABELAROO MARINHO - O Sr. Oliveira Viana é contradit6rio consigo mesmo. Leia V. Ex. "Ocaso do Império".
Alf. o autor preconiza para solução dos problemas dI) ~s
tado o voto de opinião. emitido pelas classes, e reconheco
nisso uma vantagem. Em vez de pugnar qualquer coisa que
pudesse influir na reor~anização das classes, teve essa saíc1a
á maneira de Chilon Chilônidas.
O SR. PINHEIRO LIMA - Ora - conlinúa o Sr. Oliveira Viana:
"Nada disso está feito aquí: o Brasil é o país
da insolidariedade e da ausência do espírito de associação, e isto em t.anta maneira que, mesmo classes po-
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derosas e esclarecidas, como as dos plantadores de café
e as dos produtores de açucar, constituindo uma verdadeira élite econÔmica, ainda não se conseguiram unir
de uma maneira efetiva e permanente."
O SR. ALMEIDA CAMARGO - Nem mesmo nas profissõp.s
liberais.
O SR. PINHEIRO LIMA - "Se assim é para estas classes, pode-se imaginar o que não será para o resto do
país, principalmente para os 80 0/'0 de matutos, sertanejos, gaúchos, praieiros, etc., espalhados, como proprietários e como trabalhadores, por todos os nossos
vastos sertões, matas e pampas. Ordenar por um decreto que tudo isto. toda esta massa informe e inêoêsa
tome subitamente fórma e organização ... "
O SR. ANTÔNIO PENNAFORT - Peco a V. Ex. licença para
um aparte.
O SR. PINHEffiO LIMA - O aparte será dado ao Senhor Oliveira Viana.
O SR. ANTÔNIO PEl':NAFORT - E' mais facil haver solido.rieãade entre os trabalhadores manuais, do que entre o~ intelectuais.
O SR. JoÃo VITACA - Sim, porquê a plutocracia vive a
se devorar.
O SR. ABELARDO MARINHO - Pelo contrário, isso se dá na
classe do proletariado.
O SR. PINHEIRO LIMA - Registre-se o aparte do Senhor Deputado Abelardo Marinho.
Prossegue o Sr. Oliveira Viana:
..... que todo êste passado de insolidariedade e de
individualismo se dissolva e desapareça, e, em lugar
dêle, surja todo um presente de cooperação, solidariedade e espírito corporativo, é evidentemente acreditar
muito no poder transfigurador das leis."
O SR. ABELARDO MARINHO - Palavras mirabolantes, apenas. Veja o orador como o Sr. Oliveira Viana se mostra simplista.
O SR. PINHEIRO LIMA - Mas, Sr. Presidente, ás observações do Sr. Oliveira Viana, de que não temos ainda no
Brasil organização profiszional - póde-se opor o argumento
de que é justamente para facilitar a organização das classes
que devemos acenar-lhes com o direito político de assento
nas camaras legislativas, como expressões dessas classes.
Realmente, Sr. Presidente, não tenho dúvida em admitir que algumas dezenas de cadeiras parlamentares deixadas
em reserva para êsse fim teriam o candão de fazer surgir,
como cogumelos, em todos os pontos do país, sindicatos ...
O Sa. DOMINGOS VELASCO - Como surgiram partidos.
O SR. PINHEIRO LIMA - ... federações e até confederacões de todo gênero. Mas, Sr. Presidente, seria apenas
para uma verdadeira corrida eleitoral de ambiciosos de posiç'ões políticas.
O SR. ABELARDO MARINHO - V. Ex. está pessimista sem
base alguma.
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O SR. PINHEIRO LIMA - Tais organizações, feitas por
decreto, constituiriam meros instrumentos dos partidos políticos ...
VÁRIOS SRS. DEPUTADOS .- Não apoiado.
O SR. PINHEIRO LIMA - ... e como tal teriam inicialmente comprometida a única finalidade da sindicalização ...
O SR. ALBERTO SURECK - A política não penetra no meu
sindicato.
O SR. PINHEIRO LIMA - ... que, razoavelmente, podemos admitir, ou seja a coordenação dos interesses profissionais para uma colaboração cl)m os poderes públicos nas relações de trabalho e do capital e na solução dos problemas
técnicos de interesse do pais.
O SR. JOÃo VITACA - Aliás, teria muito gosto em declarar ao orador que já a política quis se intrometer nos sindicatos, e não obteve os fins desejados.
O SR. ABELARDO MARINHO - E note o orador: o senhor
Deputado Agamenon Magalhães teme exatamente o contrário:
que os sindicatos tomem conta dos partidos.
O SR. PINHEIRO LIMA - Perdão: V. Ex. está equivocado. Dentro de alguns momentos citarei, textualmente, o trabalho do nobre Deputado, Sr. Agamenon Magalhães, que está
inteiramente de acõrdo com o meu ponto de vista.
O SR. ABELARDO MARINHO - S. Ex. teme o contrário.
E V. Ex. diz que os Partidos dominarão (lS sindicatos.
O SR. PINHEIRO LIMA - Inicialmente, enquanto não
houver a sindicalização.
O Sft. ABELARDO MARINHO - O Deputado Agamenon Magalhães afirma o oposto: que os sindicatos dominarão os Partidos. Quer dizer: é uma opinião contra outra. Uma coisa é
possível e outra também; mas tudo é opina.tivo.
O SR. AGAMENON DE MAGALHÃES - O que eu disse foi que
ou os partidos políticos dissolveriam os sindicatos ou êstes
venceriam áqueles.
O SR. ABELARDO MARINHO - Só percebi a segunda parte.
O SR. 'PINHEIRO LIMA - O ilustre Deputado Sr. Agamenon Magalhães tem, a respeito da finalidade dos sindicatos, a mesma opinião minha e a dos Deputados classistas por
São Paulo, como o digno colega verá dentre em pouco.
A idéia da sindicalização por decreto, a que aludiu o
Sr. Oliveira Viana, encontrou .éco nE}sta Assembléia, a julgar
pelas emendas ns. 1. i 70 e 1. i 7 i, apresentadas ao anteprojeto,
segundo as quais se pretende organizar o eleitorado sindicalista com a mesma facilidade e presteza com que se pode
formar o eleitorado popular, esquecidos de que -o Sindicato
ou associação para que realmente possa ser expressão de uma
classe carece de ter a sua organização lenta e disciplinada,
obediente aos imperativ'os do meio e não se apresentar como
simples cópia de instituições de outros países.
O SR. ABELARDO MARINHO - Ninguém pjeiteia isso, absolutamente.
O SR. PINHEIRO LIMA - Vem a pêlú citar esta passagem do livro do Sr. W. Niemeyer - "Movimento Sindicalista
no Brasi~": "A sindicalização profissional no Brasil, devemos
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inicialmente fixar bem isto, tem uma característica bem nossa
e há de obedecer a imperativos nossos, todos êles, finalmente
consequêntes das condições especiais do meio em que vivemos. "
Aliás, Sr. Presidente, não é demais que eu lembre a
esta ilustre Assembléia que, promovendo em 1931 a sindicalização das classes patronais e operárias, o Govêrno Provisório
da República tomou bem em atenção o papel que essas classo~aeviam desempenhar junto aos p_oderes do Estado, regulando de tal arte a sindicalização de modo a evitar que
dela resultassem as lutas 'que tão caracteristicamente definem
os movimentos sindicalistas nos países europeus.
Entre as condições estabelecidas no decreto que regulou
êste assunto, de 19 de março de 1931, e que ainda hoje estão em vigor, figura sob letra f do art. 1. 0 a condição de
"abstenção no seio das organizações sindicais, de toda e
quaquer propaganda de ideologia sectária, de caráter social,
político ou religioso, bem como de candidaturas de cargos
electivo5, e::;iranhos a natureza e finalidade das associações."
Note-se que não estou criticando o decreto.
O SR. ABELARDO MARINHO - V. Ex. o endossa, tanto
assim que o cita. ltsse artigo. aliás, veda apenas a propaganda no seio dos sindicatos. Mais nada.
O SR. PLI:sío CORREIA DE OLIVEIRA - Está revogado pelo
próprio Código Eleitoral.
O SR. PINHEIRO LIMA - Estou me referindo apenas
ao decreto ...
O SR. ABELARDO MARI:SHO - V. Ex. está se referindo ao
decreto, endossando-o. Temos que opôr alguma cousa. ~sse
decreto trazia no bojo um golpe de Estado que o DI'. Lindolfo Color queria dar. É uma monstruosidade.
O Sn. ALBERTO SUREK - Tanto assim que vai ser reformado.
O SR. PINHEIRO LIMA - Confesso aos nobres aparteantes que estou curioso de assistir os debates que em torno
das emendas relativas á sindicalização, certamente, hão de se
travar neste recinto. Acredito que deles resultarão, pelo menos para mim, luzes que me faltam, na apreciação do assunto. (Não apoiados.)
Estou me referindo, apenas, aOs sindicatos oficiais, dizendo qual a sua finalidade.
No decreto citado, entre as prerrogativas e funções atribuidas aos sindicatos nenhuma há que nos possa conduzir á
possibiildade de tais orgãos virem a participar, com voto
deliberativo, das assembléias políticas.
Os sindicatos reconhecidos nos termos dessa lei são considerados órgãos consultivos e técnicos, no estudo e solução
pelo govêrno federal dos problemas que economica e socialmente se relacionam com os interesses da classe. O objetivo
do govêrno provisório, ao dar organização ás classes operárias e patronais, foi precisamente o de ajustar, quanto possível os interesses antagonicos de ambas, não o de arregimentá-las para lutas sociais e polIticas. Isto está claramente
enunciado na exposição de motivos que precedeu o citado
decreto, apresentado pela então ministro do Trabalho, Sr.
Lindolfo Collor ~ No final dessa exposição disse S. Ex.: "Com
a criação dos sindicatos profissionais, moldados em regras
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uniformes e precisas, dá-se ás aspirações dos trabalhadores e

á!l necessidades dos patrões expressão legal, normal e auto-

rizada.
"O arbitrio, tanto de uns como de outro!. gera li. desconclullsc - "continua S. Ex. - Serão os parachoques dessas
lcndencias antagonicas. Os salários mínimos, os regimens e
UIi lIoms de trabalho, serão assuntos de sua perrogativa imediata, sob as vistas cauteosas do Estado. A solução dos confli lo!! de trabalho será. também de sua alçada, com a assistõncía de pessoas alheias ás competições de classe e com recurso li. tribunal superior. Além disso e de um modo ~eral,
tudo quanto Geja pertinente á. defesa dos interesses de uma
clasHe ou profissão encontrará no respectivo sindicato o portavoz autorizado e competente".
O SR. AOAMIENON DE MAGALHÃES - A meu ver, a questão
deve ser encarada sob outro aspecto: Ou nós consideramos
a sindicalização relo lado social e economico, ou a consideramos pelo lado político. Por êste temos de colocar o sindicato em luta com o Estado, e, ou chegamos á solução de Mussolini, incorporando o sindicato ao Estado, ou o sindicato
anulará. IJ Estado; e então cairemos na tese de Sorel: se quizermos adquirir essas forças profissionais, integrá-las dent.ro da democrácia, temos de descentralizar, tirar dos poderes
políticos funções que lhes são específicas e outorgá-Ias a
essas classes. F6ra daí será a confusão.
O SR. PINHEIRO LIMA - Agradeço o aparw do nobre
coiega e confesso que já tinha trazido um trecho, precisam(mte nesse sentido, do nobre Deputado.
O SR. AMARAL PEIXOTO - O aparte do nobre Deputado
~I·. Agamenon Magalbães é apenas contrário á lei de. sind~
cnlizacão que V. Ex. acabou de citar, mas não ao prlOcíplo
da representação.
O SR. PINHEIRO LIMA - Agradeço ao nobre colegá,
Sr. Agamenon Magalhães, o aparte com que ilustrou a minha
OI'nção, Como disse, bavia trazido para ilustração deste discurso, u mtrecho muito incisivo, escrito pelo nobre· representante de Pernambuco, que lerei dentro em pouco.
O SR. ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA - Terei o prazer e
mesmo a satisfação de ouvir essas críticas que V. Ex .. vem
fazendo ao decreto n. 19.970.
O SR. PINHEIRO LIMA - Não estou faezndo crítica,
O SR. ANTÔNIO RODRIQUES DE SOUSA - V. Ex. está fazendo crítica á letra f do art. 5 do Decreto
O SR. PINHEIRO LIMA Não estou criticando, já o afirmei, Apenas fiz referencias ás finalidades políticas dessa
lei. Toda a gente sabe que ela está sujeita a uma reforma.
E com que proposito estaria eu aquí a dissecar um. decreto
do govêrno provisório? Só se fOsse para justificar alguma emenda sObre sindicalização.
Assim, Sr. Presidente, a representação profissional admitida nesta assembléia constituinte, não p6de ser considl;lrada como llma consequência ou como uma das finalidades dos sindicátos reconhecidos pelo Estado. Essa admissão representa, apenas, uma satisfação - aliás muito justa
- dada pelo govêrno provisório á corrente sindicalista que
entre nós pleitêa a inclusão dos interesses políticos entre
aquêlp.s que devam tambem ser defendidos pelas classes produtoras e de trabalhadores do Brasil, mediante a. refórma
da lei de sindicalizacão de 1931.
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Mas, demonstrado como está, que a organização da~
classes em nosso país se encontra ainda em fase incipiente,
acentuemos que é elementar princípio de sabedoria política
que o Estado saiba encaminhar êsse movimento no sentido
de serem estas organizações úteis á comunhão nacional, no
trato e solução dos multiplos e complexos problemas econômicos e sociais que o país tem hoje a defrontar, e amnahã
e depois, na ascenção maravilhosa para o seu grande destino.
,Para que isso aconteça, Sr. Presidente, mister é que na
vida dos sindicátos brasileiros, iniciada na República Nova,
não penetre o elemento político_ Disse muito bem, a êsse
proposito, o ilustre Deputado por Pernambuco, SI' _ Agamenon Magalhães, no seu recente livro sôbre "O Estado e
,a realidade contemporanea": -"O elemento políti~o no
sindicáto é um motivo perturbador de sua coesão. Ao interesse profissional que os estructura. opôr-se-iam as rivalidades pessoais, a ambição, as preferencias eleitorais, a
luta inteI"Ila. Êsses órgãos de formação particularista devem ficar no meio social que lhes é peculiar, com funções
proprias, claramente delimitadas. A Camara política, que
representa as aspirações e necessidades nacionais, sem subordinação a interesses particularistas, decidirá da oportunidade, conveniência ou provavel aceItação geral da~ medidas econômicas e sociais sugeridas pelos órgãos corporativos".
Em ultima análise, evitamos a todo transe que se reprOduza entre n6s, e em proporções imprevisiveis, essa luta
entre a Democrácia e o Sindicalismo, a que aludimos ao CQmeço e que, por 6ra, é um fenômeno exclusivamente européu.
Nêste mesmo sentido está orientado o Partido Econômista do Brasil, conforme se vê do item XXIII da emenda n.
1.130, apresentada ao anteprújeto pelo ilustre Deputado
pelo Distrito Federal, sr. Henrique Dodsworth, nos seguintes termos: "Tornar o sindicáto um instrumento eficáz de
colaboração e não de luta de classes. Restringir as suas
funções ao dominio puramente jurídico até que se torne
oportuna a sua intervenção nas questões políticas e representativas" •
Ao lOvés de cz-iarmos artificialment,e antagonismo entrE:: ambo:s, cuideloos de assignalar, de f6rma bem nítida na
Carta Magna do país o trabalho harml)nil~o dessas duas forças, dando caráter constitucional· áquelas criações que já
vimos praticando com éxito apreciavel P. que são os Conselhos técnicos consultivos.
Ainda aqui, Sr. Presidente, quere. me socorrer do senhor Oliveira Viana. ~ste eminente escritor, no livro "Problemas de política objetiva", publicado meses antes da revolução de 30, dedicava quatro capítulos de sua obra ao estudo dos conselhos técnicos nos governos modernos, mostrando a necessidade de desenvolvermos êsses órgãos, que já
existem entre nós desde 1923, não só fazendo com que os
poderes legislativo e executivo se aprovf\~tem com mais
frequência e regularidade das funções consultivas desses
Conselhos, como ampliando o seu campo de informação por
um processo de entendimento mais frequente, regular e sistemático com os centros representativos dos interesses das
classes em geral e especialmente das classes econômicas. Escreveu então o Sr. Oliveira Viana: "O melhor caminho para realizarmos a democracia não é lutarmos até
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com as armas na mão, para elegermos Deputados ao parlamento; mas desenvolver os Conselhos técn.icos e as organizações de classe, aumentar a sua importancia, intensificar
as suas funções c.onsultivas, generalizar a praxe da sua
consulta da parte do::. poderE'R públicos. É êste o verdadeiro
caminho da democracia Dl', Brasil", concluia o Sr. Oliveira
Viana
Não é de outro pensar, Sr. Presidente, a bancada paulista a que estou solidarizado nos trabalhos desta Constituinte. As eméndas que ela apresentou ao anteprojeto visam
dar estabilidade constitucional a êsses órgãos técnico consultivos e imprimir-lhes autoridade bastante para que sejam realmente instrumentos eficientes da colaboração de
todas as classes sociais no Govêrno da República.
Neste passo do meu discurso eu me permito responder
aos dois nobres Deputados que me interpelaram sObre minha
atitude na Assembléia Constiuinte, em face do mandato de
representante do grupo das profissões liberais, e, para fazê-]o, creio que será bastante ler á Casa, para que fique registrado nos Anais da Constitpinte, o discurso proferido em
nome dos delegados das associações de São Paulo, que com
pareceram ás eleições em que meu nome foi sufragado.
O SR. ABELARDO MARINHO - V. Ex. dá-m~ licença para
um aparte?
O SR. PINHEIRO LIMA - Pois não.
O SR. ABELARDO MARINHO - Seria incapaz de fazer a interpelação. . .
.
O SR. PINHEIRO LIMA - Não foi V. Ex.
O SR. ABELARDO MARINHO - .•. que dois outro~ coleKas
fizeram.
O SR. PINHEIRO LIMA - Agradeço a V. Ex. os apartes
amáveis, cavalh~irescos, com que me distinguiu.
O SR. ABELARDO MARINHO - Devo dizer que o documento que V. Ex. vai ler não prova muito bem em favõr da corrente que o elegeu, porquê êsse documento foi lido denois
da eleicão. quando VV. EEx., representantes do sindicato
de assóciacões paulistas, deveriam ter feito ta] declaracão
antes do pleito.
.
O SR. PINHEIRO LIMA - Contava com a observaçãú do
nobre colega.
O SR. ABELARDO MARINHO - Entendo que V. Ex. podA
exercer o seu mandato como melhor lhe aprouver.
O SR. PINHEIRO J.IMA - Essa declaracão foi ip.vada
por escrito, para ser apresentada ao final da assemLléia,
poi:,;, pelo regulamento que se conhecia dos trabalhos eleitorais, não se contava com a possibilidade de ser apresentada
antes de realizadas as e]eições.
O SR. ABELARDO MARINHO - De fato, essa escusa foi
apresentada no momento.em que o documento fõra lido; mas
podiam ter se utilizado da imprensa.
O SR. PINHEIRO LIMA - Aliás, a referência ao sufrágio ...
O SR. ABELARDO MARINHO - VV. EEx. nunca deram palavra a êste respeito. A conclusão implícit.a é que VV. EEx .•
como eu. irão defender o princípio da representação profissional. Neste ponto acho que VV. EEx. não foram bem inspirados em seu propósito.
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O SR. ALMEIDA CAMARGO - Não entendo assim. Ent.endo que o Deputado Ranu1fo Pinheiro Lima veiu representando
umh classe e trazendo o pensamento dessa classe.
O SR. ABELARDO MARINHO - Já disse que reconheço ao
orador o direito de exercer o seu mandato como bem en··
tender.
O SR. PINHEIRO LIMA - Sabe V. Ex. que eu não trouxe para cá mandatos imperativos.
O SR. ABELARDO MARINHO - V. Ex. não 05 tem, porquê
também os qUe voltaram em seu nome não lhe impuzerJlm
condições, mas a ética mandava que procedesse dessa fÓrma.
O SR. PINHEIRO LIMA - Devo dizer mais Il.lguma
coisa, antes, em expilcação ao nobre Deputado, SI'. Alberto,
Marinho.
E' com referência, propriamente, á minha eleição IlO
grupo das profissões liberais, como profissional pGt·tcnc~IlI.c
á engenharia, que deveria figurar no grupo.
O SR. ABELARDO MARINHO - V. Ex. honra a representação profissional, nesta Casa. (Muito bem.)
O SR. PINHEIRO LIMA - Muito grato a VV. EEx.
O meu nome foi apresentado na Sociedade Brasileira de
Engenheiros, na qual Se reunil'am todos os representantes
de associações cong(lneres do país. Muitas vezes, nessas reuniões, em que se lracaram idéias a respeito de pontos de
vista constitucionais, que deviam ser apreciados pela Casa,
ficou patente a Lodos os deegados das associações de Engenharia que o meu modo de ver, respeitante ao que, entã,o
se chamava representação de classe, eI'a contrário. Aliás,
isto está perfeitamente definido em um estudo que o Instituto de Engenharia, do qual fui delegado eleitor, apresentou
sObre a organização da nossa Carta Política.
Essa representação não consta do referido trabalho; ao
contrário, ai figuram, como cláusula expI'essa, os conselhos
técnicils, que agora a bancada paulista ~ vários ilustres Deputados pleiteiam nesta Assembléia.
Sr. Presidente, vou passar á leitura do discurso do
DI'. Ernesto Morais Leme, falando em nome de todos os delegados eleitores de São Paulo:
"Sr. Presidente - Consumada a eleição dos representantes das classes liberais á Assembléia Nacional Constituinte e proclamados os eleitos, os delegados eleitores do Estado de 'São Paulo, têm uma declaração a fazer. A êste .pleito compareceram, única
p- simplesmente, em obediência ao decreto do Govêrno Provisório, que estabeleceu a representação de
classes na Constituinte. Mas, pela quasi unanimidade
dos profissionuis de sua terra, devem esclarecer que,
conlrários, por índole e por convicção, á representação sindical nas assembléias Políticas, fazem. um
apêlo aos representantes da Nação e das diversas associações de classe, para que não permitam, em nome
de tod:rs as nossas tradições liberais, venha a figurar, na futura Constituição do país, êSS8 condenável
hibridismo.
Revivescência das corporações de ofício da idade
média, a representação profissional plenamente se
justificava como um estádio da evolucão política.
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Não mais agora, em que as conquistas democrática!;,
fixadas na Constituicão Americana e levadas para a
Franca por Lafayet.te, nos trouxeram a fórmula, pela
qual a soberania da Nacão hoje se exerce. Será um
êrro, de que mais tarde fundamente nos arrependeremos, o esquecermos as franquias 'liberais de nossa
antiga Carta Política, para adotar a perigosa experiência já fracassada nos demais países.
Os sectários da representacão sindical admitem
geralmenttl, ao lado de uma camara eleita pelo sufrágio dos cidadãos, outra constituída pelas diversas
corporações sindicais. As nações que buscaram ensaiar êsse sistema, como a França, a Alemanha, a
Polônia, a Yugoslavia a Tcheco-Slovaquia, a Espanha, deram, porém, a êsse órgão de representação
profissional, uma função meramente consultiva. Exceção feita de Portugal, ainda ninguém se lembrou
de fündir na mesma a~sembléia, como estabelecido
ficou para a Assembléia Nacional Constituinte no
Brasil, representantes de associat'.,.ões profissionais
e representantes do povo.
Pi'áza aos céus que, inspirada nos princípios superiores de direito e fiel á tendência generalizaàa de
todo o pais, a Constituinte não consagre, em nossa
Magna Carta, êsse perigoso sistema. Mas, se mau
grado os avisos que sobem do seio das massas e descem das alturas, êsse propósito não fOr satisfeito, ao
menos não se dirá que tal se deu sem o protesto dos
delegados eleitores das classes liberais de S. Paulo,
conscíos da responsabilidade que assumem perante o
pais e orgulhosos de aqui interpretar os sentimentos
de um grande povo."
Sr. Presidente, nas breves e descoloridae considerações que venho 'de fazer, pretendi apenas esboçar as razões
em que se firma a bancada paulista ao apreciar o tema da
representação profissional.
Em resumo, são estas as razões:
i O - A representação profissional é uma conquista
pretendida pelo Sindicalismo na luta que empreende contra
.
a Democracia.
0
2 - Essa luta entre o Sindicalismo e a Democracia
existe, realmente, na Europa, e se manifesta sob diversas
feições, correspondentes ás várias correntes sindicalistas
que ali atuam.
3° - No Brasil, onde não há luta de classes, ...
O SR. JOÃo VITACA - Não há luta porquê existe pressão.
O SR. PINHEIRO LIMA - É V. Ex. quem afirma que
existe pressão.
O SR. ALMEIDA CAMARGO - Não há. luta, segundo diz o
nobre aparteante, porquê existe pressão. Há, entretanto,
êsse verdadeiro embate entre capital e trabalho.
O SR. PINHEIRO LIMA - Prossigo, Sr. Presidente.
30 - No Brasil, onde não há luta de classes, é dever
político essencial promover a colaboração cordial do Sindicalismo com a Democracia, para o que deve esta evitar
que nas organizações das classes produtoras e de trabalho
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penetre o elemento político, perturbador da cordialidade
que deve reinar entre ambos. De onde, a representação
profissional nas assembléias políticas não é aconselhável e
mais acertado é incentivar-se os conselhos técnicos.
Vou concluir, Sr. Presidente. E já não é sem tempo.
O SR. ALMEIDA CAMARGO - V. Ex. argumentou admiravelm~nte bem, dentro da sua tese e sem desvirtuar o seu
mandato de Deputado de classe. V. Ex. defendeu as classes,
fazendo-as intervir, pelos conselhos técnicos, na administração.
O SR. PINHEIRO LIMA - Sr. Presidente, á minha
desautorizada palavra, cêdo passo neste ffnal e em homenagem á Assembléia, ao espírito fulgurante de saber e de patriotismo de Gilberto Amado, para repetir o apêlo que êle
faz na sua admirável obra "Eleição e representação":
"Se nós tivermos de organizar a colaboração de
sindical no Govêrno da República, esta terá de sel'
em forma. consultiva, formada arbitrariamente, o
que pode ser facilitado pelas circunstancías excepcionais em que nos achamos. Muito havemos, porém,
ainda de marchar no caminho da simples democracia
e da organização nacional pura e simples antes de
nos encaminharmos para os modêlos que estão apenas ainda indicados no espírito dos criadores políticos e em, proporção no seio das massas ativas dos
povos acostumados á liberdade e ao sel!-government."
O SR. ABELARDO MARINHO - Tenho documento que me
autoriza a declarar que o Dl'. Gilberto Amado não está
mais neste ponto restrito. Já evoluiu um pouco.
O SR. PINHEffiO LIMA - Com muito prazer tomarei
conhecimento dêsse documento.
O SR. ABELARDO MARINHO - Trata-se de uma longa
entrevista a A Noite, que tenho em meu dossier.
O SR. PINHEIRO LIMA - Em meu dossier também
tenho entrevista do Sr. Gilberto Amado, confirmando a
opinião exarada no seu livro. Lamento não a ter aquI.
O SR. ABELARDO MARINHO - Há de ser anteriol' á que
está junto ao meu dossier.
O -SR. PINHEIRO LIMA - Conclue o Sr. Gilberto
Amado:
"Que o Brasil se lembre dos povos que em latitudes semelhantes lutam com as mesmas dificuldades
de extensão territorial; que o Brasil, por Deus do
Céu, tenha objetividade e veja o que pode fazer a
sério, e não o que fizeram os velhos países superpovoados, aglomerados em pequenos territóríõs e beneficiados pelo clima."
Era o que tinha a dizer. (Muito bem; muito bem. Oorador é cumprimentado.)

7

o Sr. Presidente - Tem a palavra, para explicação pessoal, o Sr. Irenêo Joffily.
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Sr. Ireneo Joffi1y (Para explicação pessoal) -

Sr.

Presidente, nobres Deputados, subo á tribuna ?-o dever sa6l'ado de não deixar que os nossos valôres moraIS seJam atacados, ofendidos nesta Casa, sem uma voz de protesto. E esta
voz, se, partindo de mim, não é das mais autori~adas (Não
.;.poiados) , porquê outros melhor do que eu podIam desenvolver a matéria de que vou tratar, contudo, Sr. Presidente,
como sou brasileiro, e, paraíbano, desejo defender aqui um
brasileiro digno e um grande conterraneo.
O SR. ARNOLD SILVA - V. Ex. dá licença para um aparte? V. Ex. pode ter a certeza de que a Nação faz justiça ao
Ministro José Américo. S. Ex. é, antes de tudo e acima de
~udo, um homem de bem.
O SR. IRENEO JOFFILY - Muito agradecido a V. Ex.
Viu a Constituinte que o Ministro da Viação, Dl'. José
América, atacado, postos em duvida pontos de sua adminisl-racão, logo teve pressa de aqui comparecer, para CalJai ~
comleta defesa.
Esta Casa toda ouviu com a maior atenção e aqueles qU6
se manifestaram - posso dizê-ia sem qualquer exceção fizeram justiça, ao grande republicano, ao grande brasileiro,
Nenll\lm articulou uma sé palavra, um s6 gesto que' indicasse qUe o Ministro José Américo não era honrado, não era
digno. não desempenhava cabal e perfeitamente os misléres
de sua. trabalhosa pasta.
Não só os ilustres membros desta Constituinte nadu alegaram contra ::L Ex., como muitas foram. no mesmo dia
e ~m dias posterIOres. as manifestac;ões mai!'> inequlvocas de
grand~ admIração por um homem que ten1 sabido cumprir
bem o :seu dever. com honestidade nunca atacada e com lealdade i1unl:a posta em dúvida .•.
O ~R. CLEI\1E1'lTE MARIAN-2 - E com elevado senso do
responsabilidade.
O Slt. I:>.ENt):O JOFFIL"Y - '" e com elevado senSl) de
responsabilidade ..•
O S;t. AGKNúl1. MONTE - E justiça.
O SR. IREN:e:O JOFFILY - ... e justiça - devia eu
acrescentar, mas os meus nobres colegas que me ouvem
completaram, neste ponto, a minha fraze.
Vimos, ontem. o ilustre Deputado Sr. Rui Santiago tra··
zer para esta Casa fatos de um ano pass;:lão, tricas pessoais,
ofensas que mais foram de S. Ex. o Sr. Deputado Rui
'Santiago do que do Ministro José Américo.
V;.mos, estarrecidos, por que foi S. Ex., o nobre Depulado Rui Santia-go, quem trouxe êsses fatos ao conhecimen!.o Ó? Assembl.éia. Estava o assunto em causa? Houve qualquer referência? Nada. E só uma explicação encontrei: é
que S. Ex. talvez achasse que os sausartigos de defesa, diz ele, e de ataque, confirmo eu, dt-lVessem figurar nos
Anais da Camara, come se nêes devessem figurar assuntos
1ue não dj~am respeito propriamente á Gamara ou aos altos
interesses da Nação.
Uma simples referência num jornal sõbre assunto estranlJO l: na qual nem ao nome do nobre Deputado Rui Santiago !'>e fez alusão, foi o bastante para que S. Ex. se tomasse G.; grande paixão e trouxesse para aqui o discurso que
nós ontem ouvimos. O discurso de S. Ex., conforme toda. t
Caml1ra constatou, esl.éÍ, se não me engano, e ainda guiando-
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me pelo que eRtá ei:l~l'aO, pp.lo que a Taquigrafia registrou,
o di5curso do Dobre Deputado, a meu vê::', está éheio de COI1tradições, cheio de incongruências. Chego mesmo a dizer que
n dizcllr'w de ~. Ex. nâo linha razão de ser. Contudo, o nobre
l>epl)tadu R'li Santiago achou que o devia proferir. Estava
~nscj.'íto. Pelo Regimento da. Casa, é permitido a S. Ex. a liberdade ou a faculdade, assim como a todos os Constituintes,
/je falar. .8. Ex. subiu á tribuna e pronunciou o seu discu':so para que ficessa nos nossos Anais, uma prova, de que nada
aisser'à, ou antes, dissera que nada tinha para. dizer. (Risus).
Mas, Sr. Presidente, como S. Ex. de.::larou, num trechó
dl.t 5ua oração, que tinha documentos, para logo depois dizer
que não os tinha, disto podendo gerar-se uma confusão, o
Ministro José Américo, com o zêlo que p.sta Caroara nunca
deixo\; de reconhecer, passou-lhe I) telegrama, publicado na
impI'an~a desta capital, ontem e hoje no Diárto da Assen.....·
bléia, e nos seguintes têrmos: "Eu seria indigno de perlnanecer no alto posto que a Revolução me confiou ~e
dúx:asse continuar suspensa, por mais tempo, partisse de
quem pa1'Lisse, a ameaçlt que me fez, ontem, como representante da Nação, de oportunamente apresentar dados e
docurn~Iltos contra minl..ta administracão. Ve.zib.o reptá-Io a
formular imediatamento essa acusacão da trlbuna da Assembléia Constftuinte, para que eu possa defend(~r-me da mesma tr;buna. perante o povo brasileiro. Posso ainiIa fral1quiar-lhe tOda": as dependências do Ministério da Viação
para as devassas que pretenda mnndar fazer na colheita de
novos elementos contra minhas responsabilidades públicas."
Assim, o SI'. Ministro José Alnérico reptou o nobre Deput.ado SI'. Rui Santiago a que fizesse uma acusação formal,
uma acusacão em têrmos. sõbre sua administracão; e, para
isto, S. Ex., além dos elementos que o nobre Deputado possuísse, facultou todas as repartições do seu Ministério ••.
O SI\. VELOSO BORGES - Abrindo-lhe todas as portas.
O SR. IRE~~O JOFILY - ... abrindo-lhe todas as portas.
~ste telegrama, Sr. Presidente, nada tinha de ofensive"
antes era de um elevado cavalheirismo; era de um MinÚltro
sôbre cuja ação se pretendia estabelecer dúvidas; que, conciente de seu papel e conciente de sua missão réta ...
O SR. VELOS<: BORGES - MinisLro que não tem medo de
responsabilidades.
O SR. IREN~O JOFFILLY - •.. não tem medo de responsabilidades. porquê não tem fatos para serem responsabiJisado8 - 1lcrecento eu.
Longe de ser isto uma ofensa, é de um elevado, é de UIla
cavalheirismo pouco comum.
O SR. CLiMENTE MARIANI - A êsse desassombro e a êSSb
zelo por seu nome, deve o Ministro José Américo o alto conceito em que o tem a Nação.
O SR. VEWSO BORGES - Mas a êsse desassombro se du.
que é falta de responsabilidade, que é bacharelismo.
O Sit. CLEMENTE M....RfANI - Pelo contrário, é a verdadeiranoção da responsabilidade.
O SR. VEr.oso BORGES - Penso qQe não· haverá mafOl
demonslracão de responsabilidade que declarações a todo instante, a todo momento, pronto para assumí-Ia em qualquer
terreno.
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O SR. IREN:e:O ,TOF.II4LY - :e:ste telegrama, porém, que
não tem uma s6 palavra de insulto, uma s6 palavra de menosprezo, uma s6 ofensa: êste telegrama, com o qual folgaria o
inim~g<> que não estivesse saturado de 1dio e má vontade,
porquê se ele tinha elementoE. - como declarou que os tinha
- iria fornecer ...
O SR. VELOSO BORGES - Está declarado em seu discurso, no Diário da Assembléia.
O SR. IREN:e:O JOFFILY - êste telegrama, Sr. Presidente, em lugar de agradar ::lO nobre Deputado, Sr. Rui
Santiago, determinou um discurso, o discurso por S. Ex.
proferido há poucas horas, nesta Casa, discurso que não sei
mesmo como foi feito, porquê está contra todos os dispositivos do Regimento; e, si é verdade que o Sr. Presidente
chaanou a atenção de S. Ex. para o caso, não é lIDenos certo
que o discurso já estava dito, já estava taquigrafado e já
tinha produzido os efeitos pretendidos pelo nobre Deputado.
Que diz, porém, o ilustre colega, Sr. Rui Santiago, no
discurso que proferiu, que constou mais de um telegrama
fora de bons têrmos, cheio de todas as descortezias, tão
em desacOrdo com aquêle que no dia anterior recebeu S. Ex.
do Sr. ministro José Américo?
Que rezava êsse telegrama?
Que dizia êsse telegrama?
"Todos os brasileiros estão suficientemente capacitados ante o vosso passado, tendes horror responsabilidade" .
~ um dos tópicos do telegrama.
Horror á responsabilidade I Quem.? Quem, pela primeira
vez, deu o mais belo atest:ldo, depois de 40 anos de República, defendendo-se desta tribuna perante os eleitos do
povo. Horror á responsabilidade, Sr. Presidente, quetn faculta aos seus adversários o exame e a devassa nas repartições sob sua jurisdição, para colher o que contra S. Ex.
existisse?!
Sr. Presidente, não sei que imaginar de um telegrama
assim, a não ser que os significados, as palavras e as expressões estejam completamente invertidos.
Horror á responsabilidade, quem abre sua vida e escancára-a para o público?! HOlTor á responsabilidade, quem,
podendo deixar de fazê-lo, antes de ser pedido - e é preciso constatar bem isso se apressa em oferecer ltocumentos e abrir as portas das repartições de sua pasta?
O SR.' VELOSO BORGES - Dando assim a oportuniôade
ao Sr. Deputado Rui Santiago de aumentar os documentos
que já dizia possuir.
O SR. IRENtO JOFFILY - Eu, Sr. Presidente, antes de achar que S. Ex. o Sr. Ministro da Viação, com a
prática dos atos a que acabo de me referir, tem horror á
responsabilidade, enLendo que o nobre Deputado Rui Santiago devera ler melhor o tópico, porquê S. Ex. é u,m
Deputado e deve também ter responsabilidade daquilo que
escreve, daquilo que diz, de sua correspondência com altas
a~toridades da República, e daquilo que entende ler nesta
Casa, para seu I}onhecimento.
Diz air..ja o telegrama:
.
"Saldos fictíciol'l do LloYd, desmentidos publicamente. Sousa Pitanda."

-

591-

Por caridade, Sr . Presidente, isto devia fazer corar a
Assembléia!
Um Deputado atacar um Ministro de Estado e trazer
como prova de seu ataque um homem que foi intermediário
de negócios, como S. Ex. o Sr. Ministro José Américo declarou aquí, com a responsabilidade que tem!'?
Então, as provas que o nobre Deputado Rui Santiãgo
apresenta são dêste jaez'?
Deve fazer-se prova contra um homem de bem, ccAm
desmentidos de quem, pelo menos, teve seus interesses prejudicados perante o Ministério'?
Isso, em matéria de justiça, pode se dizer que seria uma
verdadeira degradação.
"Cifras invertidas uzastes atassalhar minha
honra. "
O caso não tem a menor ofensa, a menor alusão á honra
do nobre Deputado.
Mais adiante, diz:
"Oportunamente ... "
Não quero lêr todo o telegrama.
"Oportunamente" - diz ainda o nobre -.Deputado Rm
Santiago ao Sr. José Américo - "irei encontro vossos desejos ... "
Peço que os Srs. taquígrafos repitam bem esta parte.
" . .. assim que obtenha documentos."
O nobre Deputado telégrafa ao Ministro da Viação:
"Oportunamente irei encontro vossos desejos, assim que
obtenha documentos."
Sr. Presidente, nobre Deputado, lendo êsse telegrama,
fez uma confissão completa de que não tem documentos. E
se não os possúe, como S. Ex. se justificará perante a Caroara diante do discurso ante ontem proferido e ontem publicado no "Diário da Assembléia",? Disse S. Ex.:
"Cumpre-me também esclarecer que, quando resolvi atacá-lo, para o que dispunha de forte documentação" ...
Como? S. Ex. vai apresentar agora a documentação com
as portas abertas pela nóbreza do Ministro José Américo, OU
Ja a possuia como declarou ante ontem nesta Casa'? Onde
averrlade do nobre Deputado'?
O SR. VELOSO BORGES - Ameaçando atacar o Ministro...
O SR. IRENÊO JOFFILY - Ameaçando com farta documentação em seu poder.
O SR. VELOSO BORGES - ... quando oportunamente tivesse de criticar os atos do Go;vêrno Federal.
O SR. IRENÊO JOFFILY _ E isso foi até objeto de apartes continuados do ilustre Deputado Sr. Acúrcio Torres.
Em outro tópico do mesmo discurso, afirma o nobre
Deputado Rui Santiago:
"Terei oportunidade de exibir documentos e algarismos, quanto á administração do Sr. José.l\mérico"...

o
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É, pois, o nobre Deputado mesmo que, no telegrama -ao
Ministro, diz que vai atacá-lo logo que tenha documentos,
desfazendo, assim, o seu discurso anterior, no qual declarára
já possuir êsses documentos e essas cifras.
Que pode restar, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, de
uma acusação dessa natureza, de uma acusação cujas bases
~ão desfeitas pelo próprio acusador, de uma acusação, como
não será difícil vêr, nascida de rancores legítimos ou ilegítimos, com ou sem causa, não analiso, mas, de qualquer morIo
sufidêntes para tirar a serenidade a um Deputado e, mais
do que i::so, bastantes para que êste Deputado mesmo E;e confunda e anule a própria acusação.
O SR. CUNHA MELLO - Conclue-se que êle não tem, mas
está procurando ter.
. O SR. IRENl1:0 JOFFILY - Ésse Deputado, que afirmou
ter documentos, e que depois declara não os possuir, acha·
que um Ministro que abre as portas das repartições a êle
subordinadas, para que sejam examinada:: á vontade, acha
que êssc mesmo Ministro ...
O Sn.. VELOSo BORGES - Tem hOrror á responsabilidade.
O SR. lRENtO JOFFILY - ... tem horror á responsabilidade e que, desgraçadamente, depende dêle o Ministério da Viação.
Sr. Presidente, não podemos deixar de considerar pelo
menos levianas es::as acusações. Mas, será permitido a um
Deputado leviandades reiteradas sõbre o mesmo assunto,
sôbre o mesmo objeto? Não sei. Que o julguem os nobres
colegas; que !'e manifeste o público, a cujo conhecimento serão levadas as acusações e a pálida defesa que ora faço.
O SR. ODON BEZERRA - Defesa eloquente e muito bem
feita. (Apoiados.)
O SR. lRENtO JOFFILY - E o telegrama que o 'Ministro passou? E o telegrama, objéto de tantas "amabilidades", de tantos têrmo.s "cortezes" do nobre Deputado Rui
Santiago? Que se contém nele, para merecer tamanha sarabanda? (Permitam-me o têrmo que, se não é parlamentar,
nem clássico, é, pelo menos, popular, e muito significativo.)
Que disse o Ministro? Apenas aquilo que a imprensa fartamente publicou.
Sr. Presidente, não fala aqui a voz do bairrismo, defendendo um amigo que, se tem alguma coisa por onde se pudesse concluir suspeição, tem, igualmente, razões podero::as e
muito eloquentes, por onde se possa concluir que a d~feO)a
é baseada no conhecimento daquele que é chamado a contas,
como o deseja o Sr. Rui Santiago.
'Conheço o Ministro José Américo; conhecem-no os paraibanos, que' sabem de sua tempera, de sua ação, de seus talentos, de suas possibilidades ...
O SR. CLEMENTE MARIANI - V. Ex. permi tte um aparte'? Conheçe-o toda a Nação e, scbretudo, as populações asso~adas pelo úlLImo calacll&ma.
O SR. OOON BE:lERRA ~ E das suas virtudes cívicas e
morais.
.
O SR. IRENÉO JOFFILY - ... e de suas virtudes cívicas e morais, É êle um homem que, com 4.7 anos de idade,
quando devia estar com sua familia, num mar de bonanças,
ainda é pobre, quando farta podia ser sua vida.
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o Sa. OUNHA MELLO - Oonhece e estima-o o norte inteiro.
O SR. IRENtO JOFFILY - Conhece-o a Paraíba, conhooe-o o nordeste que. em I)brflS de assistência, nunca teve
igual, em toda a hietória dos cataclismas que nos têm assola:do; conhp.ce-o o norte inteiro, que viu o Ministro,llPoiado
pelo honrado Chefe rio Govêrno Provisório. voltar S\l!J.S vistas para uma população que morria á mingt!a d~ tratamento, á mingua de alimentos; conhece-o todo o Brasil porque:
hoje, de bôa fé, ninguem pode neg-ar as virtudes do brasileiro ilustre Que ocupa a pasta da Viação. Dizem-no seus íntimos; proclamam-no seus amigos; não fazem re~el'Va8 seus
a:dmiradores, mesmo os estranhos; confessam-no aqueles
que não têm intimidade com S. Ex. e ainda aqueles que lhe
são adversos, por êste ou por aquele motivo.
Mas que o Ministro José América desempenha a contento as suas funções, servindo aos altos interesses da República, ninguem de boa fé pode pór em dúvida.
Podem elevar-se vozes aqui na Assembléia, mas não será
difícil perceber os motivos que as ditaram. Elas se originam
do rancor Que tira não SÓ a serenidade como torna inconsequente o mesmo acusador.
O SR.. VELOSO BORGES - Arrasl.ando-o até a contradição.
O SR.. IRENJ::O JOFFILY-Perfeitamente; aliás. S. Ex.
o Sr. Rui Santiago mesmo se encarregou rIe contradizer-se.
O SP... OIJUN Bm~ERR.A - Nos trabalhos do Ministério da
Viação, no cumprimento do seu dever. além da SUa int.eligência, da sua capacidade e da sua cultura, o Sr. José Américo ofer<:ceu a pr6pria vida, quI' esteve POI' mais de uma
vez p,m perigo.
O SR. IREN~O JOFFILY - Ninguém tem o direito de
desconhecer isto. Que se diz, Sr. Presidente, de um Ministro
que tem rasgos como êste e que o público leu nos jornais d~
dois dias passado? Que se diz de um Ministro que não ofendeu aquele que pretende estabelecer dúvidas sÔbre a sua
actministrar;ão Cf
'Que aquilo é bacharelismo l. ..
O SR. VELOSO BORGES - Bendito bacharelismo!
O SR. IREN~O JOFFILY - Bendito bacharelismo, diz
bem V. Ex.; bendito bacharelismo da dignidade; bacharelismo que tem frases concisas e expressas; bacbarelismo que
abre a sua vida de cidadão para que ela seja estudada pelo:;
seus inimigos I Bendito bacharelismo! Se bacharelismo é
isto, não sei como se possa condená-lo.
O SR.. CLEMENTE MARIANI - Segundo ouvi, há pouco, do
discurso do Sr. R.ui Santiago, êle tirou a conclusão do horror á re:;ponsabilidade do fato de, tendo sido apontadas como
inverídicas certas declarações do Ministro José Américo, êste
as atribuira a determinados funcionários do seu Ministério.
Ora, êste fato pro'"Ja exatamente o contrário; prova que o Ministro José América tem tal noção da responsabilidade que
a quer, não apenas como direito seü, mas como dever de
todos os seus subor-dinados. (Muito bem.)
O SR. IRENÊO ·JOFFILY - Perguntaria ainda ao Deputado Rui Santiago se S. Ex. acha possfvel que um Ministro
de Estado possa manusear todos os livros e todas as contas
de um grande Ministério como é o da Viação.
38
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A prop6sito, Sr. Presidente, leio aqui uma carta do diretor do Lloyd, o Sr. Firmino dos Santos, sôbre o tempo de aua
gestão:
"Rio de Janeiro, 8 àe Fevereiro de 1934. - E:xmo.
Sr. Ministro da Viação. - E' de meu dever trazer ao
conhecimento de V. Ex. algumas ponderações relativamente aos elementos que a Diretoria do Lloyd Brasileiro, então sob a minha respon~abilidade, fornpceu
a V. Ex. c.onstituindo os pontos básicos das suas asseveracões, quer em relatório, quer em comunicados á
imprensa,· quer em discurso na Camara Constituinte.
~sses elementos que estão na Companhia, á disposÍljão
de quem os queira examinar, constituem todos os que
serviram para a organização dos balanr;os dos !iOO" de
1931 e 1932. Como V. Ex. sabe, s6mente P,1U 1931,
recomecou-se a organizar o relatório ánuo, com a parte
da Contabilidade, o que não se fazia desde 1928. E'
evidente, portanto, que assim sendo, todos os elementos contabilísticos dêsses três anos: 1928, 1929 e :1930
teriam que ser tomados englobadamente. Todavia,
para o ano de 1930 procurou-se com os elemenl.os de
que se dispunha estabelecer êsse halan«:.o mesmo para
servir de termo de comparação. E dos elementos colhidos resultou o de(icit de 17.514 contos de réiJl. passível, aliás, de ser aumentado. Tem-se feif.o referência ás contas do Govêrno pp-los navios ocupados durante
a revolução de 1930. Ora, essas contas não poderiam entrar em jogo. porquê não estavam conferidas, nem eram
de Iiquidez inconteste. pois que lhes faltavam várias
formalidades. e tanto que o dit'etor. no primeiro semestr-e de 1931. mandou dar-lhes baixa como d~ cobranca duvidosa. Elas não poderiam, consequenLPmente. entrar no exercicio de i 930. como não seriam admissíveis em 1931. Depois que assumi a üircl;ão da
Companhia, mandei que voltassem ã dívida ativa. promovendo:·sobretudo. no Minist.ério da Marinha. o preenchimento das formalidades necessárias. Mas. mesmo assim. nem o exercício financeiro de :1931. 118m o
de 1932 poderia incluir tais contas como receita do
ano financeiro. Essas somas foram escrit.~lradas em
crédif.o de exercícios anteriores. isto é, de 1930. Quanto
aos saldos de 1931 e 1932. os balanl<os foram verificados por funcionário do Banco do Brasil. seA"undo pedido de V. Ex. ao Sr. Ministro da Fazenda, que atendeu a esse pedido por iní.ermédi9 do Banco lio Brasil.
Os relatórios apresent.ados por êsse funcionário do
Banco acham-se devidamente arquivados na Companhia, podp.ndo ser p.xaminados POi' quem quer que por
isso se interesse. Devo acrescentar a título de elucidação que em 1930. por antecipação. a direto::-ia de
então fez dois empréstimos, ambos do valor de tim
milhão e duzentos mil dollars, cada um. flue não fm'um
computados como receita, pois tal não teria IUll:ar. Ma~,
foram recursos de que aquela· administrar;ão lançou
mão e que foram pagos pelas administra~õe!: subiSequentes. Terminando, posso certificar. a V. Rx. q\1~
todos os elementoR fornecidos foram organizados nela
Contabilidade da Companhia. Rendo, como já disse
mais acima. verificados oficialmente os balancos dos
anos de 1931 e 1932. est.ando tudo quanto se rp;f~re a
êsses elementos li disposicão na Companhia. para qualquer verificação. Aproveito o ensejo para renovar a
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V. Ex. no expressão da mais elevada C0115idf.H acãl) e
subido apreco do patrício, admirador e obrigadíssimo(a.) F. Carvalho Santos."
Eis, Sr. Presidente, um dos documentos que o nobre
Deputado, Sr. Rui Santiago, considera fictício. l~ uma carla
do comandante Firmino dos Sanlo:>, que já não é mais diretor
do LloYd, mas que o foI; t l'ubalhou com dignidade e eficiência naquela desconjuntada companhia, e o que vale êsse
funcionário, todos o sabem: cidadão próbo. zeloso, conhecedor da matéria, virtude que tem sido proclamada por tantos
quantos o conhecem e que S. Ex .. o Sr. Minislro José Américo, proclamou desta tribuna.
Agora, que funestas consequências administralivas foram
essas que atribue o honrado Deputado, Sr. Rui Santiago, ao
Sr. Ministro José América?
Vejamos a nota fornecida á imprensa:
"A funesta administração do Sr. José Américo já deu
os seguintes resultados: redução do de{icit de 43.489 :658$100,
nas estradas de ferro administradas pela União, verificado
em 1930, o equilíbrio financeiro que está sendo apurado, relativamente ao exercício de 1933; reaparelhamento de quasi
todas essas estradas, inclusive da Central do Brasíl. que é
dada prejudicada na sua conservação, em benefício da nova
política de saldos, com a construção de novas esta.;ões, como
a de São Paulo, o emprego de cerca de 8.000 contos de trilhos, em 1933, em substituição de material que deveria ter
sido mudado há 12 anos, a melhoria das condições do trafego, que depende, afinal, da electl'ificação, em vias de ser contratada. com o recenle aumento de 30 lrens na Linha Auxiliar e na Rio do Ouro e 12 composições inteiramente reparadas no trafego suburbano; a expansão da rêde 1erroviaria,
com um aumento médio anual muito superior ao quinquenio
anterior á Revolução, a pesar das dificuldade:> de aquisição
de trIlhos que deixa desaproveitada grandc extensão de terraplenagem concluida, estando quasí terminado o plano geral
de viação, uma l'êde de estradas de rodagem superior a todas
as atividades anteriores do Governo Feder::t.l, li. pesar de ter o
G.ovêrno Provisório encontrado um de{icit de 11.962:629$475
no fundo rodoviário; a redução do deficit dos Correios e Telegrafos em mais de 20.000 conlos, em relação a 1930, com
a perfeita regularidade do trafego, o de5envolvimenlo do
serviço que ainda mais se· aperfeiçoará com a montagem
das novas estações, cuja concorrencia para compra está dependente de aprovação, o plano de restauração das linhas do
Norte, em conclusão, e do Sul já inciado, bem como novos
ediifcíos construidos, em construção e em projeto, em quasi
todas as capitais dos Estados e 60 agências 11.0 interior, em
vez dos velhos pardieiros de aluguel; o aparelhamento dos
portos principais, com a conclusão das obras de Natal e Cabedello, a revisão dos contratos de Recife e Baia, p€rmitindo
a e::;:ecução imediata dos melhoramentos mais uteis, o prosseguimenLo do cáis do Rio de Janeiro, em condições que satisfiarão ás necessidades do comércio marítimo. durante um
prazo não inferior a 20 anos, o novo contrato elo porto de
Paranaguá, facilitando a conclusão de uma obra que se afigurava perdida. os estudos e concessões dos portos de Fortaleza, Maceió, Sergipe, Corumbá, Cananéa e São Sebastião, etc.~
açudes públicos e particul,a!'es em eooperação com o governo,
construidos e em vias de conclusão, até o fim do corrente
ano, com o duplo da capacidade dos terminados até 1930; o
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maior sudo da aviação comércíal, novas linhas de penetra~
ção subvencionadas, a base do Grar! Zepelin, a construção do
aeroporto elo Rio de .Janeiro, com a concorrencia pública já
aprovada, vários campos construidos no Norte, fornecimento
de recursos para construção de h.angar.~ emc:lmpos de aviação militar, etc.; em suma, a revisão de contratos e concessões, como o maior dêsses serviços, pelo espírito de moralidade administrativa que o orientou e pelos milhares de con~
tos de economia e receita que representou para o Tesouro
Nacional.
.
E, além de tudo, a intransigência na defese. do interesse
público, que determinou, entre outros, o incidente, que ainda
perdura, com o capitão Rui Santiago, por ter êle se aproveitado de uma comissão para fazer política na Central do Brasil, em proveito próprio, como 1'icou demonstrado, contra os
propósitos do Sr. José Américo de excluir qualquer intervenção facciosa de todos os deparUtmentos do Ministério da .
Viação, principalmente daquela estrada que fOra a maior
vi Lima das incursões partidárias.
Sabem todos, Sr. Presidente, qual a causa dessa contenda do nobre Deputado, Sr. Rui Santiago, com o Ministro da Viação. Ê uma questão relativa á Estrada de
Ferro Central do Brasil.
Tem S. Ex. razão? Esta'l'á com o Ministro a razão?
Não posso deixl!! de aceitar que esteja com êste último. Até então, o Sr. Deputado Rui Santiago declarara
no discu!."So aquI proferido, ante-ontem, que estreitas (lram
as suas relações com o Sr. José AméI'íco, e não sei como
S. Ex. mantinha essas relações com um homem cheio de
tais e tamanhos defeitos, objeto, hoje, das infundadas
acusações que o ilustre Deputado pelo Distrito Federal levantou nesta Casa.
Assim, Sr:' Presid'ente, a de1'esa do Ministro da Viação,
SI'. José Américo, creio se1'á feita por todos que têm a eonciência dum Ministério eficiente nesta quadra revolucionária, creio esteja na conciência de quantos noroestinos foram favorecidos pela ação benéfica de S. Ex., durante o
período mais terrível das sêeas, que o nordéste já apresentou.
O SR. ARNOLD SILVA - O Sr. José Américo é exemplo
consolador entre os homens púb~icos do Brasil.
O SR. IREN~O JOFFILY-Estã também na conciência de
quantos lhe apreciam a atitude desassombrada em relação
aos que o atacam, permitindo a consulta a todos os documentos que seus adve1"sários desejem como se verifica
dêste telegrama tão cheio de altivez e dignidade quanto
o que já vi e a imprensa publicou:
"Diretor Correios e Teléglt'afos, Di1'etor Central do Brasil - Recomendo-vos que seja franqueado ao Deputado Rui
Santiago o eMime de todos os processos e documentos dêsse
departamento que lhe interessarem para a deva~sa que preLende proceder contra o MinisLério da Viação. A vista será
dada nas seccões com a presença dos respectivos chefes, devendo ser facultado tirar aji. cópias que quiser, as quais
. poderão ser autenticada's. Saudacões. - José Am.erico."
Essa atittude, que não é comum, mostra, justamente, a
certeza que tem o Sr. José ,Américo da retidão dos seus
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atos, cuja aná/ÍHe não pode ser moLivo de retaliações, antes
devia servir para Sc.u adversário proclamar a nobreza do
seu gesto. (Muito bem; rmtito bem, Palimas, O arallo'/' é cumprimentado.)

Durante o di5eur~o do SI'.
o Sr. Pacheco de Oliveira, 10
deixa Il cadei)'a ria presj(j{~ncia,
pelo Sr'. Críst.Óvão BarceloR,
dente.

Irenêc Joffily,
Vice-Presidente,
que é. occupada
2° Více- Presi-

O 81'. Presidente - Nada mais havendo a tratar, vou levantar a sessão, designando para amanhã a mesma
ORDEM

no

DIA

Trabalho (le Comissão.
Levanta-s" a Sessão ás 17
nutos.

FIM DO VII VOLUME

hOr:l5

e 43 mi-

·- - ' --_._---_._-._---_.

CORRIGENDA.

Onde se lê:

Leia-se:

Pg. 200, Carnlr') de Rezende
Carneiro de Rezende
.. 225, celebar-'o
celebrado
.. 315, Sampaio Correia
sampaIo Corrêa
321, dlscusll~
dIscurso
.. 321, ural
rural
.. 321, dset&
desta
.. 331, nem a. sal
nem (} sal
.. 334.. tanecld&de
tenacidade.
.. 355, legelros
Jlgelrok
.. 360, Está. aberta. a. SessACl
nada
.. 496, Cesar TI&oco
Edwald Possolo
.. 543, medlcancla
mendlcancla
.. 544, Idlgentes
Indigentes
555, cnovenlencla.
.convenlencla
556, SlnAo é acusaçll.o
Se nll.o, ê acusaçll.o
688, brasileiro, "'. parahybano :brasllelro fi 'Parahybano,
~.
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